
Na veertig jaar nam Margriet te Morsche 
(59) afscheid van het MOV (Missie- 
Ontwikkeling en Vrede). B  5

De hardlopers gingen zondag weer massaal van start voor de Achtkastelenloop in Vorden. Foto: Jan Hendriksen. 

“Wat is er mooier dan in je eigen omgeving als eerste 
over de finishlijn te komen?”
VORDEN - Zielsgelukkig steekt hij zijn handen omhoog. “Yes, eindelijk 
is het me gelukt.” Emotioneel valt Vordenaar David Klein (37) in de 
armen van zijn vrouw Chuesy. “Wat is er mooier dan in je eigen omge-
ving als eerste over de finishlijn te komen? Waar zijn in godsnaam de 
andere lopers gebleven. Zijn de ‘Snelle Jelle’s’ vandaag allemaal thuis-
gebleven.” Met grote overtuiging won David Klein zondagmiddag de 
Achtkastelenloop Vorden over de afstand van 21.1 kilometer. Direct na 
de finish was David alweer aanspreekbaar. “Na zo’n overwinning ben 
je minder moe. Dit geeft zo’n goed gevoel. Met dank aan Remi Rondeel 
waarmee ik gedurende de eerste dertien kilometer opliep.”

Door Jan Hendriksen

De omstandigheden waren zon-
dag perfect. Zonnig, windstil, een 
perfecte temperatuur en een goed 
uitgezet parcours. In de verre om-
geving rondom sporthal ‘t Jebbink 
is een half uur voor aanvang van de 
traditionele loop van de Zutphen-
se Atletiekvereniging Hanzesport 
geen parkeerplaats meer te vin-
den. Verkeersregelaar en vrijwil-
liger Dirk Kok van Hanzsport 
sommeert een automobilist op de 
kruising met De Steege om door 
te rijden. De Achtkastelenloop 
staat op het punt om ‘weggescho-
ten’ te worden. Wedstrijdleider 
Jan Rood onderhoudt nog even 
voor de zekerheid contact met 
Arriva. De spoorbomen aan de 
Mispelkampdijk kunnen natuur-
lijk niet gesloten zijn als de meute 
van 1041 geregistreerde atleten 
na amper achthonderd meter al 
stil komt de staan. Als de laatste 
lopers weg zijn kan commentator 
Anton Kruiderink even op adem 
komen. De Vordense EHBO le-
den Astrid Klaassen Elly Lebbink 
hebben tot nu toe nog een rustige 
middag. Dat geldt niet voor Har-
ry Lichtenberg die als EHBO-lid 

deze middag als verkeersregelaar 
bij de oversteek op de Ruurlose-
weg in buurtschap Medler zijn 
‘post’ heeft ingenomen. De mas-
sale deelname leidt tot een kleine 
plaatselijke file op de provinciale 
weg. Een enkele automobilist be-
gint ongedurig te worden. “Ik bel 
de politie”, zo laat hij geïrriteerd 
weten. Lichtenberg wordt er niet 
koud of warm van. Hij heeft voor 
hetere vuren gestaan. Veel van 
de 432 deelnemende hardlopers 
gebruikt zondag de dertig kilo-
meter als ideale voorbereiding op 
de marathon van Rotterdam en 
Enschede die bij de mannen een 
overwinning oplevert voor Ro-
nald Derksen uit Apeldoorn. Ilse 
Pol uit Twello wint de langste af-
stand bij de vrouwen.

Onbegaanbaar
Voor het eerst in vele jaren deed 
de Achtkastelenloop zondag 
buurtschap De Wiersse niet aan. 
De ‘kasseienstrook’ tussen de 
Wiersserbroekweg en de Wiersse-
rallee is te oneffen en een zand-
pad tussen de Wiersserallee en de 
Schoneveldsdijk onbegaanbaar. 
“De inkorting hebben we gecom-
penseerd door de lus rond Kasteel 

Hackfort wat te vergroten”, zo laat 
wedstrijdleider Jan Rood weten. 
Inmiddels is Vordenaar Gerrit Ot-
ten (49) gefinisht. Hardlopen is 
naast toneelspelen een van zijn 
hobby’s van de Medlernaar. Niet 
in verenigingsverband. “Ik loop 
sinds een jaar of vijf. Pak jaarlijks 
alleen de wedstrijden in Vorden 
mee in mijn agenda.’ Vordenaar 
Anton Peters staat met een van 
zijn kleinkinderen op de arm te 
wachten op de binnenkomst van 
zijn dochter Mariëlle Klein Brin-
ke-Peters (33). Voetbal was in het 
verleden de grote passie van een 
van de vele Vordense deelnemers. 
Nu loopt Mariëlle wekelijks een 
aantal rondjes ‘Rondum Vorden’.

Uitslagen
Uitslagen Kastelenloop 2016: 10 
kilometer: Mannen: 1. Robin Riet-
man, Doetinchem 34.31 minuten; 
2. Mahamed Hussein Ali, Rheden 
35:43; 3 Dennis Lankveld, Vars-
seveld 34.44. Vrouwen: 1. Linda 
Ooms, Tonden 37.12; 2. Saskia 
Schutte, Veessen 39.35; 3. Nynke 
Flipse, Lochem 40.45; 21 kilome-
ter: Mannen: David Klein, Vorden 
1.17.14 uur; 2. Maarten van Lee-

ningen, Zutphen 1.23.41; 3. Wim 
van Rijswijk, Warnsveld 1.25.12. 
Vrouwen: 1. Dorothé Vrieze, Zel-
hem 1.31.43; 2. Mirthe Overkamp, 
Middelburg, 1.35.06; 3. Ingrid Rij-
neveld, Spankeren, 1.38.35. 30 ki-
lometer: Mannen; 1. Ronald Derk-
sen, Apeldoorn, 1.49.58; 2. Remi 
Rondeel, Zelhem, 1.50.34; 3. Edwin 
Veenstra, Enschede, 1.53.54. Vrou-
wen: Ilse Pol, Twello 2.01.15; 2. Lisa 
te Molder, Lievelde, 2.04.15; 3. Jac-
queline Rustigde, Kampen 2.09.21. 
Voor alle uitslagen zie de website.
   

 ■ www.uitslagen.nl

 

Zwerfvuildag 
Vorden
VORDEN - Zaterdag 26 maart 
gaan meer dan 100 vrijwilligers 
gewapend met vuilniszakken 
het zwerfvuil verwijderen uit 
bermen en sloten in het buiten-
gebied van Vorden. Een grote 
groep mensen houdt er al lang 
van tevoren rekening mee dat ze 
die zaterdagmorgen vrijhouden. 
Ook in andere gebieden van de 
gemeente Bronckhorst zijn er 
soortgelijke activiteiten.

Vrijwilligers zijn o.a. afkomstig 
van Hackfort, de Wildenborch, 
Wildbeheer Eenheid IJssel Oost, 
Wichmond/Vierakker, Werkgroep 
Leefbaarheid Vorden, Kranen-
burgs Belang, hengelsportver-
eniging “De Snoekbaars”, de Vor-
dense Rijwiel Toerclub “De Acht-
kastelenrijders”, D-pupillen van 
voetbalvereniging Vorden en leer-
krachten van school “Het Hoge”. 
Ook veel particulieren doen mee. 

Wethouder Antoon Peppelman zal 
in het buitengebied van Vorden 
meehelpen en daarna om 12.30 
uur de actie officieel afsluiten op 
het terrein van Natuurmonumen-
ten aan de Baakseweg 1A.

Een dergelijk karwei vereist veel 
menskracht; vrijwilligers zijn dan 
ook welkom. Meld u zich aan bij 
Henk Dijkman, tel. 441680. 

Aantal oude 
Contacten al 
digitaal
In de archiefruimte van “Oud 
Vorden” in De Voorde is de 
vereniging druk bezig om het 
krantenarchief van weekblad 
Contact (editie Vorden) te 
scannen en het resultaat via 
de website te publiceren.
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

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

Nieuwstad 8-12, Lochem
www.vandekolkwonen.nl
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René Dimmendaal
 

10 jaar uit ons midden,
nog altijd in ons hart.

Marita & Jan
Gerdy & Jeffrey

en familie

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

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

Laarstraat 19, Zutphen
0575 - 54 16 02
www.tppdiseraad.nl
info@tppdiseraad.nl

  Gratis adviesgesprek  
 Erkend door zorgverzekeraars
 Geen tandartsverwijzing nodig

diseraad
praktijk voor
kUNStGEBittEN

IK HEB 
GEEN 
ANGST 
MEER

www.bekoebouw.nl

Keijenborg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in antieke
en klassieke herstoffering

WWW.MARIONPOLMAN.NL | T 06-55916250  

Marion Polman
uitvaart begeleiding

“H“H“H“HH“HH“““HH““HHHeteteteteteetetetetteteteeeteee bijbijbijbijbijbijijijjbijbijbijbijjjjbijbijbijbijbijb zozzzzzonzonzonzonzonozonzonzonzozonzzzoononzononzonzonzo derderderderderdedederderderdederdedederererdererderederreeeeeeeeeeeee
zitzizizititzzzitzititziitittz vavavavavavavaaavvvavavavvavavavvav akakakakkakakkkakakkakakakkakk vverververveververervererverveverrververervvvervvev borbborbborborborborborborboborbororborborborborbbborbororboroborroo gegengengengegengengenenengengenengegengeggegeggg

ininininiininininnininiininnn hethethethethehethethethhethehethethethhethhethethethetethetethhhhhh gegegegeeegegegeegeeggegegegegegegg wonwonwonwowonwonwonwonnwonwonwonwonwonwwwwwowwowwwonowonw nneeeeeeeeeeeeeeeeee”””””””””””

persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

Marinka de Haan
persoonlijke uitvaartzorg

voorheen Jona

Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

wist u dat 

een thuisopbaring een

intieme manier is om

afscheid te nemen

 
Uw aanwezigheid, de warme handdruk, een
woord van troost of een kaart, het heeft ons
gesteund en kracht gegeven.
 
Hartelijk dank voor de hartverwarmende
belangstelling na het overlijden van onze
lieve, moedige vader, schoonvader, groot- en
overgrootvader
 

Jan Marinus Peppelman
Jan

 
Wij missen hem, maar uw medeleven deed
ons goed.
 
 

Jan en Itie
   Daniel en Martien T
      Lauren
 
Anja en Pierre t

 
Vorden, maart 2016

Uitnodiging Kraamfeest

Op 3 april 2016 vieren we Jan - Fedde’s eerste 
welkoms-feestje.

Van 11.00 tot 14.30 uur zijn jullie welkom om 
Jan-Fedde te komen bewonderen.

Grand Bistro de Rotonde
Kerkstraat 3, 7251 BC Vorden

Komen jullie ook met ons beschuit met muisjes eten?

Soms komen dromen uit... Joepie!

Jan - Fedde
is geboren

op 19 februari 2016

22.19 uur
4055 gram

51 cm

Zoon van
Wendie en Thomas Kniewallner-Vrieler

Grote zus is Anne-Beth
Grote vriend 

Sjors
Het Wiemelink 8
7251 CZ Vorden
telefoon: 0575-555 422
mobiel: 06-22 631 205
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Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor 
de blijken van medeleven na het overlijden van mijn 
schoonmoeder en onze oma

Stientjen Boersbroek–Lindenschot

 Hanny Boersbroek–Kempers
 Harm
 Ilse en Herbert
 Hilde en Sander

Ruurlo, maart 2016 

Wij danken u voor uw belangstelling en medeleven 
tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn 
lieve man, onze vader en opa 

Bertus Oortgiese
Uw aandacht hebben wij heel erg op prijs gesteld.

Gerrie Oortgiese-Klein Lenderink
Kinderen en kleinkinderen

Baak, maart 2016

Welkom lieve

 Max
14-02-2016

Martijn Peters en Patricia Meijer
Ludger 14, 7235 TC Wichmond

Max verblijft nog in het ziekenhuis.

t
De strijd is gestreden, de klok staat stil, 

het kaarsje is gedoofd.
  

Heden is toch nog onverwacht overleden
onze lieve oud-buurvrouw

Margaretha Petronella 
Thewis  -  Gehasse

  

(Gretha)
  

weduwe van Piet Thewis

m Leeuwarden
18 augustus 1924

t Vorden
4 maart 2016

  

Peter en Folina
Lisanne
Stefanie

 
Een speciaal woord van dank gaat uit naar de

medewerkers, vrijwilligers van Sensire 
en de Hackforterhof en Evelien Lemmens voor 

de aandacht en liefdevolle verzorging.

 
Correspondentieadres:
Familie G.H.P. Loman
De Steege 39
7251 CL Vorden
  

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op
woensdag 9 maart van 19.00 tot 19.30 uur in haar
appartement, De Delle 1 kamer 7 te Vorden.
  

De crematieplechtigheid zal worden gehouden op
donderdag 10 maart om 12.30 uur in de aula van
crematorium de Omarming, Voorsterallee 95 te Zutphen.
  

Hier kunt u van 12.15 tot 12.20 uur eveneens afscheid
nemen van Gretha.
  

Na afloop wordt u uitgenodigd in de koffiekamer van het
crematorium, waar gelegenheid is tot condoleren.

EEN WOLK
VAN EEN BABY?

Laat het iedereen weten!

Kijk voor meer informatie
in de colofon op pagina 5.

EEN DIERBARE OVERLEDEN?
Deel het op deze pagina.

Kijk voor meer informatie in de colofon op pagina 5.



Zestig jaargangen Contact scannen en 
online te raadplegen

VORDEN - In de doorgaans rus-
tige archiefruimte van de Oud-
heidkundige Vereniging "Oud 
Vorden" in De Voorde achter de 
Dorpskerk bruist het sinds be-
gin januari van activiteit. Zoals 
reeds eerder in Contact is gepu-
bliceerd, is de vereniging druk 
bezig om het krantenarchief van 
Weekblad Contact (editie Vor-
den) te scannen en het resultaat 
via de website te publiceren.

Dankzij een mooie bijdrage van de 
Veilingcommissie/kringloop 'De 
Werf' en een fors bedrag uit het 
Coöperatiefonds van de Rabobank 
Achterhoek Noord en Oost dat na 
het vergaren van veel stemmen 
verkregen werd, kon een prachtige 
A2-formaat scanner aangeschaft 
worden. Na uitgebreid testen in de 
eerste weken van het nieuwe jaar, 
kon op 21 januari definitief begon-
nen worden met het digitaliseren. 
Aan de scanner is een Dutch PC-
laptop gekoppeld, waar op het 
scherm direct de resultaten zicht-
baar zijn. Na een visuele check 
worden de opnames in de cloud 
opgeslagen; een nabewerking om 
als complete krant per nummer 
op de website geplaatst te kunnen 
worden is dan de afsluiting.

Door het strakke scanschema (el-
ke dag minimaal twee, soms drie 
dagdelen met steeds twee vrijwil-
ligers) zit het tempo van 'Contact-
digitalisering' er goed in. Er werd 
begonnen met het pagina-voor-
pagina scannen en de 'samen-
voeg-nabewerking' van de jaren 
1970 tot en met 1981. Inmiddels 
zijn de jaren 60 ook nagenoeg ver-
werkt.

Wim Ruiterkamp en Rinus Ilbrink, 
de twee drijvende krachten ach-
ter dit project, zijn erg enthousi-
ast over de inzet die de groep van 
ruim 20 vrijwilligers toont en voor-
al ook het plezier dat de mensen 
eraan beleven.

Diverse kranten 
zijn al online 
leesbaar

"Heel veel gebeurtenissen in het 
Vordense werden (en worden nog 
steeds!) in Contact gepubliceerd, 
denk alleen maar eens aan alle ge-
boorte-, huwelijks- en overlijdens-
advertenties die wekelijks gepu-
bliceerd werden. Al verschillende 
vrijwilligers kwamen hun huwe-
lijksadvertentie en de geboortebe-
richten van hun kinderen tegen! 
Ook niet te vergeten de honderden 
vaak paginagrote advertenties van 
de supermarkten Albers, Jansen, 
Remmers, Super Kruip en Corne-
lisse, VIVO, A&O, Jac. Hermans, 
waardoor een goed beeld getoond 
wordt van de kosten van het da-
gelijkse voedsel. Opvallend is ook 
het grote aantal kleine Contactjes 
met een agrarische achtergrond 
zoals graangewassen, 'zware big-
gen', kalveren, pinken, koeien, en-
zovoort. De agrarische wereld, en 
zeker ook die in Vorden, is de laat-
ste 50 jaar zeer sterk veranderd, 
blijkt maar weer. Alles bij elkaar 
voor velen een feest van herken-

ning!".

Inmiddels zijn de resultaten voor 
iedereen die over internet be-
schikt, al zichtbaar, namelijk op 
de website www.oudvorden.nl. 
Na klikken op "Weekblad Contact" 
worden de jaren en weken ge-
toond. Doorklikken zorgt ervoor 
dat de krant in z'n geheel te lezen 
is. Volgens Rinus Ilbrink is Oud 
Vorden hiermee één van de wei-
nige oudheidkundige verenigin-
gen in Nederland die het plaatse-
lijke nieuws van zoveel jaargangen 
online voor iedereen toeganke-
lijk maakt. Naast de verenigings-
site zal ook uitgever Achterhoek 
Nieuws B.V. deze scans opnemen 
in hun digitale archief www.ach-
terhoekkiosk.nl , zoals vorige week 
in Contact te lezen was.

Wanneer alle Contacten gescand 
zijn? "We verwachten eind van dit 
jaar klaar te zijn met alle beschik-
bare nummers; jammer genoeg 
ontbreken er toch verschillende 
kranten, met name van de oudere 
jaargangen uit de jaren 30 tot en 
met 60. We registreren welke num-
mers ontbreken, misschien zijn er 
nog mensen die oude Contacten 
hebben bewaard, zodat we die als-
nog zouden kunnen inscannen en 
kunnen toevoegen op de website".

Wanneer u eens een kijkje wilt 
nemen hoe het er bij het scannen 
aan toe gaat, bent u van harte wel-
kom in het Oud Vorden-archief, 
Kerkstraat 11 (gangetje in, links 
naast de woning, in het halletje 
deur rechts).

   

Informatiebijeenkomst DigiD
VORDEN - Dinsdag 8 maart om 
14.00 uur vindt er in het Dorps-
centrum in Vorden een informa-
tiebijeenkomst plaats over DigiD, 
georganiseerd door de stichting 
Welzijn Vorden. Deze bijeenkomst 
is bedoeld voor mensen die al 
enige vaardigheid op de computer 
hebben, zoals e-mailen of bankza-
ken regelen. 

Zaken doen met de digitale over-
heid moet u wel op een veilige 
manier kunnen doen. Want u wilt 

niet dat anderen zo maar in uw 
persoonlijke gegevens kunnen 
kijken. Op internet kunt u zich le-
gitimeren met uw DigiD (spreek 
uit: 'Die-gie-dee'). Zo weten over-
heidsinstellingen dat ze ook echt 
met u te maken hebben. DigiD is 
uw digitale sleutel voor de over-
heid en bestaat uit een gebrui-
kersnaam en een wachtwoord. Dit 
moet u eenmalig aanvragen. Veel 
ouderen ervaren een drempel in 
het gebruik van de overheidsdien-
sten. Met name het aanvragen en 

gebruiken van DigiD lijkt voor ve-
len een hoge drempel. 

Opgeven
In verband met de ruimte kunt 
u zich hiervoor op te geven via 
e-mail of telefoonnummer (dins-
dag-/woensdagmorgen 9.00 uur - 
12.30 uur)
   

 ■ w.gotink@welzijnvorden.nl ■ 0575-553405

Natuurbeschermingswet-
vergunning stal Polweg 6
WICHMOND - De plannen voor 
de uitbreiding van de stal in 
Wichmond leiden niet tot negatie-
ve effecten op de Natura 2000-ge-
bieden. De aanvrager maakt ge-
bruik van zogenaamde stikstof-
rechten van stoppende agrariers, 
waarmee het bedrijf de toename 
van stikstofdepositie voorkomt. 
Dat betekent dat de provincie 
Gelderland de Natuurbescher-
mingswet (Nb)vergunning voor de 
stal in Wichmond moet verlenen. 
Als er geen effecten zijn op de in-
standhoudingsdoelen van N2000 
gebieden kan de vergunning niet 
worden geweigerd. De Nb-wet 
staat niet toe te toetsen op plano-
logische effecten.

"In de gesprekken met het bedrijf 
hebben we aandacht gevraagd 
voor de ongerustheid en tevergeefs 
opgeroepen om het overleg met 
het gebied te verbeteren om zo te 
werken aan meer draagvlak. Maar 

als provincie hebben we geen mo-
gelijkheid een Nb-vergunning te 
weigeren als aan alle Nb-vereisten 
is voldaan; dan moeten we die ge-
woon verlenen", aldus Jan Jacob 
van dijk, gedeputeerde voor Vitaal 
Platteland.

Naar aanleiding van de zienswij-
zen op de ontwerp-vergunning 
heeft de aanvrager zijn verzoek 
voor een Nb-vergunning aange-
past van 1455 dieren naar 1345 
dieren. Daarmee brengt het bedrijf 
de voorgenomen stikstofdepositie 
binnen de overgenomen stikstof-
rechten van stoppende agrariers.

Als voor de voorgenomen uitbrei-
ding van het bedrijf een bestem-
mingsplanwijziging nodig is, dient 
deze wijziging te voldoen aan de 
dan geldende provinciale omge-
vingsbeleid en omgevingsveror-
dening. Daarbij heeft de provincie 
dan een toetsende rol.

   

Paaseitjes actie Reborn
WICHMOND - Om de kas van ons 
popkoor te spekken gaan alle le-
den van Reborn van 7 tot en met 
20 maart weer op pad om paasei-
tjes te verkopen. De opbrengst van 
deze actie wordt onder andere ge-
bruikt om nieuwe muziekstukken 
aan te schaffen. U kunt de paas-

eitjes ook telefonisch bestellen 
bij Rita Bergervoet, 06-57706105. 
Uw bestelling wordt genoteerd 
en wordt vervolgens bij u bezorgd 
wanneer het u uitkomt. Steun on-
ze actie. Alvast heel hartelijk dank 
voor u bijdrage.

   

Dank voor uw steun voor 
het project I Care
VORDEN - De Vordense Noortje 
Klein Heerenbrink wil iedereen 
bedanken die het project I Care 
heeft gesteund door middel van 
het doneren van het statiegeld. 
Hiermee is totaal 209,85 euro op-
gehaald, waarmee de kosten kun-
nen worden gefinancierd die be-
stemd zijn voor het project.

Van 11 januari tot 28 februari kon 
men bij Albert Heijn Grotenhuys 
in Vorden ervoor kiezen het statie-
geld te doneren aan het project I 
Care, een lokaal opgericht project 

dat zich inzet voor het welzijn van 
de straatkinderen in en rondom de 
stad Durban. Noortje gaat samen 
met twee medestudenten bij dit 
project onderzoek doen vanuit de 
Hogeschool Arnhem en Nijmegen. 
Het onderzoek zal zich richten op 
de recidiverende straatkinderen.

Noortje: "Mijn dank gaat uit naar 
Albert Heijn Grotenhuys, waar de 
statiegeldactie heeft plaatsgevon-
den, en naar alle mensen die ge-
doneerd hebben."

Jolanda Wabeke-Huurneman en Peter Wiekart scannen een Contact uit 1960. Foto: Rinus Ilbrink

i.v.m. Pasen afwijkende aanlevertijden 
voor de editie van week 13 (29 maart)
Voor het aanleveren van advertenties als persberichten geldt:

uiterlijk donderdag 24 maart 12.00 uur

 

HCI

  
Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (gld) 0575 - 46 81 81

www.hci.nlAmpèrestraat 3, 6902 PG Zevenaar






Gratis montage bij 
aankoop van een 
nieuwe keuken!*

Tegen inlevering van deze bon

* Vraag naar de voorwaarden, geldig t/m 30 april 2016
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Thuisservice voor particulier én MKB

• Betrouwbare en goede service aan huis
•	Vakkundige,	snelle	reparaties	en	onderhoud
• Geen voorrijkosten
•	Gratis	vervangende	PC	of	laptop	tijdens	reparatie
• Ook voor al uw vragen en advies

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

Verbouw
Renovatie
Woningonderhoud
Veranda’s & overkappingen

T:    0575-521796                                                
M:  06-55072626                                           

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

Wassenaarweg 2 Zelhem
0314-620 871

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur - Zaterdag van 9.00 tot 1 .00 uur

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

v.a. j 75,-v.a. 75,-

3

APk € 19.- 

all-in

WIJ ZIJN HET ADRES VOOR UW WINTERBANDEN.

GRATIS 
WINTERCHECK

HEEFT U GEEN RUIMTE OF ZIN IN DE OPSLAG VAN BANDEN BIJ U THUIS? 

GEEN PROBLEEM! WIJ SLAAN GRAAG DE BANDEN VOOR U OP.

Eigen bijdrage 
wordt door ons 
vergoed

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

RJBM Degen, 
tandarts-implantoloog

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

• brede ervaring • kwaliteit • topprodukten • persoonlijke benadering •

info@luciennesknipatelier.nl

WOZ-taxatieteam Achterhoek

Is de WOZ-waarde van uw (huur)woning 
of  bedrijfsobject te hoog (of  te laag!) 
vastgesteld door de gemeente???

Laat het WOZ-taxatieteam Achterhoek dan direct KOSTELOOS de WOZ-waarde controleren 

en eventueel KOSTELOOS een contrataxatie 

uitvoeren en bezwaar maken.

Meer info op www.wozcontratax.nl of

mail naar bezwaar@wozcontratax.nl

of  bel 06 203 16 409

WWW.WOZCONTRATAX.NL

In uw gemeente worden de contrataxaties  
uitgevoerd door Dirk van der Houwen van 
Dirk van der Houwen Makelaardij, Vorden
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D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

bestellingen@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

100 gram gebraden gehakt + 

100 gram gegrilde kipfilet

samen

2

98

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Runder

entrecote

1

98

100 gram

KEURSLAGERKOOPJE

Rundergehakt 

+ 4 

hamburgers

6

95

samen

SPECIAL

Procureur

schotel

1

60

100 gram

MAALTIJD IDEE

Nasi of

Bami

3

98

500 gram

Aanbiedingen zijn geldig van 7 t/m 12 maart

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van dinsdag 8 t/m maandag 14 maart 2016.

Burgemeester Galleestraat 6a
7251 EB Vorden - Tel.: 0575-550850

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG
Ze zĳ n er weer de lekkerste.....

Hollandse belichte teelt
trostomaten 500 gr.

DONDERDAG VRĲ DAG ZATERDAG  
De lekkerst van dit moment....

Zoet sappige
Lavalee blauwe druiven 500 gr.

         WEEK AANBIEDINGEN
De lekkerste sappigste

Navel Sinaasappelen 2 kg        

Hollandse komkommer
belichte teelt uit de koekoek  p.st.   
Spaghetti   per portie
Heerlĳ k huisgemaakt kant en klaar

NIEUW!!!!!  DAGTOPPERS
DAGELĲ KS WISSELENDE AANBIEDINGEN

Verse Maaltĳ den Service
GRATIS bezorgd aan huis of af te halen in de winkel. 

GRATIS PROEF MAALTĲ D PROBEREN
Bĳ  interesse bel 0575-550850.

1.49

2.99
1.99

0.69

4.98

 



Galvary een film 
van Ierse bodem
VORDEN - Dinsdag 15 maart om 
20.00 uur wordt de film Galvary 
getoond in De Voorde, Kerkstraat 
15 te Vorden. Een film over lijden, 
moed en bemoediging. Ds. Jan 
Kool zal de film toelichten en de 
nabespreking leiden. In deze tra-
gikomische film speelt Brendon 
Gleeson de goedaardige priester 
James, die tijdens een merkwaar-
dige biecht met de dood wordt 
bedreigd en een week de tijd krijgt 
om zijn zaken op orde te bren-
gen. Meer informatie: Ds. Jan Kool 
(553576 of jan1.kool@planet.nl)

   

Filmavond Vorden

VORDEN - Donderdag 17 maart om 
20.00 uur vindt er weer een film-
avondplaats bij het Kulturhus in 
Vorden. In de bibliotheek van Vor-
den kan men vinden welke film er 
vertoond gaat worden, in het com-
plete overzicht van dit seizoen. 
Kaartjes zijn verkrijgbaar in bibli-
otheek Vorden, of op de avond zelf 
in Het Kulturhus. Entree 5 euro. 
   

 ■ bibliotheekwestachterhoek.nl 

wordt wekelijks uitgegeven door 
Achterhoek Nieuws b.v. en verschijnt 
in een oplage van 4.800 exemplaren 
in: ■ Vorden ■ Delden ■ Kranenburg 
■ Linde ■ Medler ■ Veldwijk ■ Vierakker
■ Wichmond ■ Wildenborch.

 www.contact.nl
 @ContactNoord

 /ContactVorden

Uitgever
Achterhoek Nieuws b.v.
Bleekwal 10 
7131 DB Lichtenvoorde  
www.achterhoeknieuws.nl

Adverteren
verkoop@contact.nl
(0544) 80 10 30
Drukklare advertenties (certified pdf) 
aanleveren tot uiterlijk maandag 9.00 
uur. Materiaal voor nog op te maken 
advertenties aanleveren tot uiterlijk 
vrijdag 12.00 uur.

Neem contact op met onze media-
adviseur voor meer informatie:
Bas Bloem: 06-52 58 49 92
bas.bloem@achterhoeknieuws.nl

Redactie
redactie@contact.nl
(0544) 80 10 20 
Kopij aanleveren tot uiterlijk 
vrijdag 12.00 uur

Bezorgklachten
AVO Verspreidingen: (0314) 39 46 13
avo-verspreidingen@achterhoeknieuws.nl

Overname van inhoud van deze uitgave of delen 
daarvan in welke vorm dan ook is uitsluitend 
toegestaan na schriftelijke toestemming van de 
uitgever. De uitgever 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 data-
bankrecht. 

Kijk voor het allerlaat-
ste nieuws op onze 
website. Daar vindt u 
ook de volledige inhoud 
van deze krant en het 
 openbare archief.

 

Contact
Bronckhorst NoordMargriet te Morsche neemt afscheid van MVO

VORDEN/RUURLO - "Het heeft 
mijn leven in meerdere opzichten 
duidelijk verrijkt. Het is namelijk 
een groot voorrecht om hier te mo-
gen leven als je in bijvoorbeeld een 
sloppenwijk in Chili bent geweest. 
Pas dan zie je hoe rijk we hier zijn." 
Na veertig jaar nam Margriet te 
Morsche (59) uit Ruurlo zondag 
afscheid van het MOV (Missie- 
Ontwikkeling en Vrede) tijdens het 
VastenGala van de regionale Paro-
chie HH Twaalf Apostelen. De co-
ordinatie van het MOV wordt door 
Anton Bos overgenomen.

Door Jan Hendriksen

Jarenlange inzet en betrokkenheid 
voor een veelvoud aan projecten in 
Derde Wereldlanden. Het loopt als 
een rode draad door het leven van 
de in Borculo geboren Te Morsche. 
Begonnen als negentienjarige in de 
Onze Lieve Vrouw Tenhemelop-
neming parochie in Borculo voor 
het MOV, daarna vele jaren MOV 
Zutphen, Wereldwinkel Zutphen, 
Zutphen Steunt Nicaragua en de 
laatste twaalf jaar als coördinator 
van het MOV voor de regionale 
parochie HH Twaalf Apostelen. 
"Best wel veel", zo komt Margriet 
zondagmiddag tot de conclusie 
als we aanschuiven tijdens het 
VastenGala in de Christus Koning-
kerk in Vorden waar ze samen met 
de MOV groepen van de parochie 
het Gala heeft voorbereid. "Maar 
ik heb ontzettend veel voldoening 
beleefd bij al die werkzaamheden."

Op een van de eerste projecten 
waarbij ze betrokken raakte kijkt ze 
met weemoed terug. "Dat was een 
project in de jaren tachtig in een 

sloppenwijk in Chili waar we een 
school hebben neergezet." Maar 
ook de bezoeken met de Bouw 
Brigades aan de koffie Coöperatie 
in Nicaragua hebben veel indruk 
gemaakt. Daar trof ze echt pure ar-
moede aan. "Bijzonder hoe gastvrij 
en hartelijk ik daar werd ontvan-
gen. Ik ben daar een aantal keren 
naar toe geweest. Ik weet nog goed 
dat ik voor een tweede keer terug-
kwam en bij een moeder op bezoek 
ging die tijdens mijn eerste bezoek 
net bevallen was. Ik had destijds 
een foto van de baby gemaakt. 
Maar die bleek overleden te zijn. 
Toen ik haar de foto liet zien viel 
ze huilend in mijn armen. Het was 
het enige tastbare wat ze nog over 
had als herinnering aan haar kind. 
Ik vind dat ook nu nog steeds erg 
ontroerend."

Het Brede Dak
Ook was Margriet jarenlang actief 
voor de Wereldwinkel in Zutphen, 
waar ze ook ging wonen. "Ik had 
het gevoel dat ik daarmee mijn 
weg kon vinden om mijn inzet te 
geven aan projecten in de derde 
wereld. Ze richtte daar onder meer 
de werkgroep Zutphen steunt Ni-
caragua op. Ook was ze in Zutphen 
initiatiefneemster van het project 
Het Brede Dak. Met een groep 
vrijwilligers kookt ze elke maand 
een keer voor een groep alleen-
staanden. Een project dat ook uit 
de plaatselijke parochie ontstond, 
al een kleine twintig jaar loopt en 
waar ze ook betrokken bij blijft. "Je 
kunt ook dingen dicht bij huis doen 
voor de medemens."

Vrouwenproject
Het VastenGala was zondag de laat-

ste activiteit voor Margriet te Mor-
sche binnen de MOV van de HH 
Twaalf Apostelen. Wandelingen, 
een Rad van Fortuin, een optreden 
van het Vordense koor Vocate, een 
presentatie van het KOADO-DUE 
vrouwenproject in Ivoorkust door 
Marian Storteler uit Ruurlo en een 
afsluitende Solidariteitsmaaltijd 
behoorden tot de activiteiten van 
het Gala. De Vastenactie van vorig 
jaar stond ook in het teken van de 
vrouwencoöperatie in Ivoorkust. 
De coöperatie die uit ongeveer 450 
boerinnen bestaat die vooral cacao, 
koffie, rijst en maniok verbouwen, 
werd vorig jaar met ruim 10.000 
euro aan collectes van de parochie 
HH Twaalf Apostelen gesteund. Dit 
bedrag werd verdubbeld door ont-

wikkelingsorganisatie Cordaid.
Ook dit jaar hoopt de werkgroep 
MOV weer dit bedrag te kunnen 
doneren.De netto opbrengst van 
het VastenGala bedroeg zondag 
670 euro. De bezinningsboekjes 
die Margriet te Morsche elk jaar 
maakt voor de Veertigdagentijd 
met veertig gedichten een gebeden 
bracht ook al duizend euro op voor 
het project. Daarnaast komen daar 
nog de collectes bij uit de in totaal 
veertien parochies van HH Twaalf 
Apostelen en de giften die mensen 
rechtstreeks op de rekening heb-
ben gestort en nog kunnen storten 
via Iban NL04 RABO 0322 3951 00 
t.n.v. Parochie 12 Apostelen - onder 
vermelding van Vastenactie Ivoor-
kust.

VORDEN - Na een aantal 'proef-
ballen' lukt het haar om de ovale 
zwarte bal over tien meter op het 
groene tapijtkleed te houden. En 
warempel. De laatste bal eindigt 
bijna minutieus dichtbij het wit-
te kleine balletje zoals het hoort. 
"Het is niet zo gemakkelijk als 
u denkt", is de spontane reac-
tie van één van de ouderen, die 
in de grote zaal van Kulturhus 
Vorden langs de koersbalbaan 
toekijkt hoe burgemeester Mari-
anne Besselink van de gemeente 
Bronckhorst op deze vroege 
maandagmorgen een bezoek 
brengt aan de Koersbal/Jeu de 
Boules groep van Stichting Wel-
zijn Vorden.

Door Jan Hendriksen

Burgemeester Marianne Besselink 
maakt momenteel 'buurt' met di-
verse verenigingen, stichtingen en 
bedrijven in Bronckhorst. Er liggen 
nog een kleine honderd verzoe-
ken op de plank! Maandagmor-
gen werd Besselink samen met 
de gebiedsambtenaren Herman 
de Groot en Ineke Maciag van de 
gemeente door Gerrit Eskes van 
de Centrale voor Vrijwillige Hulp-
verlening van Stichting Welzijn 
Vorden van het gemeentehuis in 
Hengelo naar Vorden gereden. Via 
deze centrale zijn vrijwilligers be-
schikbaar voor vervoer en begelei-
ding naar een arts, fysiotherapeut, 
ziekenhuis en eventuele klusjes. 
Er wordt hiervoor een kleine kilo-
metervergoeding voor gevraagd. 
Aansluitend aan het 'koersballen' 
schuift Besselink aan bij de groep 
van ongeveer vijftien 'maatjes' die 

elkaar op de eerste maandag van 
de maand ontmoeten in het Kul-
turhus.

Naast koffie werd er voor deze 
speciale gelegenheid een kakel-
verse Vordense zwanenhals bij de 
koffie geserveerd. "Een Vordense 
delicatesse die je geproefd moet 
hebben", zo verklaart een van de 
'maatjes' de burgemeester. Binnen 
deze maatjesgroep staat ontmoe-
ting centraal. Het is bedoeld voor 
inwoners van Vorden en omgeving 
vanaf 55 jaar. "Uit deze ontmoetin-
gen volgt soms een activiteit die 
men met elkaar deelt zoals een 
wandeling, een goed gesprek of 
een filmbezoek", zo verklaart Willy 
Gotink die als beroepskracht op 
twee dagdelen per week actief is 
voor de Stichting Welzijn Vorden.

Duofiets
Vervolgens wordt door de burge-
meester even 'gebuurt' bij het kan-
toor van het Sociale Team dat voor 
ondersteuning op het gebied van 
zorg, welzijn en werk zorg draagt. 
De consulenten van het team 
helpen veelal bij het zoeken naar 
praktische oplossingen. Geurt 
Harmsen en Peter Eckhart doen 
in de kelder van het Kulturhus de 
burgemeester uit de doeken wat 
men zoal doet met de Hobbyclub 
en het Repair Café. Bij het 'café' 
kan men op iedere tweede zater-
dagmorgen terecht voor kleine 
reparaties op een breed terrein. 
Na het bezoek aan het Kulturhus 
transporteerde Jan Breukink met 
een duofiets van de stichting Ma-
rianne Besselink naar sporthal 
't Jebbink om de activiteiten van 
Sport en Spel te bezoeken. "Sinds 
drie jaar beschikken we over deze 

fiets. Hiermee kunnen we veilig 
met ouderen een fietstocht maken 
die daar behoefte aan hebben. 
En daar wordt gretig gebruik van 
gemaakt", zo vertelt Breukink de 
burgemeester.

Duidelijk beeld
Zowel voorzitter Bert Branden-
barg van Stichting Welzijn Vorden 
als burgemeester Besselink keken 
met een voldaan gevoel terug op 
het 'buurt maken'. Besselink: "Ik 
wist niet dat de stichting zo'n ruim 
aanbod van activiteiten, cursus-
sen en dienstverlening verleende. 
Op deze manier krijg ik een dui-
delijker beeld wat er alzo in de ge-
meenschap gebeurt en waarmee 
de Stichting Welzijn Vorden wordt 
geconfronteerd. Dat lees ik niet 
allemaal terug in de talloze 'amb-
telijke stukken' die er dagelijks op 
mijn bureau belanden."

"Op deze manier krijg ik een duidelijk beeld wat er alzo 
in de gemeenschap gebeurt"

Margriet te Morsche nam zondag in de Christus Koningkerk in Vorden afscheid van het 
MOV. Foto: Jan Hendriksen.

Burgemeester Marianne Besselink maakte maandag kennis met het koersballen van Stichting Welzijn Vorden. Foto: Jan Hendriksen. 
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glazen.glazen.glazen.

Vier met ons de opening op 12 maart a.s.! 

Feestelijke Heropening!
Bij aankoop van 
een complete bril 

een heerlijke taart!*

*Actie loopt van 12 maart 
t/m 31 maart a.s.

SPALSTRAAT 27  •  7255 AB HENGELO GLD.   •  0575 - 46 17 71  •  INFO@GROOTKORMELINKOPTIEK.NL  •  WWW.GROOTKORMELINKOPTIEK.NL

Paasbrunch
1e Paasdag

zondag 27 maart
Kerkstraat 3, Vorden • Tel. 0575-551519 • www.bistroderotonde.nl

Ontvangst met aperitief en amuse van het huis! 
***  

Krachtig getrokken runderbouillon met voorjaarstuinkruiden   
(uitgeserveerd)  

***  
In buffetvorm: 

Koud:
• Waldorfsalade met gerookte 

kipfilet,noten en selderij 
• Schotel van seranoham, rosbief, 

beenham en nagelhout 
• Schotel van zalm, makreel, haring, 

tonijnsalade en  rivierkreeft
• Huisgemaakte Achterhoekse 

eiersalade
• Salade Caprese 
• Hollandse kaasplank 

Warm:
• Zalmfilet op lentepasta
• Lamskoteletjes op voorjaarsgroente 
• Pasteitje met kipragout en  

bospaddenstoelen 
• Varkensmedaillons met een jasje 

van spek en hierbij een romige 
mosterdsaus  

• Vegetarische wraps, rijkelijk en 
divers gevuld  

• Paasstol, croissants en andere lekkere broodjes  
met roomboter, jam, sausjes en dips 

• Mini pannenkoekjes

Dessert:
• Paasbavaroise met advocaat 

• Vers fruit
• Mohr im Hemd

• Italiaans ijs
• en meer...

Bij de brunch zijn koffie/ thee en 
jus d’orange inbegrepen! 
Prijs per persoon: € 24,50  
Kinderen gereduceerd tarief naar leeftijd.

Groot 
springkussen met  animatie waaronder ook verven, kleien, knutselen enz. 

Veel eieren door de paashaas verstopt met diverse leuke prijsjes.

Ontvangst 11.30-12.00 uur
Einde rond 15.00 uur

Deze week maken wij extra veel 

bosvruchtensloffen
heerlijk los gebakken deeg met spijsroom, 
luchtige zwitserse room  en boordevol 

frisse  bosvruchten

Een echte specialiteit van 
Banketbakkerij Jolink

...hmmmm... Daarom: geen 
€ 9.95 

maar 

€ 7.95

www.jolinkbanket.nlwww.jolinkbanket.nl

Daarom: geen 

€ 7.95€ 7.95€ 7.95
...hmmmm...
...hmmmm... Daarom: geen 

...hmmmm...

...hmmmm...

...hmmmm... Daarom: geen 

€ 7.95€ 7.95€ 7.95

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



Van Slingerland Tweewielers Keijenborg 
nodigt u uit voor de Open Deur dagen

KEIJENBORG - Het team van Van 
Slingerland Tweewielers in Ke-
ijenborg nodigt u graag uit voor 
de Open Deur dagen op vrijdag 25 
en zaterdag 26 maart en Tweede 
Paasdag maandag 28 maart. Op 
vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur, za-
terdag van 08.30 tot 16.00 uur en 
op maandag 28 maart van 11.00 
tot 16.00 is iedereen welkom om 
de geheel vernieuwde winkel te 
komen bekijken en de collectie 
fietsen, onderdelen, kleding en 
accessoires te komen bewonderen 
onder het genot van een hapje en 
drankje. Bovendien kunt u tijdens 
deze dagen gebruik maken van in-
teressante aanbiedingen en mee-
doen aan een tweetal acties waar-
mee u kans maakt op een trans-
portfiets of een mountainbike.

Door Bernadet te Velthuis

Peter van Slingerland licht toe:"Er 
is geen officiële openingsceremo-
nie omdat de overname al sinds 1 
oktober 2015 een feit is, maar de 
werkzaamheden aan de winkel 
lopen op zijn eind en het leek ons 
daarom een mooi moment alle be-
langstellenden uit te nodigen voor 
de Open Deur dagen. Zelf zijn we 
heel tevreden met het resultaat en 
we zijn zeer benieuwd wat men 
ervan vindt."

Het interieur van de winkel is vol-
ledig aangepakt. Zo hebben de 
muren een frisse witte kleur ge-
kregen, zijn de verschillende as-
sortimenten fietsen, onderdelen 
en accessoires ruim en duidelijk 
opgezet en heeft men een speciale 
afdeling gecreëerd voor fietskle-
ding, helmen en schoenen met de 
mogelijkheid om deze ter plekke 
te passen.

Ook is er een koffietafel waar men 
kan wachten op een reparatie en 
rustig een kop koffie kan drinken. 
In de grote ruimte achter de win-
kel, die via een andere ingang te 
bereiken is, is bovendien een out-
let ingericht. Hier kan men terecht 

voor diverse gebruikte en aanbie-
dingsfietsen, maar ook voor tas-
sen, kleding, onderdelen en acces-
soires. Dit assortiment zal steeds 
na vernieuwing van het assortiment 
uit de winkel aangevuld worden en 
is altijd scherp geprijsd is.

Specialist in 
begeleiding en 
advisering

Van Slingerland Tweewielers is 
gespecialiseerd in het begelei-
den en adviseren met betrekking 
tot elektrische fietsen, racefietsen 
en mountainbikes, maar ook kan 
men prima terecht voor stads-
fietsen, lifestylefietsen, tour- en 
sportieve fietsen en kinderfietsen. 
Uiteraard met gedegen advies en 
in combinatie met de juiste kle-
ding, accessoires en uit voorraad 
leverbare onderdelen. Daarnaast 
zorgt het team van Van Slinger-
land Tweewielers voor het onder-
houd van alle merken fietsen en 
een snelle reparatie zonder lange 
wachttijden.

Tijdens de Open Deur dagen kunt 
u ook meedoen met een ludieke 
actie, waarmee u kans maakt op 
een transportfiets. In de winkel 
zal een transportfiets gepresen-
teerd staan met een fietsslot: een 
kettingslot met cijfercode. Wie de 
code kraakt, heeft gewonnen en 
mag de fiets meenemen naar huis. 
Wanneer de code niet gekraakt 
wordt, zal deze verloot worden 
onder de deelnemers (laat dus uw 
naam en adres achter!). De win-
naar wordt 1 april bekendgemaakt.

Liever kans maken op een moun-
tainbike van het merk Giant? Doe 
dan mee met de Facebookactie 
die deze week van start gaat. On-
der de deelnemers die de pagina 
liken en delen en raden welke 
bergpas groot afgebeeld in de win-
kel hangt, wordt de Mountainbike 
t.w.v. 649,- verloot. De gelukkige 
winnaar wordt ook op 1 april be-
kend gemaakt. Voor meer infor-
matie, aanbiedingen en acties, zie 
de Facebookpagina 'Van Slinger-
land Tweewielers' of de nieuwe 
website. 
   

 ■ www.
vanslingerlandtweewielers.nl

Lentetochten VRTC de 
Achtkastelenrijders
VORDEN - De Vordense Rijwiel- 
en ToerClub VRTC de Achtkaste-
lenrijders organiseert zondag 13 
maart haar jaarlijkse Lentetocht 
voor toerfietsers. De toerfietsers 
hebben zondag 13 maart de keus 
uit twee tochten: de 110 kilometer 
lange Lentetocht Posbank-Loe-
nermark of de 80 kilometer lange 
Lentetocht Veluwezoom-Loener-
mark.

De Lentetocht Posbank-Loener-
mark is voor de fanatieke toer-
fietser een eerste uitdaging in het 
nog vroege racefietsseizoen. Na 
een rustige aanloop via Does-
burg richting Ellecom kunnen op 
het fietspad De Lange Juffer de 
beenspieren voor het eerst wor-
den opgewarmd. Daarna volgen 
nog een aantal mooie klimmetjes 
waaronder de Rozenbos en de 
Emma Piramide. Na de inmid-
dels vertrouwde verzorgingspost 
halverwege met gratis koffie, thee, 
sportdrank, mueslirepen, krenten-
bollen bij Groenendaal, gaat de 
tocht via de Loenermark en nog 
een mooi lusje over de Veluwewe-
zoom via Loenen en Eerbeek weer 
richting Vorden. Deze toertocht is 
met de eerste hoogtemeters van 

het seizoen (totaal ca. 450 hm) 
een ideale voorbereiding voor de 
Ronde van Vlaanderen (3 april) 
en de later in het seizoen te fiet-
sen Amstel Gold Race, Limburgs 
Mooiste, Luik-Bastenaken-Luik of 
de Tristan Hoffman Challenge die 
op 24 juni wordt verreden. Start 
en inschrijving voor de 110 km is 
van 8.00 tot 10.00 uur bij café-res-
taurant De Herberg aan de Dorps-
straat 10 in Vorden.

De 80 kilometer lange Lentetocht 
Veluwezoom-Loenermark volgt 
weer voor een groot deel de 110 
kilometer route, maar een aantal 
lastige klimmetjes worden over-
geslagen. Deze afstand is meer ge-
schikt voor de mensen die nog niet 
toe zijn aan een pittige tocht van 
110 kilometer. Ook de 80 kilometer 
route gaat na de verzorgingspost bij 
Groenendaal via de Loenermark 
terug naar Vorden. Ook de starttijd 
voor deze tocht is van 8.00 tot 10.00 
uur bij café-restaurant De Herberg 
in Vorden. Voor meer informatie 
via telefoonnummer of website. 
   

 ■ 0575 - 551025 ■ www.vrtcvorden.nl

Treinmachinist
Uw werkplek is een hoopje 
schroot geworden. Daarachter 
ligt de rest van de trein. God-
verlaten in een bouwland. Het 
spoor ligt er wat doelloos naast. 
Het spoor waarop u dagelijks uw 
brood verdiende. Het spoor dat 
u een unieke blik op Nederland 
gaf. Maar nu heeft dat spoor u 
richting het einde geleid. U had 
geen schijn van kans. De overige 
inzittenden van de trein bij Dalf-
sen komen op deze zonovergoten 
dinsdagochtend in februari met 
de schrik vrij. Voor u houdt het 
hier op.

Inmiddels is het bijna twee weken 
later. Het is amper veertien dagen 
geleden, maar we zijn het al bijna 
weer vergeten. Behalve het be-
richt dat de treinen weer rijden, 
horen we er niks meer van. Op de 
televisie niet. Op de radio niet. En 
ook de krant schrijft er niet meer 
over. Ik heb naar informatie moe-
ten zoeken. In een bericht op de 
website van een regionale krant 
staat te lezen dat u 49 was. Ook 
lees ik dat u dit werk nog hele-
maal niet zo lang deed. En ik lees 
voor het eerst uw naam. Die leidt 
mij naar een overlijdensadver-
tentie. Ik zie dat u een lief had. En 
een dochter. En kleinkinderen.

Dat we er zo weinig meer over ho-
ren, dat komt omdat u de enige 
was. Vanuit Emmen reizen 's och-
tends treinen vol mensen naar 
Zwolle. Dat is een knooppunt. 
Van hieruit kunnen reizigers door 
richting steden als Amersfoort, 
Enschede en Nijmegen. Maar in 
uw trein reisde enkel een handje-
vol mensen mee. Zij kunnen het 
nog navertellen. De eerste foto's 

van de trein in het bouwland de-
den het ergste vermoeden. Maar 
in de ogen van de buitenwereld 
viel het uiteindelijk mee. U bent 
om het leven gekomen bij een in-
cident dat het stempel 'geluk bij 
een ongeluk' kreeg opgedrukt.

Die gedachte valt ook niemand 
kwalijk te nemen. Dat er nog 
geen twintig mensen in die trein 
zaten, dat was een geluk bij een 
ongeluk. Wat was er gebeurd als 
dat er honderden waren geweest? 
Als mensen hutje mutje op elkaar 
hadden gestaan? Wij hebben hier 
in de Achterhoek precies zo'n 
spoorlijn, die tussen Winterswijk 
en Zutphen. Wie op een door-
deweekse ochtend in Vorden in-
stapt, moet niet rekenen op een 
vrije zitplek. Vanuit Zutphen gaan 
forensen en studenten namelijk 
verder het land in. Die trein zit 
elke morgen stampvol. De trein 
richting Winterswijk is in de vroe-
ge uurtjes juist bijna helemaal 
leeg.

Dat was in dit geval ook zo. Geluk-
kig. Want als uw trein niet naar 
Emmen, maar naar Zwolle had 
gereden, dan was u waarschijnlijk 
niet de enige geweest. Voor uw 
familie, vrienden en collega's lijkt 
het me vreselijk dat ze u hebben 
moeten verliezen bij een ongeluk 
dat redelijk goed afliep. Al wisten 
ze vast en zeker dat u dit ondanks 
alles de beste optie zou hebben 
gevonden. U wilde immers altijd 
het beste voor uw reizigers. Deze 
reiziger zal daarom de volgende 
keer als hij de trein instapt even 
aan u denken. Hopelijk biedt die 
gedachte uw nabestaanden een 
heel klein beetje troost.

LuukStamCO
LU

MN

Een kleine greep uit het assortiment elektrische fietsen in de geheel vernieuwde winkel 
van Van Slingerland Tweewielers. Foto: Bernadet te Velthuis
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Fysiotherapie 
& ShockWave
Doetinchem

Fit4Golf
Feyke Hogenbirk
Melkweg 2a
Doetinchem
tel. 0314 394 222

Big en CKR geregistreerd, con-
tracten met alle grote zorgver-
zekeraars. Behandelingen wor-
den (geheel of deels) vergoed 
door uw zorgverzekeraar.

www.fysiotherapiedoetinchem.com

 ESKES
Cleaning Service

Ellenkampdijk 1
7255 LR  Hengelo (Gld) Mobiel 06 - 30 36 88 65
E-mail eskescleaning@gmail.com www.eskes-cleaning.nl

Wij zijn een landelijk opererend schoonmaakbedrijf, gespecialiseerd in 
het  reinigen van evenemententerreinen. Onze werkzaamheden vinden 
met name plaats in de weekenden en de  zomermaanden.

Wegens uitbreiding van de werkzaamheden zijn we op zoek naar

(jeugdige) oproepkrachten
Ben je beschikbaar tijdens de weekenden en/of tijdens de zomervakantie, 
neem dan telefonisch contact op voor meer informatie.

Telefoon 0575 - 461151 of   06 - 30368865
Herman en Rikie Eskes Mail: eskescleaning@gmail.com

Omdat ik 
belangrijk
werk kan
doen met
een mooie
verdienste.

Toch spreekt het helemaal niet 
vanzelf dat er medicijnen zijn. 
Daar is de inzet van veel mensen 
voor nodig. Artsen, weten-
schappers maar ook van mensen 
zoals u. Als deelnemer in een 
testpanel. 

Belangrijk werk, vinden wij. 
Om mede diabetes patiënten 
kans op een beter leven te geven. 
En bovendien werk waar u als 
deelnemer een vergoeding voor 
ontvangt. Een mooie verdienste 
dus, voor alle betrokkenen.

We zoeken samen iets tegen diabetes.
Kijk hoe u kunt meewerken op

prahs.nl/diabetes of bel 050-8505798

U als diabetes patiënt weet hoe 
belangrijk goede medicijnen zijn.

12 x 16.67 g

BLEEKSELDERIJ

TUURLIJK

EEL

2.49
  4 STUKS

0.69
  PER STUK

0.39
  PER STUK

0.69
  250 G

1.99
  300 G

2.69
  500 G

200 g

1.99
60 g

1.99

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling

KIJK VOOR MEER AANBIEDINGEN OP WWW.ALDI.NL

VANAF WOENSDAG 09 MAART

3 x 20 g

KINDERSURPRISE EI

ROOMBOTER
APPELFLAPPEN
Gevuld met frisse stukjes 
appel en rozijnen.

GELDIG VAN 11 T/M 13 MAART

GRAPEFRUIT

SNOEP-
TOMAATJES

KALFS-
BRAADWORSTEN*

BEEFBURGERS*

RITTER SPORT MINI



Bomvol Kulturhus geniet met volle
teugen van Krato
VORDEN - Vrijdagmiddag tijdens 
de generale repetitie worden de 
laatste puntjes nog op de ï gezet. 
Om kwart over zeven staan vrij-
dagavond de eerste bezoekers al 
voor de deur van Het Kulturhus en 
begint de spanning te stijgen. Hier 
hebben de spelers, regisseur en 
souffleuse een half jaar naar toe-
gewerkt. Rond tien voor acht be-
gint het te rommelen in de zaal. Er 
moeten stoelen worden bijgezet! 
Dit geeft de spelers nog een extra 
boost. Als tegen kwart over acht de 
lichten uit gaan hebben de maar 
liefst 250 bezoekers allemaal een 
plekje gevonden.

Het doek gaat open voor Toneel-
vereniging Krato en er is meteen 
volop actie wanneer een boze 
Mart zijn vriendin Heleen con-
fronteert met haar foto in de krant 
boven een verhaal over een Russi-
sche bonbonfabrikant in het blij-

spel 'n Privéjet in m'n achtertuin'. 
Deze Russische chocoprins komt 
in zijn privé jet naar Nederland 
om zijn bruid te halen!

Reacties van 
het publiek zeer 
positief

Dit alles is het begin van vele ko-
mische verwikkelingen en de no-
dige misleidingen. Alle spelers 
zaten goed in hun rol en speelden 
zeer overtuigend.

Ook de debutanten Anita Pierik en 
Hester Stevens speelden als of ze 
nooit anders hadden gedaan. Het 
enthousiasme straalde er bij alle 

spelers vanaf en zorgde voor vele 
lachwekkende situaties. Het pu-
bliek genoot zichtbaar en de reac-
ties na afloop waren zeer positief. 
Weer een mooie opsteker voor de 
Kranenburgse Toneelvereniging. 
Ze kunnen niet wachten om vol-
gend jaar weer een spetterend 
stuk op de planken te brengen.

Rolverdeling
Rolverdeling: Heleen Hopstaken 
(Miranda Beekman), Mart Mon-
den (Richard Ooms), Wina van der 
Wal (Martine ten Arve), Boris An-
tonov (Erik Dimmendaal), Grigory 
Grigorovitz (Arjan Wiggers), Karel 
Kreukel (Sander Roelvink), Tante 
Carlijn (Marjan Buunk), Laura 
van Luren (Hester Stevens), Erica 
Pinto (Anita Pierik). Regie: Bertus 
Pellenberg en souffleuse: Henny 
Fleming.

Spellenavond Achterhuus
VORDEN - Vrijdagavond 18 maart is 
er een spellenavond in het Achter-
huus, Zutphenseweg 13 Vorden. 
Iedereen is welkom, jong en oud. 
Er zullen een aantal spellen liggen 
en zelf kan je natuurlijk ook een 
spel mee nemen. Vanaf 20.00 uur 
staat de koffie klaar en rond 20.15 
uur willen we beginnen met de 

(eerste) spellen. Er wordt voor wat 
eten en drinken gezorgd voor op 
de speltafels. Nog vragen of idee-
en? Neem even contact op met 
Swenne Bijzet.
   

 ■ basisinbeweging@gmail.com

   

Muzikale vertelling over 
het cabaret
LINDE - Zondagmiddag 13 maart 
om 15.00 uur is er een bijzondere 
voorstelling in Theater onder de 
Molen in Vorden. Deze middag 
doet Fred Florusse een muzikale 
vertelling over het cabaret.

In de loop der eeuwen zijn over 
tientallen onderwerpen duizen-
den liedjes geschreven. In Fred 
Florusse converseert' vertelt hij 
verhalen en anekdotes van en 
over het Nederlandse cabaret. Er 
valt veel te vertellen over de sfeer 
van de tijd, waarin cabaret werd 
geschreven. Veel van die verhalen 
zijn verpakt in prachtige melodie-
en, die als parelende piketpaaltjes 
uitsteken boven de luchtige en 

kluchtige anekdotes. Het verhaal 
beslaat de periode 1895 tot heden. 
De liedjes worden gezongen door 
Fred Florusse en Alice Rientjes 
(theaterzangeres, zangpedagoge, 
schrijfster en cabaretière) die 
daarin prachtig worden begeleid 
door pianist Eelco Menkveld (mu-
zikaal leider van meerdere Joop 
van de Ende Theaterproducties).

De vertellingen en de liedjes wor-
den ondersteund door mooie 
videobeelden. Kaarten kunt u re-
serveren via de website van het 
theater.
   

 ■ www.theateronderdemolen.nl

   

Herkansing optreden Cry 
Wolf Blues Band
VORDEN - De inmiddels bekende 
"Cry Wolf Blues Band" zou eigen-
lijk op zaterdag 20 februari een 
optreden verzorgen in bij muziek-
zaak NR2 te Vorden, maar doordat 
de gitarist geveld was door griep 
kon dit helaas niet doorgaan. 
Aanstaande zaterdag 12 maart zal 
daarom een herkansing plaatsvin-
den en treedt de band alsnog op.

Het optreden in NR2 aan de In-
dustrieweg 2 te Vorden zal aan-
vangen om 14.00 uur en duurt 

tot 16.30 uur. Entree is vrij. Naast 
eigen interpretaties van bekende 
bluesrock nummers, zullen ze 
nummers van hun nieuwe cd ten 
gehore brengen: 'Running with 
the Wolfpack'. Cry wolf Blues 
Band bestaat inmiddels 7 jaar en 
heeft diverse grote en kleine po-
dia, al dan niet met bekende bui-
tenlandse acts, betreden.
   

 ■ www.crywolfbluesband.nl

   

VORDEN/HENGELO - Op vrijdag 4 
maart deden een drietal leerlin-
gen van de kangoeroegroep van 
basisschool Het Hoge mee aan de 
voorronde van het Bronckhor-
ster basisschooldebattoernooi. 
Liv, Femke en Zara mochten de 
school vertegenwoordigen, na-
dat de hele groep dit jaar eerst 
twee keer een debattraining 
heeft gevolgd.

Een kangoeroegroep (groepen 
voor kinderen van groep 5 tot en 
met 8 die meer uitdaging nodig 
hebben) bestaat uit 10 tot 15 leer-
lingen die één ochtend per week 
aan uitdagende projecten werken, 
waarbij ook aandacht besteed 
wordt aan vaardigheden als leren 
plannen en samenwerken. Debat-
teren past dus prima als werkvorm 
binnen deze groep, de kinderen 
hebben veel opgestoken van de 
trainer van het Nederlands debat-
instituut die hen de fijne kneepjes 
van het debatteren bijbracht. 

Aan Liv, Femke en Zara de eer 
om hun talenten afgelopen vrij-
dag te laten zien. Samen met an-
dere leerlingen debatteerden zij 
over stellingen als: 'Ieder gezin in 

Bronckhorst moet verplicht een 
vluchteling in huis nemen' en 'Ie-
der kind moet vanaf groep 1 Duits 
leren op school'. 

De dames spraken vol passie, luis-
terden goed naar wat er gezegd 
werd en vergaten niet om met 
goede argumenten de jury te over-
tuigen van hun mening, natuurlijk 
aangemoedigd door de andere 

leerlingen van de kangoeroegroep.

Helaas werd de groep van Liv, 
Femke en Zara door de jury uitein-
delijk niet als winnaar aangewe-
zen, maar deze politici in de dop 
konden met opgeheven hoofd, 
een mooie oorkonde als aanden-
ken aan deze ochtend en met een 
schat aan ervaring weer terug naar 
Vorden. Top gedaan dames!

Leerlingen vertegenwoordigen school
in voorronde debattoernooi

Liv, Femke en Zara lieten hun debattalent zien. Foto: PR

Het enthousiasme straalde er bij alle spelers vanaf en zorgde voor vele lachwekkende situaties. Foto: Jan Hendriksen

huishoudelijke hulp 
Een zorg minder.
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Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden
Tel. (0575) 551485 - www.bloemendaalwiegerinck.nl - email: info@bloemendaalwiegerinck.nl 

Ook in 2016 staan wij weer voor u klaar, om uw 

belastingaangifte 2015 te verzorgen. 

Wilt u er zeker van zijn dat u alle toeslagen en kortingen ontvangt, 
             dan kunt u bij ons terecht op de volgende data:

Woensdagavond: 2, 9, 16 en 23 maart a.s. tussen 18.30 uur en 20.30 uur.
Zaterdagochtend: 19 maart tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Graag bij uw bezoek de beschikkingen van de reeds ontvangen toeslagen en uw 
pensioenoverzicht meenemen. Tevens is van belang de OZB-aanslag van de gemeente 
opgelegd in 2015. Voor nadere informatie kunt u onze website raadplegen.

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

DE GREEF

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

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

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

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

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

Tel. 0314-760056 • Zelhem • www.hetblek.com

ADMINISTRATIEKANTOOR

het blek

Hengelosestraat 28, Hengelo Gld.
0575 - 46 13 91, www.boschland.nl

Belastingspreekuur

Ondernemer of particulier?

Wij helpen u graag op weg, met uw aangifte 

inkomstenbelasting en al uw administratieve

en fiscale vragen. 

Loop binnen op ons belastingspreekuur.

Woensdag 16, 23 en 30 maart

van 18.00 - 20.00 uur

Het antwoord op uw vraag is dichterbij dan u 

denkt. Profiteer van onze uitgebreide kennis!

Administratiekantoor      WASSINK

Verzorging Belastingaangifte

 Overige dienstverlening:
 • Verzorgen administraties
 • Salarisverwerking
 • Jaarrekeningen
 • Omzetbelasting
 • Fiscale adviezen

Spittaalstraat 112 t  0575 - 511 879
7201 EH Zutphen f 0575 - 518 545

info@administratiewassink.nl
www@administratiewassink.nl

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

Dorpsstraat 27
Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93 www.spannevogel.nl

Maandaanbieding 
FEBRUARI:

PVC MODULEO
Select/Transform/Impress

Egaliseren ondervloer
Lijm- en legkosten €15,- per m2*

*Vraag naar de 
voorwaarden in 

de winkel.

Hypercamp Las Palmas 240
240 cm diep. Polyester doek. Vanaf
maat 2, 680 - 705 cm. 

GROOT
GRATIS
PAKKET

Obelink Vrijetijdsmarkt B.V. • Misterweg 179 • Winterswijk • www.obelink.nl

Obelink Stabilo
300 x 180 cm. Polyester.
Met gratis grondzeil. 

Nu bij een Hobby 2016
een groot pakket met 

veel gratis extra’s!

13 MAART KOOPZONDAG • 10.00 - 17.00 U.
12 & 13 MAART WANDEL- & FIETSWEEKEND | Leuke dag uit voor het hele gezin met o.a: kraampjes met info over wandelen, proeverij, 
demonstraties en verlotingen en een ballonnenclown voor de kids. Kijk op www.obelink.nl
voor alle informatie of volg ons op Facebook.

Outdoor Feelings Cliff 
Set: 2 fauteuils, 1 bank en een 
tafel. Incl. kussens. Advies 1199.-

Excl. accessoires.

Nu voor

39.95

Vanaf

299.-

Nu voor

799.-

Inleiding ma 14 maart, Kulturhus, Vorden

Stiltedag za 19 maart, De Lindesche Molen, Vorden

8-weekse cursus start di 22 maart, Kulturhus, Vorden

Voor informatie en aanmelden: www.demindfulnesszaak.nl

5 jaar!

Contact Bronckhorst NoordBelasting10 Dinsdag 8 maart 2016

Draag bij aan de draagbare kunstnier.  
Sms NIER naar 4333 of geef via nierstichting.nl
Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten). 
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms.

Laten we de kunstnier klein maken.
En de wereld van nierpatiënten weer groot.

www.dier.nu



Aanbiedingen alleen a.s. vrijdag geldig

Hollandse Biefstuk 
(naturel of pepersteak) 
2 stuks € 6,50
Procureur Rollades
met braadadvies 
per 500 gram € 3,95
Meat-Love
panklare bakschotel
per 500 gram € 4,95
De Turborol 
panklare lekkernij
250 gram, p/st. € 2,50
Gebraden Gehaktballen
kant en klaar, p/st € 1,20 
4 stuks € 3,95

Currybraadworst
4 stuks € 4,80
Zeeuws spek
per 150 gram € 2,25

Voskuilerdijk 24
Hattemerbroek
(038) 376 41 21

info@ter-weele.nl

HOLLANDS BELEGEN
Belegen kaas zeer goed te snĳ den. 

Met minder zout! 
Deze week € 8,50 per kilo

JONG KOMĲ N
Heerlĳ k fris van smaak

Geen € 8,50 maar € 6,95 per kilo

HOLLAND KAASCENTRUM
Al 43 jaar de lekkerste.

VISHANDEL 
“HENGEL” 

Bij besteding vanaf €10,-  
of meer, portie kibbeling

of gebakken vis GRATIS bij 
inlevering van deze bon

SONJA ZENGERINK
Modefournituren op de markt óók voor 

kralen en brei- en haakgaren!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON:

OP 11 MAART
10% KORTING 

OP ALLES! 
Alleen geldig op 11 maart 2016.

Sappig en heerlijk fris zoet
Nardorcott mandarijnen 
 30 stuks 5,98
Vitamine bommen
Grote maat kiwi’s
 10 stuks 2,50
Honing zoete 
Pitloze druiven blauw of wit

 Kilo 2,50
Malse grote
Krop sla 
 2 kroppen 0,98 

Pracht Witlof 
 Kilo 0,79 

Deze week:

Bij inlevering van deze aanbieding

250 gram pinda’s voor € 0,50
bij aankoop vanaf € 6,00 aan producten

Peter Hondebrink FOOD

Fijn volkoren: € 1,25 
 3 voor € 3,50
Brood van Toen 
meergranen: € 1,75
 3 voor € 5,00
Super krentebollen  
 10 voor € 4,50
Cocos Macronen 
 5 voor € 2,75
RB Paas Haasjes 
 10 voor € 4,50

Paas Advocaatslof                       

 per stuk € 3,50
Kuikentjes + Kip en Ei 

 2 pakken € 5,00



OFFICIËLE 
OPENING 
11 MAART
13:30 UUR

wonen & keukens     

Helmink Wonen
T. 0575 551514
Zutphenseweg 24
7251DK Vorden
info@helminkwonen.nl
www.helminkwonen.nl

Helmink - Vorden gaat u 
verrassen en verwennen 
met een collectie Duitse top-
keukens. Laat u adviseren 
en wij maken een GRATIS 
3D tekening van uw 
favoriete keuken.

Ontwerp uw keuken online!
www.helminkwonen.nl

Vrijdag 11 maart van 13.30 - 21.00 uur
Zaterdag 12 maart van 09.00 - 17.00 uur 

Zondag 13 maart van 12.00 - 17.00 uur

(Advertorial)

Helmink Vorden opent nieuwe keukenafdeling
VORDEN - Jeroen, Marco en Ar-
jan Helmink, stappen in de voet-
sporen van hun vader en groot-
vader en hebben grote plannen 
met woonwinkel Helmink aan 
de Zutphenseweg 24 in Vorden. 
Met een complete keukenafde-
ling maken ze de woonbeleving 
compleet. Helmink Wonen wordt 
vanaf 11 maart Helmink Wonen 
& Keukens.

“Stoomovens, dat gaat het dit 
jaar helemaal worden.” Dit zegt 
Arjan Helmink, de jongste van de 
drie broers en de drijvende kracht 
achter de nieuwe keukenafdeling. 
“Met zo’n oven krijg je mooier 
brood, met een goede kleur en 
net iets meer smaak.” Hij demon-
streert hoe je een waterreservoir 
plaatst in de oven van een impo-
sante keukenopstelling met een 
kookeiland en bar. Ook al is de af-
deling pas vrijdag open, Arjan leidt 
de mensen graag rond door ‘zijn’ 
keukens. “Dat verwacht ik voor-
al ook in het openingsweekend 
te gaan doen. Ik laat de mensen 
graag zien wat er tegenwoordig al-
lemaal kan.”
Op vrijdag 11 maart opent het 
compleet vernieuwde Helmink 
Wonen zijn deuren. Met een fees-
telijke opening door burgemees-
ter Besselink van de gemeente 
Bronckhorst is Vorden niet alleen 
een vernieuwde woonwinkel rij-
ker, maar ook een keukenleveran-
cier. Arjan Helmink wilde al heel 
lang keukens combineren met de 
woonwinkel. “Ik heb de afgelopen 
acht jaar ervaring opgedaan bij 
andere keukenbedrijven, nu wil ik 
het hier in praktijk gaan brengen. 
In bijvoorbeeld Duitsland is het 
heel gewoon. Wij leveren de totale 
woonbeleving.” 
De showroom lijkt nu ook op een 

combinatie van woonkamers met 
open keukens. Met slimme door-
kijkjes door vensters, een ruime 
open opstelling en langs de wan-
den kun je vanuit de keukenaf-
deling kijken naar de meubels en 
andersom. Arjan: “Een keuken is 
niet alleen maar een keuken, maar 
komt meer de woonkamer in. Je 
gaat dan bijvoorbeeld ook kijken 
naar een bijpassende eethoek of 
zonwering op kleur.”
Oudere broers Jeroen en Marco 
zetten er ook stevig de schouders 
onder. Jeroen is verantwoordelij-
ke voor onder andere de inkoop 
en de marketing, Marco doet de 
buitendienst en de planning. Het 
is de derde generatie Helmink die 
het woonbedrijf steeds weer ver-
der uitbouwt: “Onze opa is in 1958 
hier in Vorden begonnen met een 
winkel in woningtextiel en kleding. 
Onze vader kwam er samen met 
zijn broer in 1978 in en die begon-
nen met de meubelverkoop. Nu 
zijn wij er met ons drieën ingeko-
men en dat is wel een uitdaging, 
maar ook heel leuk natuurlijk.” 
Jeroen ziet ook de noodzaak van 
groei: “De klanten zijn niet hetzelf-
de als zes of zeven jaar geleden. De 
markt verandert en je moet blijven 
vernieuwen. Het gaat nu weer de 
goede kant op met de markt voor 
woninginrichting waar meubels en 
keukens beiden onder vallen. Wij 
hebben daarvoor ook duidelijke 
keuzes gemaakt in onze collectie. 
Helmink Wonen is van oudsher een 
bedrijf dat zich richt op maatwerk 
en daar ligt voor ons nog steeds 
een belangrijke focus. Daarnaast 
kiezen we voor ‘Jong wonen’; tren-
dy meubelen voor starters die snel 
leverbaar zijn tegen een scherpe 
prijs.”

Dat is ook terug te zien in de tien 

keukenopstellingen. Allemaal van 
goede (Duitse) kwaliteit en ge-
leverd door de grootste keuken-
producent van Europa, maar ook 
gevarieerder dan bij een ‘gewone’ 
keukenzaak. Jeroen: “Helmink is 
niet gebonden aan verplichte win-
kelopstellingen en mag zelf bepa-
len welke keukens zij laat zien in de 
showroom. Wij deden ook altijd zelf 
de inkoop voor de meubelen en dat 
doen wij nu ook met de keukens. 
Het is meer werk. Wij onderzoeken 
wat de mensen in deze regio willen 
hebben en komen daarom niet met 
een standaardaanbod. Daarvoor 
bezoeken wij beurzen. ”

Arjan heeft de markt voor de keu-
kens goed in kaart gebracht: “On-
ze collectie richt zich ook specifiek 
op de smaak van de mensen uit 
de omgeving. Van Dieren tot Doe-
tinchem. Je merkt dat de mensen 
hier een voorkeur hebben voor 
landelijk en degelijk, met massief 
hout bijvoorbeeld. Zo’n keuken 
zetten we dan naast een moderne 
keuken waarbij je de apparatuur 
en de led-verlichting met je mobie-
le telefoon kunt bedienen.”

De broers hebben er veel vertrou-
wen en heel veel zin in. Arjan: “In 
de regio zijn we uniek. Sowie-

so is de combinatie meubels en 
keukens nog zeldzaam.” Jeroen 
verheugt zich op het openings-
weekend: “Burgemeester Besse-
link opent vrijdag om half twee 
de nieuwe afdeling. Het wordt een 
groot evenement en we gaan live 
koken. En er is gebak: Helmink Ca-
ke Pops! Uit eigen keukens!”

Helmink Wonen
Zutphenseweg 24
7251 DK Vorden
0575-551514
www.helminkwonen.nl



Quintus Heren B verrassen
tegenstander Achilles

HENGELO - Zondag 6 maart ston-
den verschillende competitie-
wedstrijden van Handbalvereni-
ging SV Quintus op het program-
ma. Verrassend was de prima 
wedstrijd van de Heren B tegen 
de nummer twee in hun poule: 
Achilles. Het gelijkspel zorgde 
voor een verdeling van de pun-
ten. De D1 behaalde winstpun-
ten.

Op 3 maart speelden de Quintus 
Dames Recreatie tegen HV Ange-
ren DR2 een uitwedstrijd in Sport-
hal de Heister, Bemmel. Uitslag 19-
6. De meiden C1 moesten zondag 
6 maart uit tegen Angeren DC2 in 
Sporthal Walburgen in Gendt. Ze 
begonnen de wedstrijd sterk, in 
de verdediging werd hard gewerkt 
en de tegenstander kwam er bijna 
niet door. De ruststand was 6-1. 
Helaas konden ze dit goede verde-
digende werk niet voorzetten in de 
tweede helft en kwamen zelf ook 
niet aan scoren toe. Angeren liep 
snel uit naar een eindstand van 
17-3.

De wedstrijd van de Jongens C te-
gen AAC / Swift A. HC1 ging goed 
al stond het team in de rust 11-2 
achter. De jongens stonden hun 
mannetje, maar konden de gang 
naar het doel niet vinden. Na een 
spannende wedstrijd, met 18-10 
verloren. De Dames Senioren 1 
speelden tegen Groessen DS5 in 
Sportcentrum Triominos, zaal En-
desprong in Duiven. Uitslag 14-13.

Quintus HS1 speelde tegen Erix 
HS1 in de Hamalandhal in Lich-
tenvoorde. Quintus wint in de 
laatste minuten ondanks ruim 
tien penalty's tegen. Na de begin-
fase kwam Quintus op drie punten 
voorsprong. Door balverlies voor 
en zeven meters tegen kon Erix 
terugkomen tot een gelijke stand. 
Vlak voor rust wist de ploeg van 

Quintus te scoren om met een 
voorsprong de rust in te gaan. De 
tweede helft ging in de beginfase 
gelijk op en beide teams kregen 
niet de kans om een voorsprong 
van meerdere punten te pakken. 
Na een sterke slotfase van Quintus 
kon de ploeg uit Hengelo de pun-
ten zeker stellen. Bij het eindsig-
naal stond 20-25 op het scorebord. 
Daarmee houdt Quintus een voor-
sprong van vijf punten op de num-
mer drie met nog drie wedstrijden 
te spelen.

Zondagmorgen speelde de E1 
thuis in Sporthal de Kamp tegen 
Angeren E1. Ze begonnen slap aan 
de wedstrijd maar de keeper deed 
goed werk. Tweede helft werd het 
iets beter met de verdediging maar 
Angeren was een maatje te groot 
voor ons. Eindstand 4-9. Quin-
tus D1 als nummer drie kreeg de 
nummer twee HV Angeren D2 op 
bezoek. Een zeer spannende pot 
handbal voor deze jeugdige spe-
lers. Door goede verdediging, rus-
tige aanval, een aantal breakouts 
en mooie doelpunten, hebben ze 
verdiend gewonnen met 14-11. 

Quintus HB1 speelde thuis tegen 
Achilles HB1. Dit op de tweede 
plaats staande team uit Apeldoorn 
had in het thuisteam een sterke 
tegenstander. De doelpunten gin-
gen eerst gelijk op, tot een kleine 
voorsprong van Achilles in de rust, 
7-9. De tweede helft speelde Quin-
tus sterk en behaalde tenslotte een 
verdiend gelijkspel, 15-15.

Programma 13 maart:
12:00 uur ASC'91 HB1 - Quintus 
HB1: Nieuwland, Amersfoort ; 
12:35 uur Groesbeeks Glorie DS4 
- Quintus DS1: Heuvelland, Groes-
beek.

Programma 13 maart in Sport-
hal de Kamp:
10:15 uur Quintus E1 - AAC / Swift 
A. E1; 11:10 uur Quintus D1 - Ree-
horst D1, 11:55 uur Quintus DC1 
- Artemis '15/WPG de Gazellen 
DC1; 13:00 uur Quintus HS1 - Udi 
'96 HS2; 14:15 uur Quintus HS2 - 
Udi '96 HS3.
   

 ■ www.svquintus.nl

Dash na stroef begin op-
permachtig in Barneveld
VORDEN - Met een team vol bles-
sures en een vakantieganger 
mochten de dames uit Vorden 
zaterdag 5 maart op bezoek bij 
de Babbel/SSS dames 1 uit Bar-
neveld. Bij aanvang van de wed-
strijd stonden de Vordenaren op 
een tweede plaats met 1 punt en 
1 wedstrijd meer gespeeld dan 
de dames van SSS. Een span-
nende wedstrijd, waarbij gestre-
den moest worden om de tweede 
plek. De thuiswedstrijd werd 
gewonnen met 3-1. Dit zou geen 
garantie geven voor winst in Bar-
neveld. Aangezien dit de enige 
verloren wedstrijd was van SSS 
dit seizoen.

De eerste set begonnen de dames 
van SSS met een scherpe serve, 
die ze aan de kant van Dash niet 
onder controle konden krijgen. 
Zo stond er al snel een stand van 
5-0 in het voordeel van SSS op het 
scorebord. Er moest een schepje 
bovenop bij de rood zwarten. 
Beetje bij beetje kwamen ze dich-
terbij maar de dames uit Barne-
veld hielden de bezoekers onder 
druk. Hierdoor ging de eerste set 
met 25-16 naar de thuisploeg. 

Coach Ellen Leunk wist dat er 
mentaal een knop omgezet moest 
worden. Ze zag in de eerste set 
bijna niets terug van de kracht van 
dit team. Onder het motto: "Wij 
moeten hier niks, we mogen al-
leen maar!" werd er begonnen aan 
de tweede set. Hierin kwam Dash 
op voorsprong. Er werd met veel 
plezier gespeeld. De passes kwa-
men goed aan het net, waardoor 

de ballen aan het net er heerlijk 
ingebaterd konden worden! Dit 
plus een goede servedruk maakte 
dat de tweede set met 21-25 ge-
wonnen werd door de dames uit 
het achtkastelendorp. 

De derde set ging Dash door waar 
het in de tweede set gebleven was. 
Gedurende de wedstrijd hebben 
de speelsters aan de kant en de 
meegereisde supporters op de tri-
bune een belangrijke rol gespeeld.

Bij ieder punt werd er een feestje 
gebouwd en dit had direct invloed 
op de speelsters in het veld. Met 
zoveel positiviteit, energie en ple-
zier werd de voorsprong groter en 
groter. De derde set werd gewon-
nen met 15-25. 

Om steviger op de tweede plek te 
blijven staan zou ook de vierde set 
gewonnen moeten worden. Ook 
in deze set lieten de rood zwarten 
zien wat ze in huis hadden. De ene 
mooie aanval volgde de ander op 
en elk punt werd uitbundig ge-
vierd. Met een ruime setwinst, 12-25, 
kon Dash dames 1 de wedstrijd naar 
zich toetrekken en klonk ook in Bar-
neveld het Vordense volkslied. 

Door de 1-3 winst op directe con-
current De Babbel/SSS, weet Dash 
voor nu de tweede plek te bemach-
tigen. Volgende week zaterdag zijn 
de dames een weekje vrij, maar op 
zaterdag 19 maart kunnen ze uw 
steun weer hard gebruiken wan-
neer Alterno dames 3 op bezoek 
komt in eigen huis, 17:45 sporthal 
't Jebbink!

   

Ratti dames eindelijk 
weer aan de slag
FC Winterswijk 
VR1 - Ratti VR1
KRANENBURG - Nadat de ene na 
de andere wedstrijd werd afgelast, 
was het afgelopen zondag einde-
lijk zover. De eerste wedstrijd na 
de winterstop reisden de dames 
van Ratti naar Winterswijk. Beide 
ploegen zetten vanaf de aftrap 
veel druk naar voren. Toch was 
het Ratti die de eerste kansen cre-
eerde.

In de vijfde minuut kreeg Marie-
ke Tuinman de bal in de voeten, 
die ze vervolgens voor het goal 
schoot. Kim Heuvelink reageerde 
alert en liep de bal in het goal, 
maar helaas werd er voor buiten-
spel gevlagd en dus werd het doel-
punt afgekeurd. 10 minuten later 
was het alsnog raak. Kim Heuve-
link speelde de bal naar Els Beren-
pas, die klaar stond om de bal aan 
te nemen en vervolgens de bal in 
de linkerhoek schoot, 0-1.

Vijf minuten later werd er weer 
een grote kans gecreëerd. Els Be-
renpas veroverde de bal, die ver-
volgens op de kruising belandde. 
Tijdens de laatste twintig minuten 
van de eerste helft kwam Winters-
wijk steeds meer op de helft van 
de Ratti dames.

In de 27ste minuut kwam het te-
gendoelpunt, 1-1. Het spel bleef 
vervolgens over en weer gaan, 
tot in de 40 minuut, toen Els Be-
renpas een steekpass gaf aan Kim 
Heuvelink. Zij nam de bal aan, 
wist te draaien en scoorde de 1-2.

Tweede helft
Kort na de rust was Ratti weer vol-
op druk aan het zetten naar voren. 
In de 49ste minuut bijvoorbeeld 
een pass van Esther Menkveld op 
Marieke Tuinman, die de keepster 
vervolgens op knappe wijze uit-
speelde, 1-3. Even later weer een 
mooie kans van Esther Tuinman, 
die de bal snoeihard op de keep-
ster schoot. Vijf minuten later viel 
er een doelpunt aan de andere 
kant. Een speelster van Winters-
wijk speelde een speelster van Rat-
ti uit en maakte de 2-3. In de 61ste 
minuut kreeg Jessica ten Elshof 
een pass van Petra Wentink, maar 
de bal ging net over. Winterswijk 
zag er ineens een overwinning in 
zitten en zette flink druk.

In de 72ste minuut schoot een 
speelster van Winterswijk de bal 
richting de kruising, maar keep-
ster Carlien van Ansem maakte 
een mooie redding door de bal 
weg te stoten. Vijf minuten later 
was het toch weer raak voor Ratti. 
Marieke Tuinman paste de bal 
naar Petra Wentink, die vrij stond 
en vervolgens een prachtig lobje 
over de keepster maakte, 2-4. In de 
84ste minuut kwam Laura Verste-
ge mooi oplopen en kreeg de kans 
om te schieten, helaas ging de bal 
net over. De eindstand bleef 2-4. 

Volgende wedstrijd
Zondag 13 maart om 13.30 uur 
staat er een thuiswedstrijd op het 
programma tegen de dames uit 
Groenlo.

VORDEN - "Op zaterdag 5 maart 
hadden we onze 6de wedstrijd 
tegen de Phantoms MC2 in Does-
burg. Voor de wedstrijd stonden 
wij eerste en de Phantoms elfde 
van de 12. Deze wedstrijd zouden 
we eigenlijk gemakkelijk moeten 
winnen.

De eerst set begonnen we om 9.30 
uur, we hadden moeite om in ons 
ritme te komen. De tegenstander 
blijkbaar niet, want ze speelden 
beter dan we verwachtten. Deze 
eerste set hebben we gelukkig wel 
gewonnen met 25-21. De tweede 
set begonnen we veel beter. In het 
begin liepen we uit, deze voor-
sprong hebben we niet meer uit 
handen gegeven. We hebben dus 
ook deze set gewonnen, met 25-
15.

De derde set was net een kopie 
van de tweede set, want we heb-
ben weer de voorsprong vanaf het 
begin van de set niet weggegeven 
en we hebben weer gewonnen 
met 25-15. De vierde set begon 
zeer stroefjes, want in het begin 
stonden we achter met ongeveer 
9-3. Daarna kregen we de tactiek 
weer terug en wonnen we met 
25-16. Dus alle vijf punten gingen 
mee naar Vorden. We staan nu aan 
kop met 30 punten uit 6 wedstrij-
den.

Onze sponsor, FraPPanT, vindt het 
leuk om op de hoogte te worden 
gehouden van onze prestaties. 
Daarom gaan we vaak na een wed-
strijd naar FraPPanT om de uitslag 
door te geven. Vaak krijgen we dan 
iets te drinken, afgelopen zaterdag 
hebben we er met het hele team 
gegeten. We zijn blij met de ou-
ders die ons elke wedstrijd toejui-
chen, en we zijn heel erg blij met 
ons geweldige team."

Geschreven door Silke Slomp

Dash MC2 neemt alle vijf punten mee 
naar Vorden

Het team staat nu aan kop. Foto's Gerhard Weevers

Quintus Heren B behalen gelijkspel tegen Achilles. Foto: Liesbeth Spaansen

Maud Vlogtman in actie. 
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U krijgt deze week een brief 
van burgemeester Besselink. 
Zij heeft zich aangemeld 
bij Burgernet en is daar zo 
enthousiast over, dat ze het u 
ook van harte aanbeveelt. 

Als inwoners hebben we elkaar 
nodig om Burgernet ook in 
Bronckhorst tot een succes te 
maken. En het is niet te hopen, 
maar misschien komt er een dag 
dat u blij bent dat Burgernet ú
kan helpen met het opsporen 
van een inbreker of een weg-
gelopen kind. 

Burgernet vervangt SMS-Alert
Voorheen maakte de politieregio 
Noord- en Oost-Gelderland 
gebruik van deze dienst onder de 
naam SMS-Alert. Daarbij werden 
alleen sms-berichten verstuurd. 

Met Burgernet kunnen naast 
sms-berichten nu ook gesproken 
berichten naar mobiele en vaste 
telefoon worden verzonden.

Hoe werkt het?
Zodra er bij de meldkamer van de 
politie een melding binnenkomt 
van bijvoorbeeld een vermist kind, 
een diefstal of een inbraak, wordt 
een Burgernetactie gestart. Als 
deelnemer krijgt u, wanneer u 
woont of werkt in het betreffende 

postcodegebied, een 
sms of een ingespro-
ken bericht op uw 
vaste of mobiele 
telefoon. Als u naar 
aanleiding hiervan 
iets ziet, kunt u dat 
doorgeven via een 
speciaal telefoonnum-
mer. Als de actie afgelopen 
is, ontvangt iedereen een bericht 
over de afloop. Het aantal 
Burgernetacties varieert per 
postcodegebied van enkele keren 
per maand tot eens in de paar 
maanden.   

Meld u meteen aan!
Hoe meer deelnemers aan Bur-
gernet, hoe groter de kans dat we 
samen verdachte of vermiste per-
sonen opsporen en de veiligheid 
in onze gemeente verhogen. 

Meld u nu meteen aan via 
het formulier op de 
achterkant van de brief 
van de burgemeester, 
of via www.burgernet.nl 
(of scan de QR code). 

Aanmelden kan door 
meerdere personen per 

huishouden in de leeftijd van-
af 16 jaar. Belangrijk voor u zelf, 
maar u helpt er ook anderen mee!

Wilt u meer weten? 
Kijk dan naar de veel gestelde 
vragen op www.burgernet.nl of 
scan de QR-code. Of neem per e-
mail contact op met Bureau Bur-
gernet Gelderland 
via burgernet@
gelderland-
midden.politie.nl 
of bel (026) 37 63 
136. 

Burgernet: daar heeft u wat aan!
Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

Onze openingstijden zijn
Maandag t/m donderdag 08.30-16.30 uur
Alleen tot 12.30 uur vrije inloop, 
daarna op afspraak
Donderdagavond 17.30-19.30 uur
Vrijdag 08.30-12.30 uur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Al 2.406 
Bronckhorsters 
gingen u voor. 
Meld u nu ook 

aan voor 
Burgernet!

Zoals u weet, maakt de nieuwe 
burgemeester buurt in Bronck-
horst. Zij wil de gemeente leren 
kennen in al z’n facetten en u als 
inwoners ontmoeten om te horen 
wat u bezighoudt. In deze rubriek 
houden wij u op de hoogte van 
enkele bezoeken die zij afgelo-
pen weken had. 

Ze ging naar stadje Bronkhorst en 
sprak daar met belangenvereni-
ging BSB over de gemeenschap 
en onderwerpen waar zij zich voor 
inzetten. Ze kreeg van bewoners 
Peter Harskamp en Joop Holthau-
sen informatie over de geschiede-
nis van het stadje en maakte er 
een wandeling. Ook bezocht ze 
de Bronkhorster molen, waar een 
enthousiaste club vrijwilligers 
zich sinds jaar en dag voor inzet. 
Burgemeester Besselink: “Prach-
tig om te merken dat de bewoners 
zo betrokken zijn en zich zo actief 
inzetten voor hun stadje!”

In het kulturhus in Vorden onhulde 
ze een beeld van het Wapen van 
Vorden, dat er een mooie plek 
kreeg. Ze was onder de indruk van 
de vele activiteiten die vrijwilli-
gers en verenigingen in het pand 
ontplooien. Het kulturhus is een 
verbindende factor in het dorp, 
waar een groot aantal inwoners 
al vele jaren met plezier meedoet 
aan de vele activiteiten. 

Verder reikte ze aan mevrouw 
Ten Dijk uit Wichmond een wel-
verdiende koninklijke onderschei-
ding uit voor onder andere haar 
vele activiteiten voor de buurtbus-
vereniging Wichmond-Vierakker 
in het dorp.

Samen met andere collegeleden 
had ze in Zelhem een inspirerende 
speeddatesessie met 6 bedrijven. 
De ondernemers presenteerden 
hun bedrijf en gaven korte rond-
leidingen. Marianne Besselink: 
“Ik vind dat Bronckhorst veel 
mooie bedrijven rijk is. Het is ook 
belangrijk dat we ons als bedrijfs-
leven en gemeente gezamenlijk 
sterk blijven inzetten voor een 
gezonde economische bedrijvig-
heid in Bronckhorst, nu en in de 
toekomst.” 

Contact met de burgemeester
Heeft u de burgemeester nog niet 
ontmoet en wilt u haar wat vragen 
of laten weten? U kunt haar dan 
een mailtje sturen via bestuurs-
secretariaat@bronckhorst.nl. 
Ze heeft ook een account op 
twitter (@MBesselink). 

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

Het beleid van de gemeente is 
gericht op het stimuleren van 
initiatieven en deelname van 
de inwoners als het gaat om 
bijvoorbeeld het schoonhouden 
van de eigen leefomgeving. 
Wij faciliteren en ondersteunen 
daarom de zwerfvuilacties van 
de diverse organisaties binnen 
de gemeente door het beschik-
baar stellen van o.a. afvalknij-
pers, werkhandschoenen en 
vuilniszakken. Op 26 maart a.s. 
houden de Wildbeheereenheden 
Hengelo, Steenderen, Zelhem, 
de Werkgroep Zwerfvuildag 
Vorden, buurtvereniging 
Oosterwijk, belangenvereniging 
Varssel, de Stichting Wandel-
paden Hummelo en Keppel en de 
DBO Hummelo weer een zwerf-
vuilschoonmaakactie 
voor het buitengebied. 

Aanmelden
Vrijwilligers die op 26 maart a.s. 
willen schoonmaken, kunnen 
zich via de aangegeven contact-
personen aanmelden. De ge-
meente zorgt ervoor dat voor 
alle deelnemers de benodigde 
materialen aanwezig zijn om 
veilig schoon te kunnen maken.

Voor het schoonmaken van: 
• het buitengebied van Hummelo 

en Keppel, contactpersoon: 
 de heer G. van Heusden, 
 op 21 maart melden bij eethuis 

De Olde Schole, Rijksweg 88 
 in Laag-Keppel
• het buitengebied van Hengelo 

(Gld), contactpersoon: 
 de heer J. Weenk, 
 tel.nr. (06) 12 90 48 06
• het buitengebied van Hummelo 

(Gld), contactpersoon: 
 de heer H. ten Zijthoff, 
 tel.nr. (0314) 38 16 88
• het buitengebied van Vorden/

Kranenburg, contactpersonen: 
mevrouw R. van Vleuten, 

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

 tel.nr. (0575) 55 21 33
• Wichmond/Vierakker, 

contactpersoon: 
 de heer H. Dijkman, 
 tel. nr. (0575) 44 16 80 
• het buitengebied van 

Steenderen, contactpersoon: 
de heer F. Janssen, 

 tel. nr. (0575) 44 14 92 
• het buitengebied van Zelhem, 

contactpersoon: 
 de heer E. Colenbrander, 
 tel. nr. (0314) 62 52 67

Vindt u het ook belangrijk in 
een mooie, schone omgeving 
te wonen? Doe dan mee aan 
de zwerfvuilschoonmaak-
actie op 26 maart! 
Vele handen maken immers 
licht werk.

Zwerfvuilschoonmaakactie op 26 maart 2016
Daar werkt u toch ook aan mee… 



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

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

Bronkhorst:
• Bovenweg, kappen 13 lindebomen en een eik, aanvraag ontvangen
• Veerweg 1, tijdelijke reclame Kunstgemaal, vergunning geweigerd

Drempt:
• Braambergseweg 2, wijzigen gebruik bedrijfsruimte, aanvraag ontvangen

Hengelo (Gld):
• Bekveldseweg  5, organiseren schaapscheerdersfeest, vergunning verleend
• Rozenstraat 23, toewijzen gehandicaptenparkeerplaats, besluit genomen
• Spalstraat 28, intern veranderen apotheek, vergunning verleend
• Spalstraat 50, organiseren van een loterij, vergunning verleend
• Steenderenseweg 21, organiseren paasvuur, vergunning verleend
• Venneweg, organiseren van paasvuur, vergunning verleend

Hoog-Keppel:
• Hoog-Keppel, Burg. Vrijlandweg 35, organiseren interne loterij, rectificatie vergunning   
 verleend 

Hummelo:
• Dorpsstraat 11, organiseren van paasvuur, vergunning verleend
• Zelhemseweg 25, organiseren van paasvuur, vergunning verleend

Keijenborg:
• Uilenesterstraat, organiseren van paasvuur, vergunning verleend
• Wolsinkweg 3, activiteit milieu: veranderen inrichting, aanvraag ontvangen

Olburgen:
• Olburgseweg 42, opleggen maatwerkvoorschriften geluid, besluit genomen,
• Roggeland 13, bouwen schuurtje, aanvraag ontvangen

Steenderen:
• Burgemeester Buddingplein, organiseren Koningsdag, vergunning verleend
• Dr. A. Ariënsstraat 26, plaatsen dakkapel, aanvraag ontvangen
• Dr. A. Ariënsstraat/L. Dolfingweg ong., aanleggen wadi en groenvoorziening 
• Prins Bernhardlaan ong., kappen 5 essen, vergunning verleend
• Toldijkseweg 21, veranderen bedrijf, melding beoordeeld

Toldijk:
• Wolfsstraat 5, organiseren model zweefvliegevenement, vergunning verleend

Vierakker:
• Vierakkersestraatweg 37, verkrijgen drank- en horecavergunning voor de inrichting, 
 vergunning verleend

Vorden:
• Dokter C Lulofsweg 2A, afwijken bestemming m.b.t. wonen op begane grond, vergunning  
 geweigerd  
• Kamphuizerweg 1A, kappen lindeboom, aanvraag ontvangen
• Strodijk 23, aanleggen uitrit, vergunning verleend
• Wiersserbroekweg 12, verschuiven woonbestemming schuur, gewijzigd vastgesteld 
 bestemmingsplan
• Wildenborchseweg 18, aanleggen uitrit, aanvraag ontvangen
• Zutphenseweg 63, kappen notenboom, aanvraag ontvangen
• Zutphenseweg 99, bouwen woning, aanvraag ontvangen

Zelhem:
• Doetinchemseweg 79 en 79A, omzetten agrarische dienstwoning naar burgerwoning en  
 vestigen hoveniersbedrijf, vergunning verleend 
• Everhardinkweg 3A, activiteit milieu, veranderen inrichting, aanvraag van 24-02-2016 
 ingetrokken
• Everhardinkweg 3A, activiteit milieu, aanvraag ontvangen 
• Keijenborgseweg 12, verschuiven bestemmingsvlak ‘wonen’, exploitatieovereenkomst  
 gesloten
• Orchideestraat 25, aanleggen uitrit, vergunning verleend
• Ruurloseweg 30Z 99, verlengen tijdelijk bewonen recreatiewoning, vergunning verleend
• Het Soerlant 8, veranderen garagedeur in een pui, aanvraag ontvangen 
• Velswijkweg 35, aanleggen uitrit, vergunning verleend
• Wisselt 53, verleggen uitrit, vergunning verleend

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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

Iedere dag leggen jongeren contact 
via internet. Facebook, instagram, 
webcams, het is razend populair. 
Lekker anoniem van alles uitwis-
selen en misschien wel tot een 
afspraak komen. Jammer genoeg 
zijn er ook jongens die doen alsof ze 
verliefd zijn, maar verkeerde bedoe-
lingen hebben. Bijvoorbeeld lover-
boys. Ze zijn vaak actief op internet. 
Ook komen ze op schoolpleinen, bij 
het busstation of in de discotheek. 
Loverboys zijn vaak aantrekkelijk 

en stoer. Ze lijken in het begin het 
perfecte vriendje. Ze maken indruk 
met geld en hebben vaak mooie 
spullen. Jongens waar meisjes 
graag mee gezien willen worden… 
Het komt zowel in steden als dorpen 
voor. Maar helaas gaat het sommige 
jongens niet om liefde en wil hij geld 
aan het meisje verdienen. Door 
haar te verleiden tot het maken van 
gewaagde foto’s of het afsluiten 
van telefoonabonnementen op haar 
naam om te chanteren. Het kan dan 

om een loverboy gaan. Het is goed 
om te weten dat er een speciaal 
meldpunt loverboys is. Dit meldpunt 
is ondergebracht bij Veilig Thuis, 
het advies- en meldpunt huiselijk 
geweld en kindermishandeling. 
Veilig Thuis is voor iedereen 24 uur 
per dag, 7 dagen per week bereik-
baar op telefoonnr. (0800) 20 00. 
Help erger voorkomen en aarzel 
niet contact met op te nemen als u 
hiermee te maken heeft! Ze geven 
graag advies en bieden hulp.

Ik ben bang dat mijn kind met een loverboy omgaat
Wat kan ik doen?

Gezellig winkelen in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!

Amino: ‘Ik ben gevlucht uit Somalië.  
Nu wil ik graag weer studeren.’

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Kijk op www.uaf.nl

Geef om talent en maak deze studie mogelijk! 



Kennisgeving 
380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel 
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nieuwe 380kV verbinding

! ! ! ! ! nieuwe 150kV verbindingen

E bestaande 150 kV verbinding
wordt na ingebruikname van
de nieuwe verbindingen
afgebroken

Van vrijdag 11 maart 2016 tot en met vrijdag  22 april 2016  liggen de besluiten ter inzage voor 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel (fase 3).
Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpbesluiten (fase 3) kunnen beroep instellen.

TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil met Amprion een nieuwe  
380 kV hoogspanningsverbinding aanleggen van Doetinchem naar het Duitse Wesel.  
De verbinding is nodig voor de verdere internationale uitwisseling van elektriciteit  
binnen de ontwikkeling naar één Europese elektriciteitsmarkt, voor het versterken van de 
voorzienings zekerheid en om ruimte te geven aan het transport van duurzame elektriciteit 
tussen Nederland en het buitenland.

Om dit project ruimtelijk mogelijk te maken hebben de ministers van Economische Zaken 
(EZ) en van Infrastructuur en Milieu (IenM) een inpassingsplan opgesteld, waarin zij het 
tracé van de verbinding op Nederlands grondgebied vastleggen. Voor het inpassingsplan is 
een milieueffectrapport (MER) opgesteld om de gevolgen voor het milieu in beeld te 
brengen. Daarnaast zijn er voor aanleg en exploitatie van het project uitvoeringsbesluiten, 
zoals vergunningen en ontheffingen, van verschillende bestuursorganen nodig. Deze 
uitvoeringsbesluiten zijn in één procedure met het inpassingsplan voorbereid, onder 
coördinatie van de minister van EZ. Deze procedure heet de rijkscoördinatieregeling.

Het gaat in deze fase 3 om omgevingsvergunningen in de betrokken gemeenten en van het 
Waterschap. 

De ontwerpen van de genoemde besluiten in deze fase 3 hebben van  13 november tot en 
met 24 december 2015 ter inzage  gelegen. Naar aanleiding van de terinzagelegging zijn  
3 zienswijzen naar voren gebracht. 

De besluiten op aanvraag worden op 10 maart 2016 door de minister van EZ bekend gemaakt 
door toezending aan de aanvrager. De besluiten op aanvraag worden bekend gemaakt door 

middel van (deze) publicatie in de Staatscourant. Belanghebbenden die een zienswijze 
hebben ingediend op de ontwerpbesluiten kunnen nu beroep instellen tegen de besluiten 
in deze fase.

Waar kunt u de stukken inzien?
U kunt van vrijdag 11 maart 2016 tot en met vrijdag 22 april 2016 de genoemde besluiten 
inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u deze stukken tijdens reguliere 
openingstijden inzien op de volgende locatie:
• Stadhuis Doetinchem, Raadhuisstraat 2 te Doetinchem,  

T (0314) 377 377.

Hoe kunt u beroep instellen?
Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpbesluiten kunnen 
tegen een of meer van deze besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn voor het indienen van 
een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de 
besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift 
mogelijk is van zaterdag 12 maart  tot en met vrijdag 22 april 2016. Een belanghebbende die 
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht 
op het ontwerp van het desbetreffende besluit kan ook beroep instellen.

Op de besluiten is hoofdstuk 1, afdeling 2, van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit 
betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroeps-
gronden hij aanvoert tegen een of meer van deze besluiten. Zonder beroepsgronden wordt 
uw beroep niet-ontvankelijk verklaard. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen 
geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het 
beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

U wordt vriendelijk verzocht om, indien u beroep instelt, een kopie van uw beroepschrift  
te zenden aan het Ministerie van Economische Zaken ter attentie van de directie WJZ  
(D passage 2), Postbus 20401, 2500 EK ‘s-Gravenhage. Let op! Het origineel van uw beroep-
schrift dient u te zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:
• de naam en het adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van het besluit;
• de redenen waarom men het niet eens is met het besluit.

Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Over de hoogte daarvan, de 
manier waarop en binnen welke termijn u dit moet betalen, krijgt u, na indiening van het 
beroep, bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Waar vindt u meer informatie?
De besluiten zijn in digitale vorm beschikbaar  via www.bureau-energieprojecten.nl,
telefoon (070) 379 89 79.

www.dier.nu

“Zonder hulp zat ik nu kreupel thuis”
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Een ander Bachconcert in de Dorpskerk
VORDEN - In de tijd dat Neder-
land weer overspoeld wordt 
door Bach's Passionen een an-
der Bachconcert in Vorden. 
'Bach in Bach uit' is de titel van 
een literair concert dat het Orion 
Ensemble samen met de schrijf-
ster/publiciste Sanne Terlouw 
op zondagmiddag 13 maart 
15.30 uur aanstaande brengt in 
de Dorpskerk van Vorden.

In dit concert wordt het wel en wee 
van de familie Bach met tekst, mu-
ziek en beeldmateriaal/projecties 
nader uitgelicht. Anna Magdalena 
Bach was in haar tijd één van de 
eerste vrouwen met een professi-
onele zangcarrière. Ze was 29 jaar 
samen met haar man Johann Se-
bastian, waarin ze hem met haar 
muzikale hulp en invloed onmis-
kenbaar heeft geïnspireerd, ge-
steund en gestimuleerd.

Na zijn dood leeft zij verder, zor-
gend voor zijn muzikale erfenis, 
die de wereld steeds opnieuw in 
vervoering zal brengen. In dit li-
teraire concert krijgt de luisteraar 
een kijkje in het leven van Bach 
en zijn Anna Magdalena Bachin. 
Sanne vertelt, het Orion Ensem-
ble musiceert, tekst en muziek 
zijn volledig met elkaar verweven 
en vormen een eenheid. Het Ori-
on Ensemble bestaat uit Leonard 

Leutscher piano, Carla Schrijner 
cello en Pauline Terlouw viool. De 
schrijfster en publiciste Sanne Ter-
louw neemt de rol van verteller op 
zich. Toegang € 12,00 t/m 16 jaar 
vrij. Reserveren kan via telefoon-
nummer en website.

   

 ■ www.vriendenvande- 
dorpskerkvorden.nl ■ 0575-556381

   

Geef aan de Jantje Beton collectant
VORDEN/WICHMOND - Deze week wordt de jaarlijkse Jantje Beton Col-
lecte gehouden: een collecte voor en door het jeugdwerk bij u in de 
buurt. In Vorden en Wichmond lopen ouders van de scouts en de ou-
dere scouts van de David G. Alford groep voor de Jantje Beton Collecte.

Van de collecteopbrengst is 50% 
bestemd voor deze collecterende 
jeugdorganisatie. De andere helft 
van de opbrengst gebruikt Jan-
tje Beton voor projecten die er-

voor zorgen dat alle kinderen in 
Nederland weer vrij buiten kun-
nen spelen. Enkele jaren geleden 
ontving Scouting Vorden van het 
Nationaal Jeugdfonds een belang-

rijke bijdrage voor de bouw van het 
nieuwe clubhuis. Mede dankzij de 
opbrengst van deze collecte kan 
Scouting voorzien in de materia-
len en gereedschappen die thans 
nodig zijn voor het altijd voortdu-
rende onderhoud dat door vrijwilli-
gers wordt uitgevoerd. Zo komt een 
groot deel van de collecte ten goede 
aan het plaatselijke jeugdwerk.

Charles den Tex opent 
boekenweek
VORDEN - Bruna Vorden opent de 
Boekenweek 2016 op zaterdag 
12 maart met een bezoek in de 
winkel van Charles den Tex. Hij 
signeert dan zijn net verschenen 
boek "Bot". U kan hem ontmoe-
ten van 11.00 uur tot 12.00 uur.

Bot speelt zich af in de 'tussenwe-
reld' waar digitaal en analoog el-
kaar treffen, waar geen waarheden 
meer zijn behalve de pure code. 
Van eerder werk van Den Tex gin-
gen ruim 1,2 miljoen exemplaren 
over de toonbank.

Charles den Tex won in 1952 de 
Gouden Strop voor zijn thril-
lers Schijn van kans, De macht 
van Meneer Miller en Cel. Met 
De vriend won hij de Crimezone 
Thriller Award. Het werd door de 
VN Detective & Thrillergids als 
enige Nederlandse Thriller met vijf 

sterren bekroond. De erfgenaam 
werd boekentip van de maand in 
De Wereld Draait Door. Van De 
Tex' werk gingen ruim 1,2 miljoen 
exemplaren over de toonbank.

De thriller
Om het maximale uit zijn klanten 
te halen, heeft Willem Hartma een 
informatiesysteem nodig dat ver-
der gaat dan alle andere systemen. 
Verder ook dan de regels van fat-
soen. Geen bedrijf dat zoiets legaal 
voor hem mag bouwen. Behalve 
Bas, een hyperintelligente nerd 
die geen vragen stelt, en de wereld 
heel anders ziet dan de anderen.

Totdat Willem opeens dood is, en 
niemand het syteem kan ontslui-
ten. Bas wel. Bas heeft de sleutel. 
Hij kan beslissen wie er gebruik 
van kan maken. Maar wil hij dat 
wel?

   

Inleveren snoeihout
voor paasvuur 
KRANENBURG - Aanstaande za-
terdag 12 maart wordt er weer 
snoeihout ingezameld voor het 
paasvuur in Kranenburg. Vanaf 
10.00 uur is het terrein aan de 
Bergkappeweg geopend voor het 
brengen van snoeihout. 

Alleen snoeihout tot een dikte van 
10 cm is toegestaan. 12 maart is 

tevens de laatste keer dat er hout 
wordt ingezameld en het terrein 
sluit om 16.00 uur. Het storten is 
gratis maar voor een vrijwillige 
bijdrage is er bij de uitgang een 
melkbus geplaatst. 

De stichting CCK bedankt ieder-
een voor het aanleveren van hout 
voor het paasvuur 2016.

VORDEN - Zaterdag 12 maart om 
15.30 uur opent Galerie De Bur-
gerij haar deuren met werk van 
twee gerenommeerde kunste-
naars Ron v/d Werf en José van 
Loon in de expositie 'Inner Ima-
ges'. De kunstenaars zijn aanwe-
zig om uitleg te geven over hun 
werk. U bent van harte uitgeno-
digd.

Ron van de Werf (paintings & ob-
jects) werkt vanuit een innerlijke 
kracht, een streven naar bepaalde 
vormen, tegenstellingen en kleu-
ren, naar een bepaald materi-
aal en pas nadat hij deze op het 
doek heeft overgedragen laten ze 
hem inzien wat hij eigenlijk wil. 
Hij schildert met acryl, olieverf 
op doek, paneel en papier, vaak 
aangevuld met krijt, potlood, tex-
tiel en karton. Hij werkt met veel 
witten die overgaan in bruine of 
blauwe varianten, geglaceerd in 
transparante lagen oker, sienna en 
andere aardtonen. 

Zijn werk is in de collectie van 
Prinses Beatrix, Pon Holding, Ta-
lens bv en in publiek- en privébe-
zit in binnen- en buitenland.

José van Loon
José van Loon (textile art) maakt 
van zijde, wol, naaigaren en naal-
den fragiele (seriematige) beel-

tenissen, die ze als ware zijnde 
wetenschappelijk studiemateriaal 
in glazen bollen en laboratorium-
glaswerk presenteert. Dit sculptu-
rale werk dringt de textiele materie 
naar de achtergrond, in tegenstel-
ling tot haar verfijnde 'schilder'-
werkjes van glansgaren op vilt.

Het lijkt bij de beeltenissen om 
het onderwerp te gaan, maar bij 
Van Loon gaat het om de manier 
van kijken en bekeken worden; 
om de manier waarop een subject 
naar een object kijkt. Titels helpen 

daarbij, maar zijn niet bindend. 
Haar werk is in publiek- en privé-
bezit in Nederland en ver daarbui-
ten.

De expositie in Galerie De Burge-
rij, Zutphenseweg 11 duurt t/m 
zondag 17 april. Open: vrijdag, 
zaterdag en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur; zondag 13 maart tijdens 
KunstZondagVorden van 11.00 tot 
17.00 uur.
   

 ■ www.kunstzondagvorden.nl

Werk van Ron v/d Werf en José van Loon 
in Galerie De Burgerij

Schilderij Ron van de Werf. Foto: PR

Orion Ensemble. Foto: PR

acute zorg 
Een zorg minder.

Het Integraal Kindcentrum De 
Garve in Wichmond houdt op 18 
maart a.s. van 10.30 tot 12.00 uur 
opendag. U bent van harte wel-
kom in de school De Garve en de 
kinderopvang Avonturijn om de 
sfeer te proeven. Tussen 11.00 
uur en 12.00 uur kunt u een kijkje 
nemen in de klassen en ziet u hoe 
de kinderen in Wichond dagelijks 
leren. Zowel van Avonturijn als 
van de school zijn er rondleiders 
beschikbaar die informatie geven 
en uw vragen kunnen beantwoor-
den. Hoewel het thema van de 
dag ‘Opa- en Omadag’ is, is ieder-
een op deze dag natuurlijk van 
harte welkom

Het kleinschalige Integraal Kind-
centrum De Garve bestaat inmid-
dels een jaar. Gedurende het jaar 
zijn er mooie vormen van samen-
werking ontstaan. Zo spelen de 
kinderen van beide organisaties 
samen en kunnen jonge kinde-
ren af en toe al mee doen met 
activiteiten in de school. Ook is 
er peutergym op de maandag-
ochtend die door kinderen van de 
opvang, maar ook door andere 

peuters van Wichmond en om-
streken wordt bezocht. Op don-
derdagmiddag na schooltijd is 
er kleutergym. Deze wordt weer 
druk bezocht door de naschoolse 
opvangkinderen en andere kleu-
ters. Ook is er samenwerking tus-
sen de pedagogisch medewerkers 
en de leerkrachten van de school. 
Het Kindcentrum is zo een brui-
send hart in Wichmond-Vierakker.

Wilt u graag op een ander mo-
ment een kijkje nemen? U bent 
van harte welkom! U kunt een 
afspraak maken voor een gesprek 
en een rondleiding met de direc-
teur van de school en één van de 
pedagogisch medewerkers van 
Avonturijn. 

Adres: Dorpsstraat 16 Wichmond  
Telefoon: 0575-441473

(Advertorial)

Open dag IKC De Garve in 
Wichmond/Vierakker 18 maart
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Schouwburg Amphion heeft nog véél meer te bieden...
Bekijk het complete programma en boek uw tickets op:

www.amphion.nl
Openingstijden kassa: 
Ma. t/m za. van 10:00-14:00 uur         
Bezoekadres: Hofstraat 159 Doetinchem

 (0314) 37 60 00
Misschien wel                       theater van NL!het beste

De Oasebar
Gerard Cox, Joke Bruijs

Deze ode aan het variété belooft een prachtige 
avond te worden. M.m.v. Ron Brandsteder,  
Tony Neef en Peggy Vrijens en LIVE ORKEST!

20:00 uur - Toneel

do.

 511
vr.do.

 510
do.

maart 2016

Kasper van Kooten
Bonte Avond

Vermakelaar Kasper van Kooten maakt muziek, 
schrijft romans en speelt in televisieseries en films. 
'Bonte Avond' is een aanslag op uw lachspieren!

20:30 uur - Cabaret

do.

 510
d0.

Kees Torn & Onno Innemee

Circle Percussion

Rapunzel, de musical (4+)

Paul de Leeuw

Eraf met dat dak!

Bang that drum

Met Sita

Zingen zolang het duurt!

Beide heren hebben de lach aan hun kont hangen,
dus dat zit wel snor. Behalve hilarisch zal hun 
programma o.a. wetenschappelijk en origineel zijn.

Circle Percussion creëert een nieuwe wereld 
waarin onbetreden drumpaden versmelten met 
invloeden van de laatste muziektrends. 

Sita zal te zien zijn als de mooie Rapunzel met de 
magische, lange vlecht die wordt opgesloten in een
toren, waar ze wacht op haar redder. 

Met het 7-koppig orkest onder leiding van Miguel 
Wiels laat Paul zijn lekkerste, dierbaarste en 
bekendste nummers horen.

20:30 uur - Cabaret

20:30 uur - Theaterconcert

14:00 uur - Jeugd & Familie

20:00 uur - Theaterconcert

do.

do.

do.

do.

 5

 5

 5

 5

17

11

20

25

do.

vr.

zo.

vr.

Il Trovatore (Verdi)
Staatsopera van Tatarstan

‘Il Trovatore’ vertelt een hartverscheurend verhaal 
over ridderlijkheid, eer en een tragische liefde op 
een reeks schitterende melodieën.

20:00 uur - Opera

do.

 516
wo.

tips!

u i t g e l i c h t

Theateragenda

Sandra van Nieuwland
Face It

Begeleid door haar veelzijdige band gaat Sandra 
terug naar de kern van haar muziek. Nog meer 
staan de stem, emotie en het verhaal centraal. 

20:30 uur - Theaterconcert

do.

 523
wo.

do.

 524
do.

Inleiding om 19:00 uur 
Deelname: € 3,00 p.p.

Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl/inloopspreekuur

Op zaterdag 19 maart bent u tussen 10 en 16 uur van harte welkom
voor een vrijblijvend oriënterend gesprek over financiën. Loop binnen
en stel al uw financiële vragen aan onze erkende adviseurs.

Kom naar de Open Dag voor Financieel Advies

en stel uw
financiële
vragen.

Loop zaterdag
19 maart

even binnen

Bel of mail NU
voor een afspraak!

Variabel:
5 jaar vast:
10 jaar vast:
20 jaar vast:
30 jaar vast:

ACTUELE 
HYPOTHEEK 
RENTES*

Spalstraat 11 Hengelo Gld
(0575) 46 15 21

info@memelink-bergervoet.nl
www.memelink-bergervoet.nl

De hypotheekrente
staat historisch laag.

* Aan deze percentages kunnen geen rechten worden ontleend.

1.79%

1.55%
1.85%
2.50%
2.90%

VERZEKERINGEN • HYPOTHEKEN • SPAREN



Maquette kasteel Bronkhorst onthuld
BRONKHORST - De opknapwerk-
zaamheden op de kasteelheuvel 
en het omliggende gebied zijn af-
gerond. Afgelopen vrijdag was de 
officiële oplevering met het ont-
hullen van een maquette van het 
kasteel Bronkhorst als hoogte-
punt. Deze geeft een waarheids-
getrouw beeld van hoe het er in 
vroegere tijden uitgezien heeft.

Door Alice Rouwhorst

Een kleine groep genodigden, die 
op één of andere manier betrok-
ken is geweest bij de opknap-
beurt liep na de ontvangst in het 
Kunst- en Keukengemaal via de 
nieuw aangelegde en opgeknapte 
wandelpaden langs de vogelweide 
naar de motte, een kunstmatige 
aarden heuvel, waarop eens vanaf 
de tiende eeuw het kasteel Bronk-
horst stond.

Onderaan het pad naar de top lig-
gen twee grote donkere stalen bol-
len, als kanonskogels met de tekst 
'Kasteelheuvel Bronkhorst' met 
daaraan vast smeedijzeren kettin-
gen met balken als traptreden re-
fererend naar de middeleeuwen. 
Het ontwerp is van Buro Poelmans 
Reesink Landschapsarchitectuur 
uit Arnhem en uitgevoerd door 
Dostal Wegenbouw uit Vorden.

Eenmaal boven nam wethou-
der Jan Engels van de gemeente 
Bronckhorst het woord. "We staan 
nu op de fundamenten van wat 
ooit een groot kasteel was. De 
restanten hadden we zichtbaar 
kunnen maken, maar het ligt al 
een eeuw onder de grond, overge-
nomen door flora en fauna, zoals 
stinzenplanten. Staatsbosbeheer, 
waar dit gebied van is, laat het ver-
leden onder de grond rusten en 

laat ons genieten van het heden". 
Hij wijst de aanwezigen erop dat 
de torens van de kerk van Brum-
men en Zutphen (weer) zichtbaar 
zijn. "In vroegere tijden was deze 
weidse blik van essentieel belang. 
Men moest de vijand van ver kun-
nen zien aankomen." Engels be-
dankte alle betrokkenen voor het 
mooie werk dat geleverd is en gaf 
het woord aan Gery Groot Zwaaf-
tink, de Achterhoekse troubadour.

Groot Zwaaftink nam de toehoor-
ders mee naar 800 na Christus en 
vertelde op een meeslepende wij-
ze het verhaal over De Draak van 
Gelderland in de tijd van Karel de 
Kale. Aan het slot snapten zij waar-
om Gelderland heet zoals het heet 
en waarom Chinezen een optocht 
met een draak hebben. Met de zin 
"Het is maar even dat u het weet", 
eindigde zijn historische verhaal.

Officiële onthulling
Hierna was het tijd voor het offici-
ele moment, de onthulling van de 
gesmede maquette van het kas-
teel door wethouder Jan Engels 
en Peter van der Meulen van de 
gemeente Bronckhorst, Erik Klein 
Lebbink van Staatsbosbeheer en 
Frans Koekoek van de Vereniging 
Belangengroep Stad Bronkhorst 
(BSB). Het smeedwerk van Sme-
derij Oldenhave uit Vorden ging 
schuil onder een bekisting met op 
iedere zijde een silhouet van een 
vergezicht. 

Vier rivierstenen aan een touw op 
iedere hoek hielden de wanden op 
zijn plaats. Door het omhoog ha-
len van deze stenen vielen de wan-
den weg en werd de maquette van 
het kasteel voor iedereen zicht-
baar. Het oogstte veel applaus en 
bewondering.

Het ontwerp is gebaseerd op te-
keningen die in het bezit zijn van 
de Historische Vereniging Steen-
deren (HVS). Zij hebben ook ge-
gevens aangeleverd voor de tek-
sten met historische feiten over 
het kasteel die op acht medaillons 
staan. Deze zijn bevestigd op paal-
tjes rondom de maquette.

De afronding van de werkzaam-
heden aan de Kasteelheuvel is 
tegelijk de afsluiting van het pro-
ject Groot Bronkhorst. Met dit 
project werkte de gemeente aan 
een kwaliteitsimpuls rond het 

stadje Bronkhorst. De oevers van 
het Bronkhorsterveer werden op-
nieuw ingericht, wandelpaden 
werden verbeterd, het gemaal 
werd een galerie en horecagele-
genheid en aan de Veerweg kwam 
een parkeerplaats.

De plannen kwamen tot stand in 
samenwerking met de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed, de HVS, 
de Commissie Welstand en Mo-
numenten en Staatsbosbeheer, in 
overleg met BSB en werd mede 
gefinancierd door de provincie 
Gelderland.

HENGELO - In het gemeentehuis 
van Bronckhorst moesten maar 
liefst drie bijeenkomsten over de 
opvang van statushouders geor-
ganiseerd worden voor alle hon-
derd aangemelde belangstellen-
den.

Door Liesbeth Spaansen

Burgemeester Marianne Besse-
link heette de vrijwilligers har-
telijk welkom. "We vroegen of 
een paar mensen ons wilden 
helpen. Er komen vandaag hon-
derd mensen", lacht zij. "Dank 
u wel dat u zich met zoveel hebt 
aangemeld." Els Pierik van de ge-
meente Bronckhorst gaf inzicht in 
de taakstelling die de gemeente 
heeft gekregen voor eerst 44 en 
vervolgens 51 statushouders en 
de plannen tot intensieve en inte-
grale inburgering.

Melanie Jacobs is blij met de uit-
nodiging vanuit de gemeente en 
gaf uitleg over vluchtelingenwerk 
in het algemeen en de rol binnen 
Bronckhorst van Stichting Vluch-
telingenwerk Oost Nederland 
(VWON) in het bijzonder. "Het 
hoofddoel is om de statushou-
ders zelfredzaam te maken. Het 
is vooral veel regelen, zoals con-
tracten voor huur, belasting, maar 
ook school voor de kinderen." 
Daarnaast wordt creativiteit en 
doorzettingsvermogen van vrij-
willigers gevraagd die helpen bij 
juridische ondersteuning bijvoor-
beeld bij gezinshereniging, con-

tact met advocaten, ambassades 
en dergelijke. Vrijwilligers die in 
Bronckhorst wonen en dus de ge-
meente goed kennen, zijn vooral 
nodig om vluchtelingen de eerste 
acht maanden te ondersteunen. 
"We vragen best wel veel van de 
vrijwilligers. Realiseer je dat het in 
ieder geval heel veel tijd kost." Om 
goed voorbereid aan de slag te 
gaan, wordt een inwerktraject ge-
boden, een basiscursus en even-
tueel aanvullende trainingen.

Daarnaast gaan de nieuwe vrij-
willigers in de praktijk kijken. De 
gestelde vragen, zoals wat de taak 
van een klasse-assistent is, of de 
dagdelen zelf te bepalen zijn, of er 
deskundigheid beschikbaar is om 
het hoofd te bieden bij trauma-
tische ervaringen van de status-
houders, of er informatie is over 
de landen van herkomst en hoe 
lang de doorlooptijd met status-
houders is, werden beantwoord.

Met de presentatie: 'De toekomst 
begint met goed onderwijs' gaf 
Jolanda van Erkel inzicht in de 
opvang van kinderen van status-
houders. Scholengroep GelreVes-
te en Stichting Primair Onderwijs 
Achterhoek (Pro8) hebben al kin-
deren opgenomen. Er is hierbij 
bewust gekozen voor reguliere 
klassen, waar de kinderen vriend-
jes en vriendinnetjes kunnen ma-
ken uit de buurt. De definitie van 
onderwijs is: 'Het overbrengen 
van kennis, attitudes en vaardig-
heden'. Ofwel, vrijwilligers in het 

onderwijs hebben diverse talen-
ten nodig, om extra uitleg te kun-
nen geven over en te kunnen oe-
fenen met Nederlands als tweede 
taal en het voorbespreken van ge-
beurtenissen in Nederland, zoals 
carnaval.

Vrijwilligers zijn bovendien een 
schakel tussen de ouders en de 
school. Uniek is het plan om een 
bus in te richten voor onderwijs-
doeleinden: De Dubbel(ont)dek-
ker. Het is de bedoeling om de 
kinderen al rijdend te laten leren 
over Nederland, de taal te leren 
en samen te werken. "De bus 
rijdt en brengt ze letterlijk in de 
Nederlandse samenleving", licht 

Van Erkel het vernieuwende leer-
plan toe. "We zoeken mensen die 
denken in kansen en oplossin-
gen. Het is geen keuze, we gaan 
het doen. Wij vinden dat we het 
maatschappelijk verplicht zijn 
om te helpen."

De verschillende formulieren la-
gen op de tafel klaar om te wor-
den ingevuld. Een aantal nam het 
mee naar huis om na te denken 
over welke taak het best past. An-
dere vrijwilligers zijn duidelijk: 
"Ze komen hier niet voor niets 
naar toe. Ze riskeren hun leven 
door met bootjes over te steken of 
te vluchten uit oorlogsgebied. We 
willen wat terugdoen."

Drie vrijwilligersbijeenkomsten over statushouders

Burgemeester Besselink heet de vele vrijwilligers welkom. Foto: Liesbeth Spaansen

 

www.sensire.nl
bel 0900 8856

Mannenprobleem
Elise:

Met mijn opa heb ik altijd een heel 
goede band gehad. Hij is lief en 
zorgzaam, maar hij heeft één lastige 
eigenschap: hij kan moeilijk hulp 
accepteren. Drie jaar geleden overleed 
mijn oma, die mijn opa altijd had 
verzorgd en zijn potje had gekookt. 
Opa was erg onthand, maar liet daar 
weinig van merken en at gewoon elke 
avond een bak melk met cornfl akes. 
Na een week of twee zei ik tegen hem 
dat samen eten een stuk gezelliger is. 
Daar was hij het wel mee eens, dus 
sindsdien kook ik vrijwel dagelijks 
voor ons samen. Ik merk dat opa daar 
dankbaar voor is, maar hij zal niet 
snel zeggen dat ik hem ‘help’. Het is 
toch gewoon voor de gezelligheid?

Opa wordt ouder, en dat merken we 
aan zijn gezondheid. Zo heeft hij al 
heel lang prostaatklachten. Dat is een 
onderwerp waar hij het liefst over 
zwijgt. Hij schaamt zich ervoor, denk 
ik. Een paar weken geleden moest hij 
naar het ziekenhuis om een katheter 
te laten plaatsen. Vreselijk vond hij 
dat. Het ergste was nog dat hij 
hierdoor afhankelijk zou worden van 
hulp. De katheter moet dagelijks goed 
verzorgd worden, en omdat opa’s 
handen erg trillen, kan hij dat niet 
zelf. Natuurlijk boden wij – mijn 
moeder, mijn tante, ik – aan om hem 
te helpen. Maar dat leek hem niets. 
Hij voelde zich een klein kind als wij 
hem zelfs dáármee moesten helpen.

We besloten de wijkverpleegkundige 
om raad te vragen. We kennen haar 
al sinds mijn oma ziek was en de 
afgelopen jaren was ze ook nog erg 
betrokken. Maar dat maakte het voor 
mijn opa juist weer moeilijker: zou 
een bekende hem nu moeten helpen 
met zijn ‘gedoe’? Nee hoor, verzekerde 
de wijkverpleegkundige. Ze zou een 
verpleegkundige uit haar team 
inschakelen om opa’s katheter te 
verzorgen.

Ik was erbij toen de verpleegkundige 
van Sensire voor het eerst zou komen. 
Opa was erg nerveus. Eindelijk ging de 
bel. ‘Daar zal je d’r hebben,’ bromde 
opa terwijl ik opstond om de deur te 
openen. Voor me stond een jonge 
man, die zich voorstelde als Teun, de 
verpleegkundige van Sensire. Ik nam 
hem mee naar binnen en zag mijn 
opa’s sombere gezicht oplichten. 
“Komt ú mij helpen?” riep hij blij. 
In stilte bedankte ik de wijkverpleeg-
kundige. Zij had feilloos aangevoeld 
wat mijn opa dwarszat. Opa had een 
‘mannenprobleem’, en wilde door een 
man geholpen worden! Opa blijft het 
moeilijk vinden dat hij hulp nodig 
heeft, maar dit heeft het leed toch 
enigszins verzacht.

Bezoek de wijkverpleegkundige 
bij u in de buurt tijdens 
de Week van 
Zorg en Welzijn 
14 t/m 19 
maart 2016

‘Om de privacy van onze klanten 
te waarborgen, zijn de namen in

deze column gefingeerd.’

Praktijkverhaal 
over de zorg

Wilt u reageren op de column? 
Stuur dan een e-mail naar 

communicatie@sensire.nl

bij u in de buurt tijdens 

Zorg en Welzijn 

De heren Frans Koekoek (links voor), Erik Klein Lebbink (links achter), wethouder Jan Engels 
(rechts achter) en Peter van der Meulen onthullen de maquette van kasteel Bronkhorst.
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Kennismaken met kunst4daagse 
deelnemers rondom Baak
BRONCKHORST - De kunstma-
nifestatie in Bronckhorst, ge-
houden van 5 t/m 8 mei viert 
dit jaar het tienjarig jubileum. 
Voor de tiende keer openen vele 
kunstenaars, galeriehouders en 
(gelegenheid)kunstlocaties hun 
poorten voor een breed publiek. 
Deze week aandacht voor de 
(fiets)route in en rond Baak. De 
locaties van de deelnemers zijn 
herkenbaar aan de vlag, beach-
vlag of banner.

De route rond Baak begint en ein-
digt bij Theetuin Vierakker, waar 
Riny Slütter, Susanna Redeker, Ida 
Roekevisch, Jos Ruis, Lummy Mac-
care en Valka Loohuis exposeren. 
In het pand van de theetuin zat 
tot 2007 een maalderij en bakkerij. 
Nu worden er kunstexposities ge-
houden. Er is een botanische tuin, 
een fruittuin en buitentheater. Ria 
Kooistra exposeert bij Boerderij-
winkel Den 4 Akker. De boerderij 
kreeg zijn karakter door de wijze 
van bouw, met natuurlijke materi-
alen, zoals strobalen bewerkt met 
leem en houten gebinten.
De Sint Martinuskerk dateert uit 
1890 en is gebouwd door architect 
Alfred Tepe (1840-1920). Dankzij 
een gulle gift van de toenmalige 
kasteelheer, baron Van der He-
ijden, kon Baak deze kerk laten 
bouwen. In 2006 werd de splitsing 
in een kerkdeel voor kerkdiensten 
en een niet kerkdeel voor evene-
menten en exposities, afgerond. 
Ankie Borgers, Jolly Berfelo, José 
Spiek, Anneke Copier-Vlaar en 
Bertha Ruesink tonen daar hun 
werk. Kunsthandel Baak heeft zijn 
showroom voor en het atelier van 
de lijstenmakerij achter in de be-
drijfshal gerealiseerd. Naast de 
kunst van de handel is werk van 
Liesbeth Spaansen en Stein Oukes 
te zien. Kathleen Osborne woont 
en werkt in de boerderij 'Die Ca-
pelle' in Baak, naast de ruïne van 

de Sint Nicolaaskapel. Haar mede-
exposanten zijn Elly Sonke, Dag-
mar Schneider en Annie Elissen.
Boerderij Middelbeek in Toldijk, 
genoemd naar de ligging tussen 
de Grote en Kleine Beek, werd in 
1895 na een grote brand opnieuw 
gebouwd. De vierde generatie 
van de familie Kets werkt er in het 
melkveebedrijf. Op de deel expo-
seren Lotte van Zanten, Annie Ha-
gens, Tommy Bauling en Ina Kets.
Jan van Hal exposeert in zijn eigen 
atelier achter het huis in Toldijk 
waar hij woont en vroeger werkte. 
Dit ouderlijk huis van zijn vrouw 
Henny was in vroeger jaren de 
kleermakerij van zijn schoonou-
ders. De Steenderense Remigius-
kerk is onlangs opgenomen door 
de Stichting Oude Gelderse Ker-
ken (SOGK), actief om religieus 
erfgoed en oude, monumentale 
kerken te behouden. De leden van 
de Plaatselijke Commissie en hun 
partners exposeren hier: Roelie 
Reiling, Menno Leistra, Ina Kets, 
Ali Klompenhouwer, Ina Bijvank 
en Tineke Roorda. Eskes 'Twee-
wielerhuis' staat op de gevel te 

lezen. Deze Steenderense fietsen-
winkel is de expositieruimte van 
Dieuwke Lieuwma, Rietje Heeling, 
Marga Zweers en Jannie Eskes. 
Galeriebronkhorst is een tijdelijke 
expositieruimte in een bijzon-
der woonhuis in Steenderen. De 
woonkamer is gastvrij geopend, 
vanaf het talud is zicht op de uiter-
waarden van de IJssel en de Pos-
bank. Ina Bijvank exposeert met 
drie gasten. In rijksmonument het 
Muldershuis in Steenderen, een 
boerderij en oudere aangebouwde 
schuur, exposeert Het Steenders 
Palet: Ali Klompenhouwer, Diny 
Boogman, Walter Stellaart en Ti-
neke Roorda. Het Kunstgemaal 
Bronkhorst biedt, in de voorma-
lige dienstwoning van het gemaal 
Grote Beek op de IJsseldijk te 
Bronkhorst de werken van Alexan-
der Lichtveld. Via de dijk gaat de 
route via knooppunten terug naar 
Theetuin Vierakker.
Alle routes staan in de brochure bij 
Weekblad Contact en de website.
   

 ■ kunst4daagsebronckhorst.nl

Achterhoekse liederen
Strijd om 
Gelderse    
Kleiroze 2015
ACHTERHOEK - "Het dialect willen 
we levend houden. Muziek is daar 
een mooi middel voor. Er worden 
bovendien erg mooie liedjes in het 
Achterhoeks gemaakt." Aan het 
woord is Hans Beernink, juryvoor-
zitter van de Gelderse Kleiroze. 
Dit is de prijs voor streektaalmu-
ziek uit Achterhoek en Liemers, 
die voor het derde achtereenvol-
gende jaar uitgereikt wordt tij-
dens dialectfestival Plat Gespöld. 
Dit jaar op 19 maart bij Erve Kots 
in Lievelde. De organisatie is in 
handen van het Erfgoedcentrum 
Achterhoek en Liemers, in samen-
werking met Hans Beernink, Frans 
van Gorkum, Stichting Vrienden 
van de Streektaal en Dialectkring 
Achterhoek en Liemers.

Door Henri Walterbos

Met Liemers-troubadour en ver-
halenverteller Frans van Gorkum, 
winnaar van de eerste Kleiroze, 
zit Beernink bij de Gouden Leeuw 
in Hummelo onder een Achter-
hoekse schouw om aanstonds met 
zielsverwanten te vergaderen over 
allerlei zaken die op stapel staan 
om het dialect in de schijnwer-
pers te zetten en te houden. Zo is 
het streektaaldictee aanstaande 
en staat er een kinderliedjes-cd 
in dialect op stapel. De mannen 
hebben nog volop ideeën. Zo ont-
stond drie jaar geleden ook de ver-
kiezing van de Gelderse Kleiroze, 
een aanmoedigingsprijs en schou-
derklopje. De Gelderse Roos is 
een bekende bloem, klei is typisch 
Achterhoeks, aldus de lezing van 
de bedenkers - radiomakers uit de 
Achterhoek, allen hartstochtelijk 
dialectliefhebbers.

Toenemende belangstelling
Was de aandacht het eerste jaar 
nog niet bijzonder groot, afgelo-
pen jaar steeg de belangstelling 
explosief, met liefst ruim 1500 
stemmen die uitgebracht werden. 
Winnaar van zowel de juryprijs als 
publieksprijs afgelopen jaar werd 
Joop Boxstart met 'De Fles'. De 
toenemende belangstelling doet 
Hans en Frans deugd. Frans weet 
wat het winnen van de prijs te-
weeg kan brengen. "Ik heb de eer-
ste editie gewonnen. Sta ik een dag 
later groot en breed uitgemeten in 
de krant, zonder dat ik het wist. 
Ik werk bij de gemeente Doetin-
chem. Kreeg ik een telefoontje van 
toenmalig Burgemeester Herman 
Kaiser. 'Wat he'j gemaakt Frans? 
Ie stoat met ow kop nog groter in 
de krant as ik'", lacht Frans, die sa-
men met Hans het duo vormt.

Jury
Het gehele jaar door verzame-
len de acht Achterhoekse radio-
makers, waaronder Eric van den 
Berg van Omroep Gelderland, en 
Wilfried Poorthuis van RTV Oost, 
dialectliedjes. "Iedereen maakt 
zijn eigen top 3 met liedjes die in 
2015 zijn uitgekomen. Met elkaar 
bespreken we de liedjes. 

Soms wordt een cd voorgedragen 
maar dan kiezen we daar geza-
menlijk een liedje van dat repre-
sentatief is voor de cd. We kijken 
zo breed mogelijk", legt Hans de 
werkwijze uit. Criteria zijn origi-
naliteit, verstaanbaarheid, taalge-
bruik, begeleiding, of het een co-
ver is, of vernieuwend.

Erve Kots
Tijdens het dialectfestival Plat Ge-
spöld zaterdagavond 19 maart in 
Erve Kots te Lievelde, van 19.30 
tot 22.15 uur, wordt de winnaar 
van de Gelderse Kleiroze bekend 
gemaakt. De prijs is een beeld 
gemaakt door cliënten van Elver 
Zorg in 't Brewinc te Doetinchem. 
De jury heeft inmiddels haar keus 
bepaald, het publiek kan nog 
stemmen uitbrengen voor de win-
naar van de publieksprijs.

Stemmen kan tot en met 16 maart 
op www.omroepgelderland.nl/
kleiroze. Door te stemmen maakt 
men tevens kans op het winnen 
van twee toegangskaarten voor 
het liedjesfestival. Burgemeester 
Annette Bronsvoort van de ge-
meente Oost Gelre zal De Gelder-
se Kleiroze uitreiken aan zowel de 
winnaar van de vakjuryprijs als de 
publieksprijs.

Genomineerden
Er kan gestemd worden op: Peter 
Groot Kormelink - 'Dat land, dee 
leu', Ferdi Jolij (Old Ni-js) - 'Hol 
ow', Jan Ottink Band - 'Maak mie 
wakker', Hans Venneman - 'Ik hol 
van ow', Reinhard ten Brink - 'Loat 
goan', Vals plat - 'Van durp noar 
durp', Boh Foi Toch - 'Honderd en 
ene', Jan Willem Tolkamp - 'Toe-
vallig', Joop Boxstart - 'Naar plek-
je', Kiek Now Us - 'Witte wieven'.

Plat Gespöld
Naast een optreden van de win-
naar zijn er op 19 maart nog veel 
meer Achterhoekse liederen en 
entertainment te aanschouwen: 
Duo Niet Normaal, MidLive Par-
rots (Victor Vet en Robert van der 
Meulen) die kleinkunstliedjes ten 
gehore brengen in de 'Twentse 
sproake', Alles Andès en Streek-
taalband Bonne Route. De presen-
tatie is in handen van columnist 
Joop Hekkelman.
 
   

 ■ facebook.com/platgespold

ULFT - In 2016 wordt de zesde editie van de Achterhoekse Band Com-
petitie (ABC) gehouden op zaterdag 18 juni. Dit gezamenlijke initiatief 
van de Stichting Huntenpop Belangen en de DRU Cultuurfabriek heeft 
als doelstelling om talentvolle bands een kans te geven om zichzelf in 
de kijker te spelen.

Genoemde partijen willen talent-
volle muzikanten/ bands met een 
aantoonbare link met Achterhoek/

Gelderland oproepen zich in te 
schrijven. Evenals in 2015, zal ABC 
ook dit jaar uit één avond bestaan 

waarop de geselecteerde acts strij-
den om het felbegeerde prijzen-
pakket. Het prijzenpakket omvat: 
een podiumplek op Huntenpop, 
Studiotijd bij Silvox Studio, 500 
cd's inclusief artwork beschikbaar 
gesteld door De CD Perserij, een 
fotoshoot met een professionele 
popfotograaf, Behind the Corner 
Jaarlidmaatschap voor je band en 
feature artikel in Behind the Corner 
Popmagazine. Voorwaarden om in 
te schrijven: het kunnen verzorgen 
van een optreden van minimaal 25 
minuten (eigen werk), enige podi-
umervaring, demomateriaal kun-
nen overleggen voor 15 april 2016, 
liefst digitaal, beschikbaar op zater-
dag 18 juni, aanmelden kan tot 15 
april 2016 door een e-mail te sturen 
naar abc@huntenpop.nl met daarin 
een korte biografie, bandfoto, con-
tactgegevens en een link naar on-
line demo-materiaal. Na afloop van 
de inzendingstermijn zal een jury 
op kwaliteit en genre gaan selec-
teren waarna bepaald zal worden 
welke bands een uitnodiging zullen 
krijgen voor de Achterhoekse Band 
Competitie 2016 in de DRU Cul-
tuurfabriek. De voorstelling vindt 
plaats op zaterdag 18 juni om 20.00 
uur in het poppodium van de DRU 
Cultuurfabriek. De entree is gratis.
   

 ■ www.drucultuurfabriek.nl

Achterhoekse Band Competitie 
ook in 2016

Kleurrijk bouwwerk van kunstschilder Jan van Hal. Foto: Kunst4daagse

Hans Beernink (links) en Frans van Gorkum, voorvechters van Achterhoeks dialect. 
Foto: Henri Walterbos

Achterhoekse Band Competitie. Foto: Dave v.d. Schuur
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DEN TEX ON TOUR

12 MAART:  
BRUNA, VORDEN
11:00-12:00 UUR

BESTSELLERAUTEUR:  

1,2 MILJOEN  
BOEKEN VERKOCHT

DRIEVOUDIG  
GOUDEN STROP 
WINNAAR

BOEKENWEEK 
BIJ BRUNA 
IN VORDEN 
12 - 20 MAART

Trainingen MINDFULNESS
Oververmoeid? Burn-out? Piekeren?  

Mindfulness leert hoe je in het hier en nu je eigen rust hervindt en anders met 
stress kunt omgaan. Stoppen met piekeren! In 8 weken een ander mens voelen, 

met meer mogelijkheden om voluit te leven. Meer ontspannen en meer genieten.  
Zowel op korte als op lange termijn is de training  effectief bij vele lichamelijke en 
psychische klachten en draagt bij aan levensplezier en levenskunst!  Het is tevens 

een training om jezelf beter te leren kennen en jezelf te ontwikkelen.  
U bent van harte welkom. De training start do 31 maart om 09.30 en 19.00 uur.  
Vergoeding: Menzis bij mantelzorg, sommige verzekeraars (deels) bij burn-out.

www.mindfulnesscentrumdoetinchem.nl – Thea Legeland, lid VMBN 
tel. 0315-377 556 of 06-1227 1928  

De vervolgtraining Compassievol Leven start 4 april 19.00 uur. 
Interesse voor Mindfulness voor uw kinderen? Info en aanmelding: Jeanine Kappert – 

www.zichtopzijn.nu – 06-4355 4660

GroenRijk Steentjes Doetinchem • Wassinkbrinkweg 2 • 0314-621021 • groenrijkdoetinchem.nl

De toegang is gratis. Jij komt toch ook?

UITNODIGING

LENTE
FAIR

zaterdag 12 en zondag 13 Maart
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur en zondag van 11.00 tot 17.00 uur



Het Pinetum de Belten zoekt 
nieuw bloed
VORDEN- Het Pinetum de Belten 
is er voor ons allen: die intri-
gerende verzameling van zo'n 
duizend verschillende coniferen 
met zijn steeds wisselende kleur-
schakering in dat stille twee hec-
taren grote parkbos achter de 
Wildenborchseweg 15 in Vorden 
is altijd gratis toegankelijk. Daar 
ligt het ten behoeve van onze sa-
menleving als een uitnodiging 
om mee te genieten van eens iets 
heel anders, iets onverwachts.

Heel vaak wordt aan de beheer-
ders van het park de vraag gesteld 
waarom zij zich zo inspannen om 
het park en de collectie te onder-
houden als er van de bezoekers 
geen enkele financiële bijdrage 
verlangd wordt. Het antwoord lijkt 
bijna niet van deze tijd: omdat zij 
het zelf zo leuk vinden om buiten 
te werken en iets moois neer te 
zetten, waar ook anderen van kun-
nen genieten.

Het is dan ook leuk om als team te 
werken, iedere donderdag aan de 
slag te gaan en bij een uitgebreide 
kop koffie nog eens af te spreken 
waar wat gedaan moet worden: 
bomen vrijzetten, ruimen, mesten, 
maaien, uitplanten…. om nog maar 

te zwijgen van het etiketteren en 
catalogiseren. Heel wat anders dan 
achter de geraniums te kruipen! 

De gezelligheid en het plezier 
onder het bestaande groepje en-
thousiastelingen doet deze er naar 
uitzien om dadelijk in april weer 
te beginnen, maar er is één pro-
bleem: ze worden allen een dagje 
ouder. Er moet wat "nieuw bloed" 
bij wil het pinetum op de huidige 
voet door kunnen gaan. Niet al-

leen bij het wekelijkse onderhoud, 
maar ook om mede na te denken 
over de instandhouding op de lan-
gere termijn.

Ettie Segers (0617980885), Aad van 
de Kamer (0575 556707) en Rhijn-
vis Feith (0575 556262) zijn nauw 
betrokken bij het pinetum. Zij ver-
heugen zich erop om aan geïnte-
resseerden die eventueel bij het 
pinetum betrokken willen worden 
verdere informatie te geven.

   

Vorden 1 speelt 0-0 gelijk tegen Hatert
VORDEN - In wellicht de meest povere thuiswedstrijd van de laatste 
drie seizoenen heeft Vorden 1 een 0-0 gelijk spel behaald tegen laag-
vlieger Hatert. Ondanks dat Vorden 1 in de tweede helft de schroom 
iets van zich af gooide en met veel energie en drive de aanval pro-
beerde op te zoeken, bleef het toch een vrij vlakke wedstrijd, waarbij 
echter de inzet, de passie en de enorme energie die in de wedstrijd 
werd gelegd ruim voldoende was.

Je hebt wel eens van die dagen dat 
het allemaal net niet wil. Het is in 
het voetbal een nog steeds niet te 
bevatten fenomeen en erg lastig 
om tijdens een wedstrijd te keren. 
De wil is wel aanwezig, de inzet is 
ruim voldoende, de teameenheid 
is niets op aan te merken en ook de 
basiskwaliteiten zijn ruimschoots 
voor handen, maar het wil nou 
eenmaal net niet. Voetbal is en 
blijft een technische sport, waarbij 
de balbehandeling, de balbeheer-
sing en het balgevoel het meest 
bepalende is in de wedstrijd, hoe 
hard je ook loopt, hoe stevig je de 
duels ook aan gaat en hoeveel pas-
sie en energie je ook in de acties 
legt. En juist op dat onderdeel, 
balbehandeling, was het zondag-
middag bij Vorden 1 allemaal een 
beetje povertjes. De eerste aan-
name was vaak net niet goed, de 
passing net te zacht of te onzuiver 
en 'het elkaar vinden' in de combi-
natie liep vele malen spaak.

Zodoende ontstond er een wed-
strijd tussen de nummers 8 en 13, 
waarbij Hatert als degradatiekan-
didaat wordt gezien, waarin de 
blauw-rode formatie uit Nijmegen 
in de 1e helft de bovenliggende 
ploeg was. Het spel speelde zich 
voornamelijk af op de eigen helft 
van Vorden en vooral de beide 
backs, Bart Stokman en Sam Ab-
bink, moesten flink aan de bak 
tegen de dreigende en met veel 
energie en inzet spelende buiten-
spelers. Gezegd moet worden dat 

de beide backs van Vorden zich 
prima hebben gehandhaafd en 
vooral de linksbuiten werd naar 
mate de wedstrijd vorderde volle-
dig aan banden gelegd door Bart 
Stokman. Vorden overleefde de 
eerste helft en kon toch met 0-0 
gaan rusten, maar liep evenwel 
met een hartstlag van ver boven de 
honderd naar de kleedkamer toe.

Want in de allerlaatste minuut 
voor rust kreeg Hatert werkelijke 
een dot van een kans om de stand 
op 0-1 te zetten. De rechtsbuiten 
hield met een sliding nog net de 
bal binnen en trok met deze actie 
ook nog eens de bal prima voor. 
De bal rolde voorbij de eerste paal 
en de kansloze keeper Robin Ver-
stege en vanaf twee meter rolde 
de bal precies voor de voeten van 
de spits van Hatert. En terwijl ie-
dereen zich al had verzoend met 
de openingstreffer van deze wed-
strijd, rolde de bal precies langs de 
verkeerde kant van de paal voor-
langs het doel over de achterlijn.

Tweede helft
In de tweede helft kwam Vorden 
1 erg sterk uit de startblokken en 
liet direct zien dat het in de 2e helft 
toch wat meer druk vooruit wilde 
zetten. Het ging 10 á 15 meter 
meer vooruit spelen, had met Roy 
Böhmer de perfecte aanjager op 
het middenveld en kreeg ineens 
de geest, mede door de aanmoedi-
gingen van het wederom met zo'n 
250 á 300 man aanwezige publiek. 

Frank Hiddink schoot maar net 
over in de 48e minuut, de keeper 
moest ingrijpen in de 56e minuut 
bij schot van Koen Oosterhuis en 
ook Daan Horstman liet in de eer-
ste 20 minuten van de 2e helft zien 
dat hij weer op de weg terug is en 
erg balvast en wendbaar is. Toch 
kwam de openingstreffer niet en 
ondanks dat het aandringen van 
Vorden ook altijd gepaard gaat 
met vele ingooien, cornerballen 
en vrije trappen, het resulteerde 
allemaal niet in de gewenste 1-0 
voorsprong. Het dichtste bij dit zo 
belangrijke doelpunt was nog Roy 
Böhmer maar zijn achterwaartse 
kopbal werd met een katachtige 
reactie prima gekeerd door de uit-
stekende doelman van Hatert.

Ranglijst
Het bleef zodoende 0-0 en over 
het geheel van de wedstrijd gezien 
was dit ook een terechte uitslag. 
Vorden 1 steeg door dit gelijke spel 
zelfs een plaatsje op de ranglijst en 
staat nu met een 7e plaats zelfs in 
het linkerrijtje. De afstand met de 
nummer 11, de plaats waarbij je als 
ploeg genoodzaakt bent om nog na-
competitie te spelen om degradatie 
te voorkomen, is nu 8 punten. Met 
nog 9 wedstrijden te gaan is vooral 
het doelgemiddelde erg opvallend 
bij Vorden, want met slechts 15 te-
gendoelpunten is het verreweg de 
minst gepasseerde ploeg uit 2I en 
dat zijn rapportcijfers waarbij je 
eigenlijk niet naar onderen hoeft 
te kijken, maar aangezien het 1e 
elftal ook slechts 17 keer hebben 
gescoord, blijft het zaak om regel-
matig de punten te pakken.

Achterhoek Cup en thema-avond
Dinsdagavond 8 maart speelt Vor-
den 1 thuis tegen RKZVC om een 
plek in de kwartfinale van de Ach-
terhoek Cup. De wedstrijd begint 
om 20.00 uur en wordt gespeeld 
op Sportpark 't Grote Veld. De 
geplande thema-avond over 'Ac-
commodatie' die het bestuur or-
ganiseert voor alle leden, vrijwil-
ligers en betrokkenen ten behoeve 
van het op te stellen beleidsplan, 
is verzet naar donderdag 10 maart.

Voorjaarsexcursie op     
De Wildenborch
VORDEN - Natuurorganisatie IVN 
afdeling Noord - Midden Ach-
terhoek organiseert zondag 13 
maart een Voorjaarsexcursie op 
Landgoed De Wildenborch in 
Vorden. Bij wijze van uitzonde-
ring mogen de deelnemers met de 
IVN gidsen ook over het landgoed 
zelf lopen. Daar zijn ondanks de 
koude en natte februarimaand 
voorjaarsbloeiers te zien.

Sneeuwklokjes, gele akonieten, 
de laatste krokussen en de eerste 
witte anemoontjes zorgen voor een 
prachtige bloemenweelde. Tijdens 

de excursie geven de gidsen van de 
IVN afdeling Noord-Midden Ach-
terhoek nadere uitleg over de cul-
tuur en de natuur van dit landgoed. 
Deelname is gratis, maar een vrij-
willige bijdrage wordt op prijs ge-
steld. Aanmelden is niet nodig. On-
derweg is er een thee/koffiepauze 
met consumpties voor 50 cent per 
persoon De hele wandeling duurt 
ongeveer twee uur. Start: 14.00 uur, 
parkeerplaats vóór het kasteel De 
Wildenborch, Wildenborchseweg 
20, Vorden. Info: Janna Klein Wil-
link, tel. 0545 272944 of email: joh.
kleinwillink@hetnet.nl.

   

Opschoondag
buitengebied Zutphen
REGIO - In het Stuit (stedelijk uit-
loopgebied) van de gemeente Zut-
phen is een sinds een jaar of negen 
een werkgroep actief die de belan-
gen van de bewoners behartigd. 
Deze werkgroep heeft de afgelo-
pen jaren aangehaakt bij de lande-
lijke opschoondag om het gebied 
te ontdoen van zwerfafval. Ook dit 
jaar wordt weer met steun van de 
gemeente Zutphen en vrijwilligers 
in het buitengebied (Leesten, War-
ken, Vierakker en de Bronsbergen) 
het zwerfafval opgeruimd. Op za-
terdag 19 maart van 10.00 tot 12.00 
uur gaan we aan de slag, met na-

me de zogenaamde "scholieren-
routes" kunnen wel een schoon-
maakbeurt gebruiken. Een aantal 
vrijwilligers heeft zich al gemeld, 
maar meer zijn welkom. Om 10.00 
uur verzamelt men bij het bedrijf 
van de familie Kapper-Lammers 
aan de Dennendijk 2a. Na een kop 
koffie en een korte uitleg wordt er 
gestart. Na een paar uurtjes werk 
wordt de morgen weer bij de fa-
milie Kapper-Lammers afgesloten 
met een kop erwtensoep. Opge-
ven kan bij per mail: stuitschoon-
maakdag@hotmail.com. Graag 
aanmelden voor 14 maart.

(Advertorial)

12 maart Open Dag wasserij Bielheimerbeek
Na bedrijfskleding nu ook horeca-
afdeling op locatie Varsseveld
Wasserij Bielheimerbeek  houdt 
12 maart een open dag. Belang-
stellenden zijn tussen 11 en 15 
uur van harte welkom op ons 
bedrijf aan de Guldenweg 21 
in Varsseveld. De zeer geavan-
ceerde wasserij verzorgt be-
drijfskleding en horecalinnen 
voor klanten in Duitsland en de 
Benelux. 

Wij verzorgen al ruim 80 jaar de 
verhuur en reiniging van bedrijfs-
kleding en linnengoed. Hierbij 
ontzorgen we onze klanten  vol-
ledig. Bielheimerbeek is verhuisd 
naar een pand van 2000m2 waar 
in Gaanderen maar 350m2 tot 
onze beschikking stond. 

Onze wasserij was voorheen 
vanaf 1934, gevestigd in Gaan-
deren aan de Bielheimerbeek 
maar daar waren we uit onze jas 
gegroeid. Na de verhuizing van 
de afdeling bedrijfskleding naar 
Varsseveld in 2011, is nu ook de 
afdeling horeca in Varsseveld ge-
vestigd. Annemi Beran, één van 
de eigenaren van Bielheimer-
beek: ,,Op deze manier kunnen 
we nog efficiënter onze klanten 
bedienen. De verhuizing hebben 

we aangegrepen om te investe-
ren in geavanceerde apparatuur 
waardoor het wasproces volledig 
geautomatiseerd verloopt. Milieu 
is één van onze speerpunten. Wij 
hebben nu een stoomloze wasse-
rij en dat is uniek in Nederland. 
De benodigde warmte wordt 
voor 80 procent teruggewonnen 
uit de verschillende processen 
binnen ons bedrijf. Hierbij wor-
den de verschillende energie- en 
waterstromen binnen ons be-
drijf gecombineerd hergebruikt. 
Daarnaast krijgen ook onze me-
dewerkers onze volledige aan-
dacht. Door de bijzondere ma-
nier waarop het nieuwe bedrijf is 
ingericht doet niemand de hele 
dag hetzelfde werk. Ook wordt 
de verantwoordelijkheid voor 
het eindproduct op de werkvloer 
neergelegd waardoor de mensen 
gemotiveerd zijn om het beste uit 
zichzelf te halen.”

Wilt u dit alles eens met eigen ogen 
zien, dan ontvangt Bielheimer-
beek u graag op zaterdag 12 maart 
tussen 11.00 en 15.00 uur aan de 
Guldenweg 21 in Varsseveld.

www.bielheimerbeek.nl

zelfstandig wonen 
Een zorg minder.

De vrijwilligers kunnen best wat hulp gebruiken. Foto: PR
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Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?
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Achterhoekse Nieuw Werk Dag
ACHTERHOEK - Ben je op zoek naar ander werk of zit je zonder baan, 
dan is het Graafschapcollege in Doetinchem de plaats waar je moet 
zijn. Daar organiseert het regionaal Sectorplan Achterhoek Nieuw 
Werk samen met het loopbaanplein van het Graafschapcollege en het 
werkgeversservicepunt Achterhoek op zaterdag 19 maart de Achter-
hoekse Nieuw Werk Dag, mede in het kader van het Sectorplan Nieuw 
Werk. Op deze dag kunnen werkenden en werkzoekenden inspiratie 
opdoen en ondersteuning krijgen bij hun zoektocht naar nieuw werk.

Door Joost van de Nadort

Op woensdag 17 februari werd in 
Winterswijk het startsein gegeven 
voor het Sectorplan Achterhoek 
Nieuw Werk. Die dag werden werk-
gevers, intermediairs en opleiders 
geïnformeerd over dit sectorplan. 
De Achterhoekse Nieuw Werk Dag 
is bedoeld om werkenden en werk-
zoekenden te informeren. Liesbeth 
Laman Trip, secretaris van het Plat-
form Onderwijs Arbeidsmarkt Ach-
terhoek: "Uit onderzoek is geble-
ken dat 70 procent van de werken-
den een baan heeft waaruit ze niet 
de voldoening halen die ze graag 
zouden willen. Deze dag biedt je de 
kans om op een andere manier te 
kijken naar de mogelijkheden die 
er zijn om een baan te vinden die 
echt bij jou en je talent past."

Programma
Het afwisselende programma be-
staat uit inspirerende lezingen en 
workshops en er is een 'kansen-
café'. Tijdens de workshops leert 
men ondermeer hoe social media 
te gebruiken bij het vinden van een 
andere baan, hoe iemand zichzelf 
in een korte presentatie (pitch) 
kan aanprijzen en wordt men on-
derwezen in de kunst van het los-

laten. In het kansencafé kun je in 
één oogopslag zien welke vacatu-
res er in de regio Achterhoek zijn. 
Dat zijn er ongeveer 1000. Laman 
Trip: "Ik zou de mensen die de dag 
willen bezoeken willen oproepen 
hun CV mee te nemen. Je kunt 
een CV scan laten uitvoeren, een 
video CV en een profielfoto laten 
maken." Bij een CV scan wordt je 
CV beoordeeld op ondermeer op-
maak en leesbaarheid, taalgebruik 
en schrijfvaardigheid, maar wordt 
ook beoordeeld of je snel helder 
kunt maken wat je te bieden hebt. 
Een video CV kan een leuke en ef-
fectieve manier zijn om jezelf op 
een originele manier te presente-
ren tijdens een sollicitatiegesprek. 
Bij het bekijken van iemands pro-
fiel valt de foto altijd direct op. Hij 
geeft meteen een eerste indruk. En 
voor die eerste indruk krijgt men 
nu eenmaal geen tweede moge-
lijkheid; een goede profielfoto is 
dan ook heel belangrijk.

Doel
Het doel van deze dag is om zo-
veel mogelijk moeilijk vervulbare 
vacatures in de regio Achterhoek 
opgevuld te krijgen en om vak-
krachten te behouden voor de 
Achterhoek. Daarnaast is het de 

bedoeling werkenden en werk-
zoekenden op een andere manier 
te laten kijken naar mogelijkheden 
die er zijn om zich bijvoorbeeld te 
laten omscholen naar een baan 
waarvan ze voorheen dachten dat 
die onbereikbaar zou zijn. Laman 
Trip: "Het gaat niet om de baan die 
je nu hebt, maar om de baan die 
je zou kunnen krijgen. Er zijn ge-
noeg voorbeelden van mensen die 
zich hebben laten omscholen naar 
compleet ander werk. Een mooi 
voorbeeld vind ik iemand die no-
tarieel recht heeft gestudeerd en 
zich heeft laten omscholen tot 

CNC operator. Je moet in je droom 
durven geloven." Wanneer het lukt 
om mensen om te scholen en te 
begeleiden naar een andere baan 
ontstaat er ruimte op andere plek-
ken op de arbeidsmarkt in de re-
gio. Het is nú het moment om actie 
te ondernemen. De komende twee 
jaar zijn door het Sectorplan Ach-
terhoek Nieuw Werk financiële 
middelen beschikbaar gekomen 
om mensen om- of bij te scholen. 
Zo kunnen vacatures worden in-
gevuld en het biedt werkenden en 
werkzoekenden de kans hun dro-
men te verwezenlijken.

Aanmelden
Aanmelden voor deze dag is niet 
nodig, behalve voor de workshops; 
daarvoor is aanmelding wél nood-
zakelijk. Iedere werkende of werk-
zoekende is op zaterdag 19 maart 
tussen 10.00 uur en 16.00 uur 
welkom op de hoofdlocatie van 
het Graafschap College aan de J.F. 
Kennedylaan 49 in Doetinchem. 
Aanmelden voor workshops kan 
via de site: www.sectorplanach-
terhoek.nl vanaf donderdag 10 
maart. Vanaf die datum is op de 
website ook het volledige pro-
gramma te zien.

Het Graafschap College in Doetinchem, waar de Nieuw Werkdag plaatsvindt. Foto: Joost van de Nadort

www.sebo-personeelsdiensten.nl

IJSSELMUIDEN:
Grafhorsterweg 2a
Tel. (038) 33 22 888

BALKBRUG:
Coevorderweg 46b
Tel. (0523) 820 330

NIJKERKERVEEN:
Amersfoortseweg 130b
Tel. (033) 82 00 330

MARKELO:
Grotestraat 34a
Tel. (0547) 214 008

Schrijf je nu in d.m.v. het 
sollicitatieformulier op onze 
website of kom langs op 
één van onze vestigingen.

Wij zoeken 
aanpakkers!

Sebo Personeelsdiensten is dé 
uitzendorganisatie wanneer het 
om gemotiveerde aanpakkers 
gaat. Dagelijks zetten wij ons in 
voor de land- en tuinbouw, bouw, 
infra, groen en transportsector. 
Sebo staat voor no-nonsense, 
persoonlijk, slagvaardig en altijd 
bereikbaar. Door onze kennis en 
ervaring, weten wij haarfi jn de 
juiste kandidaten te selecteren 
voor uw werk. Wij vinden het 
belangrijk dat onze medewerkers 
met een gezonde drive en oprechte 
interesse hun werkzaamheden 
uitvoeren. 

Sebo Personeelsdiensten hecht 
veel waarde aan professionaliteit 
en betrokkenheid. Certifi ceringen 
als NBBU, NEN4400-1 en VCU 
tonen dit aan. Wij stimuleren al 
onze medewerkers om het VCA 
diploma te behalen en daarnaast 
leiden wij onze medewerkers 
telkens breder op, om zo altijd een 
toegevoegde waarde te kunnen 
zijn voor onze opdrachtgevers. 
In deze samenstelling zijn 
wij een betrouwbare partner 
voor uitzendkrachten en 
opdrachtgevers. 

Bent u op zoek naar werk of zoekt 
u een gedreven medewerker in 
uw bedrijf? Bel ons dan voor meer 
informatie.  

Wij zijn 
op zoek naar:
•  Metselaars
•   Leerling

betonboorders
en zagers

 Salaris volgens CAO. 
Bij gebleken geschiktheid behoort een vast 
dienstverband tot de mogelijkheden.

Gevraagd: 

Medewerker  
agrarisch loonwerk 

Ervaring en technisch inzicht 
heeft onze voorkeur 

Voor informatie contact opnemen met
   F.J. Heuvelink: (0575) 43 15 66

Kapelweg 22 • 7218 NJ Almen
Tel.: 0575 - 431566

info@loonbedrijfalmenharfsen.nl

Akkerbouw • Weidebouw • Grondverzet • Bermonderhoud

www.loonbedrijfalmenharfsen.nl

Wij, van Grand Bistro de Rotonde in Vorden, zijn op zoek naar

zelfstandig werkend kok (m/v)
studenten voor in de afwas op parttime basis (m/v)

bedieningmedewerkers op parttime basis (m/v)

Heb jij tijd over, zin in een nieuwe uitdaging met groei mogelijkheden 
en bezit je over creativiteit, originaliteit en passie voor de gast?

Dan lijkt het ons erg leuk van je te horen, zodat we onze interesse’s en ambitie 
kunnen delen en rond 1 april misschien kunnen gaan samenwerken.

Kun jij rond 1 april starten? 
Neem dan contact op via email met 
wendie@grandbistroderotonde.nl 
Of via de post: 
Grand Bistro de Rotonde, 
Kerkstraat 3, 7251 BC Vorden, 
t.a.v. Wendie.

www.dier.nu
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Een energieke kapper van 
tachtig
HENGELO - Het feit dat de heer Jan 
Wuestenenk tachtig jaar wordt is 
bijzonder, maar dat hij nog op 
deze leeftijd de kappersschaar 
en tondeuse hanteert in de ge-
lijknamige salon mag wat zijn 
kinderen betreft in de krant.

Door Alice Rouwhorst

Het is net of het zo moet zijn. Tij-
dens het interview met Jan Wue-
stenenk is het rustig in de zaak. Hij 
wist van niks en is overrompeld, 
zegt dat het niet hoeft en een foto 
is al helemaal niet nodig. Maar 
hij gaat er toch al gauw bij zitten 
en stiekem vindt hij het toch ook 
wel leuk, ondanks zijn bescheiden 
houding. 

Zijn vrouw, ook kapster maar al 
wel met pensioen, weet ook pas die 
ochtend van het interview. Verder 
zat de hele familie in het complot. 
"Want anders gebeurt het niet", 
zegt zijn dochter Mia. "Voor hem 
is het niet nodig, maar het is toch 
wel bijzonder dat hij op tachtigja-
rige leeftijd nog in de zaak werkt."

Waarom zou ik stoppen?
"Ik kan nog goed, dus waarom zou 
ik stoppen? Ik ga door totdat ik 
echt niet meer kan", verklaart een 
kwieke Jan. "Ik heb geen last van 
het staan, mijn benen zijn nog net 
zo glad; geen spatadertje te beken-
nen!", vervolgt hij al wat meer op 
zijn gemak. Met name het klanten-
contact vindt hij fijn. Gemoede-
lijkheid staat hoog in het vaandel. 
Er is altijd tijd voor een praatje en 
een kop koffie. Zijn klanten willen 
het liefst door hem geknipt wor-
den. Als hij er niet is, wat niet vaak 
gebeurt want hij is in al die jaren 
zelden ziek geweest, komen ze op 
een ander tijdstip wel terug. De 
enkele keer dat zijn dochter Henri-
ette een klant van hem overneemt 
en vraagt hoe hij het wil hebben, 
zegt deze: "Vraag maar aan je va-
der, die weet het wel".

Zijn klantenkring wordt wel steeds 
kleiner. "Ze gaan dood, he?! ", con-
cludeert Jan realistisch. "Maar ik 
verveel me geen moment hoor! Er 
is genoeg te doen. Ik doe bijvoor-
beeld de hele boekhouding nog, 
heb een moestuin en help mijn 
vrouw met het huishouden", ver-
telt hij alsof dat op deze leeftijd de 
normaalste zaak van de wereld is. 
"Hij is als eerste in de zaak", vult 
dochter Henriëtte trots aan. "Hij 
doet de lampen 's morgens aan en 
's avonds ook weer uit".

Op de vraag of hij nog aparte 
dingen meegemaakt heeft in zijn 
lange kappersloopbaan, moet hij 
even nadenken, want deze vraag 
overvalt hem. Maar dan weet hij 
zich te herinneren dat hij tijdens 
het scheren iets spetterde met het 
scheerschuim. Dit kwam in het 

oog van de klant terecht. Bezorgd 
vroeg hij of het prikte in het oog, 
waarop de klant zijn oog eruit wip-
te en zei dat dat wel meeviel.

Vijf generaties
In de zaak aan de Spalstraat wer-
ken nu de derde, vierde én vijfde 
generatie samen. Ook bij dochter 
Henriëtte en kleindochters Ma-
lou en Silke zit het kappersvak in 
het bloed. De kapperszaak is een 
echt familiebedrijf waar iedereen 
elkaar helpt en ondersteunt waar 
dat nodig is. 

De tachtigste verjaardag van de 
heer Wuestenenk op maandag 14 
maart is niet het enige heugelijke 
feit dat dit jaar gevierd wordt. Hij 
staat namelijk dit jaar zestig jaar in 
de zaak, waarvan de laatste vijfen-
twintig met zijn dochter Henriëtte.

   

Christelijke Vrouwenvereniging Triangel
WARNSVELD - Donderdag 17 maart 
houdt Christelijke Vrouwenver-
eniging Triangel Warnsveld een 

Paasviering. De avond begint met 
een paasmaaltijd, hierna volgt de 
paasviering. Deze wordt verzorgd 

door Ds. A.J.de Hoop. De avond 
begint om 18.30 uur in de Triangel 
te Leesten.

   

Vrouwen van Nu
VORDEN - Op woensdag 16 maart 
is er weer de maandelijkse avond 
van de Vrouwen van Nu afdeling 
Vorden. Deze avond wordt ver-
zorgd door het Eendagsbestuur, 
de naam zegt het al: een bestuur 
voor één dag. Deze wordt ieder 
jaar op ludieke wijze gekozen 
en het is de bedoeling dat dit 
bestuur een avond voor de le-
den verzorgd. Het blijft een ver-
rassing voor iedereen, ook voor 

het gewone bestuur, wat er deze 
avond komt. Het begint om kwart 
voor acht in de Herberg. Maan-
dag 21 maart is de jaarlijkse ring-
avond in de Gouden Karper in 
Hummelo met een optreden van 
Hester Macrander. 

Vorden vormt samen met een 
aantal afdelingen uit de buurt een 
zogenaamde ring en alle afdelin-
gen uit die ring zijn uitgenodigd 

voor dit optreden. Woensdag 23 
maart gaan de dames een paas-
stuk maken met Annelies Vrug-
gink in het Kulturhus. De avond is 
van 20.00 uur tot 22.00 uur. Wilt u 
een keer een avond bijwonen van 
de Vrouwen van Nu, dan bent 
u van harte welkom. Kijk op de 
website en like ons op facebook.
   

 ■ vrouwenvannu.nl/vorden

   

Bridgen in Toldijk
TOLDIJK - Uitslag van donderdag 
3 maart, de derde avond van de 
vijfde ronde van de competitie 
van Bridgeclub Bronkhorst.

Een volle zaal: in de A lijn veertien 
paren, B lijn veertien en de C lijn 
elf paren met een stilzit dus. In 
de D lijn weer zes paren, door het 
meespelen van Agnes Pietersen en 
Han van Oosterbos.

Lijn A: 1. Joke Damveld & Hans 
Oldhoven 64,93%, 2. An Wortel & 
Paul Niks 57,53%, 3. Dinie Hartel-
man & Ruud Bijloo 54,62%. Lijn B: 
1. Miquel Mendes de Leon & Her-
man Stapelbroek 71,53%, 2. Theo 
Damen & Theo Schut 61,11%, 
3. Irene Lichtenberg & Theo 
Schoenaker 56,94%. Lijn C: 1. Jan 
Veenhuis & Joop Rutten 64,38%, 2. 
Ria Jansen & Rikie Scheers 62,50 

%, 3. Jirka & Svatja de Wolf 54,69%. 
Lijn D: 1. Alma Jansen & Agnes 
Pietersen 61,67%, 2. Han van Oos-
terbos & Henk Boers 58,33%.

Volgende week bridgen op don-
derdag 10 maart, de vierde avond 
van de vijfde ronde. Afmelden 
minstens vóór 12.00 uur op de 
wedstrijddag via het mobiele num-
mer van de club: 06-25198329.

Overwinning Soccii
WICHMOND - Voor de tweede keer 
dit jaar mocht Sociï de wei in, dit-
maal in Hall bij SHE. Beide ploe-
gen bevinden zich net onder de 
middenmoot en vechten voor de 
aansluiting bij de bovenste helft.

Al in de eerste minuut kreeg SHE 
een mogelijkheid maar Sociï nam 
direct daarna het heft stevig en 
handen en dicteerde het spel. Er 
werd vroegtijdig druk gezet waar-
door SHE de bal vaak in een vroeg 
stadium inleverde en Sociï kon be-
ginnen aan een aanval via de snelle 
Marco Vreeman en Bouke van Dijk. 
Laatst genoemde was als eerste 
dicht bij een doelpunt uit een cor-
ner waarbij hij als eindpunt een bal 
volleerde die vervolgens knap werd 
gered door de keeper. Na een kwar-
tier spelen werd Sociï beloond voor 
zijn goede spel. Een verre inworp 
van Dubaern Besseling werd door-
gekopt door Van Dijk waarna de 
bal nog een tikje kreeg van Marco 
Vreeman. Het leder belandde voor 
de voeten van Roy Eulink die de bal 
tegendraads inschoot en de 0-1 liet 
aantekenen. Sociï bleef daarna de 
voetballende ploeg, Gert-Jan Lo-
man was het dichtst bij een doel-
punt toen hij een cadeautje kreeg 
van de tegenstander en de ver uit 
zijn doel staande keeper bijna ver-
raste met een lob, helaas ging deze 
net over de lat. Aan de andere kant 
deelde SHE af en toe een spelden-
prik uit via dode spelmomenten. In 
de 35e minuut mocht Gert-Jan Lo-
man vanaf een meter of 20 van de 
goal een vrije trap nemen, de keeper 
kon de bal nog uit zijn doel tikken 
maar de toegesnelde Bouke van Dijk 
was hem te machtig;0-2. SHE dat als 
vanouds hard speelde trof ditmaal 
een scheidsrechter die durfde op 
te treden, in de 40e minuut zorgde 
dat ervoor dat een verdediger van 

SHE zijn tweede gele kaart incas-
seerde en mocht inrukken. Beide 
ploegen voetbalden de eerste helft 
uit en de ruststand was 0-2. In de 
tweede helft was het voor Sociï zaak 
om de 0-3 aan te tekenen. . SHE 
begon echter met opportunistisch 
spel en kreeg wederom in de eerste 
minuut een grote kans om te sco-
ren, gelukkig stond keeper Henry 
Vreeman op scherp. Vervolgens was 
het uiteraard Sociï dat met elf tegen 
tien de beste kansen kreeg. Marco 
Vreeman, Bouke van Dijk, Gert-Jan 
Loman en Dubaern Besseling be-
hoorden tot de mensen van Sociï 
die de SHE-keeper niet konden ver-
schalken. Naarmate de tweede helft 
vorderde werd het vertrouwen er 
niet groter op en zou er dus ook niet 
meer gescoord worden. Ook inval-
ler Tim Groot Roessink ging mee in 
het spel van zijn teamgenoten door 
niet te scoren. Ondertussen speelde 
SHE met drie spitsen in de hoop 
toch de aansluitingstreffer te ma-
ken. SHE kreeg weliswaar wat kleine 
kansjes maar het wist het net niet te 
vinden. Alhoewel het met 10 tegen 
11 niet zou mogen kwam SHE toch 
nog op 1-2 door gebrek aan scherp-
te in de Sociï-verdediging. Gelukkig 
gebeurde dit in de 90e minuut en 
kon SHE daarna geen gevaar meer 
stichten, mede doordat Sociï de bal 
goed in de ploeg hield. Na niet al te 
veel blessuretijd blies de goed lei-
dende scheidsrechter af en mocht 
Sociï drie punten bijschrijven. So-
ciï behoudt met deze drie punten 
de mogelijkheid tot aansluiting bij 
de eerste helft van de ranglijst. Vol-
gende week gaat Sociï verder met 
zijn jacht daarop in een uitwedstrijd 
tegen Doesburg SC om 14.30 uur op 
Sportpark De Ooi.
   

 ■ www.svsocii.nl

Jan Wuestenenk heeft nog altijd veel plezier in zijn vak.

Ze zijn er weer: de WOZ-be-
schikkingen van uw gemeente.

Elk jaar is het weer een hele klus 
voor de gemeente om alles op tijd 
te (her)waarderen, maar er is een 
stok achter de deur: voor 1 maart 
moeten de beschikkingen ver-
zonden zijn. Nieuw dit jaar is dat 
ook sociale huurwoningen een 
beschikking krijgen, waartegen 
uiteraard ook bezwaar gemaakt 
kan worden. Evenals tegen een te 
lage WOZ-waarde!

Voorgaande jaren is gebleken 
dat vrijwel geen enkele gemeen-
te de herwaardering echt goed 
uitvoert; zij stellen zich tevreden 
met 80-90% ‘juist’ gewaardeerd 
en zien dan wel of er bezwaren 
komen. Het idee is dat de ex-
tra kosten die gemaakt moeten 
worden om het helemaal goed 
te doen, niet opwegen tegen de 
kosten van het afhandelen van 
de bezwaren. Voor de individu-
ele burger is uiteraard een juiste 
waarde wel belangrijk; dat kan 
namelijk fors schelen in diverse 
belastingen. 

Bent u van mening dat uw 
WOZ-waarde niet juist is, maak 
dan DIRECT gebruik van de moge-
lijkheid om de WOZ-waarde door 
het WOZ-taxatieteam Achterhoek 
KOSTELOOS te laten checken en 
eventueel KOSTELOOS een con-
trataxatie te laten uitvoeren en 
bezwaar te maken. Het WOZ-taxa-
tieteam-Achterhoek wordt daarbij 
gesteund door een ervaren jurist.
Ook is gebleken dat de waarde-
ring van agrarische objecten (en 
andere bedrijfsobjecten) nogal 
eens hapert; dit is op zich niet 
zo vreemd, omdat de sector het 
zwaar te verduren heeft gehad, 
met name varkensbedrijven.
Bent u begaan met een sportclub 
en heeft de club een eigen accom-
modatie (en dus ook een WOZ-be-
schikking), dan is het wellicht ook 
interessant om de door de ge-
meente vastgestelde WOZ-waar-
de te laten checken.
Kortom, twijfelt u aan de juistheid 
van een WOZ-waarde, bekijk dan 
www.wozcontratax.nl; zie ook de 
advertentie elders in dit blad.

WOZ-taxatieteam Achterhoek

(Advertorial)

WOZ-talk

belasting hulp aan huis
Een zorg minder.
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Vacatures 4U

Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

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

Medewerker Salarisadministratie m/v 

Ben jij op zoek naar een uitdagende baan als medewerker 
salarisadministratie en ben je per direct beschikbaar?

Functieomschrijving
In de functie van medewerker salarisadministratie ben je zelfstan-
dig verantwoordelijk voor de volledige salaris- en personeelsad-
ministratie. Je zorgt voor een correcte en tijdige salarisbetaling, 
afdracht van premies en belastingen. Tevens anticipeer je ook op 
wettelijke, fiscale en CAO-gerelateerde wijzigingen. Als medewer-
ker salarisadministratie behoren de volgende werkzaamheden ook 
tot je takenpakket, het verzorgen van meldingen en mutaties aan 
externe instanties, het behandelen en oplossen van arbeidsvoor-
waardelijke vraagstukken en het bijhouden van de urenregistratie. 
Maar ook adviseer je het management en de medewerkers over 
salaris gerelateerde vraagstukken, stel je rapportages samen en 
voer je overige financieel administratieve werkzaamheden uit.

Commercieel Medewerker Binnendienst m/v

Commercieel Medewerker Binnendienst m/v

Functieomschrijving
In de functie van commercieel medewerker binnendienst adviseer 
je woningcorporaties, vastgoedbeheerders en aannemers op het 
gebied van woningbouw-gerelateerde producten. Als commerci-
eel medewerker binnendienst ben je verantwoordelijk voor het 
calculeren, uitbrengen en opvolgen van offertes. Verder is het je 
taak om bestekken te lezen en tekeningen te maken, hiervoor is 
technisch inzicht een vereiste. Verder behoort administratief werk, 
zoals bestellingen beoordelen en uitwerken ook tot je takenpakket.

Monteur buitendienst m/v

Ben jij technisch onderlegd en vind je het niet erg om 
regelmatig van huis te zijn?

Functieomschrijving
De werkzaamheden in deze functie bestaan voornamelijk uit het 
op- en afbouwen van constructies op diverse locaties in Nederland. 
Het is belangrijk dat je vanaf tekening deze constructies zelfstan-
dig op kunt bouwen. Aangezien je in deze functie werkzaam bent 
door heel Nederland, overnacht je ook zeer regelmatig op locatie.

Operator m/v

Beschik jij over technisch inzicht en ben je op zoek naar 
een baan als operator in 3 ploegen?

Functieomschrijving
Als operator ben je werkzaam binnen 3 ploegen. Samen met het 
team ben je er verantwoordelijk voor om de machines te bedienen, 
om ze schoon te houden en om zelfstandig technische storingen 
op te lossen. Bovendien zul je ook zelfstandig machines ombou-
wen en afstellen. Technische kennis en ervaring met sleutelen is 
dus zeer van belang. Naast deze werkzaamheden zorg je er ook 
voor dat de voorraad bijgehouden wordt en je productiegegevens 
invoert in het computersysteem. Je wordt regelmatig ingezet op 
andere voorkomende werkzaamheden/productie machines om zo 
allround inzetbaar te worden en blijven.

Kok m/v

Ben jij een kok die zelfstandig kan werken?

Functieomschrijving
Als kok bij onze opdrachtgever ben je verantwoordelijk voor het 
bereiden van a la carte gerechten. Echter een groot gedeelte 
van de werkzaamheden bestaan uit het bereiden en maken van 
hapjes en buffetten voor feesten en partijen. 
Ook beschikt onze opdrachtgever over een 
mobiel meubel waar men live en op locatie 
gerechten maakt.

Interflex B.V. is een importhandelsonderneming op het gebied van 
hout- en staalproducten bestemd voor de tuin- en bouwmarkt. Ons 
bedrijf, opgericht in 1971 bezit vestigingen in Polen, Roemenië en Est-
land. In verband met flinke groei zijn wij op zoek naar een enthousiaste 

Technisch / Commercieel medewerker M/V 
(fulltiMe)

die met ons mee wil groeien. 

Wat zijn je werkzaamheden?
• Technische ondersteuning van de commerciële afdeling, waaronder 

de service afdeling. 
• Calculeren / schetsen (offreren) van blokhutten en chalets op maat 

gemaakt. 
• Bij afwezigheid magazijnmedewerkers (sporadisch) laden en lossen 

van vrachtwagens. 

Functie eisen: 
• Technische kennis op MTS-niveau gewenst.
• Kennis van de bekende automatiseringsprogramma’s. 
• Je bent in het bezit van een heftruck certificaat of bereid tot het halen 

hiervan. 
• Rijbewijs B.
• Goede kennis van de Nederlandse taal, kennis van de Duitse en En-

gelse taal is een pré. 

Wat bieden wij je?
• Een afwisselende functie met groeimogelijkheden binnen een dyna-

misch en informeel team.
• Een prima salaris, mede afhankelijk van ervaring en opleiding
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
• Bij gebleken geschiktheid een vast dienstverband.

Wil je meer informatie ?
Meer informatie over Interflex BV vindt je op www.interflex-import.nl

Heb je belangstelling ?
Herken je je in bovenstaand profiel en voldoe je aan de eisen ? 
Reageer dan voor 17-03-2016 door je sollicitatiebrief met cv te sturen 
naar Interflex BV, Postbus 141, 7130 AC Lichtenvoorde. 

Je kunt ook reageren via e-mail: interflex@interflex-import.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Interflex B.V. is een importhandelsonderneming op het gebied van hout- en staalproducten
bestemd voor de tuin- en bouwmarkt. Ons bedrijf, opgericht in 1971 bezit vestigingen in 
Polen, Roemenië en Estland. In verband met flinke groei zijn wij op zoek naar een enthousiaste 

Technisch / Commercieel medewerker M / V (fulltime)

die met ons mee wil groeien. 

Wat zijn je werkzaamheden ?
Technische ondersteuning van de commerciële afdeling, waaronder de service afdeling. 
Calculeren / schetsen (offreren) van blokhutten en chalets op maat gemaakt. 
Bij afwezigheid magazijnmedewerkers (sporadisch) laden en lossen van vrachtwagens.

Functie eisen; 
Technische kennis op MTS-niveau gewenst.
Kennis van de bekende automatiseringsprogramma’s. 
Je bent in het bezit van een heftruck certificaat of bereid tot het halen hiervan. 
Rijbewijs B
Goede kennis van de Nederlandse taal, kennis van de Duitse en Engelse taal is een pré, 

Wat bieden wij je ?
- Een afwisselende functie met groeimogelijkheden binnen een dynamisch en informeel team.
- Een prima salaris, mede afhankelijk van ervaring en opleiding
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
- Bij gebleken geschiktheid een vast dienstverband.

Wil je meer informatie ?
Meer informatie over Interflex BV vindt je op www.interflex-import.nl. 

Heb je belangstelling ?
Herken je je in bovenstaand profiel en voldoe je aan de eisen ? 
Reageer dan voor 17-03-2016 door je sollicitatiebrief met cv te sturen naar Interflex BV,
Postbus 141, 7130 AC Lichtenvoorde. Je kunt ook reageren via e-mail: interflex@interflex-import.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

voor zorg dichtbij

 www.markenheem.nlT. 0314 – 37 60 10

MarkenheemMMa kk
Thuis bij 

WIJ ZIJN VOOR ONZE THUISZORG PER DIRECT,  
VOOR DE DUUR VAN EEN HALF JAAR, OP ZOEK NAAR EEN:

Markenheem zorgt voor kwalitatief hoogwaardige thuiszorg, verpleeghuiszorg 
en wonen met zorg in de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst. 
Kijk voor meer informatie over Markenheem en de volledige vacaturetekst op 
www.werkenbijmarkenheem.nl

Als zorgcoördinator WMO verricht je werkzaamheden ten behoeve van de planning 
en de coördinatie van de zorgverlening aan cliënten van de WMO. Dit met als doel 
het zo optimaal benutten van de beschikbare capaciteiten van werknemers op 
basis van de zorgvraag van de cliënt. Daarnaast stuurt de zorgcoördinator WMO 
functioneel en op afstand de zorgverleners WMO aan.

Zorgcoördinator WMO (24 – 32 uur per week)

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

GROTE
VLOOIENMARKT
 ‘S-HEERENBERG 

Zondag 13 maart
10.00 - 17.00 uur

Laco Sportcentrum
Oude Doetinchemseweg 43

Info kr. huur 0639108152
animo-vlooienmarkten.nl

VLOOIENMARKT
VORDEN 

Zondag 20 maart
10.00 - 17.00 uur

Sporthal , t Jebbink
Jebbink 13

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

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio



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

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

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

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

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

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

Tandarts:
12 - 13 maart, P. Scheepmaker, Ruurlo, tel. (0573) 45 25 13.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sensire maatschappelijk werk
Sensire maatschappelijk werk bereikbaar via Sociale Teams Bronckhorst.

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

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

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

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

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

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

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

Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden e.o.
Tel. (06) 55 91 62 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag en nacht bereikbaar.

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

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

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

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

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

Kinderdagverblijf, speel-/leergroep, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
‘t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00, info@avonturijn.nl
Kerkstraat 17a, 7251 BC Vorden, tel. (0573) 76 02 00
Dorpsstraat 19, 7234 SN Wichmond, tel. (0573) 76 02 00
Eikenlaan 22, 7251 LT Kranenburg, tel. (0573) 76 02 00
Cosmeastraat 2, 7021 XW Zelhem, tel. (0573) 76 02 00

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Woensdag 9 maart, Biddag in de Geref. kerk, 19.30 uur: 
ds. F.W. Brandenburg 1e C: Diaconaal werk; 2e C: Eredienst & Pastoraat.
Zondag 13 maart, 10.00 uur, dhr. H. Dijkman uit Vorden.
Kapel in de Wildenborch: 10.00 uur: dhr. J. Rigterink, 
1e C: 40-dagencollecte KiA: Steun/noodhulp, Syrische vluchtelingen (LA); 
2e C: Eredienst & Pastoraat.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Woensdag 9 maart, Biddag in de Geref. kerk, 19.30 uur: 
ds. F.W. Brandenburg 1e C: Diaconaal werk; 2e C: Eredienst & Pastoraat.
Zondag 13 maart, 10.00 uur: ds. J. Kool.
Kapel in de Wildenborch: 10.00 uur: dhr. J. Rigterink, 
1e C: 40-dagencollecte KiA: Steun/noodhulp, Syrische vluchtelingen (LA); 
2e C: Eredienst & Pastoraat.

Protestantse gemeente Wichmond 
Woensdag 9 maart, 20.00 uur, voorganger: Dhr. J. Boon. 
Biddag voor gewas en arbeid.
Zondag 13 maart, 10.00 uur, voorganger: Ds. T. Wiersum.
Kerkdienst, Garvedienst in NH kerk.

R.K. kerk Vierakker
12/13 maart, geen viering.

R.K. kerk Vorden
Zondag 13 maart, 9.30 uur, Woord en Communieviering, 
vg. G. Spekkink, parochiemedewerkster. 

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

Kringloop de Boedelhof, enk-
weg 17b in Vorden. di t/m vrij 
9.00-17.00 zat. 9.00-16.00 laat-
ste zaterdag vd maand maga-
zijnverkoop. Inboedels, huis-
raad, bruin en witgoed als ook 
gewoon elektrische app (heel 
of defect), kleding, boeken en 
speelgoed kunt u bij ons inle-
veren of op afspraak laten op-
halen.tel. 0575-555456.
   

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

11e nummerverkoop Cléding-
kanTine. Nummerverkoop 
op donderdag 17 maart. Van 
09.00 tot 10.00 en van 18.00 tot 
19.00 uur. Op is ook écht op! 
   

LET OP!! REPAIR CAFÉ, zat. 12 
maart, 10.00 -12.00u. Dorps-
centrum, Vorden.
   

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG. 
Goossens, tel. 06 - 21 92 23 08. 
Alleen op afspraak.
   

Gezocht: huurwoning buiten-
gebied Vorden (niet tijdelijk) 
met tuin en privacy. Tel. 06-
23172468.
   

Te koop gevraagd: antiek, cu-
riosa en alles wat verzameld 
wordt. Ook complete inboe-
dels. Verzamelhuis Warnsveld, 
Rijksstraatweg 35, (0575) 52 29 
19.
   

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

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel 
gewoon Frits Peppelinkhau-
sen, tel (0575) 55 29 16, (06) 51 
60 15 16.
   

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

Gaon eten in de Achterhoek is 
voor de eerste editie van 2016 
op zoek naar enkele militaire 
(officiers) uniformen. Wil je 
deze ter lening beschikbaar 
stellen bel dan 06-29585779 of 
info@gaon.nl
   

Boerderijwinkel Groot Bran-
denborch met (h)eerlijk vlees, 
zuivel en groente, veel van 
eigen erf.Ma, woe, en vrij. van 
10-16 uur en za. van 10-14 uur 
Brandenborchweg 1, Vorden.
   

Zoekt u een stalling voor uw au-
to, motorof oldtimer in vorden? 
Bel voorinfo 0575-551417.
   

Te koop: motormaaier, mo-
torzaag, kruiwagen en tuinge-
reedschap. Tel. 0314-631647.
   

Voor al uw ploeg/frees werk-
zaamheden van uw (moes) 
tuin. moet u bij Remon Derk-
sen zijn. Voor meer info bel: 
0681592702

Dagmenu ophalen € 8,00 Dagmenu’s bezorgen € 9.25 
Dagmenu bij ons consumeren € 11,00. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet.) Vanaf 16.00 uur. Eerder in overleg mogelijk. 
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering. 

Woensdag 9 maart Knoflookroomsoep/Lasagne de rotonde met 
Parmezaanse kaas en rauwkost 

Donderdag 10 maart  Wiener Zwiebelrostbraten met aardappel en rauw-
kost/Vlaflip met slagroom 

Vrijdag 11 maart Uiensoep met croutons/Wokki wokki van kipfilet 
met rijst en groente  

Zaterdag 12 maart Spare-ribs met zigeunersaus, frieten en sla/IJs 
met slagroom 

  (alleen afhalen of bezorgen) 
Maandag 14 maart Gesloten 
Dinsdag 15 maart  Wiener Schnitzel met aardappelen met groente/

IJs met slagroom  

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

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

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

gezocht met spoed! 
WERKPLAATSTIMMERLIEDEN 
Ervaring met houtskeletbouw is een pre. 
Goede voorwaarden. 
Schoolverlaters kunnen ook reageren. 

Bel. 06 - 10530206

Oud IJzer actie S.V. Socii
Zaterdag 19 maart a.s.
U kunt het ijzer en witgoed 
(geen witgoed met koeling) inleveren 
aan de Lankhorsterstraat 3 in 
Wichmond op het sportcomplex. 

Indien U niet in staat bent om het 
te brengen komen 
we het ophalen. Bel dan even met 06 - 15514711



Buurtsupport:
heeft u een idee?
Met Buurtsupport onder-
steunen we initiatieven 
die direct en zichtbaar 
bijdragen aan een betere 
woonomgeving. Als huurder 
kunt u namens de buurt een 
fi nanciële bijdrage vragen 
voor bijvoorbeeld het ophan-
gen van een memobord in 
een gezamenlijke ruimte of 
het gezamenlijk opruimen 
van zwerfafval in de straat. 

U ontvangt maximaal 
€ 300,- als bijdrage in 
de kosten. Kijk op onze 
website voor meer 
informatie! 

Dag van het 
huren

Op 12 september deed 
ProWonen mee met de Dag 
van het Huren. In Zelhem 
organiseerden we een 
energiemarkt bij de Zonne-
kamp, met onder andere 
tips over energiebesparing 
van energiespecialist Remco 
Janssen. Met bijvoorbeeld 
een kleine investering in 
Led-verlichting kunt u echt 
veel geld besparen op uw 
energierekening.
Veel huurders gebruikten de 
mogelijkheid om ons tips te 
geven. Daar zijn we erg blij 
mee en we gaan ermee aan 
de slag!

Vernieuwing
in Zelhem
Het huidige woonzorg-
centrum De Zonnekamp en 
de (aanleun)woningen aan 
de Magnoliaweg maken 
plaats voor een nieuw woon-
zorgcentrum en nieuwe 
ruimere woningen. Tot die 
tijd is er een tijdelijke dag-
bestedingsruimte ingericht. 
Samen met de bewoners 
hebben we in maart een top 
drie van activiteiten bepaald. 
Deze blijven we ondanks de 
sloop gewoon voortzetten.
In maart organiseerden we 
een inloopbijeenkomst over 
de nieuwbouw Prinsessen-
buurt. De grote zaal van 
Het Witte Paard was bijna 
te klein voor de massale 
belangstelling. We kregen 
veel positieve reacties op 
het ontwerp van de in totaal 
24 woningen.

Win-win situatie in Hengelo
Bewoners van de Meindershof in Hengelo
hebben met behulp van Buurtsupport 
stevig plastic kratten aangeschaft. Zij 
vullen deze met oud papier en lege statie-
geldfl essen. Cliënten van Puur Natuur, 
dagbesteding van Philadelphia Zorg, voeren dit af en mogen 
het statiegeld houden en inzetten voor nieuwe projecten. 
Een win-win situatie voor bewoners en cliënten!

foto: Contact Bronckhorst Midden

Facebookpagina geeft
informatie in Hengelo
Aan de Maanstraat, Westerstraat en Zonnestraat in Hengelo
werden 99 woningen energiezuiniger gemaakt. De bewoners
werden naast een bijeenkomst en verschillende brieven op 
de hoogte gehouden via een Facebookpagina. Een laag-
drempelige manier om tevredenheid en onvrede te delen.
Zo konden problemen snel op-
gelost worden. In oktober 2015
is het beheer overgenomen door 
een bewoner uit de buurt.

 In de gemeente Bronckhorst zijn 68 woningen aangeboden. 
 Gemiddeld kregen we er 33 reacties op.
 We hebben 6 woningen in de Wehme in Vorden gesloopt
 Hier bouwen we op dit moment nieuwe voor terug. 
 In de rest van de gemeente werden geen woningen 
 gesloopt, wel kregen 192 woningen groot onderhoud.
 In totaal hebben we in het hele werkgebied in 2015 ruim
 € 12 miljoen uitgegeven aan groot onderhoud.

Meer weten? Lees dan ons jaarverslag op onze website.

Feiten en cijfers 2015
 89% van de woningen is afgelopen jaar toegewezen aan 
 mensen met een (gezamenlijk) inkomen tot € 34.911. 
 Er zijn in totaal 596 woningen toegewezen. 
 Daarvan gingen 75 woningen naar iemand met urgentie, 
 hiervan zijn 46 woningen voor vergunninghouders.
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www.prowonen.nl

Bijzondere 
inrichting
De Wehme
De herinrichting van het 
park rond de Wehme in 
Vorden is door een bijzon-
dere samenwerking tussen 
omwonenden, Stichting 
Vrienden van de Wehme, 
Imkersvereniging Vorden- 
Wichmond en ProWonen 
tot stand gekomen. Samen 
hebben we bomen her- en 
geplant, de jeu de boules 
baan verlegd, het Wehmer-
poortje weer opgebouwd en 
een bankje geplaatst.

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

van zwerfafval in de straat. 

U ontvangt maximaal 
€ 300,- als bijdrage in 
de kosten. Kijk op onze 
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informatie! 

Dag van het 
huren

Denk met ons mee over uw eigen huis, straat of DOE
EN DENK 
MEE!100ste lid 

Digitaal 
klantenpanel!
In 2015 hebben we het 
100ste lid van het digitale 
klantenpanel mogen ver-
welkomen. Huurt u van 
ProWonen en wilt u ook 
met ons mee denken over 
allerlei actuele onderwerpen? 
Geeft u zich dan nu op! U 
krijgt dan maximaal vier 
keer per jaar een uitnodiging 
om mee te denken over de 
woning, woonomgeving en 
dienstverlening. Wordt u het 
200ste lid? Dan ontvangt u 
net als mevrouw ter Maat 
een bon van Bol.com om 
digitaal te besteden!

In 2015 hebben we twee 
keer een enquête verstuurd. 
De eerste ging over het 
(meten van) onze dienst-
verlening en de tweede over 
energiezuinig wonen. De 
antwoorden op de vragen 
hebben ons geholpen om 
de dienstverlening te ver-
beteren. Met het geven van 
informatie over energie-
zuinig wonen gaan we dit 
jaar aan de slag.

Mirjam Bruil van ProWonen 

feliciteert mevrouw ter Maat

uit Eibergen.


