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Weevers
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De LubronGroep start 

Techniekcenter in Vorden

Koninklijke onderscheiding voor 

Bennie Lebbink

Bronckhorst

Noord

Vorden - Met vereende krachten werd woensdag 4 maart door een groep van 
zo’n vijftien Vordenaren de puinhoop in en rondom de muziektent nabij het 
Emmaplein opgeruimd. Jong en oud sloegen de handen ineen na een oproep 
op de Facebookpagina ‘Je bent een Vordenaar als...’ 

Harry Jansen wond zich in één van 
zijn dagelijkse vertelsels op de online 
ontmoetingsplek enorm op over de 
erbarmelijke staat waarin het cultu-
rele erfgoed verkeert. “Vroeger, toen 
Vorden nog een vuilstortplaats kende, 
lag er niet zoveel troep als hier bij ‘on-
ze’ muziektent.” Daarnaast plaatste 
hij enkele foto’s van de puinhoop. De 
ruimte bij de muziektent was bezaaid 
met bierflesjes, peuken, verpakkingen 
en ook hadden vandalen het gebouw-
tje beklad met hakenkruizen.

De Vordenaar riep dorpsgenoten op 
met hem het initiatief te nemen om 
het muziekkoepeltje stap voor stap 
met de benodigde instanties weer in 
oude luister te herstellen.

Deze oproep was niet aan dovemans-
oren besteed. In een mum van tijd 
werd Harry’s bericht 85 keer gedeeld 
en de reacties bleven binnenstromen. 
Uiteindelijk stonden er woensdag-
middag vijftien dorpsgenoten bij het 

muziekkoepeltje om de boel op te rui-
men. In een mum van tijd zag het er 
weer spic en span uit.

Nu deze eerste stap gezet is, wil de 
initiatiefnemer in gesprek met on-
dernemers om de muziektent op te 
knappen en met de gemeente en het 
jongerenwerk om ervoor te zorgen dat 
het cultureel erfgoed ook goede staat 
blijft. Jansen hoopt dat het koepeltje 
ook weer gebruikt gaat worden voor 
voorstellingen. Een nieuwe naam 
heeft hij ook al bedacht: de Henk Aal-
derink Muziektent.

   

 ▶ Lees op pagina 9 meer over andere 
vertelsels van Harry Jansen

Jong en oud staken de handen uit de mouwen om de troep bij de muziektent op te 
ruimen. Foto: Harry Jansen

Het plan is om gebouwtje weer voor optredens te gebruiken

Burgerinitiatief om muziektent op te knappen

Vijftien man 
ruimden de rotzooi 
rond gebouw op

0573 - 251761

DE HOOGSTE

KORTING
OP DE LEUKSTE

DAGJES UIT

Bouma

     Zutphen, Rudolf Steinerlaan 47(winkelcentrum Leesten) 

Nu
vooruit

Stem
18 maart

D66
Eland | Raadhuisstraat 53 | Hengelo (Gld) |

Delifrance Croissant Naturel, per 
stuk 55 gram 1.00

3 Stuks 

PLUS Verse Pizza’s

3.59

2.50

Aanbiedingen alleen geldig 

op zondag 15 maart a.s.

ELKE ZONDAG OPEN 

VAN 12.00 - 17.00 UUR

        Ben jij ambitieus?        

 “Genie is één procent inspiratie en 99 procent transpiratie.”
                                                                                 Geïnspireerd door Thomas A. Edison

 Constructeur Tekenaar

 R&D Ingenieur

Techlab Manager Innovatieloods

 Projectleider

Vorden - Vacaturenummer: 6134

Achterhoek - Vacaturenummer: 5812

Groenlo - Vacaturenummer: 5900

Doetinchem - Vacaturenummer: 5948

T. (0314) 369990 - WWW.THOM.NL

Gedetacheerd werken voor meerdere opdrachtgevers en lid 

zijn van een inspirerende werk community? Word dan onze 

ambassadeur in de techniek.



Uw woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad.

Psalm 119:105

Vandaag is onze lieve moeder en oma rustig ingeslapen. 
Wij zijn dankbaar voor alles wat zij voor ons en voor 
zoveel anderen heeft betekend.

Egberdina Alberta Johanna 
Voskamp-Hemeltjen

Dinie

weduwe van Berend Voskamp

4 mei 1932    3 maart 2015

Zwolle:  Tineke Voskamp
 René te Riele
  Suzanne en Jorden
  Paul en Bernadette

Den Haag:  Henk Voskamp

Het Wiemelink 1
7251 CW Vorden

De afscheidsdienst en de begrafenis hebben op zaterdag 
7 maart te Vorden plaatsgevonden.

Onze bijzondere dank gaat uit naar alle medewerkers 
van Buurtzorg en Noaberhulp voor

 hun liefdevolle verzorging.

In plaats van kaarten:

Op maandag 16 maart 2015 zijn wij 60 jaar getrouwd!

Han & Tine
Wagenvoort-Scheffer

Dit vieren wij met kinderen en kleinkinderen op 
zondag 15 maart 2015.

Wilt u ons hiermee feliciteren, dan bent u van harte welkom 
op onze receptie van 14.30 uur tot 17.30 uur bij Hotel Bakker, 
Dorpsstraat 24 te Vorden.

Van Lennepweg 3
7251 JM  Vorden

2FAMILIE berichten

  

Wat van binnen zit,
dat blijft raden.
Maar alle goeds,
dat spreekt vanzelf.

  

Na een lange periode van afnemende gezondheid
is rustig van ons heengegaan

  

 Minie Singel - Landman
  

Wilhelmina Catharina 
  

weduwe van de heer Singel
  

partner van de heer Lubbers in herinnering
  

m Deventer
8 februari 1933

t Warnsveld
2 maart 2015

 
    

Mieke in herinnering
   

Sanne
  

Meike
    

Henk en Henny
   Maarten en Rianne
      Hugo
  

   Brenda en William
      Britt, Jesper
  

   Lindy en Mike
      Ivo, Romée
  

Tonny en Liesbeth
   Joyce en Roy
   Kelly
 

Correspondentieadres:
Familie Lubbers
Molenweg 1
7251 ED  Vorden

  

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

Wij bedanken alle medewerkers en vrijwilligers
van Buurtzorghuis te Warnsveld
voor de liefdevolle verzorging.

Onze lieve woudreus is geveld.

 

Johannes Xaverius Maria van Laake

 
Na een strijd die niet te winnen viel heeft Hans op
4 maart 2015 besloten het leven los te laten.

 
Blijke, Stefan, Storm en Ids
Merel en Leon
Yda
 

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Bedroefd geven wij u kennis dat onverwacht van ons 
is heengegaan mijn broer, onze ‘ome Jan’ en opa

Gerrit Jan Herman Marsman
Jan

sinds 14 juni 2005 weduwnaar van 

Hendrika Everdina Halfman

* 20 december 1934 † 4 maart 2015

Riet Marsman

Eddie Harmsen
Riet Harmsen-Lubbers

Rob en Chantal
   Rembrandt

Tom en Marjon
   Lasse, Kaj

Westerstraat 10
7255 BD Hengelo Gld.

De crematieplechtigheid heeft op dinsdag 10 maart 
plaatsgevonden te Zutphen.

Dankbaar en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze 
dochter en mijn zusje 

Ruby
2 maart 2015, 3350 gram, 51 cm

Guido Langenhof en Inge Regelink
Kiki

Koekoekstraat 7a
7233 PB  Vierakker
Tel.: 0575-477071

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

Rustig en kalm is ingeslapen onze moeder en oma

Christina Hendrika 
Wullink-Oldenhave

Tine

sinds 1998 weduwe van Bennie Wullink

In de leeftijd van 84 jaar.

Gerrit Wullink

Ineke en Jan Bosman-Wullink
 Niels
 Sören

Bert en Moniek Wullink-Roest
 Bart
 Mieke
 Marit
 Björn

4 maart 2015
Vorden, Willem Alexanderlaan 43

Correspondentieadres:
Kervelseweg 23, 7255 BE Hengelo Gld.

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

Voorafgaand is er gelegenheid tot afscheid nemen van 
12.10 tot 12.20 uur.

Na afloop komen we samen in de koffiekamer van het 
crematorium waar gelegenheid is tot condoleren.

Heden overleed onze schoonzuster en tante

Dine Voskamp-Hemeltjen

Weduwe van Bertus Voskamp

 Vorden: G. Memelink-Voskamp

  H.L. Memelink †

 Vorden: G.H. Voskamp †

                  W. Voskamp-de Greef †

  Neven en nichten

Vorden, maart 2015

EEN DIERBARE OVERLEDEN?
Stuur uw tekst naar:
advertentie@contact.nl
advertentie@groenlosegids.nl Voor informatie:
advertentie@elna.nl Tel. 0544-371323



3FAMILIE berichten

 

Hartelijk dank voor het warme medeleven, in welke vorm
dan ook, die wij hebben ondervonden na het overlijden van
onze lieve zorgzame (schoon)vader, opa, ouwe opa en
vriend
 

Henk Harmsen
 

Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren,dat hij bij zo
velen geliefd was.

Namens allen,
Ans en Tonny

Vorden, maart 2015

Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid 

belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen en 

kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van 

mijn broer, zwager en oom

Jan Slagman

 Hengelo (Gld.): Annie en Gerrit Wentink-Slagman

  Dennis en Manon, Stijn en Mats

  Sander en Peggy, Justin

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

“Het bijzondere zit vaak verborgen in het gewone”

Graag willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling 

na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, 

schoonvader en lieve opa

Harry de Bruin

Een bijzonder woord van dank aan dr. de Jong, het verplegend 

personeel en de vrijwilligers van het Buurtzorghuis Warns-

veld voor de geweldige zorg.

Wij hebben dit als familie zeer gewaardeerd.

    

Rie de Bruin-Dijkman

Kinderen en kleinkinderen

Vorden, maart 2015 

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, 
hartelijkheid, zorgzaamheid en liefde, is van  

ons heengegaan onze lieve broer, zwager en oom

Derk Jan Brummelman 
Dik

Warnsveld, 5 juni 1936 Lochem, 7 maart 2015

Henk Brummelman en Janna in herinnering

Dinie en Gerrit Oosterink

Tea en Reini Groot Nuelend

Neven en nichten

Correspondentieadres:
Ruurloseweg 108
7251 LW Vorden

Graag bedanken wij de medewerkers van de Hoge 
Weide afdeling Velhorst in Lochem voor de goede zorg. 

Op donderdag 12 maart 2015 kunt u van  
10.30 tot 10.45 uur afscheid  nemen van Dik bij  
’t Wapen van ’t Medler, Ruurloseweg 114 te Vorden.
Aansluitend zal om 11.00 uur de afscheidsdienst 
plaatsvinden.
Na deze dienst volgt de begrafenis op de algemene 
begraafplaats aan de Kerkhoflaan te Vorden.

Daarna bent u van harte welkom weer mee te 
gaan naar ’t Wapen van ’t Medler, waar u tevens de 
familie kunt condoleren.

Tot het laatst toe betrokken bij alles wat haar dierbaar 
was, is na een moedig gedragen lijden van ons 
heengegaan

Alie Kappert-Bruggeman
weduwe van Gerhard Hermanus Kappert

levenspartner van Jo Dommerholt †

* 25 mei 1929 † 8 maart 2015

Joke Kappert †

Fam. Bruggeman

Fam. Dommerholt

Zutphen, De Lunette

Correspondentieadres:
Insulindelaan 28, 7251 EK Vorden.

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van 
De Lunette, afdeling De Flank, voor de goede zorg, 

aandacht en hartelijkheid die Alie heeft 
mogen ontvangen.

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd,  
zal worden gehouden op vrijdag 13 maart om 14.00 uur 
in het uitvaartcentrum aan Het Jebbink 4A te Vorden. 
Voorafgaand is er gelegenheid tot afscheid nemen vanaf 
13.30 uur.

Aansluitend aan de afscheidsdienst zal de begrafenis 
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de 
Kerkhoflaan te Vorden.

Na de begrafenis komen we samen in bovengenoemd 
uitvaartcentrum, waar gelegenheid is de familie te 
condoleren.

Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen dan kunt u 
deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

Na vele mooie en fijne jaren hebben wij afscheid genomen 

van onze lieve oom en buurman

 

Dik Brummelman
 “Ome Dik”

 

Guus en Annelies Hummelink-Brummelman

Monique

Lisette en Eric

VOC VORDENS ONDERNEMERSCAFÉ

Het is bijna tijd voor de thema-avond van het 
Vordens Ondernemerscafé. Op donderdag 19 
maart is het zover en krijgen ondernemers 
uit Vorden (en omgeving) weer de kans om 
inspiratie op te doen én te netwerken. En het 
belooft een uitdagende avond te worden!

Het is bijna tijd voor de thema-avond van het 
Vordens Ondernemerscafé. Op donderdag 19 
maart is het zover en krijgen ondernemers uit 
Vorden (en omgeving) weer de kans om inspi-
ratie op te doen én te netwerken. En het belooft 
een uitdagende avond te worden!

Dé gast van de avond is Heidi Ruiterkamp, 
manager van de Bronckhorster Uitdaging. Het 
concept van ‘De Uitdaging’ is in 1999 in Arnhem 

ontstaan en verspreidt zich sindsdien als een 
olievlek over het land. Recent is ook de Bronck-
horster Uitdaging van start gegaan.  Heidi staat 
samen met anderen voor de taak om maat-
schappelijk betrokken ondernemen op lokaal 
niveau te stimuleren én te organiseren. 

De Bronckhorster Uitdaging daagt bedrijven 
uit om op concrete vragen/behoeftes vanuit de 
maatschappij te reageren. Vragen vanuit bij-
voorbeeld het verenigingsleven of maatschap-
pelijke organisaties zoals scholen of zorginstel-
lingen. Van een muziekvereniging die oefen-
ruimte zoekt tot een sportclub op zoek naar een 
accountant; door verschillende werelden bij el-
kaar te brengen draagt De Uitdaging bij aan het 
verhogen van de leefkwaliteit in de gemeente 

Bronckhorst. Naoberschap in een nieuw jasje 
dus. Hoe zij dat doen? Door te bemiddelen in 
menskracht, middelen en materialen. 
Op de thema-avond komt u nog veel meer te 
weten over dit bijzondere concept. Maar hoe zit 
het met Heidi’s eigen uitdagingen? Want Heidi 
is niet alleen actief bij de Bronckhorster Uitda-
ging, ze runt ook nog haar eigen organisatie-ad-
viesbureau. Hoe combineert zij haar taken als 
manager met zelfstandig ondernemerschap? 
Het programma start om 18:30 uur (ontvangst 
vanaf 18:00 uur) en bestaat uit een interview 
met Heidi, een presentatie én natuurlijk een 
heerlijk diner. Bosrestaurant de Reehorst gaat 
dit keer de uitdaging aan om u inwendig te la-
ten genieten. Het adres is Enzerinckweg 12 te 
Vorden, ook uitstekend bereikbaar met de fiets 

trouwens. De kosten bedragen €17,50 per per-
soon (exclusief drankjes, voor eigen rekening).

Bent u een enthousiaste ondernemer en gaat 
u de uitdaging aan? Dan kunt u zich uiterlijk 
16 maart aanmelden voor deze thema-avond 
door een mailtje te sturen naar 
info@vordensondernemerscafé.nl

Geen lid? Geen probleem, u kunt zich laten 
introduceren door één van onze leden of ge-
woon even contact met ons opnemen. 
Meer weten? Check onze website: 
www.vordensondernemerscafé.nl 

We zien u graag bij het Vordens Ondernemers-
café, hét platform voor ondernemende mensen.

Naoberschap in een nieuw jasje
Vordens Ondernemerscafé gaat de uitdaging aan

EEN DIERBARE OVERLEDEN?

Stuur uw tekst naar:
advertentie@contact.nl
advertentie@groenlosegids.nl Voor informatie:
advertentie@elna.nl Tel. 0544-371323

IETS TE VIEREN?
Laat het iedereen weten!

Stuur uw tekst naar:
advertentie@contact.nl
advertentie@groenlosegids.nl
advertentie@elna.nl

Voor informatie, tel. 0544-371323



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

WWW.HET-KLAVIER.NL

www.bekoebouw.nl

Keijenborg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

Zutphenseweg 1a
7251 DG Vorden
Tel. 0575-470318

Actievoorwaarden:
Alleen geldig tegen inlevering van deze bon t/m 
31 maart 2015. Alleen van dinsdag t/m vrijdag.

GRATIS 
1 PORTIE RASPATAT

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van 10 t/m 16 maart 2015

Burgemeester Galleestraat 6a

7251 EB Vorden

Tel.: 0575-550850

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT !!!!!!!!

Kant en klare oven piepers 

en bak piepers  
DAAROM DEZE WEEK 
ALS MAALTĲ D AANBIEDING.....                       

Keuze uit kant en klare piepers + 

grote bak rauwkost naar eigen keuze 

+ 2 gegrilde kippenbouten 

voor 2 personen 998

(deze maaltijd is ook voor 1 persoon mogelijk )

Mooie grote bloemkool 

per stuk 169
 

WEGENS SUCCES HERHAALD.... 

Gesneden raapsteeltjes

300 gram 239

De lekkerste/sappigste

minneola’s

10 voor 349

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

MAALTIJD IDEE

Macaroni
 500 gram 398

KEURSLAGERKOOPJE

Vinken
diverse soorten

  4E GRATIS

Aanbiedingen zijn geldig van 9 t/m 14 maart

VLEESWARENKOOPJE

Keurslager achterham +
leverkaas

2 x 100 gram 278
 

SPECIAL

Belle Hélène
100 gram 180

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Pepersteaks
  3 stuks 695

Ambachtelijk
bereide
vinken
Vinken zijn er in diverse 
soorten, van de bekende 
slavink en rundervink tot 
de blinde vink, Mexicaanse 
vink of goudvink.
Een lekker combinatieproduct, ambachtelijk 
bereid, voor een verrassende maaltijd.



Mountainbikeclinic door Thijs van 
Amerongen
Vorden - RTV Vierakker-Wichmond 
organiseert zondag 22 maart een 
mountainbike-clinic. Deze clinic zal 
worden gegeven door niemand min-
der dan de eigen top- veldrijder van 
RTV Vierakker-Wichmond Thijs van 
Amerongen, oud mountainbiker Jan 
Weevers en diverse RTV-rijders.

Vorig jaar is er ook een clinic gegeven en 
dat was een dermate groot succes dat 
besloten is dat dit jaar weer te houden. 
Bovendien is het een mooie gelegenheid 
de sponsoren te bedanken die het mo-
gelijk maken onder andere de Kasteel-
cross in Vorden te organiseren. De clinic 

is bedoeld voor alle sponsoren van RTV 
Vierakker-Wichmond, de wielrenners 
die hebben deelgenomen aan de Indoor 
Sport Kampioenschap van Bronckhorst 
2014 en alle leden van RTV Vierakker-
Wichmond. De clinic zal worden gege-
ven vanaf Indoor Sport Vorden. Om 9.30 
uur is de ontvangst waarna men vertrekt 
voor een clinic op het Grote Veld en de 
Lochemse Berg, bij terugkeer is er een 
lunch voor de deelnemers. Voor mensen 
die zelf niet over materiaal beschikken 
zijn er een beperkt aantal helmen en fiet-
sen beschikbaar. Opgeven kan via info@
rtvvierakkerwichmond.nl.

   

Gelijkspel behoedt Flash niet voor 
degradatie
Vorden - De laatste wedstrijd van het 
seizoen van Flash Vorden ging tegen 
Didam 2. Dat team is de nummer drie 
van de competitie. Het Vordense team 
speelde een goede wedstrijd maar de 
4 - 4 die na afloop op het scorebord 
stond was niet genoeg. Met een balans 
van twee gewonnen wedstrijden, zeven 
keer gelijk en vijf keer verloren eindige 
Flash als zevende van de acht teams. 
Jammer genoeg degraderen er twee 
teams uit de Hoofdklasse. 

Flash speelde zonder de zieke Niels Lijf-
togt. Wesley Boode verving hem goed 
maar hij merkte wel dat het spelpeil in 
de Hoofdklasse op een hoog niveau ligt. 
Chjehrando Gasper speelde het eerste 
herenenkelspel. Het werd met 21-18 en 
21-17 een regelmatige overwinning voor 
Chjehrando. Wesley kon in het tweede 
herenenkel in het begin goed meeko-
men met zijn tegenstander. Tot 7-7 ging 
het gelijk op. Toen ging de heer uit Di-
dam echter gehaaider spelen en deze 
won met 21-11 en 21-7. Vera Velhorst 
begon haar enkelspel zeer goed. Zij won 
de eerste set met 21-12. In de tweede set 
liep het echter niet en Vera verloor deze 
met 21-9. Vera herpakte zich in de derde 

set en deze ging lang gelijk op. Na drie 
matchpoints gehad te hebben verloor 
Vera de derde set ongelukkig met 25-23.
Anne van Eeuwijk speelde zich met 21-
15 en 21-16 naar een goede overwinning. 
De eerste set van het herendubbel ging 
met 21-18 naar Didam. Dat konden Ch-
jehrando en Wesley niet op zich laten zit-
ten en zij trokken de tweede set met 21-18 
naar zich toe. De derde set ging met 21-
12 jammer genoeg duidelijk naar Didam. 
Vera en Anne hadden in het damesdub-
bel goed vat op hun tegenstandsters. Met 
bekeken spel en goed geplaatste shuttles 
wonnen zij met 21-18 en 21-17. Ch-
jehrando en Anne maakten het daarna 
spannend in het eerste mixeddubbel. Zij 
wonnen de eerste set met 21-14, verlo-
ren de tweede met 21-14 om de derde 
set met 23-21 te winnen. Ook het mixed-
dubbel van Wesley en Vera ging over drie 
sets. Na de eerste set met 21-16 verloren 
te hebben wonnen zij de tweede set met 
21-14. Didam kreeg in de derde set ech-
ter weer de overhand en trok deze met 
21-16 naar zich toe. Al met al heeft Flash 
geen slecht seizoen gespeeld, alle teams 
zaten dicht bij elkaar maar het Vordense 
team kwam aan het eind net te kort voor 
een langer verblijf in de Hoofdklasse.

Hengelo - Burgemeester Helmi 
Huijbregts-Schiedon reikte 6 maart 
tijdens een bijeenkomst voor brand-
weermannen en -vrouwen in het 
gemeentehuis van Bronckhorst 
diploma’s uit en mocht zestien ju-
bilarissen huldigen. Drie Bronck-
horster brandweermannen namen 
afscheid, waarvan de heren Wieche-
rink en Lebbink koninklijk werden 
onderscheiden.

Clustercommandant Harriët Tomas-
sen sprak een woord van welkom aan 
alle aanwezigen tijdens deze sobere bij-
eenkomst. “Toch willen wij recht doen 
aan iedereen die jubileert en afscheid 
neemt. Ik ben trots dat wij in zo grote 
getale aanwezig waren om burgemees-
ter Aalderink de laatste eer te bewijzen.”
Waarnemend burgemeester Helmi 
Huijbregts vond het afscheid van Henk 
Aalderink stijlvol en respectvol. “De 
wens voor een sobere avond respecteer 
ik, maar het is wel een huldigingsavond. 

Feestelijkheden moeten we wel kunnen 
vieren.” Burgemeester Huijbregts reikte 
diploma’s uit en huldigde jubilarissen 
van de posten Hengelo, Steenderen, 
Vorden en Zelhem voor hun 12,5, 20, 25, 
30 en 35 jarig jubileum. Daarna nam zij 
afscheid van Mike Langenhof en Henk 
Wiecherink van post Steenderen en 
Bennie Lebbink van post Vorden. Henk 
Wiecherink was 34 jaar, van 1 februari 
1980 tot 1 maart 2014 lid van de vrijwil-
lige brandweer bij post Steenderen, als 
manschap B en chauffeur pompbedien-
de. “Als zoon van Gradus Wiecherink, 
werkzaam bij de gemeente Steenderen 
als onderhoudsmedewerker, chauffeur 
en brandweerman, was het voor Henk 
heel normaal dat er een brandweerwa-
gen voor de deur van huize Wiecherink 
stond.” De familie woonde vlak bij de 
stalling van de brandweervoertuigen 
van post Steenderen en Henk ging mee 
voor proefritjes of bij brandmeldingen. 
Hij ging na zijn schoolopleiding sa-
men met zijn vader naar de brandweer, 

volgde vele opleidingen en diverse 
specialistische cursussen. Voor hem 
dankwoorden voor alles wat hij had 
betekent voor brandweer Steenderen. 
Bennie Lebbink was ruim 41 jaar, van 1 
augustus 1973 tot 1 januari 2015 lid van 
brandweerpost Vorden. De tijd dat hij 
bij de brandweer kwam is niet te verge-
lijken met nu. Toen was weinig lesmate-
riaal voorhanden, er waren geen echte 
kazernes en bijeenkomsten en vergade-
ringen waren in de lokale kroeg. “Ben-
nie is altijd een bezige bij geweest bij de 
brandweer. Zijn reguliere beroep van 
smid kwam hem goed van pas. Wat zijn 
ogen zagen, maakten zijn handen.” Hij 
is daarnaast actief in het vrijwilligersle-
ven. “Het corps is unaniem van mening, 
dat als er iemand is die een onderschei-
ding verdient dit Bennie wel is.” Henk 
Wiecherink en Bennie Lebbink werden 
benoemd tot Lid in de Orde van Oran-
je-Nassau. Beide heren kregen door de 
burgemeester de versierselen opge-
speld en oorkonde uitgereikt.

Vorden 1 lijkt dit seizoen patent te 
hebben op overwinningen met 1 
doelpunt verschil, want maar liefst 
9 van de 13 overwinningen zijn be-
haald met het minimale verschil. 
Maar in de beide wedstrijden tegen 
buurman Warnsveldse Boys is een 
uitzondering gemaakt, want met 
een totaalscore van maar liefst 9-0 
is duidelijk geworden welke ploeg 
dit seizoen de betere is. In de 8e 
wedstrijd van het seizoen werd er al 
met 6-0 thuis gewonnen van Warns-
veldse Boys en werd eveneens de 
1e periode gewonnen en afgelopen 
zondag was het wederom een dui-
delijke overwinning en werd het 0-3 
voor Vorden 1.
 
Vlak voordat Vorden 1 in de 23e mi-
nuut de 1-0 scoorde, schoot de kee-
per van Warnsveld uitstekend uit en 
viel de bal na de stuiter precies over 
de achterhoede heen en bracht de 
spits in kansrijke positie. Zijn inzet 
ging echter over en inmiddels was er 
door de scheidsrechter ook al afge-
floten voor buitenspel. Direct daarna 
ging de laatste man en aanvoerder 
van Warnsveldse Boys opzichtig in de 
fout met een ‘indraai-actie’. Gijs van 
der Veen zette heel slim zijn lichaam 
er tussen en gaf de bal perfect in de 
loop mee aan Frank Hiddink. Deze 
bedacht zich vanaf 15 meter geen 
moment en schoot heel koeltjes in de 
korte hoek raak.
Daarna was de koek nog niet op voor 
Vorden 1 en constant was Gijs van 
der Veen betrokken bij de aanvallen. 
Het meest opvallende spelonderdeel 
van deze jongeling is de aanname op 
de borst, want het lukte hem zelfs om 
een verre pass van 25 - 30 meter in 
de loop op de borst te controleren en 
daarna bijna stil te liggen op zijn voet. 
De verdediging van Warnsveld had 
de handen vol aan de potige spits. Hij 
stond afgelopen zondag eigenlijk als 
linksbuiten op het bord, maar waar-
schijnlijk heeft de succesvolle trainer 

van Vorden het magneetje in de wed-
strijdbespreking van links naar rechts 
over het bord geschoven want zowel 
Koen Oosterhuis (rechtsbuiten op 
papier) als Gijs van der Veen dwaal-
den door de gehele voorhoede. In 
de 30e minuut zorgde dit ervoor dat 
Gijs aan de rechterkant werd aange-
speeld en na zijn prima 1e aanname 
wilde hij wegdraaien maar werd, net 
zal zo vele pogingen in het 1e half 
uur, onreglementair ten val gebracht. 
De toegekende vrije trap werd, nadat 
Warnsveldse Boys uitgemekkerd was, 
prachtig binnen geschoten door Koen 
Oosterhuis en eigenlijk was na deze 
0-2 de wedstrijd al beslist.
In de tweede helft begon Vorden 1 po-
ver en liet tegenstander Warnsveldse 
Boys heel even in de wedstrijd komen, 
zonder dat dit gepaard ging met echte 
kansen van de ploeg van de na 1 sei-
zoen alweer vertrekkende trainer Lau-
rens Leussink. Vorden 1 kwam nog tot 
haar derde doelpunt, want 10 minu-
ten voor tijd plukte Robin Verstege 
de bal uit de lucht en gooide deze 

direct daarna precies in de loop van 
Bart Stokman. Zijn enorme rush over 
80 meter werd zelfs niet tot stilstand 
gebracht door een onbesuisde tackle 
net over de middenlijn, want deze 
kon hij vakkundig omzeilen maar in 
de 16 aangekomen bij de tegenstan-
der werd hij licht getoucheerd door 
een verdediger van Warnsveldse Boys 
en scheidsrechter Brouwer wees ge-
decideerd naar de stip. Rick Schröer 
schoot koelbloedig raak en bracht 
daarmee de eindstand op 0-3.
 
Vorden 2 krijgt trainingspakken van 
‘Café Restaurant De Herberg’ 
Vorden 2 heeft vorige week zondag 
van sponsor ‘de Herberg’ nieuwe trai-
ningspakken ontvangen. Nadat Rob 
Enzerink namens de sponsorcom-
missie Hanny en Folkert had bedankt 
voor hun geste werd onderstaande 
foto gemaakt waarop het 2e elftal on-
der leiding van trainer Wilbert Gro-
tenhuys keurig poseert met de nieuwe 
pakken.

Vorden 2 werd voorzien van nieuwe trainingspakken door De Herberg.

Burgemeester Huijbregts met Henk Wiecherink, Bennie Lebbink, partners en postcommandanten.

Vorden 1 wint overtuigend van de 
buurman Warnsveldse Boys

Koninklijke onderscheidingen voor 
Henk Wiecherink en Bennie Lebbink
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Last van slapeloosheid? Geen rust 
meer kunnen vinden, teveel stress? 
Dan is de Mindfulness cursus mis-
schien wel iets voor jou. Het wordt 
gegeven door de gecertificeerde 
trainster Ilse van Dijk, die al veel deel-
nemers de kunst van ‘mindful leven’ 
heeft bijgebracht. De cursus is voor ie-
dereen die graag kalmer en stabieler 
de stormen van het leven wil kunnen 
doorstaan. 

Kennismakingsafspraak is mogelijk. 
Voor meer informatie, het maken van 
een afspraak of om aan te melden ga 
naar www.demindfulnesszaak.nl of 
bel 06 44 53 88 02. 

Er zijn ook nog een paar plaatsen be-
schikbaar voor de Mindfulness Stilte-
dag op zondag 15 maart in de Linde-
sche Molen in Vorden.

(Advertorial)

Mindfulness cursus:  
minder stress, meer genieten!
Op dinsdag 24 maart start in het Kulturhus van Vorden de 8-weekse 
Mindfulness cursus. 

BASISCURSUS ambachtelijk 
HOUTBEWERKEN
Werken met Vers Hout in het bos!
In deze cursus leer je heel veel over 
het ambacht, het hout, de traditione-
le handgereedschappen. We nemen 
je mee in de wereld van bomen en 
de verwerking ervan tot meubels en 
andere werkstukken. Maak je eigen 
stoel, kruk of schaafbok! Uitsluitend 
met mooie handgereedschappen.

We beginnen met de kap van ‘onze 
boom’, welke we tijdens de cursus 
verwerken tot allerlei producten. 

Centraal staat het splijten van hout 
en het werken op de ‘schaafbok’ een 
eeuwenoud klemgereedschap waar-

op je al zittend heerlijk kunt werken 
met je haalmes. Ervaring niet vereist.

Gegevens
• 7 hele vrijdagen om-de-week 
 (eens in de twee weken)
• start; vrijdag 20 maart
• locatie; Midgaard, Stopsdijk 2, Almen
• Kosten; 450 euro inclusief koffie, 

thee, soep bij de lunch en HOUT!
• Maximaal 8 deelnemers

Informatie en aanmelden;
Sjors van der Meer en Job Suijker
06-40885056 
sjors@vers-hout.nl
www.vers-hout.nl

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



 Houtkachels  Gaskachels
 Pelletkachels  Haarden

Onze showroom is geopend op: 
Donderdag 13.00 - 17.00 uur 

Vrijdag  09.00 - 17.00 uur 

Zaterdag  09.00 - 16.00 uur

Andere dagen op afspraak.

Kerkhoflaan 11

7251 JW Vorden

0575-470354

06 17236100

www.hetkacheltje.nl

Spoedreparaties en nieuwe protheses ook op implantaten

Bezoekadres

Deventerweg 113

7203 AE Zutphen

info@ttlzutphen.nl

Altijd gratis consult. Bel gerust

WONING VERKOPEN ?  

Bel ons voor een
vakkundig advies!           

Uw makelaar voor deze regio

 Vierakkersestraatweg 26 

7233 SG Vierakker   

 Tel. 0575-441331

mob. 06-22684706

www.lomanvastgoed.nl
                 www.huislijn.nl

www.jaap.nl www.huizenzoeker.nl

Uw kunstgebit verdient 
een erkend specialist

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

Reparaties snel en vakkundig 
uitgevoerd óók in het weekend

Gratis controle

Op afspraak bezoek ik u thuis

Géén verwijzing tandarts nodig

Vooraf prijsopgaaf op basis van   
 uw wensen

Contacten met alle zorgverzekeraars

Schildersbedrijf

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

De schilder voor al uw 

Renovatie • Onderhoud 

Nieuwbouw • Glas- en Spuitwerk 

Maar ook voor verf, behang, kitten, 

schuurpapier of andere schilder-

benodigheden kunt u bij ons terecht. 

Onze winkel is open van 

Maandag t/m zaterdag 

van 9.00 – 13.00 uur 

Woensdags gesloten 

SIKKENS vakverven • FLEXA doe het zelf 

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

Perceel landbouwgrond 
aan De Berkel, nabij de 
Oude Zutphenseweg te Vorden.
Oppervlakte: 1 hectare, 57 are en 20 centiare.

Perceel wordt verkocht bij inschrijving.
Inschrijving sluit donderdag 16 april 2015 
om 17.00 uur.

Inschrijfvoorwaarden verkrijgbaar bij:
Van Zeeburg, Luimes en Lebbink Makelaars
Kerkstraat 4, 7255 CB Hengelo Gld.
Telefoon 0575-462359

 

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

D E  M A K E L A A R S  V A N  B R O N C K H O R S T

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

BEZORGERS 
GEVRAAGD

Ook een leuke bijverdienste?
Voor de dinsdag / woensdag zoeken wij nog 
bezorgers voor kranten en folders, 
in het verspreidingsgebied van deze krant.

Speciaal voor Vorden
Voor andere plaatsen kunt u zich ook aanmelden.

Zonnehorst 5
7207 BT ZUTPHEN
T  0575-570581
E info@zutphensehouthandel.nl
W www.zutphensehouthandel.nl

Openingstijden:
 ma.-vr.: 7.30 t/m 19.30 uur
 za.: 8.00 t/m 16.00 uur

Uw adres voor:
 Hout- en plaatmateriaal
 Vuren (balkhout, regelwerk)
 Tuinhout
 Kozijnen, deuren en lijstwerk
 Houten vloeren
 IJzerwaren

Met spoed gezocht…

HUISHOUDELIJK
MEDEWERK(ST)ER
    in Ruurlo en omgeving

De werkzaamheden bestaan uit schoonmaakwerkzaamheden op de 
locaties Ruurlo, Vorden, Wichmond en Doetinchem. 
De werktijden zijn ’s avonds na 18.00 uur.

Indien u geïnteresseerd bent in deze functie, kunt u contact opnemen met 
Kinderopvang Avonturijn, Annet Stokkers 0573-760205 (ma-wo-vrij).

Uw reactie per mail kan worden gericht aan: a.stokkers@avonturijn.nl
Voor informatie over onze organisatie: www.avonturijn.nl
Sluitingsdatum: 25 maart 2015



Vorden - Toneelvereniging Krato 
is druk aan het oefenen om op 27 
maart vanaf 20.00 uur in het Dorps-
centrum de dolkomische klucht 
‘Extra hulp op de eerste hulp’ op de 
planken te zetten. Een klucht vol hu-
mor en verwarring !

Het stuk speelt zich af in de wacht-
ruimte van een ziekenhuis. Dokter 
Hogenbaum, een oude en verstrooide 
dokter, stopt ermee maar moet eerst 
nog zijn opvolger inwerken. Dan komt 
Joop, een uitzendkracht, langs voor 
schoonmaakwerkzaamheden. Dok-
ter Hogebaum ziet hem per ongeluk 
voor zijn opvolger aan, wat tot bizarre 
situaties leidt. Maar waar is de echte 
nieuwe dokter en wat voor bezoekers 
komen er verder allemaal langs?
Kom kijken op vrijdag 27 maart!Toneelvereniging Krato.

Toneelvereniging Krato brengt dolkomische 
klucht vol humor en verwarring

Vorden - Het prachtige kasteel Hack-
fort van Natuurmonumenten vormt 
zaterdag 14 maart vanaf 20.00 uur 
het decor voor een boeiend gezel-
schap. Ensemble Windstreken pre-
senteert een spannend, nieuw mu-
ziekprogramma SHE. Hierin wordt 
de rol van de vrouw in de muziek 
en de poëziekunst door de eeuwen 
heen belicht. 

Componist Leonard Evers heeft speci-
aal voor dit programma gedichten van 
belangrijke Nederlandse dichteressen 
op muziek gezet voor Windstreken en 
zangeres Nicole Jordan.

Uiteenlopende muziekstijlen
Windstreken werd in 2004 opgericht 
door fluitist/saxofonist/componist 
Pieter de Mast. Het ensemble legt ver-
bindingen tussen zeer uiteenlopende 
muziekstijlen.
Het is een combinatie van jazz-impro-
visatie met middeleeuwse en heden-
daagse klassieke muziek alsmede met 
Noord Afrikaanse en Indiase muziek-
tradities.

Vocale bijdragen
Dit wordt in het nieuwe programma 
SHE verder verrijkt met prachtige 
vocale bijdragen van sopraan Nicole 

Jordan in nieuwe composities van Le-
onard Evers. Concerten en cd’s van 
Windstreken worden zeer lovend ont-
vangen.
Er werden vier cd’s uitgebracht en tal 
van concerten gegeven, onder andere 
tijdens het Internationaal Orgelfesti-
val, Malta Arts festival, Gaudeamus 
muziekweek, Sfinks mixed en vrije 
geluiden tv.

Aanmelden en entree
Toegangsprijs voor dit kasteelconcert 
is voor leden van Natuurmonumen-
ten 15 euro, niet-leden betalen 20 

euro. Meld je vooraf aan via natuur-
monumenten.nl/activiteiten.

Concertagenda
De concertagenda van kasteel Hack-
fort en overige activiteiten in regio 
Vorden is te vinden op de website.

   

 ▶ www.natuurmonumenten.nl/
natuurgebied/hackfort/activiteiten

 ▶ @NM_Gelderland
 ▶ www.facebook.com/
LandgoedHackfort

Ensemble Windstreken presenteert nieuw programma.

Unieke klanken smelten samen met
gedichten op kasteel Hackfort

Vorden - Op zaterdag 28 maart gaat 
het vanaf 21.00 uur los met muziek 
van de jaren 90 tot en met de zero’s, 
met als hoofdact Paul Elstak in-
clusief MC! Na het succes van Paul 
Elstak afgelopen jaar bij Booming 
Vorden heeft Stevo besloten de DJ 
nogmaals naar Vorden te halen om 
het nog eens dunnetjes over te doen. 

Paul Elstak staat wereldwijd te boek 
als The Godfather of Hardcore. Zowel 
als dj en als producer heeft hij bijge-
dragen aan de geschiedenis van de 
(happy) hardcore muziek in Neder-
land. Het begon allemaal samen met 
de legendarische Rob ‘DJ Waxweazle’ 
Fabrie, Richard van Naamen en Peter 
Slaghuis met een gigantische klassie-
ker “James Brown is Still Alive”, om 
daarna met de klubbheads te scoren 
‘life is like a dance’. Daarna volgden 
meer hits.
Even was het iets rustiger, totdat hij 
door De New Kids werd benaderd om 
de titelsong van de film te maken en 
een gastrol te vertolken. Het resultaat? 

Een gouden plaat en een aandeel in 
een van de meest succesvolste films 
in de Nederlandse filmhistorie. Zijn 
bijdrage leverde Paul zelfs een Rem-
brandt Award op, voor de beste titel-
song ‘Turbo’.

Genoeg redenen om zaterdag 28 
maart te komen feesten! De zaal is 
open vanaf 21:00 uur, entree vanaf 18 
jaar en ouder. Kaarten verkrijgbaar 
bij de bekende voorverkoopadressen. 
Meer info www.stevo.nu

Paul Elstak.

DJ Paul Elstak komt naar Kulturhus het 
Dorpscentrum in Vorden

Het nieuwe 
programma SHE is 
vocaal verrijkt

Voordelige bloemen

DE GOEDKOOPSTEOPNIEUW
VOLGENS VARA KASSA*
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Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden
Telefoon (0575) 551485 - www.bloemendaalwiegerinck.nl - email: info@bloemendaalwiegerinck.nl 

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

belastingaangifte 2014 

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

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

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

AanlegOntwerp Onderhoud

Oude Lochemseweg 3a, Laren Gld //  Onsteinseweg 2, Vorden

elwecomedo@elwecomedo.nl //  Tel. (0573) 25 23 37 //  www.elwecomedo.nl

nseweg 2,ld // Onste

(0573) 25 2

“Uw droomtuin is dichter bij dan u denkt”

Nijverheidsweg 4 (Industrieterrein van Zelhem), 7021 BX Zelhem
Tel.: 0314 - 625763, Mobiel: 06 - 51981150, www.allinshape.nl

ELKE VACUSTEP NU MET INFRAROOD LAMPEN  
NIEUW

Speciale VacuStep 
AANBIEDING: 

Kuur van 20 keer nu 4 149,- 
Voor een 
optimaal 
resultaat!

VACUSTEP
De vetverbrander voor 
Billen, Buik en Benen... 
Dus deze zomer met 
1 of 2 maatjes minder. 

U zult vanaf het eerste 
moment verbaasd staan van 
deze unieke trainingsmethode. 
Uw huid voelt gladder aan. 
Tevens ter behandeling 
van hardnekkige 
cellulitus.

Ook zeer geschikt voor mensen 
met reumatische klachten.

www.allinshape.nl

VVV Bronckhorst
zoekt

bestuurslid
penningmeester en/of secretaris

en vrijwilligers
voor website en winkel

VVV Bronckhorst is geworteld in het gebied rond de 
kernen Hengelo, Hummelo, Steenderen, Vorden en 
Zelhem. Met grote inzet verzorgt de VVV het gast-
heerschap in deze regio en verzamelt en verspreidt 
informatie over de streek. Daarbij is ze dienstbaar 
aan ondernemers, inwoners en bezoekers. Kortom 
zij is de centrale organisatie waar het gaat om toe-
risme.

De VVV heeft een kleine kern van betaalde krachten 
en een groot aantal vrijwilligers die zorgen voor be-
mensing van de winkel, onderhoud van de site, ont-
wikkeling van activiteiten en marketing en communi-
catie. Ter versterking van deze groep enthousiaste 
onbezoldigde krachten zoekt de VVV Bronckhorst:

bestuurslid/penningmeester en/of secretaris
U maakt deel uit van een bestuur van 6 tot 8 perso-
nen dat actief betrokken is bij het ontwikkelen en pro-
moten van het toeristische aanbod in de gemeente. 
De administratie wordt uitgevoerd door een vrijwilli-
ger op het secretariaat van VVV Bronckhorst.

vrijwilliger website
De website van de VVV is hét middel om inwoners 
van de gemeente en bezoekers te informeren over 
wat er in de gemeente te doen en te beleven is. U 
werkt samen met de webmaster aan het verzamelen 
van informatie, het plaatsen daarvan en het benut-
ten van de vele mogelijkheden die het siteformat van 
VVV Nederland biedt. Vindt u het leuk om in con-
tact met mensen informatie te verzamelen en in te 
voeren in het CMS? Dan zien we uw reactie graag 
tegemoet.

vrijwilligers winkel
Via de VVV winkel in Vorden geven vrijwilligers invul-
ling aan het gastheerschap van de gemeente Bron-
ckhorst. Vindt u het leuk om in contact met bezoekers 
na te gaan wat hun wensen zijn en hen uit te leggen 
wat deze regio te bieden heeft, dan komen we graag
met u in contact.

Meer informatie bij Jopie Wul-
link. Zij kan u ook in contact 
brengen met huidige bestuurs-
leden of de webmaster. Reacties 
mogen naar jwullink@vvv.nl of 

VVV Bronckhorst, Kerkstraat 1b, 

7251 BC Vorden



Geef aan de Jantje Beton 
collectanten
Regio - Van 9 t/m 14 maart 2015 wordt de jaarlijkse Jantje Beton Collecte 
gehouden. In Vorden en Wichmond lopen ouders van de scouts en de oudere 
scouts van de David G. Alford groep voor de Jantje Beton Collecte.

Van de collecteopbrengst is 50% be-
stemd voor deze collecterende jeugd-
organisatie. De andere helft van de 
opbrengst gebruikt Jantje Beton voor 
projecten die ervoor zorgen dat alle 
kinderen in Nederland weer vrij bui-
ten kunnen spelen. Enkele jaren gele-
den ontving Scouting Vorden van het 
Nationaal Jeugdfonds een belangrijke 

bijdrage voor de bouw van het nieuwe 
clubhuis. Mede dankzij deze collecte 
kan Scouting voorzien in de materia-
len en gereedschappen voor het on-
derhoud. 
Geef daarom aan de Jantje Beton Col-
lectant en help de kinderen uit uw 
omgeving om lekker buiten te kunnen 
spelen.

   

Oecumenische vrouwen-
groep Vierakker/Wichmond
Wichmond - Woensdagavond 18 maart om 19.30 uur wordt iedereen van 
harte uitgenodigd in Withmundi te Wichmond. 

De avond wordt zelf ingevuld en staat 
in het teken van Pasen. Een praktische 
voorbereiding: neem 3 hardgekookte 
eieren mee. Voor de overige beno-

digdheden zal het bestuur zorgen. 
Graag opgeven of u komt, dit kan bij 
de secretaresse mevrouw H. Krijt.

   

Vorming en toerusting
Vorden - Donderdag 12 maart zal ds. Joop Mol vanaf 20.00 uur vertellen over 
de veelzijdige kunstenaar Marc Chagall in De Voorde. Op dinsdag 17 maart 
wordt de film Kreuzweg gedraaid en besproken met Ds. Jan Kool, vanaf 
20.00 in De Voorde. 

Marc Chagall (1887-1985) heeft, 
naast schilderijen, nog in vele an-
dere vormen levensomstandigheden 
verbeeld. Zijn Russisch-Joods achter-
grond speelt daarin een grote rol. Hoe 
zijn leven verliep en welke invloe-
den daarin een rol hebben gespeeld, 
wordt door ds. Joop mol uit Bathmen 
geschetst aan de hand van beelden.

Film Kreuzweg
In veertien scenes, verwijzend naar 
de veertien kruisweg staties, wordt 

in de film Kreuzweg het dramatische 
verhaal verteld van de veertienjarige 
Maria wier leven volledig in het teken 
staat van Jezus. De grote kloof tussen 
de strenge regels van haar familie en 
het meer wereldse leven als scholier, 
zet haar onder enorme psychologi-
sche druk. Met alle gevolgen van dien. 

   

 ▶ Meer informatie: ds. Jan Kool 
(553576 of jan1kool@planet.nl)

   

Maandelijkse avond
Vrouwen van Nu
Vorden - Op woensdagavond 18 
maart krijgen de dames van de 
Vrouwen van Nu afdeling Vorden 
bezoek van een ex-inbreker. 

Stichting Preventie en Veiligheid geeft 
voorlichting over preventie woningin-
braak, omgaan met ongewenst bezoek 
aan de deur, veiligheid onderweg, tas-
jesroof en verlies pinpas. De avond is 
bij de Herberg en begint om 19.45 uur. 
Woensdagmiddag 25 maart gaan de 
dames een paasbloemstuk maken bij 

de Elzentuin en maandag 30 maart is 
de jaarlijkse ringavond bij Den Bre-
mer in Toldijk. De cabaretgroep Hoe? 
Zo! zal hier optreden in het Achter-
hoeks dialect. Ten slotte gaan de da-
mes dinsdag 14 april een dagje naar 
het likeur- & frismuseum in Hilvaren-
beek en naar de Hortensiakwekerij 
Inrana in Strijbeek.
   

 ▶ www.vrouwenvannu.nl 
 ▶ of volg ons op facebook

   

Boekstartbijeenkomst in
bibliotheek Vorden
Vorden - Op woensdagmorgen 18 maart is er weer een Boekstartbijeen-
komst in bibliotheek Vorden van 10.00-11.00 uur.

BoekStart is een programma dat het 
lezen met zeer jonge kinderen bevor-
dert én ouders met jonge kinderen 
laat genieten van boeken. Uit onder-
zoek blijkt dat kinderen die op jonge 
leeftijd in aanraking komen met boe-
ken een grotere woordenschat heb-
ben. Samen een boekje kijken, plaat-
jes aanwijzen en benoemen, versjes 
leren, verhaaltjes vertellen en ernaar 
luisteren, versterkt de band tussen 
ouder en kind. Tijdens de bijeenkom-
sten wordt voorgelezen, gezongen en 
gespeeld. De bijeenkomst is bedoeld 

voor ouders en hun kinderen. Veel ou-
ders worden al per mail uitgenodigd, 
omdat zij hun baby hebben aange-
meld als lid van de bibliotheek. Ook 
als uw baby of peuter nog geen lid is 
van de bibliotheek, bent u van harte 
welkom. De bijeenkomst is gratis.
Bibliotheek Vorden, Raadhuisstraat 
5. Boekstart is een landelijk project 
waarin consultatiebureau, gemeente 
en bibliotheek samenwerken. 
   

 ▶ www.bibliotheekwestachterhoek.nl
   

Filmavond Vorden
Vorden - Donderdagavond 19 maart 
is er weer een filmavond in Kultur-
hus het Dorpscentrum Vorden. 

De film begint om 20.00 uur, kaartjes 
kosten 5 euro p.s. en zijn verkrijgbaar 

in bibliotheek Vorden of op de avond 
zelf in het Kulturhus.
 

 ▶ www.bibliotheekwestachterhoek.nl

Vorden - Op landgoed Hackfort in 
Vorden vormen momenteel duizen-
den bolletjes een weelderige bloe-
mentapijt. Vrijwilligers van Natuur-
monumenten hebben de afgelopen 
jaren zo’n 200.000 bolletjes geplant. 
Tussen half februari en eind mei zul-
len steeds in wisselende samenstel-
ling de bloemen te bewonderen zijn. 
Voor dit en andere werkzaamheden 
is Natuurmonumenten steeds op 
zoek naar vrijwilligers. Bovendien 
start Natuurmonumenten met een 
nieuwe cursus voor vrijwilligers ter 
uitbreiding van de huidige club Vrij-
willigers Activiteiten, geïnteresseer-
den kunnen vrijblijvend naar de in-
formatieavond komen op woensdag 
18 maart in Vorden.

De bolletjes, stinzenplanten, horen 
thuis op oude buitenplaatsen en bij 
kastelen. Ook op landgoed Hackfort 
kwamen deze planten vroeger voor. 
Dankzij een bijdrage van de provincie 
Gelderland en een gift van iemand die 
goede jeugdherinneringen had aan 
Hackfort, kon Natuurmonumenten 
de oude bloemenweelde herstellen. 
Er zijn duizenden bolletjes geplant 
van bijvoorbeeld krokussen, sneeuw-
klokjes, bosanemonen en kievitsbloe-
men, ook wel liefkozend ‘Stinzenpa-
leis’ genoemd. Gedeputeerde van Dijk 
opende donderdag 5 maart het Stin-
zenpaleis.

Vrijwilligers Stinzenpaleis
Om het Stinzenpaleis elk jaar weer in 
bloei te krijgen, moet veel werk verzet 
worden. Natuurmonumenten zoekt 

daarom nog enkele mensen die het 
enthousiaste team van vrijwilligers 
wil versterken. Aanmelden of infor-
matie aanvragen kan door een e-mail 
te sturen aan graafschap@natuurmo-
numenten.nl.

Cursus
Met kinderen nestkastjes timmeren of 
als gastheer/-vrouw mensen te woord 
staan in een kasteel of in het bos; 
vrijwilligers bij Natuurmonumenten 
werken op de mooiste plekken. Tot 
de zeer diverse werkzaamheden kan 
behoren het assisteren bij natuurac-
tiviteiten, met een promokar tijdens 

evenementen bezoekers te woord te 
staan en/of de organisatie van (jeugd)
evenementen als Leren Overleven en 
Leer Toveren.

Voor regio De Graafschap wordt een 
nieuwe cursus gestart ter uitbreiding 
van de huidige club Vrijwilligers Ac-
tiviteiten. Geïnteresseerden kunnen 
zich aanmelden voor een vrijblijven-
de info-avond op woensdag 18 maart 
in Vorden. Aanvangstijd en locatie 
ontvangt men na aanmelding.
   

 ▶ Info: www.nm.nl/vrijwilligers

Vorden - ‘Er geet niets baoven Gro-
ningen, maor alles dreajt um Vod-
d’n’ en ‘Het glas is altijd halfvol’, dat 
zijn voor Harry Jansen (64) twee 
waarheden als een koe. De chauvi-
nistische, maar bovenal positieve 
Vordenaar, gezegend met een rijke 
woordenschat en glashelder geheu-
gen (‘ondanks ‘n voezeltjen op zien 
tied’) heeft na een carrière in de 
bouw, sociale woningcorporatie en 
als weeramateur nu ‘nieuw’ geluk 
gevonden in de schrijverij. Met zijn 
dagelijkse vertelseltjes op de Face-
bookpagina ‘Je bent een Vordenaar 
als...’ vond hij een weg om zijn kijk 
op het leven met een grote groep 
(oud-)Vordenaren te delen. Onlangs 
verschenen 22 van deze vertelsels 
in het eerste deel van de bundel ‘En 
veur de rest... ‘n toet’n vol groet’n’.

Over een debuut kunnen we eigenlijk 
niet spreken. In het verleden schreef 
hij ook al in het dialect op de site Wie-
le uut Vodd’n. Harry is weeramateur 
en op die pagina verraste hij vijf jaar 
lang iedere vrijdag zijn lezers met een 
spreuk.
Een ‘dearne uut ‘t achterland’ wilde 
het werk van Harry en andere Ach-
terhoekse schrijvers uitbrengen en de 
auteurs zouden allemaal delen in de 
opbrengst. Er werd de nodige tamtam 
gemaakt bij onder meer Omroep Gel-
derland, maar het bleek allemaal ‘po-
chen en in de bokse driet’n’. “Ik heb er 
nooit ene cent van gezien”.

De Vordenaar nam sindsdien een 
wat terughoudender houding aan als 
mensen hem vroegen om zijn schrijf-
sels en vertelsels uit te geven. Toch is 
er nu toch een boekje gekomen. De 
kiem voor deze 83 pagina’s tellende 

bundel werd gelegd op de Facebook-
pagina ‘Je bent een Vordenaar als...’.

Iemand vroeg zich een tijd geleden 
op deze online ontmoetingsplek voor 
Vordenaren af of het alleen een plat-
form voor reclame was, of dat er ook 
nog iets leuks op gezet kon worden.
Harry voelde zich geroepen en ver-
blijdde de leden vanaf dat moment 
iedere dag met een vertelseltje en vele 
foto’s uit de oude ‘Vordense’ doos. Vo-
rige week plaatste hij het honderdste 
exemplaar, waarvan de eerste 22 nu 
ook (in iets aangepaste vorm) op pa-
pier te verkrijgen zijn.

De vertelsels gaan over Vordense 
mensen, gebouwen en gebeurtenis-
sen uit vervlogen tijden, vergezeld 
van één of meerdere afbeeldingen. De 
verhalen zijn allemaal werkelijk ge-
beurd. “Ie doot er natuurlijk wel iets ‘n 
sausjen aoverhen. Een jappel zonder 
jus is ok niet lekker”, legt de schrijver 
uit. In zijn vertelsels weet Harry aan 

werkelijk alles een positieve draai te 
geven.

Terwijl hij vertelt staat hij op en pakt 
een borrelglaasje uit de kast. Het kan 
aan twee kanten gevuld worden, maar 
aan de ene kant past er meer in dan 
aan de andere kant. “Bij mij is het glas 
altijd halfvol”, lacht de rasoptimist. “Er 
is al zo veel narigheid. Ik wil het leven 
positief benaderen en dat is echt heel 
gemakkelijk.”

Met het boekje ‘En veur de rest... ‘n 
toet’n vol groet’n - Vertelsels uit ver-
vlogen tijd door Harry Jansen’ hoopt 
de schrijver meer mensen te besmet-
ten met het ‘positiviteitsvirus’. De 
bundel is te verkrijgen bij de schrijver 
zelf door hem te mailen, bij hem langs 
te gaan of een berichtje via Facebook 
te sturen. 
   

 ▶ wuv@kickxl.nl
 ▶ Ruurloseweg 30 in Vorden

Harry Jansen proost met een halfvol glas op zijn bundel vertelsels.

Vrijwilligerswerk Natuurmonumenten

Vordense rasoptimist Harry Jansen presenteert bundel met vertelsels uit vervlogen tijden

“Het is heel makkelijk om positief te zijn”

Natuurmonumenten komt met nieuwe cursus voor vrijwilligers voor activiteiten

Enthousiaste natuurliefhebbers gezocht

‘En veur de rest... 
‘n toet’n vol 
groet’n’
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Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

Voor vragen over zorg, welzijn en werk 
kunt u terecht bij de sociale teams. 
Telefonisch bereikbaar via (0575) 75 02 50. 
E-mail: info@bronckhorst.nl. 
De locaties en inloopuren vindt u op 
www.bronckhorst.nl/socialeteams.

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

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

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

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

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

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

De artikelen staan ook op de website 
www.bronckhorst.nl. 
Op deze website vindt u de belangrijkste 
informatie over de gemeente.
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Vorige week kregen de initiatiefne-
mers van NLSolarpark De Kwekerij 
groen licht van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland op hun 
SDE+ subsidie-aanvraag voor de ex-
ploitatie van het nieuw aan te leggen 
zonnepark in Hengelo (Gld)! Ton 
Koenders van projectontwikkelaar 
NL Solarpark De Kwekerij zegt trots: 
“Niets staat de aanleg van dit unieke 
park waar recreëren én het opwek-
ken van duurzame energie hand in 
hand gaan nu meer in de weg!” De 
SDE+ vergoedt het verschil tussen 
de kostprijs van grijze energie en die 
van duurzame energie over een pe-
riode van 15 jaar. Met de subsidie-
toezegging is de grootste stap gezet 
voor het rendabel exploiteren van 
het park. De volgende stap is de ver-
koop van zonnepanelen aan geïnte-
resseerden die daarmee duurzame 
energie kunnen opwekken, zonder 
de lasten van panelen op het eigen 
dak. Over deze mogelijkheden hoort 
u voor de zomer meer van de initia-
tiefnemers. 

NL Solarpark De Kwekerij 
Picknicken bij een vijver met 8.000 
zonnepanelen, bloementuinen die tot 
bloei komen, kinderen spelenderwijs 
van alles en nog wat leren over de 
natuur en duurzame energie, wande-
len tussen de unieke tuinconcepten 
van NL Greenlabel, noem maar op: het 
kan hier straks allemaal. En, voor 
ondernemers die duurzame produc-
ten of diensten leveren, is het solar-
park natuurlijk dé plek om hun be-
drijf te promoten. Het park wordt aan-
gelegd aan de rand van Hengelo, in 
het gebied dat loopt van de Hiddink-

dijk aan de noordkant tot de De Heur-
ne aan de zuidkant, het Vordens voet-
pad aan de oostkant en nieuwbouw-
wijk De Kwekerij aan de westkant.

NL Solarpark De Kwekerij beslaat 7 
ha. en wordt ingepast in het bestaan-
de landschap. Het wordt een echt 
park voor het hele dorp en de omge-
ving. De bomen rondom het terrein, 
de structuren van de ‘oude’ kwekerij 
en het natuurlijke hoogteverschil 
binnen het terrein blijven zichtbaar. 
Bij de aanleg en het onderhoud van 
het park worden alleen aantoonbaar 
duurzame materialen gebruikt. Er 
wordt zuinig met water omgegaan en 
het aantal restproducten en de hoe-
veelheid afval wordt zoveel mogelijk 
beperkt. Het organische afval wordt 
ter plekke gecomposteerd of afge-
voerd naar een composteerinrich-
ting. De planning is dat het park dit 

jaar gerealiseerd is en voor de zomer 
de eerste werkzaamheden starten. 

Mede-eigenaar worden
Het belangrijkste doel van dit initia-
tief is om zoals gezegd in het park 
recreëren te combineren met de 
opwekking van duurzame energie 
voor circa 600 huishoudens in 
Bronckhorst en wijde omgeving. Het 
park streeft naar een CO2-reductie 
van ongeveer 550.000 kg per jaar en 
is zo ontworpen dat een optimaal 
rendement van de 8.000 panelen 
gewaarborgd is. Geïnteresseerde 
huishoudens kunnen hiervan mee-
profiteren door straks panelen aan te 
kopen in het park. U kunt dan de 
opgewekte elektriciteit uit het solar-
park afnemen. Dit levert voor u een 
financieel voordeel op. Daarnaast 
heeft u dan wel de lusten van de zon-
nepanelen, maar niet de lasten!

Unieke samenwerking
In het project werken de volgende 
partijen samen: de gemeente, NL 
Solarpark De Kwekerij en NL Green-
label. De gemeente zet zich in voor 
duurzaamheid en heeft uitgesproken 
in 2030 energieneutraal te willen 
zijn. Arno Spekschoor, wethouder 
milieu en duurzaamheid: “Ik vind het 
geweldig dat we met zo’n bijzonder 
park dat nog nergens ter wereld te 
vinden is, aan dit doel een mooie bij-
drage leveren en u als inwoner er uw 
voordeel mee kunt doen. De gemeente 
stelt de gronden voor het park dan 
ook graag tegen een pachtvergoeding 
beschikbaar.“ 

NL Solarpark De Kwekerij is de 
projectontwikkelaar en treedt op als 
leverancier van de zonne-energie-
installatie. NL Greenlabel, van Lode-
wijk Hoekstra van het programma 
Eigen Huis en Tuin van RTL4 en tuin-
architect Nico Wissing, legt zich toe 
op de landschappelijke inpassing van 
het park.

Het meest unieke solarpark van Nederland wordt dit jaar      
gerealiseerd in Hengelo (Gld)
Ontvangen subsidie maakt recreëren én energie opwekken in één park mogelijk

Solarpark “De Kwekerij”

Verkiezingen Provinciale staten Gelderland en 
Waterschap Rijn en IJssel
We zien u graag op 18 maart in één van onze stemlokalen
Provinciale staten Gelderland 
Op 18 maart zijn er provinciale ver-
kiezingen, waarbij de leden van 
Provinciale staten worden gekozen. 
De Provinciale staten zijn het alge-
meen bestuur van de provincie. Zij 
vertegenwoordigen de bevolking van 
Gelderland en bepalen in hoofdlijnen 
wat Gedeputeerde staten – het dage-
lijks bestuur – doen. Daarnaast con-
troleren zij of het dagelijks bestuur 
het beleid goed uitvoert. 

Op www.gelderland.nl/verkiezingen 
vindt u uitgebreide informatie over 
de deelnemende partijen. Naast 
deze verkiezingswebsite is eind fe-
bruari een provinciale informatie-
krant huis-aan-huis verspreid. 
Daarin vindt u informatie over de 
taken van de provincie en komen de 
deelnemende partijen ook aan bod.

StemWijzer 
Via www.gelderland.nl/verkiezingen 
kunt u de StemWijzer bereiken. Met 
deze kieshulp kunt u meer inzicht 

krijgen in de standpunten van de 
partijen die aan de verkiezingen 
meedoen.

Waarom wel stemmen?
De verkiezingen Provinciale staten 
hebben invloed op de landelijke poli-
tiek. De leden van Provinciale staten 
kiezen namelijk op 26 mei bij de 
Eerste Kamerverkiezingen 2015 
de leden van de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal.  

Waterschap Rijn en IJssel
Het nieuwe waterschapsbestuur 
besluit de komende vier jaar over de 
waterveiligheid, ons afvalwater en 
de waterprojecten die in ons gebied 
worden uitgevoerd. Het water-
schapsbestuur bestaat uit een 
algemeen en een dagelijks bestuur, 

vergelijkbaar met de gemeente-
raad en het college van b en w.  
Op www.wrij.nl stellen de deel-
nemende partijen aan deze verkie-
zingen zich aan u voor.

Kieskompas 
Kijk op www.kieskompas.nl welke 
partijen aan de waterschapsverkie-
zingen meedoen en wat hun stand-
puntwen zijn over waterveiligheid en 
-projecten.

Waarom stemmen?
Op 18 maart 2015 bepaalt u wie er  
in het algemeen bestuur van Water-
schap Rijn en IJssel komen. Het 
bestuur stelt jaarlijks de belasting-
tarieven vast en bepaalt waar de 
waterschapsbelasting aan wordt 
besteed. Door uw stem uit te bren-
gen kunt u hier over meebeslissen. 

Belangrijk! 
Als u gaat stemmen, vergeet u 
dan uw legitimatiebewijs niet! 

Kerststukken op 
graven binnenkort 
verwijderd

Half maart verwijdert de gemeente 
alle kerststukken en kerstversierse-
len van de graven op de algemene 
begraafplaatsen. We willen voorko-
men dat verwelkte, verwaarloosde of 
seizoensgebonden grafversierselen 
de begraafplaatsen ontsieren. Daar-
om haalt de begraafplaatsbeheerder 
kerststukken en -versierselen die na 
17 maart nog op de graven aanwezig 
zijn weg, zonder dat aanspraak kan 
worden gemaakt op een vergoeding.

Heeft u kerststukken geplaatst 
op een graf van een dierbare, 
dan vragen wij u deze vóór 
17 maart a.s. te verwijderen. 

Heeft u vragen hierover, neemt u 
dan contact op met de begraafplaats-
beheerder van de gemeente via 
tel. (0575) 75 02 50. 



Doe mee met uw vereniging aan de Nationale Sportweek!
In de week van 18 t/m 25 april 2015  
is de landelijke Nationale Sportweek. 
Doel van dit evenement is sporten en 
bewegen te stimuleren door mensen 
in deze week op een bijzondere 
manier kennis te laten maken met 
het sportaanbod van plaatselijke 
verenigingen. De gemeente vindt dit 
een mooi initiatief en nodigt Bronck-
horster sportverenigingen uit om 
aan de Sportweek mee te doen. 
Het thema van deze Sportweek is 
‘Ik neem je mee’.
 
Laat uw vereniging zien! 
Wilt u tijdens deze week aan geïnte-
resseerde inwoners laten zien wat 
uw vereniging te bieden heeft, 
bijvoorbeeld via een clinic, instuif, 
demonstratie of andere activiteit, 
meld u dan aan! Een mooie kans om 
extra leden te werven en uw sport en 
vereniging te promoten. U kunt ook 

een samenwerking met een andere 
vereniging/organisatie zoeken die u 
in de toekomst voordeel kan bieden. 
Vorig jaar deed een recordaantal van 
208 gemeenten mee met in totaal 
9.000 sportactiviteiten! Als onderdeel 
van de sportweek worden de scholen 
uitgenodigd deel te nemen aan de 
koningsspelen op vrijdag 24 apil.
De regio Achterhoek staat dit jaar 
landelijk in het middelpunt: de ope-
ning en sluiting van de Nationale 
Sportweek is in Doetichem, met tal 
van regionale activiteiten.

Ondersteuning zaalhuur en PR
Om u als vereniging te ondersteunen 
bij het opzetten van een sportactivi-
teit nemen wij (in overleg en binnen 
ons budget) de kosten van de zaal-
huur voor onze rekening. Wilt u voor 
vergoeding van deze kosten in aan-
merking komen, dan ontvangen wij 

graag een overzicht van uw activitei-
ten in de Nationale Sportweek buiten 
uw reguliere trainingsuren om. De 
activiteiten moeten kennismaken met 
en promotie van uw sporttak als doel 
hebben. 

Voor meer informatie kunt u alvast 
een kijkje nemen op www.nationale-
sportweek.nl of scan de QR-code. 
Daar vindt u ook een 
handige toolkit om 
uw eigen promotie-
materiaal samen 
te stellen! Op 
www.bronckhorst.nl 
plaatsen we een 
overzicht van de deelnemende 
verenigingen. 

Activiteitenbegeleiders
Om uw activiteiten in de Nationale 
Sportweek te begeleiden, zet het 

Graafschap College Sport en Bewe-
gen studenten en medewerkers in als 
flexibele ondersteuning. 

Aanmelden
Wilt u meedoen aan de Nationale 
Sportweek en bij uw vereniging een 
activiteit organiseren, meldt u zich 
dan vóór eind maart 2015 aan via 
info@bronckhorst.nl. Geef daarbij 
aan welke activiteit u wilt organiseren, 
op welke datum (begin- en eindtijd) 
in de Sportweek, de locatie,  uw con-
tactgegevens (e-mail en telefoon-
nummer) en of u gebruik wilt maken 
van een activiteitenbegeleider van 
het Graafschap College. Wij nemen 
dan contact met u op. 

Vergunning Vordens 
zwembad voor 
kamperen en 
uitbreiding horeca

B en w besloten vorige week mee 
te werken aan een verrruiming 
van het gebruik binnen de bestem-
ming voor zwembad In de Dennen 
in Vorden. Deze verruiming maakt 
(groeps)kamperen en het organi-
seren van diverse sport- en recre-
atieactiviteiten met daaraan 
gekoppeld horeca mogelijk voor 
een periode van 10 jaar. 

De gemeente ziet het zwembad als 
een belangrijke publieke voorzie-
ning in het dorp en denkt graag 
mee met het voortbestaan van de 
accommodatie. Stichting zwem- 
en recreatiebad In de Dennen wil 
de accommodatie gebruiken voor 
het organiseren van meerdaagse 
(zwem)kampen (max. 30 kampeer-
plaatsen op de ligweide van het 
zwembad) en om extra horeca 
inkomsten te genereren om de 
exploitatie sluitend te krijgen. De 
huidige accommodatie van het 
zwembad is geschikt voor sport- 
en kampeeractiviteiten (inclusief 
gelieerde horeca), omdat alle faci-
liteiten al aanwezig zijn. De stich-
ting krijgt een tijdelijke vergunning 
voor (groeps)kamperen, activitei-
ten die samenhangen met de hui-
dige sport- en recreatiebestem-
ming inclusief gelieerde horeca en 
binnen het zwemseizoen (eind 
april t/m september) voor een 
periode van 10 jaar.

Zelhem e.o. zoekt ‘groene’ koplopers!
Interesse om mee te denken over duurzame initiatieven in het dorp?
Samen groene energie opwekken. 
Samen werken aan een duurzame en 
energieke Achterhoek. AGEM, de 
groene energieleverancier in de Ach-
terhoek, zoekt enthousiaste ‘groene’ 
koplopers die initiatief willen nemen 
om samen zelf energie op te wekken. 
Bent u dat? Op 16 maart 2015 organi-
seert AGEM in samenwerking met 
de gemeente, ZonOpNederland en 
Duurzaam4Life een bijeenkomst voor 
‘groene’ koplopers in Zelhem, oftewel 
inwoners die graag meedenken over 

duurzame energieinitiatieven. 
Tijdens deze informatiebijeenkomst 
bespreken we met de aanwezigen 
kansen en concrete stappen om te 
komen tot duurzame activiteiten in 
Zelhem.

Zelf groene stroom opwekken 
wordt in het dorp al heel concreet: 
de gemeente stelt het dak van de 
gemeentewerf aan de Kampweg 2 
ter beschikking aan particulieren 
die met zonnepanelen zelf energie 

willen opwekken! Dit onderwerp komt 
tijdens de avond ook zeker aan bod. 
 
Bent u een ‘groene’ koploper, wilt u 
zelf groene stroom opwekken en 
meepraten over duurzame initiatieven 
in Zelhem? Geef u dan vóór 12 maart 
2015 op door een e-mail te sturen 
naar info@agem.nu ovv ‘Duurzaam 
Zelhem’. De avond is in ‘t Witte Paard 
op de Ruurloseweg 1 in Zelhem 
op 16 maart 2015 om 20.00 uur. 
Graag tot dan!

Raadsvergadering 
5 maart 2015
Op 5 maart 2015 vergaderde de 
gemeenteraad. Tijdens het vragen-
kwartiertje vroeg de CDA-fractie 
naar de mogelijkheden voor een JOP 
in Hengelo (Gld). Deze was in eerste 
instantie gepland in park De Bleijke, 
maar wethouder Peppelman gaf aan 
dat om verschillende redenen in 
overleg met jongeren een andere 
plek wordt gezocht. De PvdA en CDA 
vroegen ook naar de stand van 
zaken rond de Regiotaxi een service 
die de provincie uitvoert. De uitvoer-
der is onlangs failliet gegaan, de 
diensten zijn over genomen door de 
nieuwe uitvoerder Noot, waardoor 
de vervoersservice gewaarborgd is. 
De fracties vroegen onder meer naar 
eventuele financiële consequenties 
voor de gemeente. Ook keek de raad 
terug op het overlijden en afscheid 
van hun voorzitter burgemeester 
Henk Aalderink.

Verder werd gesproken over:
• Verhogen schoorsteen De Hoop 

Mengvoeders BV Zelhem
 Mengvoederbedrijf De Hoop in Zel-

hem wil gefaseerd de bestaande 
schoorsteen op het hoofdgebouw 
van 31 meter verhogen tot maxi-
maal 51 meter. De raad verklaar-
de unaniem tegen het verhogen 
van de schoorsteen geen beden-
kingen te hebben, zodat Gedepu-
teerde Staten van Gelderland de 
vergunning kunnen verlenen. De 
fracties waren verheugd te horen 
dat met omwonenden goed over-
leg is geweest en afspraken zijn 
gemaakt 

• Deelname aan project Breedband 
Buitengebied Achterhoek

 B en w vroegen de raad voor 
 € 7.098.892 garant te staan voor 

dit project en € 120.000 beschik-
baar te stellen voor de uit te voe-
ren vraagbundeling en uitvoe-
ringskosten. De raad is blij dat de 

aanleg van glasvezel in het buiten-
gebied hiermee een grote stap 
dichterbij komt. CDA diende een 
amendement om de kosten voor 
de vraagbundeling niet uit de alge-
mene reserve te dekken maar uit 
het fonds Bovenwijkse voorzienin-
gen. De gehele raad ging hiermee 
akkoord. De motie van CDA, PvdA, 
GroenLinks en D66 met het ver-
zoek aan b en w gespreide beta-
ling van de eenmalige aansluitkos-
ten in 10 termijnen mogelijk te 
maken, werd ook unaniem aan-
vaard. Datzelfde geldt voor de mo-
tie van PvdA, GroenLinks en CDA 
om te onderzoeken of belangstel-
lenden met een minimuminkomen  
in individuele gevallen een beroep 
kunnen doen op een gemeentelijk 
tegemoetkomingsfonds. Voor 
meer informatie over het glasve-
zelproject zie elders op deze ge-
meentepagina’s 

• Verordening winkeltijden 
 gemeente Bronckhorst 2015
 De raad stelde de verordening 

winkeltijden 2015 vast (er is hoof-
delijk over gestemd: 17 raadsle-
den waren voor en 5 (van het CDA) 
tegen). De belangrijkste aanpas-
sing in deze geactualiseerde ver-
ordening is de openstelling van 
winkels en straatverkoop op zon-
dagen tussen 08.00 tot 18.00 uur, 
met uitzondering van feestdagen. 
Door het aanpassen van de win-
keltijden kunnen ondernemers in 
Bronckhorst individueel en collec-
tief bepalen in hoeverre zij gebruik 
maken van zondagsopenstelling. 
De verwachting is dat met name 
supermarkten en de meubelbran-
che kiezen voor koopzondagen. 
Andere branches maken waar-

schijnlijk gebruik van collectief 
 gekozen data 
• Verordening Participatieraad 

2015
 Per 2015 zijn de nieuwe wetten 

Wmo 2015 en de Participatiewet 
van kracht geworden. Gezien de 
wijzigingen in de wetten en de 
looptijd van de Participatieraad is 
de verordening voor de Participa-
tieraad aangepast. De Participatie-
raad krijgt nu de bevoegdheid om 
het college te adviseren op het he-
le sociale terrein, dus bijvoorbeeld 
ook over de jeugdwet of schuld-
hulpverlening. De raad ging una-
niem akkoord met de aangepaste 
verordening

• Tot slot was er nog een motie van 
PvdA en GroenLinks met het ver-
zoek aan b en w om de Halmac te 
vragen over de uitbreiding van de 
crossuren op hun terrein nog eens 
in overleg te gaan met omwonen-
den, omdat er verschillende be-
zwaren waren binnengekomen.  
De motie haalde het niet. 

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens de 
vergadering verwijzen wij u naar 
www.bronckhorst.nl/gemeenteraad. 
De eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering is op 26 maart 2015.

Uit de raad

Volg ons via 
Twitter!
Direct op de hoogte zijn van 
het laatste nieuws van de 
gemeente? Dan kunt u ons 
ook volgen op Twitter: 
@gem_bronckhorst. 
Natuurlijk beantwoorden we 
hier ook graag uw vragen. 

Vind ons leuk 
op Facebook
Direct op de hoogte zijn van het 
laatste nieuws van de gemeente? 
Vind ons leuk op Facebook. U 
kunt hier ook vragen aan ons 
stellen, die we graag beantwoor-
den. U vindt ons als volgt: 
www.facebook.com/gemeente
bronckhorst. 



Controle op gebruik gemeentegrond in Steenderen
Stuk gemeentegrond in gebruik? U kunt het kopen
Hebt u een stukje gemeentegrond in 
gebruik? Bijvoorbeeld een deel open-
baar groen grenzend aan uw voor- 
of achtertuin, zonder dat hierover 
afspraken zijn gemaakt met de 
gemeente? Dat noemen we ongeregi-
streerd gebruik van gemeentegrond 
en deze situaties lopen wij allemaal 
na. In Bronckhorst zijn er ongeveer 
900 gevallen bekend. Soms gebeurt 
dit onbewust, maar soms ook bewust. 
Om de rechtsgelijkheid van onze 
inwoners te waarborgen, willen wij 
ongeregistreerd grondgebruik aan-
pakken. Het is immers niet eerlijk als 
de ene inwoner de grond kosteloos in 

gebruik heeft en de ander de grond 
heeft gekocht. Binnenkort gaan we 
aan de slag in Steenderen. Alle kernen 
komen de komende paar jaar aan de 
beurt. 

Voorstel
Hebt u gemeentegrond in gebruik dan 
bespreken wij de situatie met u en 
ontvangt u een brief waarin wij u 
een voorstel doen om het gebruik te 
legaliseren. Dit kan bijvoorbeeld door 
de grond van ons te kopen tegen een 
gereduceerde m2-prijs (exclusief kos-
ten koper), die geldt tijdens dit traject. 
Soms is verkoop niet mogelijk, omdat 

de grond tot de hoofdgroenstructuur 
behoort of dat er belangrijke kabels 
en leidingen lopen. Is de grond niet 
goed door ons te beheren, dan kan 
bruikleen een passende oplossing 
zijn. Met inwoners die de grond niet 
willen of kunnen kopen, maken we 
afspraken over teruggave van de 
grond.

Wederzijds belang
Een juiste registratie van erfschei-
dingen en openbaar groen is voor u 
en ons van belang. Het voorkomt 
misverstanden over beheer. Mocht u 
uw huis willen verkopen, dan is een 
juiste weergave van uw perceel in 
een kadastrale tekening ook van 
belang om problemen bij de verkoop 
te vermijden. 

Meer informatie
Heeft u vragen over dit traject? Op 
www.bronckhorst.nl/gemeentegrond,
of scan QR-code, vindt u meer infor-
matie over de procedure en antwoor-
den op veel gestelde 
vragen. U kunt uiter-
aard ook contact 
met ons opnemen 
via e-mail: info@
bronckhorst.nl of 
tel. (0575) 75 02 50.

Uw toeristische onderneming 
vermeld op een plattegrond?
Grijp uw kans: gemeente en Achterhoek Toerisme 
maken nieuwe kaarten

De komende tijd plaatst de gemeente 
nieuwe plattegronden bij de kernen. 
Daarnaast ontwikkelt Achterhoek 
Toerisme, op verzoek van diverse 
toeristische ondernemers, een toe-
ristische plattegrond van Bronck-
horst om gratis mee te geven aan de 
toerist. Daarbij is het natuurlijk mooi 
om zoveel mogelijk toeristische 
locaties weer te geven op deze kaar-
ten. Wat zijn uw mogelijkheden? U 
kunt als recreatieve/toeristische 
ondernemer een pictogram met 
naamsvermelding op de  plattegron-
den laten plaatsen. Er zijn dus 2 
mogelijkheden:
• Gemeenteplattegrond bij de 

kernen 
 Iedere kern heeft één of meerdere 

informatiepane(e)l(en), met een 
plattegrond van de gemeente 
Bronckhorst en de desbetreffende 
kern. Deze plattegronden worden 
door de gemeente gemaakt en bij-
gehouden. Ze zijn niet verlicht en 
er komt geen reclame op de pane-
len of de kaarten. 

• Toeristische plattegrond 
 Het totaalformaat van deze kaart 

is 50x80 cm: handzaam in gebruik 
en toch goed leesbaar. Op de voor-
zijde komt een plattegrond van de 
gehele gemeente, op de achterzij-
de worden de grote kernen uitge-
licht. Eventuele overblijvende 
ruimte wordt gevuld met toeristi-
sche informatie en/of adverten-
ties.

Kosten van vermelding
De kaarten worden eens per twee 
jaar vervangen. Vermelding en ver-
goeding gelden dus ook voor een 
periode van twee jaar. De kosten van 
een vermelding bedragen € 25,- per 

kaart voor twee jaar. U kunt er voor 
kiezen om op beide kaarten, op één 
kaart of op geen van de kaarten ver-
meld te worden. Afhankelijk van uw 
keuze betaalt u € 50,- of € 25,- voor 
de komende twee jaar.
 
Aanmelden kan vóór 31 maart
Bent u geïnteresserd in deze aanbie-
ding? Vult u dan het formulier in op 
www.bronckhorst.nl/plattegrond-
kaarten
 
Meer informatie
Heeft u nog vragen of wilt u meer 
informatie? 
• Over de gemeentelijke plattegrond 

belt u met ons via (0575) 75 02 50. 
Mailen kan naar info@bronckhorst.nl

• Voor de toeristische plattegrond 
kunt u contact opnemen met 

 Heleen Faber van Achterhoek 
 Toerisme, tel. (0545) 25 04 11 of 
 e-mail: h.faber@achterhoek.nl

Raad akkoord met garantstelling voor 
aanleg glasvezelnetwerk in buitengebied
De gemeenteraad heeft op 5 maart 
besloten garant te staan voor een 
lening die nodig is om de aanleg van 
het glasvezelnetwerk in het buiten-
gebied mogelijk te maken. Een goede 
digitale verbinding voor snel internet 
en storingsvrije televisie is voor 
iedereen inmiddels van haast net     
zo groot belang als elektriciteit en 
water. Maar bij de aanleg van zoge-
noemde ‘breedbandnetwerken’ dreigt 
het buitengebied door de lange 
afstanden en hoge kosten achter aan 
in de rij te komen. Om het realiseren 
van een glasvezelnetwerk in het bui-
tengebied te versnellen, besloten tien 
gemeenten in de Achterhoek, waar-
onder Bronckhorst, en de provincie 
Gelderland daarom een eigen glasve-
zelbedrijf op te richten. Dit bedrijf 
gaat de aanleg en exploitatie van het 
glasvezelnetwerk in het buitengebied 
verzorgen. Hiermee is een totale 
investering van meer dan 60 miljoen 
euro gemoeid. De raad heeft besloten 
deel te nemen aan dit glasvezelbe-
drijf en zich garant te stellen voor een 
bedrag van ruim 7 miljoen euro.

Diensten en kosten
Zodra het glasvezelbedrijf start met 
de aanleg van het netwerk, kunnen 
ook bewoners en bedrijven in het 
buitengebied profiteren van de vele 
voordelen die een snelle internetver-
binding biedt. Daarmee komen dan 
ook voor hen onder andere zorg op 
afstand, flexwerken, dataopslag in 
the cloud, tv on-demand en vele 
andere digitale diensten beschikbaar. 
Naast de maandelijkse abonnements-
kosten voor internet, tv en telefoon, 
betalen de bewoners in het buiten-
gebied een eenmalige bijdrage van 

500 euro (inclusief btw). Voorwaarde 
voor de aanleg is dat minimaal 50% 
van de bewoners zich aanmelden 
voor deelname. 

‘Witte gebieden’
Hoewel de gemeente het graag 
anders had gezien, mag de glasvezel-
maatschappij op grond van Europese 
wetgeving niet overal een netwerk 
aan gaan leggen. Dat mag alleen de 
zogenoemde ‘witte gebieden’: gebieden 
waar nog geen andere breedband-
voorziening (zoals bijvoorbeeld coax) 
aanwezig is of binnen afzienbare 
termijn door commerciële bedrijven 
wordt aangelegd. In Bronckhorst gaat 
het om zo’n 4.500 adressen. 

Vervolgstappen
De provincie Gelderland heeft inter-
netproviders uitgenodigd om hun 
digitale diensten aan te bieden over 
het glasvezelnetwerk en hiervoor een 
divers aanbod van dienstenpakketten 
samen te stellen. In een later stadium 
benadert de gemeente bewoners in 
de ‘witte gebieden’ met de vraag of 
zij aangesloten willen worden op het 
glasvezelnetwerk. Binnenkort ont-
vangen deze bewoners eerst een 
brief van ons met nadere informatie 
over het project.

Officiële besluiten bekendmaken doen we digitaal
Een gemeente neemt jaarlijks vele 
besluiten. Dit kan ook gaan over 
zaken die gevolgen kunnen hebben 
voor uw buurt. Bijvoorbeeld over 
een nieuw bestemmingsplan of een 
vergunning voor een evenement, 
verbouwing of het kappen van een 
boom. Ook nieuwe en aangepaste 
verordeningen vallen onder deze 
besluiten. In een verordening, zoals 
de Algemene Plaatselijke Verorde-
ning, staan regels waaraan inwoners 
en bedrijven in Bronckhorst zich 
horen te houden. Wist u dat wij deze 
besluiten alleen nog officieel publice-
ren op www.officielebekendmakin-

gen.nl? De rijksoverheid heeft hier-
toe besloten. Om de informatie over 
Bronckhorst het gemakkelijkst te 
vinden, raden wij u aan te kijken op 
http://overuwbuurt.overheid.nl. Hier 
staat meer over de inhoud en hoe u 

kunt reageren door bijvoorbeeld een 
bezwaar of zienswijze in te dienen. 

Wat valt er onder officiële 
bekendmakingen?
De officiële bekendmakingen van 
onze gemeente bevatten o.a. de 
volgende aanvragen en (ontwerp)
besluiten:
• Bestemmingsplannen
• Evenementenvergunningen
• Omgevingsvergunningen (bouwen, 

slopen, milieu, kappen etc.)
• Verkeersbesluiten
• Beleidsregels en verordeningen 

(bijv. de subsidieverordening met 
bijbehorende beleidsregels)

Gemeentepagina’s 
In de rubriek Bekendmakingen en 
mededelingen op deze gemeente-
pagina’s vindt u wekelijks alleen nog 
een beknopt overzicht van de beslui-
ten, hieraan kunt u geen rechten 
meer ontlenen. 

E-mailservice
Een voordeel van het digitaal bekendmaken van allerhande besluiten is dat 
u gemakkelijk op de hoogte kunt blijven van wat er in uw straat of buurt 
gebeurt. Hoe? Door u aan te melden voor de gratis e-mailservice op 
http://overuwbuurt.overheid.nl. Na aanmelding ontvangt u steeds automa-
tisch een mail in uw mailbox van de bekendmakingen die u interessant 
vindt. Doen! Heeft u thuis geen computer? Dan kunt u tijdens onze ope-
ningstijden in het gemeentehuis terecht om stukken digitaal in te zien.

Iedere dag leggen jongeren contact 
via internet. Facebook, instagram, 
webcam’s, het is razend populair. 
Lekker anoniem van alles uitwisse-
len 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 per-
fecte 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 jon-
gens niet om liefde en wil hij geld aan 
het meisje wil 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. 

Meldpunt
Het is goed om te weten dat er in de 
Achterhoek het speciale meldpunt 
loverboys is: (0900) 50 07 080, 
7 dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar. Help erger voorkomen en 
aarzel niet contact met op te nemen 
als u hiermee te maken heeft! Ze 
geven graag advies.

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

MELDPUNT  Loverboys

o9oo - 5oo7o8o

Echte liefde?
 

Nee, niet ...

   .. als je iets doet tegen je zin,

   .. als iemand je dwingt tot seks, 

   .. als je seks hebt in ruil voor geld dat je niet mag houden

   .. als je denkt dat jijzelf of iemand anders te maken 

      heeft met een loverboy

        

Onderneem dan actie !!
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D66 Thema-avond: De Achterhoek kantelt

Ladiesnight bij   
Indoor Sport
Vorden - Zaterdagvond 14 maart 
organiseert Catriens’s Kapperij 
een Ladiesnight bij Indoor Sport 
Vorden. Aanvang 19.00 uur. 

Men kan genieten van modeshows, 
sauna, klankschalen sessies, sport-
lessen (fiësta, spinning, yoga), work-

shops, live muziek, hapje drankje, 
lezingen, haar- en styling advies, 
diverse korte behandelingen en een 
verloting! Kaarten voorverkoop € 5,- 
avond zelf € 7,50 (o.a. verkrijgbaar 
bij Ik Voel Me Fijn Zutphen). Kijk 
voor meer info op de Facebookpa-
gina: Ladiesnight Catrien’s Kapperij 

Bekendmakingen 

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

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

Bronkhorst:
• Kapelstraat  2, het organiseren van Bronkhorst Culinair 2015, besluit genomen
• Stedelijk gebied Bronckhorst, plandeel Stad Bronkhorst, actualisatie geldend bestemmingsplan, 

voorontwerpbestemmingsplan

Drempt:
• Zomerweg 61, bouwen werktuigenberging, aanvraag ontvangen

Halle:
• Bielemansdijk 28, plaatsen dakkapel, aanvraag ontvangen
• Dorpsstraat 87, afwijking gebruik bedrijfswoning tot burgerwoning, aanvraag ontvangen
• Halle-Nijmanweg 13, organiseren buurtfeest Halle-Nijman, besluit genomen
• Halseweg 50, veranderen uitrit, aanvraag ontvangen
• Landstraat 8, bouwen ligboxenstal, besluit genomen

Hengelo (Gld):
• Banninkstraat 45, vernieuwen bedrijfsruimte, aanvraag ingetrokken
• Broekweg  2A, het organiseren van Broek Uut Fuif 2015, besluit genomen
• De Heurne 19, kappen 2 essen, besluit genomen
• Hogenkampweg 7, bouwen garage/berging, besluit genomen
• Molenenk 20, vernieuwen voorgevel, aanvraag ontvangen
• Reerinkweg 3, veranderen inrichting, melding beoordeeld
• Ruurloseweg tegenover nr. 19, veranderen uitrit, aanvraag ontvangen
• Sarinkkamp  7, het organiseren van de Quintusloop 2015, besluit genomen
• Varsselseweg 46, veranderen inrichting, melding beoordeeld
• Veldhoekseweg 21, aanleggen uitrit, besluit genomen
• Waarleskamp 18, aanbrengen kapconstructie op garage, aanvraag ingetrokken 
• Zelhemseweg 15 (De Hietmaat), organiseren concours hippique, besluit genomen
• Zelhemseweg 15, bouwen opslagloods, aanvraag ontvangen

Hoog-Keppel:
• A.G. Noijweg 59, veranderen inrichting, melding beoordeeld
• Monumentenweg 30, het organiseren van Keppelrun 2015, besluit genomen

Hummelo:
• Dorpsstraat 22, kappen 2 paardekastanjes, aanvraag ontvangen

Keijenborg:
• Remmelinkdijk 10, dempen vijver en aanleggen vijver, besluit genomen

Steenderen:
• Doesburgseweg 2, intern verbouwen melkveestal
• Kerkhofweg 9, vernieuwen schutting, besluit genomen

Toldijk
• Lamstraat 7, veranderen inrichting, melding beoordeeld

Vorden:
• Berend van Hackfortweg 9, intern verbouwen woning, aanvraag ontvangen
• ’t Heegken 5, veranderen inrichting, melding beoordeeld 
• Het Jebbink 13, organiseren voorjaarsconcert, besluit genomen
• Het Schapenmeer 3, tijdelijk bewonen recreatiewoning, aanvraag ontvangen
• Kerkhoflaan 4, kappen beuk, besluit genomen
• Oude Zutphenseweg 7, wijzigen gebruik, besluit genomen

Wichmond:
• Broekweg 9, bouwen ligboxenstal, aanvraag ontvangen
• Dorpsstraat 19, wijzigen aantal kindplaatsen kindcentrum, besluit genomen
• Dorpsstraat 19, wijzigen aantal kindplaatsen BSO, besluit genomen

Zelhem:
• Ericaweg 12, vergroten bedrijfsgebouw, aanvraag ontvangen
• De Geer 12, plaatsen liftinstallatie en dakkapel, besluit genomen
• Diverse wegen in het centrum, organiseren Smoksmarkt, besluit genomen
• Dr. Grashuisstraat 3, veranderen uitrit, aanvraag ontvangen
• Halseweg 29, organiseren Achterhoek-Sallandveldtocht, besluit genomen
• Hobelmansweg, kappen populier, besluit genomen
• Stikkenweg/Ericaweg, kappen boom, aanvraag ontvangen
• Wolfersveenweg 29, het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken motorcross, besluit 
 genomen

Mededelingen

Snoeiwerkzaamheden 
In verband met snoeiwerkzaamheden sluiten wij onderstaande wegen af:
• Hengelo (Gld), Steenderenseweg, van 10 t/m 13 maart 2015
• Keijenborg, Branderhorstweg, van 16 tot 18 maart 2015

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

Aanvullende beleidsregels participatiewet 
B en w van Bronckhorst hebben op 23 februari 2015 besloten om de volgende beleidsregels vast 
te stellen:
• de beleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Bronckhorst 2015
• de beleidsregels individuele studietoeslag gemeente Bronckhorst 2015
• de beleidsregels tegenprestatie gemeente Bronckhorst 2015
• de beleidsregels verhaal gemeente Bronckhorst 2015
• de beleidsregels kostendelersnorm Participatiewet gemeente Bronckhorst 2015

Daarnaast hebben b en w op 2 maart 2015 besloten om onderstaande regelingen in te trekken en 
een nieuwe regeling vast te stellen:
• de beleidsregel mutatieformulier WWB, IOAW, IOAZ en BBZ
• de beleidsregel terugvordering Wwb, WIJ en IOAW, en verhaal Wwb en
 WIJ Gemeente Bronckhorst 2009
• de beleidsregels WWB scholingsplicht
• de beleidsregels boete WWB, IOAW en IOAZ gemeente Bronckhorst  en
• vast te stellen de beleidsregels maatschappelijke participatie en toeslagen gemeente Bronckhorst 

2015

U vindt de beleidsregels op www.bronckhorst.nl onder Bestuur ➝ Regelgeving en beleid ➝ Maat-
schappelijke zorg en welzijn. U kunt hiervoor tijdens onze openingstijden ook langskomen in het 
gemeentehuis of tegen betaling van kopiekosten exemplaren mee naar huis nemen.

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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

Wooncafés RaboBank
Doetinchem - D66 Europarlementariër Matthijs van Miltenburg en D66 
Gelderland lijsttrekker Michiel Scheffer debatteren op vrijdag 13 maart om 
19:45 uur in de Gruitpoort te Doetinchem over de kanteling van De Achter-
hoek en de rol die economie, innovatie en onderwijs daarbij spelen. Met het 
oog op de verkiezingen voor provinciale staten op 18 maart, gaan zij in op 
welke rol de provincie heeft bij de kanteling van De Achterhoek?

Naast Van Miltenburg en Scheffer 
geven Ted van Vilsteren (sectordirec-
teur Graafschap College), Rolf Winter 
(aanjager Centrum voor Jong Onder-
nemerschap), Henk de Beijer (innova-
tief ondernemer Solabcool B.V.), Joa-
chim Geerdink (zonder-BOX-denker) 
en Jan Engels, (wethouder van de ge-
meente Bronckhorst) hun visie. D66 
kandidaat Statenlid Rigo Heldoorn 
is deze avond de gespreksleider. De 
avond wordt georganiseerd door de 
volgende D66 afdelingen: Bronck-
horst, Doetinchem, Montferland en 
Oude IJsselstreek en is voor iedereen 
vrij toegankelijk.

D66 gaat uit van de eigen kracht van 
inwoners, ondernemers en organi-
saties. Om mensen te stimuleren om 
hun eigen kracht in te zetten, moeten 
zij ruimte krijgen. De provincie kan 
dat bevorderen door het weghalen 

van grensbarrières en het stimuleren 
van ontwikkeling van het Midden- en 
Kleinbedrijf in stedelijk en landelijk 
gebied. Wat is hier voor nodig? 
Het faciliteren van een lerende eco-
nomie, inzetten op extra scholing en 
bijscholing, het bevorderen van vak-
manschap en het verbeteren van on-
derwijsvoorzieningen dragen daar 
aan bij. 

Onmisbaar is de aanleg van breed-
band en het inzetten op de groei van 
de vrijetijdseconomie. Om dit te ver-
wezenlijken kan de provincie inves-
teren en tijdelijk financiële middelen 
beschikbaar stellen. Door te investe-
ren in innovatie en ondernemerschap 
te stimuleren kunnen de 200.000 Gel-
derlanders die de trein, de bus, de fiets 
of de auto nemen om in een andere 
provincie te gaan werken, in de eigen 
provincie werken. Gelderland moet 

niet alleen een mooie woonprovincie 
zijn, maar ook weer een werkprovin-
cie worden.

Regio - Rabobank Noord- en Oost-
Achterhoek organiseert in samen-
werking met DWR notarissen, Ie-
der1, notariskantoor Hobbelink & 
Buitink, Enning Makelaardij, Tap 
& van Hoff notarissen, Scheers en 
Roes Makelaars, Hulleman notaris-
kantoor, Notariskantoor Roerdink & 
Stevelink, Thoma Makelaars en Kei-
stad Notarissen in maart zes Woon-
cafés. De Wooncafés zijn bedoeld 

om woningzoekenden te informe-
ren over wat er allemaal komt kijken 
bij het kopen van een (eerste) huis.

Een (eerste) huis kopen is een span-
nende gebeurtenis. Waar begin je en 
hoe pak je de zoektocht goed aan? 
Wat voor soort huis kun je betalen? 
En wat is verstandig: een huis kopen 
of kun je beter huren? Wat moet je 
juridisch regelen als je gaat samen-
wonen? En kies je voor een bestaande 
woning of een nieuwbouwhuis? Tij-
dens het Wooncafé geven adviseurs 
van de deelnemende bedrijven onder 
het genot van een drankje antwoord 
op deze en andere woonvragen.
Het Wooncafé vindt plaats op 17 
maart bij Rob’s Gastrobar, Nieuwstad 
4A in Lochem. Op 18 maart in Het 
Meestershuis, Dorpsstraat 1 in Vor-
den en op 19 maart in Het Koelhuis, 
Parkstraat 1 in Zutphen. Het Woon-
café is tussen 18.30 en 21.00 uur ge-
opend en belangstellenden kunnen 
binnenlopen op een moment dat het 
hen uitkomt. De Wooncafés zijn vrij 
toegankelijk, aanmelden is niet nodig.
   

 ▶ Facebook.com/hetwooncafe

www.contact.nl



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

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen

Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61

WWW.AGFGARRITSEN.NL 
Let op! Woensdagmiddag gesloten.

Op de rotonde in Toldijk
richting Steenderen na 200 meter links.

Volg ons op Facebook voor alle activiteiten en akties!

Zaterdag
Achterhoekse Proeverij markt

Heerlijke Elstar of Goudreinetten
appelen 3 kilo 2.50
Bloemkool deze week 0.99
Volop voorjaarsgroente 
o.a. Spinazie, Raapstelen ect. 
Grote Frieslanders aardappelen 
 10 kilo 2.50
Vanaf Donderdag volop sla-kool-planten
Aardbeiplanten in grote hangpot, 
div. Pootaardappelen
Nu ook buffelvlees, mozzarela, yoghurt

 Woonboulevard Doetinchem
Telefoon (0314) 392 058
doetinchem@morgana.nl
Vrijdag koopavond  I  Gratis parkeren

Al weer 15 jaar geleden verhuisden Hessel en Petra Lubbers hun zaak van Hengelo Gld naar Doetinchem. Dankzij jarenlange ervaring en de nieuwste innovaties op het gebied van gezond slapen zijn zij met hun team in staat om u een deskundig en professioneel slaapadvies te geven. Het prettige persoonlijke contact is nog steeds vanzelfsprekend evenals de goede service!

Ruim 20 jaar ervaring
ERVAAR ZELF DE SLAAPTEST!
Ervaar zelf wat een persoonlijk aangemeten bed voor u kan betekenen.
8 minuten meten is 10 jaar gezond slapen! Morgana heeft een zeer goede 
prijs-kwaliteit verhouding. Wij bieden al een persoonlijke slaapoplossing
vanaf Eur 800,-. 

HOGE KLANTTEVREDENHEID
Klanten waarderen Morgana Doetinchem met een 8,2!
(ruim 900 reviews). Lees alle klantervaringen op:
www.morgana.nl/ervaringen.

DRIE MAANDEN SLAAPGARANTIE 
Op een compleet slaapsysteem geadviseerd op basis van onze innovatieve 
Slaaptest krijgt u maar liefst 90 dagen Slaapgarantie.
Niet goed, geld terug! 
“Wij gaan voor 100% tevreden klanten. Daarom geldt bij ons; niet goed,
geld terug!”

NIEUWE WINKEL
Sinds begin 2015 zijn wij verhuisd naar onze nieuwe winkel op de
woonboulevard pal naast Auping Plaza. Kom langs en laat u verrassen
en inspireren. U bent van harte welkom!

Voor info en openingstijden: www.morgana.nl

Morgana, verstand van slapen

Raadhuisstraat 9a 7255 BK Hengelo (Gld) Tel. (0575) 46 55 25 

info@gerritsmakelaardij.nl www.gerritsmakelaardij.nl

Go ed Ge zien

OPEN HUIS: vrijdag 13 maart 12.00-13.30 uur
Voormalige school op een perceel van 3540 m2. 

De gunning is onder voorbehoud goedkeuring van 

het college van de gemeente Bronckhorst. Een af-

wijkende invulling en bestemming kan de koopsom 

beïnvloeden. De bestemming is “Maatschappelijk”.  

Detailhandel is uitgesloten.

Vraagprijs: € 129.000,- k.k.

Halle-Nijmanweg 42-44, Halle



PROVINCIALE STATEN VERKIEZINGEN  18 MAART 
 
 
 

Jan Jacob van Dijk  lijsttrekker 
 

Een bloeiende economie 

Regiovertegenwoordiging 
10. Martin Thus  Wehl 

Ook lokaal 
6. Jaap Jonk  Geesteren 

26. Arjan van Lochem  Aalten 
29. Rob Berns - Didam 

 

Voor een goede bereikbaarheid 

 
 
 

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN  18 MAART 

 
 

STEM OP 18 MAART TWEE KEER CDA! 

 
 
 
 
 

Frank Wissink  lijsttrekker 
Rijn en IJssel 

 
 
 

Veilige en duurzame leefomgeving 

Leefbaar Achterhoek met glasvezel 

Veilige dijken 

Lage belastingen 

Betrouwbare gesprekspartner 

Aandacht voor uw  
eigen regio 

Duurzaam en 
bereikbaar 

Iedereen doet  
mee 



Voorspeelochtend van 
muziekvereniging Jubal
Baak - In Zaal Herfkens wordt op 
zondag 15 maart een voorspeeloch-
tend gehouden van Muziekvereni-
ging Jubal. Op deze ochtend zullen 
de leerlingen optredens verzorgen. 
Het thema is: ‘Muziek maken doe je 
samen!’ Aanvang 11.30 uur, de toe-
gang is gratis.

Allerlei instrumenten worden be-
speeld door muzikanten met verschil-
lende niveaus: leerlingen die net zijn 
begonnen en leerlingen met al een A, 
B of een C diploma. Daarnaast zullen 
zij in verschillende samenstellingen 
optreden, speelt het opleidingsorkest 

en is er een optreden van de koper-
groep. Al met al een leuk en afwisse-
lend programma.

“De ochtend is niet alleen bedoeld 
om je ouders, broers, zussen, opa’s en 
oma’s te laten horen wat je al kunt en 
te laten zien hoe leuk muziek maken 
is,” vertelt de voorzitter. “De ochtend 
is eveneens bedoeld voor volwasse-
nen en kinderen die interesse heb-
ben om ook een instrument te leren 
bespelen. De docenten en het bestuur 
zijn aanwezig en kunnen u informatie 
geven over de opleidingsmogelijkhe-
den bij Jubal.”

   

Agrarisch Verleden Herleeft
De Oude Trekker en Motoren Ver-
eniging (OTMV) afdeling Gelder-
land houdt op 16 en 17 Mei 2015, 
voor de 27ste maal, het evenement 
‘Het Agrarisch Verleden Herleeft’.

Het evenement wordt gehouden bij 
Vleesboerderij Garritsen, Wolfstraat 
5 in Toldijk. Dit jaar wordt de show 
gecombineerd met het 6e Oldtimer 
Truck Treffen Achterhoek van de 
Stichting Old Transport Achterhoek.

In dit weekend wordt de historie van 
de landbouwmechanisatie en hetbe-
roeps wegtransport vanaf begin 1900 
tentoongesteld. Aan de bezoekers 
worden tal van oldtimer stationaire 

motoren, werktuigen, tractoren en 
vrachtwagens getoond. Er wordt ge-
demonstreerd hoe het er vroeger aan 
toe ging.
Er is ook een oldtimer trekkertrekbaan 
aangelegd. Het gehele weekend is er 
de mogelijkheid om deel te nemen 
aan de oldtimer trekkertrek. Ook is 
er een markt met allerhande kramen, 
aan tractoren gerelateerde producten 
maar ook kramen met eigentijdse en/
of handgemaakte artikelen.

Wilt u deelnemen met uw eigen old-
timer aan de show, trekkertrek of met 
een kraam uw waar verkopen, dan 
kunt u zich aanmelden via info@ot-
mv-gelderland.nl.

   

Oosterwijkse Pinksterfeesten

Amerikaanse avond, shows 
en Trekkertrekwedstrijden
Oosterwijk - Ook dit jaar organi-
seert de buurtvereniging Oosterwijk 
weer tijdens de Pinksteren de Oos-
terwijkse Pinksterfeesten, op zater-
dagavond 23 mei en zondag 24 mei 
2015.

Op zaterdagavond zal er een Ameri-
kaanse avond worden georganiseerd. 
Deze avond zullen er een aantal Ame-
rikaanse trucks die lid zijn van de US 
Heavy Duty Truck Owners Club aan-
wezig zijn.

Deze trucks zijn op de zaterdagavond 
en ook op de zondag te bezichtigen en 
op zaterdagavond zullen ze een licht-
show verzorgen. Tevens zal op deze 
avond alvast begonnen worden met 
het Trekkertrek-programma voor de 
sport- en de hobbysportklasse. Zij zul-
len dan alvast een poging wagen voor 
de sleepwagen.
Het tentgebeuren zal in het teken 
staan van de Amerikaanse sfeer. Een 
country en westernband zal zorgen 
voor de muziek. Ook zal er een ro-
deostier zijn en een optreden van de 
country line dancers. De aankleding 
van de tent zal ook Amerikaans zijn.
De organisatie zou het leuk vinden 

om ook Amerikaanse voertuigen zo-
als personenauto’s en landbouwtrac-
toren ten toon te stellen. Alle voer-
tuigen van Amerikaanse afkomst zijn 
welkom.
De organisatie doet dan ook een op-
roep naar iedereen die in het bezit is 
van een dergelijk voertuig of iets an-
ders dat van belang kan zijn om een 
invulling te geven aab deze Ameri-
kaanse avond. Aanmelden kan via de 
mail buurtoosterwijk@gmail.com of 
telefonisch 0314-621694.

Trekkertrekwedstrijden
Zondag 24 mei, 1e Pinksterdag, zal 
geheel in het teken staan van de jaar-
lijkse grote Trekkertrekwedstrijden. 
Er zal dan weer op drie banen worden 
getrokken.
De organisatie hoopt op heel veel 
deelnemers, in de standaard- en de 
sportklasse. Binnenkort start de in-
schrijving weer voor de verschillende 
klassen. De Oosterwijkse pinkster-
feesten zullen op 1e Pinksterdag wor-
den afgesloten met een grote feest-
avond in de tent met de band Hike.
   

 ▶ www.bvoosterwijk.nl
   

Start collecte Reumafonds
Regio - Het Reumafonds houdt bin-
nenkort de jaarlijkse landelijke 
collecte. In de week van 16 t/m 21 
maart 2015 komen ruim 63.000 
vrijwilligers in actie om door heel 
Nederland geld op te halen voor de 
bestrijding van reuma.

In Nederland leven bijna twee mil-
joen mensen met deze ingrijpende 
aandoening, die niet te genezen of 
te voorkomen is. Onderzoek naar de 
oorzaak en behandeling van reuma is 
kostbaar. Daarom is uw bijdrage hard 
nodig.

Onzichtbare ziekte
Mensen met reuma hebben vooral 
last van pijn en moeheid, beide on-
zichtbare kenmerken. Reuma is een 
verzamelnaam voor ruim 100 aan-

doeningen aan botten, gewrichten 
en spieren. Het is een auto-immuun-
ziekte. Dit betekent dat het natuurlijke 
afweersysteem het eigen gewrichts-
weefsel (en soms organen) aanvalt. 
Hierdoor hebben mensen met reuma 
vaak last van ontstekingen aan ge-
wrichten of spieren en is bewegen 
pijnlijk. Reuma kan jong en oud over-
komen.

Steun van iedere Nederlander nodig
Het Reumafonds strijdt voor een be-
ter leven met reuma. Nu en in de 
toekomst. We geven voorlichting, 
ondersteunen patiëntenactiviteiten 
en komen op voor de belangen van 
mensen met reuma bij politiek en 
zorg. We financieren onderzoek naar 
betere behandelmethoden en naar de 
oorzaak van reuma.

Regio - Het pop-up restaurant voor 
één dag, Goan Etten, is sinds een aan-
tal jaren een succesvol en gewaardeerd 
concept.

Je reserveert voor jou, je partner en 
vrienden en krijgt een plaats, datum en 
tijd. Pas twee dagen voor aanvang krijg je 
een mail met de exacte locatie. Dineren 
in de kassen, een houtzagerij of geiten-
boerderij; het kan allemaal. Er wordt een 
driegangenmenu gekookt met produc-
ten uit de Achterhoek met bijpassende 
Achterhoekse wijnen en Achterhoekse 
muziek of een verhalenverteller. Dieet-
wensen? Geen probleem. Geef ze door 
bij de reservering. De data voor 2015: 
Op 24 april in Zutphen, 29 mei in Doe-
tinchem, 26 juni in Groenlo, 28 augustus 
in Steenderen, 25 september in Vorden 
en 30 oktober in Winterswijk. 
Reserveren: www.gaon.nl.Volle bak bij Gaon Etten. (foto: Achterhoek Foto)

Stichting Gaon Etten start het jaar 2015 met diverse nieuwe locaties en ideeën

Gaon Etten gaat het vierde culinaire jaar in

Toldijk - Op zaterdag 14 maart 
wordt bij Boerderijwinkel AGF De 
Kruisbrink aan de Kruisbrinkseweg 
7 in Toldijk het grote Achterhoek-
se Proeverij Event georganiseerd. 
Deze proeverij is overdekt en is ge-
opend van 10.00 tot 16.00 uur.

Deze dag kunnen verschillende 
streekproducten worden geproefd. 
De Schelfer uit Geesteren maakt van 
mooie biologische varkens de lekker-
ste ham en droge worst in eigen slage-
rij. Fruitboerderij Groot Antink biedt 
jam, siropen, sauzen en chutneys en 
Mosterdmakerij De Braakhekke heeft 
mosterd in vele smaken, maar ook 
mosterdmayo. Keuper Pasta Hengel-
velde maakt op natuurlijke basis pasta 
en deegwaren, ook van spelt. Um d’n 
Olden Smid uit Velswijk heeft ver-
schillende likeuren.

Proef ook de paddenstoelen van Eet-
baar hout uit eigen tuin van Groene 
Takken uit Voorst, weckproducten 
en honing van De Elsenhof Kilder, 
de overbekende appelplaatkoek van 
Puur en Heerlijk streekproducten uit 
Eefde en verse Hollandse aardbeien. 
De Kruisbrink AGF Garritsen Toldijk 
heeft nieuwe versgeperste fruitsappen 

en de overheerlijke Achterhoekse ge-
draaide pieper.
Buffelboerderij Arns uit Zevenaar laat 
mozzarella en buffelvlees proeven. 
Dit bedrijf is in 2003 begonnen met 
het melken van waterbuffels. De melk 
wordt in eigen kaasmakerij verwerkt 
tot mozzarella, yoghurt en gekruide 
olie. De buffels worden op diervrien-
delijke wijze gehouden in stropot-
stallen. In het voorjaar en de zomer-
maanden kunnen de buffels kiezen of 
ze naar buiten gaan in de buitenbak of 
liever binnen blijven. Voor de proeve-

rij bij De Kruisbrink gaat Ronald Pelg-
rom van IJsboerderij De Steenoven uit 
Hummelo de uitdaging aan om van 
buffelmelk lekker ijs te maken.

Het grote Achterhoekse Proeverij 
Event in Toldijk is een initiatief van 
gastheer Dick Garritsen. “Je moet el-
kaar versterken. Door deze proeverij 
kunnen mensen kennismaken met de 
producten uit deze streek. Het gaat 
om het ervaren van smaak.” 
Bij AGF De Kruisbrink is ruime par-
keergelegenheid, toegang is gratis.

Anita Arns en Dick Garritsen bij de buffels in Zevenaar.

zaterdag 14 maart

Achterhoekse Proeverij Event

Hengelo - Op zaterdagavond 28 fe-
bruari presenteerde team Cliffra-
cing haar plannen voor het seizoen 
2015. De belangstelling was groot, 
zowel het team als de vele bezoekers 
kijken terug op een mooie avond.

Team Cliffracing uitkomend met het 
bekende nummer 58 is duidelijk klaar 
voor de titelstrijd in het NK Super-
cup 600 kampioenschap. Cliff Kloots 
Hamove lid van team Cliffracing liet 
weten een mooi programma te rijden 
met de NK Supercup 600. Cliff zal ook 
mee doen in enkele wedstrijden voor 
de BeNeCup waaronder de race in 
Hengelo Gld op de “Varsselring”.

Het doel van Cliffracing is om dit jaar 
de titel van de NK Supercup 600 te 
winnen. Tijdens de avond werden de 
mensen vermaakt met door een DJ en 
was er naast de presentatie ook een 
verloting.
Het hoogtepunt van de avond was de 
onthulling van de nieuw ontworpen 
website, www.cliffracing.nl. Na afloop 

van de avond waren de reacties erg 
positief, zowel van de bezoekers als 
van het team zelf. Het team bedankte 
de partners die het mede mogelijk 
hebben gemaakt om deze avond te or-
ganiseren.Het team heeft veel nieuwe 

mensen kennis kunnen laten maken 
met de wegrace en wat ze zoal doen. 
Cliff vond het bijzonder prettig dat de 
bezoekers en partners van Cliffracing 
hadden genoten van een avond vol 
nieuws en gezelligheid.

Teampresentatie Cliff Kloots 2015. Foto: Henk Teerink. 

Het doel dit jaar: de titel van de NK Supercup 600 te winnen

Wegrace Team Cliffracing onthult plannen

Voor de proeverij 
wordt ijs gemaakt 
van buffelmelk
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Vroege voorjaarswandeling 
over landgoed Vorden
Vorden - De boswachter van Gel-
dersch Landschap & Kasteelen or-
ganiseert op woensdag 18 maart een 
voorjaarswandeling op landgoed 
Vorden. 

Kastelen spreken tot de verbeelding, 
maar de bewoners leefden vroeger 
niet in een sprookje. Het kasteel had 
een functie, net als het landgoed dat 
er bij hoorde.
De boswachter laat zien wat er in het 
huidige landschap nog over is van het 
vroeger aangelegde landgoed. Ook de 
verschillen met de omgeving, zoals 

in de aangrenzende Kieftskamp, zijn 
zichtbaar.
De wandeling start om 14.00 uur op 
de parkeerplaats aan de Vordensebos-
weg te Vorden. Duur: ca. 2,5 uur. Kos-
ten: € 5,- p.p., kinderen t/m 12 jaar € 
2,50 p.p. Donateurs Geldersch Land-
schap & Kasteelen gratis op vertoon 
van GLK-pas. Reserveren niet nodig.
   

 ▶ Informatie: www.glk.nl/
evenementen

 ▶ Wim de Vries: 06 17 320 363
 ▶ Ronald Mannessen: 06 28 865 433.

   

Zwerfvuilactie Buiten
‘Gewoon’ Schoon
Vorden - Onder dit motto zullen zaterdag 21 maart meer dan 100 vrijwilli-
gers gewapend met vuilniszakken het zwerfvuil verwijderen uit bermen en 
sloten in het buitengebied van Vorden.

Ook in andere gebieden van de ge-
meente Bronckhorst zijn er soortge-
lijke activiteiten. Vrijwilligers zijn o.a. 
afkomstig van verschillende (buurt)
verenigingen zoals Hackfort, de Wil-
denborch, Wildbeheer Eenheid IJssel 
Oost, Wichmond/Vierakker, Werk-
groep Leefbaarheid Vorden, Kranen-
burgs Belang, hengelsportvereniging 
“De Snoekbaars”, de Vordense Rijwiel 
Toerclub “De Achtkastelenrijders”, D-
pupillen van voetbalvereniging Vor-
den en leerkrachten van school “Het 
Hoge”.

Ook veel particulieren die niet gebon-
den zijn aan een club of vereniging 
doen mee. 

Help ook mee
Verleden jaar werd er in het buitenge-
bied van Vorden totaal 1400 kg zwerf-

vuil verzameld.Een dergelijk karwei 
vereist veel menskracht, vrijwilligers 
zijn dan ook nog steeds van harte 
welkom. De ervaring leert dat het niet 
alleen een nuttige maar ook een ge-
zellige activiteit is. Aanmelden voor 
Wichmond/Vierakker bij de heer J. 
Rietman, tel. 441999. Voor de overige 
gebieden bij mevr. Wil Voerman, tel. 
552133 of mevr. Ria van Vleuten, tel. 
553357.

Wethouder sluit af
Wethouder Arno Spekschoor van de 
gemeente Bronckhorst zal ook mee-
helpen en om 12.30 uur de actie offi-
cieel afsluiten aan de Baakseweg 1A, 
het terrein dat door Natuurmonu-
menten beschikbaar wordt gesteld. 
Het gemeentebestuur van Bronck-
horst zorgt voor een drankje en een 
boerenkoolmaaltijd. 

   

Zwembad In De Dennen blij 
met kampeermogelijkheid 
Vorden - Gemeente Bronckhorst 
heeft op verzoek van stichting 
Zwem- en recreatiebad in de Den-
nen medewerking verleend om 
(groeps)kamperen op de ligweiden 
van het zwembad toe te staan. 

De gemeente verleent geen medewer-
king aan de gevraagde uitbreiding met 
horeca buiten het zwemseizoen.

(Groeps)kamperen
In de Dennen is blij met de toestem-
ming om de accommodatie te mogen 
gebruiken voor meerdaagse (zwem)
kampen. Vooral de doelgroep vereni-
gingen en scholen zijn hiervoor ge-
schikt. Alle voorzieningen en omstan-
digheden zijn ruimschoots aanwezig 
voor een mooi en actief verblijf op het 
zwembad. Wie wil er nu niet vanuit 
zijn tent een duik nemen in het heer-
lijke zwemwater. 

Horeca
Met de weigering van de gemeente 
om horeca buiten het zwemseizoen 
toe te staan, is een gat in de begroting 
van de stichting ontstaan. In de Den-
nen heeft moeite met de onduidelijke 
argumenten die de gemeente voor de 
weigering aanvoert.
In de Dennen voldoet aan alle regels 
die gelden voor het bedrijven van ho-
reca. Hierbij moet worden gedacht 
aan het voldoen aan de eisen van de 
drank- en horecawet, de brandveilig-
heid en de sociale hygiëne.

Daarnaast is geen sprake meer van 
subsidies en wordt uitsluitend ge-
werkt met betaalde krachten ten tijde 
van horeca buiten het zwemseizoen. 
Met deze manier van werken is vol-
gens de stichting geen sprake van on-
eerlijke concurrentie.
De opstelling van de gemeente staat 
op gespannen voet met de zelfred-
zaamheid die het verwacht van het 
zwembad. In het door de gemeente-

raad goedgekeurde exploitatieplan 
van de stichting is expliciet aangege-
ven dat horeca-inkomsten worden 
verkregen buiten het zwemseizoen. 
Kennelijk vreest de gemeente voor 
precedentwerking als de stichting wel 
toestemming krijgt.
Dit onderbouwt de gemeente echter 
onvoldoende in haar weigering. Het 
is wenselijk dat de gemeenteraad een 
principiële discussie voert over het 
toestaan van horeca in dit soort situ-
aties.

Hoe nu verder
In de Dennen richt zich de komende 
jaren vooral op het verder terugbren-
gen van de energiekosten, het inzetten 
van meer vrijwilligers om de perso-
neelskosten beheersbaar te houden, 
het organiseren van meer activiteiten 
voor de jeugd en het verhogen van de 
horeca-omzet door het verder uitba-
ten van de accommodatie. 

Het bestuur van de stichting ziet on-
danks de weigering van de gemeente 
de toekomst met vertrouwen tege-
moet. De stichting beschikt immers 
over betrokken bestuursleden, per-
soneelsleden en vrijwilligers die alle-
maal hun talenten aanwenden om dit 
mooie gezellige zwembad voor Vor-
den en omgeving te behouden.

Desondanks kan het zwembad nog 
steeds vrijwilligers gebruiken die zich 
om wat voor manier dan ook willen 
inzetten. Hiervoor kan contact wor-
den opgenomen met het zwembad 
via telefoon 0575 - 551203 of email 
info@zwembad-indedennen.nl.

Opening seizoen
Op 26 april opent In de Dennen de 
deuren voor het zomerseizoen 2015. 
De voorverkoop van abonnementen 
is gestart. Iedereen die een abonne-
ment koopt, steunt daarmee ook het 
zwembad!

Vorden - Ruim 3 maanden kon u uw 
statiegeld doneren. Druk op de knop 
en het was voor elkaar. Dat leverde 
€ 252,30 op. Hartelijk dank! De op-
brengst ging naar de kraamkliniek 
in aanbouw in het dorp Sifoe in 
Gambia, West Afrika. 

Op 7 februari was het zover en werd 
de kraamkliniek overgedragen aan de 
gemeenschap, compleet met toespra-
ken en doorgeknipte linten. Dit al-
les gebeurde samen met de besturen 
van Gamrupa the Gambia en Europe, 
met hoogwaardigheidsbekleders en 
de metselaars, de verloskundige en 
vrijwilligers. Een bont gezelschap. De 
feestelijke opening draaide uit op een 
spetterend feest met honderden men-
sen.

Na twee dagen werd de eerste baby 
geboren, een jongen, daarna volgden 
er meer met een gemiddelde van 1 per 
dag. De moeders zijn zo gelukkig met 
deze nieuwe mogelijkheid om hun 

kindje veilig ter wereld te brengen en 
dat dit ook nog eens mogelijk is dicht 
in de buurt. Zelfs nu de inrichting nog 
niet helemaal compleet is, maar daar 
wordt aan gewerkt.

Wilt u blijven steunen voor gezond-
heid of onderwijs, het vervoer van 

goederen of medicijnen? Neem 
dan contact op met Henny Sueters 
0575 556658 of Hinke de Klerck 0575 
467304.
Ook kunt u een bedrag overmaken op 
NL24 RABO 0147964490 t.n.v. Gam-
rupa Europe te Vorden. Graag met 
vermelding van : donateur, naam en 
adres; of bijv. eenmalig. Wat u ook 
kiest, ze zijn blij met elke vorm van 
samenwerking.

Stichting Gamrupa Europe, maandag-
weg 2, 7251 MT te Vorden.
Voor meer informatie over de Stich-
ting Gamrupa Europe en hun werk-
zaamheden, neem een kijkje op de 
website.
   

 ▶ www.gamrupa.org

Vorden - Veel bedrijven en ZZP’ers 
moeten snel en gemakkelijk in kun-
nen spelen op nieuwe ontwikkelin-
gen en marktveranderingen. Om 
aan deze vraag te voldoen breidt de 
LubronGroep aan de Netwerkweg 2 
in Vorden haar capaciteit verder uit. 
Het bedrijf zet grote stappen in de 
techniek om bedrijvigheid zoals in-
novatie en kennisdeling in de regio 
te stimuleren. Het aangekochte pand 
bevat een Werkplaats en een Innno-
vatieloods en biedt met 629 vierkante 
meter voldoende ruimte voor ont-
wikkeling, gezamenlijke projecten, 
een werk community, trainingen en 
workshops in de techniek en bouw.

De LubronGroep heeft zich de afge-

lopen 18 jaar bewezen als betrokken 
werkgever en gedegen projectbureau 
voor vakbekwame medewerkers in de 
techniek en bouw op alle niveaus. Het 
uitbreiden van de personele bezetting 
met vakmensen van de LubronGroep 
wordt door opdrachtgevers altijd als 
positief ervaren. De nieuwe locatie in 
Vorden geeft ruim de mogelijkheid ver-
der te specialiseren en uit te breiden. 
De sectoren metaal en industrie die nu 
in Hengelo Gld door Lubron worden 
bediend gaan na een verbouwing naar 
Vorden. De installatietechniek blijft in 
Hengelo Gld.

De werkplaats
In de grote werkplaats kunnen bedrij-
ven en ZZP’ers gebruiken maken van 

ruimte, arbeidscapaciteit en materiaal. 
Hebben klanten bezettingsproblemen 
en/of willen ze gebruik maken van de 
uitgebreide faciliteiten van de werk-
plaats, dan kunnen ze samen met de 
vakmensen van de LubronGroep hier 
hun projecten realiseren. De werk-
plaats wordt zodanig ingericht dat op 
efficiënte wijze zeer uiteenlopende 
projecten op kleine schaal kunnen 
worden uitgevoerd.

De Innovatieloods
Technische ideeën worden werkelijk-
heid in de Innovatieloods. Dit centrum 
voor (co-)creatie gaat zich volledig 
richten op het uitdenken van concep-
ten en vervaardigen van fysieke toepas-

singen voor (duurzame) techniek en 
bouw. Met behulp van CAD-software 
en 3D-print technieken kunnen ont-
werpen hier tastbaar gemaakt worden. 
Van eerste idee tot prototype of nul-se-
rie, als startend ondernemer of erkend 
bedrijf, voor duurzame of commer-
ciële doeleinden. De Innovatieloods 
staat onder begeleiding van een tech-
nisch Labmanager en wordt een ideale 
ruimte voor kennisdeling, experimen-
teren, engineeren en creatie. De werk 
community van de LubronGroep heeft 
daarnaast brede kennis in de techniek 
en bouw en zal bij moeilijke vraagstuk-
ken ingezet worden als denktank.Na de 
verbouwing en werkplaatsinrichting 
wordt het pand officieel geopend.
   

 ▶ www.lubrongroep.nl

Het pand dat de LubronGroep aan de Netwerkweg in Vorden heeft betrokken.

Kraamkliniek in Sifoe, Gambia

Werkplaats en Innovatieloods aan de Netwerkweg in Vorden

De LubronGroep start TechniekCenter

Opbrengst statiegeldactie Albert Heijn 
Vorden voor Gamrupa Europe

Moeders blij met 
mogelijkheid om 
veilig te bevallen

Afdeling 
installatietechniek 
blijft in Hengelo

Vo
rd

en

Ontvang het laatste nieuws het eerst via Facebook 

Like ons:         /ContactVorden
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Vorden - Genodigden en belangstel-
lenden waren donderdagmiddag 5 
maart getuige van de opening van 
het zogenaamde Stinzenpaleis op 
landgoed Hackfort. Gedeputeerde 
Jan Jacob van Dijk van de provincie 
Gelderland en Luc Berris, adjunct-
regiodirecteur van Natuurmonu-
menten Gelderland deden dit door 
het planten van de laatste bolletjes.

Afgelopen jaren zijn er tweehonderd-
duizend bolletjes geplant in het bos 
rondom kasteel Hackfort door de bos-
wachter en heel veel vrijwilligers om 
zo de stinzentuin van weleer in oude 
glorie te herstellen. Het project heeft 
liefkozend de naam ‘Stinzenpaleis’ 
gekregen.

Herstel cultureel erfgoed
De heer Berris heet alle aanwezigen 
welkom en ook alvast alle bezoekers 
die ongetwijfeld zullen komen. “Want 
met hen willen we ons enthousiasme 
delen voor dit mooie stukje Gelder-
land en dit cultureel erfgoed. We zijn 
blij en trots dat we bij kunnen dragen 
aan het weer leefbaar maken en open-
stellen van landerijen en buitenplaat-
sen voor een zo groot mogelijk pu-
bliek. Het verhoogt de kwaliteit van de 
gemeente Bronckhorst”, zegt Berris.

Na deze woorden verrichten hij en de 
heer Van Dijk de openingshandeling 
en vertelt: “Het steeds wisselende ta-
pijt van bloemen, waarvan nu al iets te 
zien is en straks nog veel meer, maakt 
dat Natuurmonumenten ons verrast 
met nieuwe dingen. Wij leveren een 
financiële bijdrage en zij hebben de 
expertise om het uit te voeren. Een 
prettige manier van samenwerken!”. 
Uit handen van Berris ontvangt hij het 
boek “Tuinieren met stinzenplanten”, 
van de voor het project verantwoorde-
lijke tuinarchitecte en tuinhistorica, 

Trudi Woerdeman, van het tuinad-
viesbureau de Warande uit Laag Kep-
pel.

Herkomst stinzen
De termen stinzenplant en stinzen-
bol zijn afgeleid van het Friese woord 
‘stins’, dat ‘stenen huis’ betekent. De 
meeste stinzen zijn tussen 1200 en 
1400 gebouwd als stenen huis in de 
vorm van een toren, later ontwikkeld 
tot landgoederen. Stinzenplanten vor-
men dus een bijzondere groep verwil-
derende sierplanten rond landgoede-
ren.

Woerdeman, stuwende en volharden-
de kracht achter dit project, is samen 
met Jan Willem Overmars, ook van 
Warande in opdracht van Natuurmo-
numenten gestart in 2009 met onder-
zoek doen naar de historie van het 
landgoed, het inventariseren van de 
aanwezige soorten stinzenplanten en 
het maken van een ontwerp.

Uit het eigen terrein zijn sneeuwklok-
jes, bosanemonen, en lelietjes van 
dalen gehaald. “En tot onze verras-
sing groeven we de historische nar-
cis Mrs. Langtry op. Deze hebben we 
heel goed vertroeteld, zodat we deze 
bijzondere stinzenplant plus vele an-
dere oorspronkelijke soorten konden 
terugplanten”, zegt een zeer bevlogen 
Woerdeman die samen met haar hond 
aanwezig is. “Dit zijn onder andere 
boshyacinten, lenteklokjes, vroege 
sterhyacint, vingerhelmbloem en hol-

wortel. De bloei is verspreid over drie 
fasen van half februari tot half mei.”

Vele handen verzetten stapels werk
Woerdeman: “Het is al eerder gezegd, 
maar zonder de inzet van de vele 
vrijwilligers hadden we de bolletjes, 
waarvan zo’n zestigduizend dit jaar, 
niet de grond in gekregen! Daarnaast 

hebben de vele handen alle bramen-
struiken en brandnetels verwijderd. 

Een enorme klus, die de komende tijd 
nog blijft, totdat het ‘braamstruik- vrij’ 
is.” Woerdeman wordt bedankt voor 
haar enorme expertise en inzet en 
ontvangt een prachtige bos bloemen 
van Berris.

Eén van de aanwezige vrijwilligers 
vertelt dat het inderdaad een heel 
karwei was, die hem heel soms moe-
deloos stemde.”Maar nu het project 
afgerond is ben ik blij en ga ik toch wel 
om de twee weken even kijken hoe 
het erbij ligt. Het verandert elke keer 
en dat is heel mooi en verrassend. 
Laat de lente maar komen!”.

De heer Jan Jacob van Dijke (tweede van links), Luc Berris en Trudi Woerdeman openen het Stinzenpaleis. 

Stinzenpaleis op landgoed Hackfort is een waar lentefeest

“Het verhoogt de 
kwaliteit van de 
gemeente”

Nationale Boomfeestdag 

Kinderen belang van groene 
omgeving bijbrengen
Bronckhorst -Op woensdag 18 
maart wordt ook in de gemeente 
Bronckhorst de landelijke boom-
feestdag gehouden.

In Bronckhorst heeft het Comité 
Boomfeestdag Bronckhorst de zorg 
hiervoor overgenomen van de ge-
meente.
Dit vanuit de motivatie dat de Boom-
feestdag een uitstekend instrument is 

om kinderen het belang bij te brengen 
van een gezonde groene omgeving. 
De groepen acht van de basisscholen 
krijgen een plek in de gemeente toe-
gewezen om een boompje te planten.

Er nemen dit jaar acht scholen deel op 
verschillende locaties.
De Rabobank schenkt een geldbe-
drag. De firma Horsting schenkt ap-
pels voor de kinderen.

   

ClédingkanTine komt weer 
met kledingbeurs
Hengelo - 12 maart is er weer de 
nummerverkoop van de Cléding-
kanTine. Voor veel mensen is de 
ClédingkanTine al heel bekend en 
voor anderen hier een kleine uitleg.

De oprichters van de ClédingkanTine 
zijn Clementine en Tine. Vandaar 
de naam. De ClédingkanTine is een 
beurs voor tiener-/dameskleding. 
Hiervoor kunt u kleding inbrengen. 
Ook schoenen/laarzen en tassen zijn 
van harte welkom.

De kleding moet wel modieus zijn en 
in goede staat.
Voor dat u de kleding komt inbrengen 
haalt u eerst voor €1,50 24 prijsstic-
kers. Deze kunt u gebruiken om zelf 
uw kleding te prijzen. 70% procent 
van de opbrengst is voor u. U bepaalt 
zelf de prijzen.

Dag van de beurs
Op de dag van de beurs komt u het ‘s 
morgens inleveren en op vrijdag 27 
maart haalt u het restant en uw enve-
lop met de verdiensten op. Zelf hoeft 
u de kleding dus niet te verkopen. De 

kleding die u niet meer terug hoeft, 
wordt geschonken aan een goed doel. 
U kunt dit zelf duidelijk aangeven op 
de prijsstickers. U krijgt uitgebreide 
informatie mee naar huis zodat u al-
les nog eens rustig kunt nalezen.

Voldoening
De ClédingkanTine maakt op deze 
manier veel mensen blij. Natuurlijk 
de verkoper die een opgeruimde kast 
heeft en er ook nog iets aan verdient.
En natuurlijk de tieners en dames 
die met verse kleding weer naar huis 
gaan. En als laatste het goede doel 
waar het restant kleding naar toe gaat.

Data en tijden
De nummer/prijssticker verkoop is 
op donderdag 12 maart van 09.00 tot 
10.00 en van 18.00 tot 19.00. In Party-
centrum Langeler aan de Spalstaat 5 
in Hengelo Gld.
De Tiener en Damesbeurs zelf is op 
donderdag 26 maart, van 18.00 tot 
21.00 uur. Ook in Partycentrum Lan-
geler.
Het aantal nummers is beperkt en op 
is ook écht op.

Hummelo/Borculo - Er werd nog net 
niet gedanst tijdens het Boekenbal 
in zaal Kerkemeijer afgelopen za-
terdag. Maar dat moment komt wel 
steeds dichterbij. Tijdens de start 
van de Boekenweek Achterhoek 
en Liemers werd ‘Tante Rikie’s On-
mundig Mooie Verhalenboek’ - uit-
gegeven door de Feestfabriek - tot 
beste streekboek van 2014 gekozen. 

De prijs voor dit boek, een fraai beeld-
je en een klein geldbedrag, werd in 
ontvangst genomen door de beroem-
de Tante Rikie, icoon van de Zwarte 
Cross, en door Gijs Jolink, een van de 
mensen die de redactie vormden en 
de verhalen schreven voor het boek.

Streektaal tot leven brengen
Het werd duidelijk dat dit boek een 
goede aansporing vormt om toch 
vooral de streektaal te handhaven, 
te onderwijzen en meer tot leven te 
brengen. Er waren ook auteurs zoals 
Ronald Giphart die aan het boek in 
de streektaal meewerkten, maar die 
streektaal zelf niet machtig zijn.

In die situaties waren de samenstel-
lers niet te beroerd om dat voor hen in 
de fraaie streektaal te vertalen, zo kon 
Gijs Jolink zaterdag met de nodige hi-
lariteit vertellen. Er waren over 2014 
meer boeken over de Achterhoek en 
de Liemers verschenen dan het jaar 
daarvoor. In totaal 70 en na vele zorg-
vuldige afwegingen kwam de jury uit-
eindelijk tot vijf nominaties.

Genomineerden
Genomineerd was ook het boek ‘Ver-
anderend Winterswijks Landschap’ 
met imposante foto’s van Han Hen-
driks en tekst van Frans Tolsma. En 
Eddy ter Braak had geschreven over 
Isadora Duncan, een verhaal rond 
het verblijf van de wereldberoemde 

danseres in Lochem. Theologe Netty 
Hengeveld had prachtige streektaal-
gedichten geschreven met illustraties 
van Gineke Klein Hazebroek.
En er was een beroemd boek over ‘In-
novatieve Ondernemingen in de Ach-
terhoek’ van Wim Dieleman.

Niet alle boeken zijn in het dialect, 
maar ze gaan wel over de Achterhoek 
en de Liemers en geven aanzetten 
om de streek meer te profileren, daar 
komt het grosso modo op neer. Het 
was juryvoorzitter Annie Freriks die 
het uitgebreide en goed onderbouw-
de juryrapport voorlas en de uitslag 
bekendmaakte.

Achterhoekse boekenbal
De bijeenkomst werd beter bezocht 
dan vorig jaar, zo kon ceremonie-
meester Joop Hekman vertellen. Zo 

krijgt dit Achterhoekse boekenbal 
toch steeds wat meer status. Er vindt 
zoals bekend al lange tijd een gevecht 
plaats om de streektaal meer te pro-
moten en het (culturele) belang daar-
van te onderstrepen. Er zijn toch nog 
steeds veel mensen die in de streek-
taal hun gedachten en gevoelens het 
best kunnen uiten.

Bij de aankoop van een streekboek tij-
dens de Boekenweek Achterhoek en 
Liemers krijg je het Boekenweekge-
schenk Flonkergood cadeau. Daarin 
opgenomen een serie korte verhalen 
en gedichten die het aantal woorden 
van 300 niet overschrijden en neerge-
zet in de streektaal, de mooderspra-
oke dus.
   

 ▶ www.ecal.nu

Links Gijs Jolink, rechts tante Rikie en midden juryvoorzitter Annie Freriks

Tante Rikie’s verhalenboek is gekozen 
tot het beste streekboek van 2014
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Sociï speelt gelijkspel
Wichmond - Sociï mocht zondag 8 
maart op bezoek in Hall bij SHE, de 
nummer laatst uit de 5e klasse G. Vol 
goede moed ging de ploeg op pad 
om er uiteindelijk gedesillusioneerd 
weer te vertrekken.

Het begin was voortvarend van Sociï, 
al na 15 seconden had Kevin Esselink 
de score kunnen openen, maar zijn 
volley vanaf de punt van de zestien 
ging net over. Hans Vleemingh had 
even later bijna het geluk aan zijn 
zijde toen de keeper zeer veel moeite 
had met zijn lange peer. Even later 
mocht Vleemingh wel juichen toen 
hij uit een corner bekwaam de 0-1 
binnen kopte.

Sociï had de wedstrijd in handen en 
er was geen vuiltje aan de lucht. Daan 
Loman was met een vrije trap nog in 
de buurt van de 0-2 en met hem nog 
vele medespelers. Na een minuut of 
35 leek de concentratie bij Sociï te 
verslappen en kon SHE heel af en toe 
een pass naar voren geven die dan 
steevast in de voeten bij iemand met 
een rood/wit shirt uit kwam. Dit ging 
goed totdat de bal in de 40e minuut 
één keer wel door kwam.
Hans Vleemingh liep toch goed met 
zijn man mee en maakte een actie op 
de bal. De aanvaller liet zich evenwel 
vallen en de scheidsrechter zag zijn 
kans schoon om te fluiten voor een 
penalty. Deze ging erin: 1-1.

Na rust leek Sociï in staat om het spel 
uit het begin van de wedstrijd op te 
pakken, maar kansen bleven voorlo-
pig uit. Na tien minuten stoomde Ke-
vin Esselink op links op en was alleen 
te stoppen met een overtreding.
De scheidsrechter legde de bal net 
buiten de zestien. Dat terwijl deze 
overtreding overduidelijk binnen de 
zestien werd gemaakt, zelfs de zon-
daar lag binnen de zestien. De vrije 
trap werd verprutst door Daan Lo-
man. Na dit moment liet Sociï zich 
meeslepen in het lage spelniveau van 
SHE en het warrige en inconsequente 
fluiten van de scheidsrechter. SHE 
kreeg na een uur zelfs nog een flinke 

kans op de 2-1 maar Henry Vreeman 
stond gelukkig zijn mannetje. De 
scheidsrechter illustreerde zijn zwak-
ke optreden nog maar eens door een 
terugspeelbal die werd opgepakt door 
de keeper niet te bestraffen. Ook werd 
veelvuldig vasthouden niet bestraft 
terwijl lichte duwtjes tot gele kaarten 
leidden.In de 90e minuut betekende 
zo’n duwtje einde wedstrijd voor de 
aanvoerder van SHE (tweede geel). 
Voor deze overtreding was dat nogal 
zwaar bestraft, voor een optelsom was 
het rijkelijk laat. Gescoord zou er niet 
meer worden.

Deze week mag Sociï het opnieuw 
proberen tegen SDZZ, deze inhaal-
wedstrijd in Wichmond begint om 
14.00 uur.

Uitslag 4 maart
Sociï ME1 - SDUOC ME1; 5-2

Uitslagen 7 maart
Doetinchem D2 - Sociï D1; 2-2.
Sociï E1 - Brummen E3; 6-2.
Sociï E2 - EDS E2; 4-4.
Dinxperlo ME1 - Sociï ME1; 10-0.
Doetinchem F2 - Sociï F1; 2-7.
DCS F7 - Sociï F2; 17-1.

Uitslagen 8 maart
SHE 1 - Sociï 1; 1-1.
HC ‘03 - Sociï 2; 1-0.
SCS 1 - Sociï 3; 1-1.
Sociï 4 - Voorst 4; 1-2.
Sociï 5 - EGVV 3; 0-7.
Sociï VR1 - Zelhem VR1; 2-1.

Programma 14 maart
Sociï D1 - Be Quick Z. D3.
Sociï E1 - Lochem SP E3.
Sociï E2 (vrij).
Zelos ME1 - Sociï ME1.
Sociï F1 - Zelhem F2.
Sociï F2 - VVL F2.

Programma 15 maart
Sociï 1 - SDZZ 1.
Vorden 3 - Sociï 2.
Sociï 3 (vrij).
SV Basteom 7 - Sociï 4.
Sociï 5 - Ratti 4.
Klein Dochteren VR1 - Sociï VR1.

   

Bridge-uitslag Toldijk
Toldijk - Deze 5de maart speelden 
ze de landelijk voor geschudde spel-
len van het Ruitenboer Toernooi.

Van de 30 paren eindigden de volgen-
de paren op de 1e t/m de 3e plaats: 
1. Joke Damveld & Hans Oldhoven 
61,03%; 2. Inge & Reint Pellenberg 
59,88%; 3. Herman Stapelbroek & Paul 
Niks 57,57%.

Volgende week donderdag, 12 maart, 
spelen we de vierde competitieavond 
van de vijfde ronde.
Afmelden kan op verschillende ma-
nieren: via een mail naar bcbronk-
horst@hotmail.nl of een sms naar 06-
25198329 (inspreken lukt niet!), of op 
de wedstrijddag bellen naar genoemd 
mobiel nummer.

   

‘Buik weg!’-onderzoek bij 
Sportcentrum AeroFitt
Regio - Gemiddeld zeven centime-
ter minder buikomvang na slechts 
vier weken. Dit is het resultaat van 
het eerste ‘Buik weg!’-onderzoek bij 
Sportcentrum AeroFitt. 

De gepatenteerde Slim Belly gordel 
verbetert door middel van lichte wis-
seldrukmassage de doorbloeding van 
de buik en stimuleert de stofwisseling 
en vetreductie. Gecombineerd met 
conditietraining op gebruiksvrien-
delijke trainingsapparatuur of een 
groepsles en bewezen succesvolle 
voedingsrichtlijnen leidt dit snel tot 
zichtbare resultaten.

Vetverbranding met Slim Belly
Een onderzoek dat is uitgevoerd bij 
het Instituut voor medische en sport-
wetenschappelijke consulting IMSB 
Austria (Institut für Medizinische und 
Sportwissenschaftliche Beratung) in 
Wenen, bewijst de werking concreet: 
bij de training met Slim Belly werd er 
acht maal meer vetverbranding rond 
de heupen gemeten.
Na van de eerste verbazing bekomen 
te zijn, is nu het doel voor Sportcen-
trum AeroFitt om het onderzoek bre-

der te trekken. “We hadden in eerste 
instantie wel het vermoeden dat niet-
sporters met dit unieke systeem snel 
resultaat konden boeken. En dat is 
gebleken. Resultaten van ruim boven 
de tien centimeter zijn meerdere ke-
ren voorgekomen, één deelnemer be-
haalde zelfs vijftien centimeter! Maar 
het wonderbaarlijke is dat ook leden 
van AeroFitt, die dus al actief zijn, ook 
goede resultaten boeken.

Nieuwe deelnemers
Tot 30 maart kunnen weer 50 deel-
nemers meedoen. Het aantal deelne-
mers is gelimiteerd, want zij worden 
begeleid. Het onderzoek duurt 4 we-
ken met elke week drie lichte condi-
tietrainingen à 30-40 minuten met de 
Slim Belly. Deelnamebijdrage: 19,90 
euro/week. Het programma is ge-
schikt voor mensen van alle leeftijden 
die op een gezonde en natuurlijke ma-
nier hun buik in vorm willen brengen 
en hun huidbeeld willen verbeteren.
   

 ▶ Aanmelden en informatie 
Sportcentrum AeroFitt: via telefoon 
(0575) 465001.

Vorden - Op 7 maart organiseerde 
volleybalvereniging Dash een wed-
strijdtoernooi voor CMV niveau 4. 
Het was een gezellige ochtend met 
veel enthousiaste toeschouwers op 
de tribunes en 125 sportieve deelne-
mers. 

In 3,5 uur tijd werden door 26 teams, 
begeleid door enthousiaste coaches 
en trainers, diverse wedstrijden ge-
speeld. De teams zijn afkomstig uit 
de hele regio: o.a. Warnsveld, Borculo, 
Ruurlo, Eefde, Beltrum en Lochem.

Al vroeg waren diverse vrijwilligers in 
touw om de laatste voorbereidingen 
te treffen en om de sporters welkom 
te heten in de kantine met koffie en 
belegde broodjes. Om 09.00 uur ging 
het signaal voor de start van de eer-
ste wedstrijden en dankzij de strakke 
planning van de wedstrijdleiding liep 
de ochtend op rolletjes. Het toernooi 
maakt deel uit van een geheel van 
meerdere wedstrijden, daarom was 
er aan het eind geen prijsuitreiking. 
Dit gebeurt pas aan het eind van het 
seizoen.

Wel moesten 2 teams van Dash, team 
2 en team 1, een wedstrijd tegen el-
kaar spelen. Spannend! De nog jonge 
spelers van team 2 vochten voor wat 
ze waard waren tegen de toch wel wat 
grotere tegenstanders uit team 1. De 
uitslag werd 20-30.
Al met al een gezellige, geslaagde en-
sportieve ochtend. Alle vrijwilligers, 
coaches en ouders hartelijk bedankt! CMV Volleybaltoernooi niveau 4

Georganiseerd door volleybalvereniging Dash Vorden

Sportieve ochtend CMV toernooi niveau 4

Vorden - Zaterdag 7 maart stond de 
wedstrijd tussen Dash en Set-Up ‘65 
op het programma.

In de vorige ontmoeting wisten de 
dames uit Ootmarsum te winnen met 
3-2. De dames van Dash moesten de-
ze wedstrijd winnen om bij de eerste 
3 te eindigen. 

Met harde klappen en goed verdedi-
gend werk stond er al snel 6-1 voor-
sprong op het bord. Met diverse ser-
vice series en mooie hard geslagen 
ballen, haalden de Rood-Zwarten de 
set binnen met 25-17.
De tweede set namen Debbie van de 
Vlekkert en Lidwien Keijzer het team 
bij de hand en sloegen vele ballen 
hard naar de grond. Aan het eind van 
de set maakten de dames van Set-Up 
‘65 te veel fouten waardoor Dash met 
2-0 voor stond. 

In de derde set werden over en weer 
mooie punten gemaakt. Tot aan de 
20 punten ging het gelijk op. Met een 
aantal wissels aan Vordense kant, 
kwamen er wat verse krachten het 
veld in en werd de overwinning bin-
nengehaald met 25-23.
De vierde set was een bonuspunt te 
verdienen. Omdat Dash maar 1 punt 
voor staat op de concurrentie, moest 
ook deze set gewonnen worden om 

de tweede plek te behouden. Bij Set-
Up’65 was de koek op en zo kon Dash 
goed en verzorgd spel laten zien. Met 
enkele combinaties in de aanval ein-

digde ook de vierde set in winst voor 
de dames uit Vorden en werd Set-Up 
‘65 met een 4-0 nederlaag terug ge-
stuurd naar Ootmarsum.

Wedstrijd Dash tegen Set-Up ‘65

Deze wedstrijd moest Dash winnen om nog bij de eerste 3 te kunnen eindigen

Dash pakt volle buit tegen Set-Up ‘65

Begint jouw kind ook met klimmen, kom dan lekker gymmen

Peutergymgroep bij IKC Wichmond
Wichmond - Je kind goed en ver-
antwoord laten bewegen vindt elke 
ouder belangrijk. Daarom start er 
maandagmorgen 16 maart om 8.45 
uur een peutergymgroep in het IKC 
Wichmond. 

Het IKC is een samenwerking tussen 
basisschool de Garve en het Kindcen-
trum Avonturijn.
Peutergym is bestemd voor kinderen 
vanaf 2 jaar. Goed leren bewegen is 

in deze periode erg belangrijk, omdat 
dan de grootste motorische ontwik-
keling plaatsvindt. De lessen worden 
in groepsverband gegeven en dragen 
sterk bij aan de ontwikkeling van so-
ciale vaardigheden.

Als een kind goed leert vallen, lopen, 
springen, ballen, klauteren, rollen en 
balanceren zal dat in de toekomst zijn 
vruchten afwerpen.
Tijdens de peutergym gaan ze onder 

begeleiding van een gecertificeerde 
leidster klimmen, dansen, ballen en 
spelen. De kosten bedragen € 1,50 per 
keer.
   

 ▶ Voor informatie en opgave: 
Lennie Vaartjes (ouder) telefoon 
0621685906 en Frida Meints 
(directeur a.i. van basisschool 
De Garve ) tel: 0575-441473, 
basisschooldegarve@hotmail.com
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www.gotinkinstallatie.nl

Molenenk 6 - Hengelo

Tel. 0575-46 52 58

info@gotinkinstallatie.nl

Kinedo Kinemagic, het origineel!

AANGESLOTEN BIJ

Vraag naar de voorwaarden

VOOR

NA

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

Wij zetten voortaan ook op 
zondag de bloemetjes buiten!

• Voldoende parkeerplek direct voor de deur.

• Onverwachts bezoek? Lekkere verse brunch, 

warme broodjes en vers geperste jus d’orange.

Bij Plus Eland bent u vanaf 15 maart 

elke zondag welkom!
ELKE ZONDAG OPEN VAN 12.00-17.00 UUR

NIEUW IN VERKOOP VERKOCHT WONINGTAXATIES

VANAF € 249,- excl.

Leliestraat 13, Hengelo gld. Het Hoge 26-26a, Vorden

Kijk voor meer informatie en overig aanbod op www.rbmwonen.nl

Paasbrunch
1e Paasdag

Grand bistro de Rotonde is beide Paasdagen geopend vanaf 11.30 uur. We serveren 

onze koffie-lunchkaart en dinerkaart. Leuk Paasmenu aanwezig. En op 1e paasdag, 

zondag 5 april 2015, is er een Paasbrunch. Aanvang tussen 11.30 en 12.00 uur.

Waldorfsalade met gerookte kipfilet, Kabeljauw op lente pasta

noten en selderĳ Lamskoteletjes op voorjaarsgroente

Schotel van seranoham, rosbief, Pasteitje met kipragout en

beenham en nagelhout bospaddenstoelen

Schotel van zalm, makreel, haring, Ossenhaaspuntjes uit de wok

tonĳnsalade en rivierkreeft Spiegel-ei en omeletjes (live cooking)

Huisgemaakte Achterhoekse eiersalade

Salade Caprese  paasstol, croissants en

Hollandse kaasplank andere lekkere broodjes met roomboter,

 jam, sausjes en dips, mini-pannenkoekjes

Grand dessert de Rotonde in buffet stĳl……

Prĳs per persoon: € 24,50

Kinderen van 12 -14 jaar: € 17,50 Voor de allerkleinsten is er een knutselhoek, 

Kinderen 3  tot 12 jaar: € 12,50 buitenspelen en tevens eieren zoeken!



Bronckhorst - Op tal van plaatsen 
in de gemeente Bronckhorst wordt 
hard gewerkt aan de voorbereidin-
gen voor de komende Kunst4daag-
se. Een kleine 100 kunstenaars en 
vrijwilligers leggen hun ziel en za-
ligheid in het welslagen van dit jaar-
lijkse evenement.

Dit jaar wordt de negende editie van 
dit kunstevenement gehouden. Grote 
verandering is dat is afgestapt van 
tien dagen en is gekozen voor vier da-
gen in mei, het Hemelvaartweekend. 
Deelnemers hadden in de evaluaties 
aangegeven dat tien dagen toch wat 
lang was. Ze zagen op de doorde-
weekse dagen te weinig bezoekers.
Eveneens nieuw is, dat dit jaar de 
fraaie brochure huis-aan-huis in de 
gemeente Bronckhorst wordt ver-
spreid als bijlage van weekblad Con-
tact. Bovendien wordt de brochure 
beschikbaar gesteld via de deelne-
mende kunstenaars en bij campings 
en supermarkten. Op de midden-
pagina is een kaart afgedrukt van de 
gemeente, waar de kunstlocaties op 
worden weergegeven. Bezoekers kun-
nen daarmee op de fiets of met de 
auto hun route bepalen.
De voorbereidingen zijn in volle gang. 
De beeldhouwer beitelt, raspt, vijlt 
en de schilder schildert, vernist. Er 
wordt gewikt en gewogen, gepast en 
gemeten, welk schilderij wel en welk 
niet. Heb ik de goede lijst, deze of een 
andere. Waar hang ik dit stuk, waar 
plaats ik die? Heb ik voldoende licht, 
ook als het weer wat somberder is.
Het lijkt zo simpel: een expositie, het 
atelier openstellen. Maar het is zoveel 
meer dan werken neerzetten of op-
hangen. Bezoekers kijken niet alleen 
naar het kunstwerk, maar ook in de 
kunstenaar. En in die kunstenaar zit 
nog altijd het kind dat thuiskomt met 
een tekening of knutselwerkje en dat 
-afwachtend- thuis aan vader of moe-
der toont.
Wat laat de kunstenaar of kunstenares 
zien, in zijn schilderwerk, sculptuur, 
glas, keramiek. Wat laat hij of zij zien 
van zichzelf. “Willen we niet allemaal 

op de een of andere manier erken-
ning?,” vraagt de commissie Kunst-
4daagse zich af. “Door de manier van 
exposeren, in eigen atelier, op een 
vertrouwde plek in de gemeente, of 
in je eigen huis, ontstaat er een goede 
sfeer. “

Bezoekers komen en gaan, kijken 
in alle rust en hebben contact met 
de kunstenaar. Ze hoeven niet al-
les mooi te vinden, maar door al die 
creativiteit ontstaat er bewondering, 
respect, inspiratie en energie en niet 
alleen bij de kunstenaar of de galerie-
houder. Ook al neemt de kijker geen 
kunstwerk mee naar huis, doel één 
is dat hij rijker naar huis gaat dan hij 
kwam.Naast al deze creativiteit is er 
een andere vorm van kunst. Dat is het 
Bronckhorster landschap waar een 
bezoeker doorheen fietst of met zijn 
auto rijdt.

Wat is er mooier en relaxter dan de 
natuur, de dieren buiten en de mooie 
gezellige Achterhoekse steden en dor-
pen. Allemaal kunstvormen die zo-
maar in vier dagen te zien en beleven 
zijn, voor niks. Kunst4Daagse Bronck-
horst is vanaf Hemelvaartsdag 14 mei 
tot en met zondag de 17de. Iedereen is 
van harte welkom!

Hengelo - Zondag 8 maart stonden ver-
schillende uit- en thuiswedstrijden op 
het programma. Het merendeel van 
de teams zagen weer punten op hun 
scorelijst bijgeschreven. De E1 speelde 
een spannende wedstrijd tegen Loo E1 
en nam in de laatste fase van de wed-
strijd voorsprong.

De heren B1 moesten uit tegen Duiven 
HB1 in Sportcentrum Triominos Spoor-
zone. Quintus speelde goed aanvallend 
en verdedigend, helaas was het thuis-
team te sterk. Duiven kan kampioen 
worden; Quintus heeft toch goed tegen-
stand geboden. Rust: 17-2, eindstand: 
31-11.
De Quintus Heren 1 speelden in Sport-
centrum Triominos Spoorzone tegen 
Duiven HS2. In de eerste 20 minuten 
speelden de Hengeloërs prima spel. 
Ook de verdediging zat goed dicht. In de 
tweede helft ging het spel op en neer. Het 
publiek kreeg een spannend en aantrek-
kelijk vervolg te zien. De aanvallen en 
de schoten van het thuisteam waren ef-
fectiever en deze gaf de voorsprong niet 
meer uit handen. Eindstand 24-20.
Quintus E2 begon de wedstrijd tegen HV 
Angeren E3 een beetje voorzichtig maar 
wel gecontroleerd. Er werd goed overge-
speeld en iedereen werd in het spel be-
trokken. Ruststand 5-0. De tweede helft 
begon het team iets scherper en feller. 
De tegenstander had hier geen antwoord 
op waardoor de keeper niet veel te doen 
had. Eindstand 15-0. De jongens E1 van 
Quintus ontvingen hun tegenstander 
Loo E1. De jongens wilden hun eerste 
plek behouden en waren zeer fanatiek en 

geconcentreerd aan de wedstrijd begon-
nen. Loo bood een goeie weerstand voor 
Quintus, ruststand 5-6. De wedstrijd 
ging de tweede helft steeds gelijk op tot 
de laatste twee minuten toen de jongens 
van Quintus een voorsprong pakte van 
twee doelpunten. Uitslag 13-11.
Quintus D1 speelde thuis tegen UGHV 
D1 een zeer spannende wedstrijd. Quin-
tus stond weer als vanouds te verdedi-
gen, rust 4-6. In de laatste minuut viel 
helaas een tegendoelpunt. De jongens 
hebben super gespeeld, ze zien met 
vertrouwen de laatste wedstrijden tege-
moet. Eindstand 9-10.
De meiden van D2 speelden een thuis-

wedstrijd tegen HCW D1 uit Winterswijk. 
Ze wilden duidelijk van HCW winnen, 
maar helaas was de tegenstander toch 
iets te sterk. Het was een pittige en spor-
tieve wedstrijd om naar te kijken. Rust-
stand 2-6, eindstand 6-12.

De Quintus Dames hadden eerst moeite 
met HCW DS2, die mooie één tweetjes 
speelde. Maar toen kreeg Quintus het 
verdedigend en aanvallend onder con-
trole. Ruststand 5-5. De tweede helft ging 
het ook weer gelijk op. Door mooie aan-
vallen en goede verdediging wist Quin-
tus uiteindelijk met een punt verschil de 
wedstrijd te winnen. Eindstand 10-9.

Regio - Afgelopen zaterdag werd er in Holten de tweede ONK enduro van dit 
seizoen gereden. Het was een lange en zware dag voor de rijders en helpers. 
Het parcours werd driemaal gereden en de proeven waren zwaar. Elke ronde 
kende drie proeven en die waren niet makkelijk. Vooral op het circuit ‘De 
Zuurberg’ vergde men het een en ander van de deelnemers. Velen reden op 
het laatst dan ook met de tong op de schoenen. Toch was er bij de tankstops 
genoeg tijd om bij te komen en dat merkten ze bij de V.A.M.C. ‘De Graaf-
schaprijders’ uit Vorden. De rijders bleven langer dan anders en de voorraad 
eten en drinken was snel op. Hals over de kop moest men nog naar de lokale 
supermarkt om alles bij te vullen. Goede resultaten waren er wel voor de 
leden. In twee klassen was het zelfs een compleet podium met rijders van de 
vereniging uit Vorden. 

In de categorie E1 wist regerend kam-
pioen Lucas Dolfing te winnen voor 
Ismo ten Velde en Thierry Pittens. De 
belangrijkste klasse van dit moment 
is de E2 en deze werd geheel gedo-
mineerd door rijders van de V.A.M.C. 
Lokale favoriet Bas Klein Haneveld 
wist de wedstrijd winnend af te sluiten 
ondanks een val in de eerste ronde.

Daarna ging het van een leien dakje 

voor de Beta SuperB rijder uit Vorden. 
Robin Nijkamp kreeg diverse aanwij-
zingen van Andre Pullen en dat pakte 
goed uit. Hij werd 2e voor de uit Hen-
gelo Gld afkomstige WPM KTM-rijder 
Erwin Plekkenpol. Plekkenpol reed 
als vanouds en zijn tweejarige zoon 
was een van de supporters in Holten. 
De leden Kay Hulshof, Bjorn Sloot en 
Nina Klink werden respectievelijk vijf-
de, achtste en dertiende.

Succes was er ook voor Mark Wassink 
die een goede wedstrijd reed maar na 
afloop nog wel wat miste aan zijn mo-
tor. Zo was hij de handkappen kwijt 
geraakt en was de koelkop kapot ge-
gaan. Desondanks wist Wassink een 
mooie 2e plaats te bemachtigen in de 
klasse E3. Winnaar werd Hans Vogels 
en de derde plaats ging naar Wesley 
Pittens.

Net als in de E2 categorie was er ook 
een geheel V.A.M.C podium in de 
EV40 klasse. Alex v.d. Broek pakte de 
winst voor Peter Lenselink en de uit 
Hummelo rijdende Peter Bergsma. 
Bart Oostink, Wim Davidse, Tom Be-
rends, Nico Freriks en Mark Wichink 
Kruit werden zesde, elfde, twaalfde, 
dertiende en negentiende in de klasse 
N3.

Jan Wiemer uit Warnsveld deed het 
fantastisch in de NV50. Hij reed zich 
verdienstelijk naar een elfde plaats. Bij 
de clubteams behaalde de V.A.M.C. 
een eerste en tweede plaats. Dat kon 
ook niet anders met de vele podium 
plaatsen die de rijders van de club uit 
Vorden behaalde.

De eerste twee ONK enduro’s zitten 
er nu op en men moet wachten tot 
augustus voordat de volgende wed-
strijd op het programma staat. In de 
tussentijd zullen de toppers veelal aan 
EK-wedstrijden meedoen en een en-
keling zal een WK meepakken. In ok-
tober en november staan de enduro’s 
van Vorden en Zelhem op het pro-
gramma. Tot en met december zal er 
bijna wekelijk een wedstrijd gereden 
worden om het kampioenschap.
   

 ▶ www.vamc.nl

Winst voor Bas Klein Haneveld in de E2 klasse. Foto: Henk Teerink

Fraaie redding door de keeper van Quintus.

Succes voor VAMC-rijders in Holten

Winst voor Bas Klein Haneveld

Quintus E1 behoudt toppositie 
na winst tegen Loo E1

Zwaar parcours 
op circuit De 
Zuurberg

Honderd kunstenaars en vrijwilligers in touw

Voorbereidingen  
Kunst4daagse in volle gang

Anneke van der Meer tijdens haar voorbereiding op de Kunst4daagse 2015.

Infobrochure huis-
aan-huis verspreid 
bij Contact
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Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

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

Betontimmerman m/v 

Ben jij een ervaren betontimmerman en 
per direct beschikbaar?

Functieomschrijving
Voor deze functie ben je vooral bezig met het 
maken van betonbekistingen van hout of metaal. 
Zodra het beton gestort en uitgehard is wordt 
de bekisting weer weggehaald. Tevens plaats je 
ook eenvoudige wapening. Steigers opbouwen 
en kleine sloopwerkzaamheden behoren ook tot 
het takenpakket.

Allround Monteur m/v

Vind jij het leuk om als Allround Monteur 
werkzaam te zijn binnen een productie-
bedrijf?

Functieomschrijving
In de functie van Allround Monteur ben je samen 
met een aantal collega’s verantwoordelijk voor 
het onderhoud van het machinepark van een 
productiebedrijf. Om het onderhoud aan deze 
machines te verrichten is het van belang dat 
je voldoende kennis hebt op onder andere het 
gebied van hydrauliek, pneumatiek en elektro-
techniek. Daarnaast ben je er verantwoordelijk 
voor om storingen zo snel en duurzaam mogelijk 
op te lossen zodat de productie niet te lang stil 
komt te liggen. Je werkt hoofdzakelijk in dag-
dienst waarbij je geen storingsdiensten hoeft te 
draaien. Het betreft een functie voor langere tijd.

Meewerkend Voorman Infra m/v

Beschik jij over leidinggevende capaciteiten 
en heb je ervaring als meewerkend voor-
man?

Functieomschrijving
In de functie van meewerkend voorman infra ben 
je verantwoordelijk voor het leiding geven aan 
uitvoerende werknemers op locatie. Daarnaast 
werk je ook mee bij het uitvoeren van de betref-
fende werkzaamheden. Tevens controleer je de 
uitgevoerde werkzaamheden en ben je contact-
persoon voor de hoofduitvoerder, opdrachtgever 
en derden. Ook het toezien op de naleving van 
veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschrif-
ten behoort tot je taken.

Helpende niveau 2+ m/v

Ben jij per direct beschikbaar en wil je graag 
op oproepbasis werken in de ouderenzorg?

Functieomschrijving
Voor een opdrachtgever in de ouderenzorg 
zijn wij per direct op zoek naar een flexibele 
Helpende niveau 2+ die bereid is om op oproep-
basis ingezet te worden. Het gaat om werk in 
verpleeghuizen en in de thuiszorg op meerdere 
locaties (PG en Somatiek). Het werkgebied is 
Doetinchem en omgeving en de diensten en het 
aantal uren zijn wisselend. Als helpende verleen 
je de basiszorg en geef je aanvullend medicatie. 
Hiervoor moet je in het bezit zijn van een afge-
ronde medicatietraining. Het is belangrijk dat je 
in bezit bent van eigen vervoer.

Poedercoater m/v

Ben jij op zoek naar een 
functie als Poedercoater 
in de omgeving van Lochem?

Functieomschrijving
Het betreft een fulltime functie 
in de regio van Lochem waarbij 
je verantwoordelijk bent voor het 
poedercoaten van (grote) onder-
delen. Je bent werkzaam op de 
afdeling oppervlaktebehandeling, 
in een 2 ploegendienst.

Raadhuisstraat 9a 7255 BK Hengelo (Gld) Tel. (0575) 46 55 25 info@gerritsmakelaardij.nl 

www.gerritsmakelaardij.nl

Royale bouwkavels voor een vrijstaande woning. 

Stekweg ong. “De Kwekerij” Hengelo Gld.

De kavels variëren van 715 tot 750 m2 en 
zijn gelegen aan de rand van de wijk.
De achtertuin is gelegen op het zuiden en 
aan de voorzijde is vrij uitzicht.
Vanaf deze plek wandelt of fi ets u makkelijk 
het buitengebied van Hengelo in.
U heeft alle vrijheid in het ontwerp en de keuze 
van architect. Informeer naar de 
mogelijkheden of kijk op onze site.

Bouw en ontwikkeling: 
Gebr. Lubbers Hengelo Gld / Etten.

www.de-goudsmid.nl

Kerkweg 13 - 7021 CM Zelhem

Telefoon 0314 - 623584

• Ontwerpen van nieuwe, en veranderen

 van speciale sieraden in opdracht o.a.:

 - Trouw- en relatieringen

 - Herinneringssieraden

• Reparatie- en restauratie werkzaamheden

• Zetten van edelstenen

• Verkoop van gouden en zilveren sieraden

• Inkoop oud goud

MRB Lensink biedt U 

het beste voorstel!

AFMETING
IN METERS (BxD):

 PRIJZEN 
ELDERS: 

DEPONTI:

4.00 x 2.50 € 1.895,00 NU € 1.330,00

4.00 x 3.00 € 2.095,00 NU € 1.445,00

4.00 x 3.50 € 2.295,00 NU € 1.570,00

4.00 x 4.00 € 2.495,00 NU € 1.785,00

5.00 x 2.50 € 2.095,00 NU € 1.555,00

5.00 x 3.00 € 2.295,00 NU € 1.725,00

5.00 x 3.50 € 2.459,00 NU € 1.840,00

5.00 x 4.00 € 2.695,00 NU € 2.090,00

6.00 x  2.50 € 2.295,00 NU € 1.780,00

6.00 x  3.00 € 2.495,00 NU € 1.940,00

6.00 x  3.50 € 2.695,00 NU € 2.120,00

6.00 x  4.00 € 2.895,00 NU € 2.420,00

Het hele jaar genieten van uw terras

Altijd droog en uit de wind 

Luxe uitstraling, hoogwaardige kwaliteit

Voorzien van 16mm polycarbonaat dak

Vele opties mogelijk

Leverbaar in crèmewit of antraciet

TERRASOVERKAPPINGEN

SHOWROOM GEOPEND: DI. & DO. 09.00-16.30 UUR, ZA. 11:00-15:00

MRB Lensink
Ruurloseweg 118 

7251 LZ  VORDEN

Tel. 0575 - 559232

www.mrb-lensink.nl

info@mrb-lensink.nl

CONSTRUCTIEF 
ZWARE 

UITVOERING!BUITENLEVEN

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

OP ZOEK NAAR EEN          VAKBEKWAME MEDEWERKER?

Steun de

Dierenbescherming!

Zou jij mij slaan?

Zou jij mij schoppen?

Nee toch?

Maar het gebeurt wel...

WAT U KUNT DOEN?  

Word lid en help!

www.dierenbescherming.nl/word-lid

of bel 088 – 811 33 11 
(ma. t/m vrij. van 08.30 - 17.00 u.)



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

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

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

Aanleveren
Redactie: vrijdag 12.00 uur
Advertenties: maandag 9.00 uur 

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord
/ContactAchterhoek
/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers
Tel. (0575) 55 10 10

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

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

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

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

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

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

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

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

Tandarts:
14 - 15 maart: M. Hermans, Vorden, 0575-552253. 
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordap-
paraat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
Zondag 15 maart Gezamenlijke dienst in de 
Dorpskerk: 10.00 uur: ds. J. Kool.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 15 maart: 10.00 uur: vg: Ds. T. Wiersum.

R.K. kerk Vierakker
Zondag 15 maart: 9.30 uur: Eucharistieviering,
vg. pastoor F. Hogenelst.

R.K. kerk Vorden
Zondag 15 maart: 9.30 uur: Eucharistieviering, 
vg. J. van der Meer, em.-priester.

 Voorjaars/zomer Kledingbeurs 
van de ClédingkanTine! 12 maart 
is de nummerverkoop van 09.00 
tot 10.00 en van 18.00 tot 
19.00. De beurs is op donderdag-
avond 26 maart van 18.00 tot 
21.00. Partycentrum Langeler 
Spalstraat 5  Hengelo Gld. 
      

Jachthonden Cursus?
Heeft u een jachthond, wilt u 
uw hond leren lezen? In het 
schitterende Zwiep houdt KJV 
Zwiep, verdeeld in kleine groep-
jes, training voor baasje en hond. 
Op de infoavond 23 Maart 20:00 
u. krijgt u onder genot van een 
kopje koffie alle info over jacht-
hondentrainingen. Vragen: 0314-
641685 (Fam. Starink) of kijk op 
www.knjvzwiep.nl
    

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

      Repair Café 
    Zaterdag 14 Maart,   10.00 - 12.00 
uur,   Kulturhus  Vorden.
    

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

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

VLOOIENMARKT
ZELHEM

ZON. 15 MRT. 10-17 U. 
SPORTHAL  DE POL 

Vincent van Goghstraat 72  

Info Kr.Huur: 0639108152

www.animo-markten.nl

11 t/m 17 maart. Dagmenu’s ophalen € 8,00. Dagmenu’s bezorgen € 9,25. 
Dagmenu bĳ ons consumeren € 11,00. (Bestellen mag, maar hoeft niet.)  Vanaf 
16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in 
het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 11 maart Champignonsoep / Wiener Zwiebel Rostbraten met 
gebakken aardappelen en groente

Donderdag 12 maart Karbonade de Rotonde met aardappelen en sla / 
Apfelstrudel met slagroom

Vrĳdag 13 maart Erwten soep / Sissi’s Kaiserschmann met compote

Zaterdag 14 maart Varkenssaté met pindasaus, bami en sla / Ĳs en 
slagroom  (alleen afhalen of bezorgen)

Maandag 16 maart Gesloten

Dinsdag 17 maart Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / 
Ĳs met slagroom

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

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

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

Dagmenu’s

Weekendhulp gezocht
Voor alle voorkomende 
terreinwerkzaamheden.
Leeftijd: ca. 16-19 jaar.
Voor zaterdags en vakanties.
Weulen Kranenbarg Tuin en Erf
Ruurloseweg 45a Vorden
Tel. 0575-551217
info@weulenkranenbarg.nl

          Zoekt u hulp voor huishouden, 
tuin, klussen of begeleiding? 
Bel. (06) 2490 9345.
    

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

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

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

    

      Te koop in Toldijk: 1500 kg 
ammoniakrechten. 06-20131558
    

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

Gezellig winkelen
in je eigen buurt:

veel keus en
lekker dichtbij!



Mode- en inspiratie-
show in de Remigius-
kerk in Hengelo
Hengelo - Ook dit voorjaar laten de Hengelose
ondernemers gezamenlijk de nieuwste voor-
jaars- en zomertrends aan het publiek zien. Dit
gaat gebeuren op 26 maart om 19.30 in de Re-
migiuskerk, maar de deuren zullen om 19.00
uur al geopend zijn. Het belooft en spectacu-
laire show te worden.

De mannequins en dressmen laten niet allen
de laatste mode zien, ook de ondernemers zelf 
zullen zich op de catwalk presenteren. Daar-
naast zullen er voor de bezoekers speciale actie
coupons uitgedeeld worden.

De Hengelose ondernemers zijn er helemaal 
klaar voor: “Het is zeker de moeite waard om hier 
naartoe te gaan en neem gezellig uw buurvrouw/
vriendin/familie mee!”


