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Winterswijk (0900) 500 9000

Dinsdag 17 maart 2015  -  76e jaargang No. 51

Jan Heijink uit Almen 25 jaar bij 

aannemersbedrijf Ruiterkamp Vorden

Willem Pierik en Gerrie Steenbreker 

winnen Sociï-darttoernooi

Bronckhorst

Noord

Vorden - Maandag 16 maart was het precies 60 jaar geleden dat Tine en Han 
Wagenvoort elkaar het jawoord gaven. Locoburgemeester Antoon Peppel-
man bezocht het energieke echtpaar en sprak met hen over hun leven, de 
boerderij en de kinderen.

Antoon Peppelman vroeg hen hoe 
zij elkaar ontmoetten destijds. Tine 
vertelde dat zij bevriend was met de 
zus van Han en tijdens haar huwe-
lijksfeest sloeg de vonk over. “Van een 
bruiloft kwam een bruiloft.” 

Net getrouwd ging Tine terug naar 
haar ouders in de Keijenborg, om-
dat Han in dienst moest en daar niet 
onderuit kon komen. Daar werd hun 
oudste, een dochter geboren. Het 
echtpaar kreeg drie kinderen, Erna, 
André en Robert, maar niet snel ach-
terelkaar. “Eerst maar zien dat we er 
een groot kunnen krijgen,” was het 
idee. Nu zijn er vier kleinkinderen, 
die vaak bij hun opa en opa op bezoek 
komen.

Op zijn 60ste stopte Han met zijn 
gemengd bedrijf. Hij had geen op-
volgers, de zonen ambieerden het 
boerenbedrijf niet. Een van de zoons 
kwam vijftien jaar geleden ‘inwonen’. 
De deel werd verbouwd en zo zijn 
Tine en Han niet alleen. Er wordt re-
gelmatig gezamenlijk gegeten. Tine 
komt uit een gezin met negen kinde-
ren, Han heeft twee zussen. Een daar-
van emigreerde naar Canada om daar 
een nieuw leven te beginnen. Tine en 

Han maakten verschillende keren de 
reis naar Canada om deze zus te be-
zoeken. “We waren niet zo reislustig, 
maar het moest toch een keer gebeu-
ren. We kunnen alleen niet zo goed 
Engels, we kunnen alleen Hengels,” 
lacht Tine. Ze vinden Canada prach-
tig. “Het is een mooi land, maar als 
boer heb je het ook niet gemakkelijk.”

Tine en Han wonen zelfstandig, met 
een ochtend in de week huishoudelij-
ke hulp. Verder hebben ze wel getobd 
met hun gezondheid, maar kwamen 
zij er goed bovenop. Een griepje zou 
bijna het bruiloftsfeest bederven, ge-
lukkig waren ze op tijd beter. Het jubi-
leumfeest werd zondag 15 maart ge-
geven in Hotel Bakker, daar waar zij 60 
jaar geleden hun bruiloft vierden. Zij 
droeg toentertijd een lila trouwjurk en 
er lag sneeuw. “De oude meneer Bak-
ker heeft ons in een losse jeep naar 
huis gebracht,” weten ze nog goed.

Deze dag was zonnig. Het was een mooi 
feest met veel familieleden, vrienden 
en bekenden, want het bruidspaar no-
digde iedereen uit om hun feest mee te 
vieren. Ze kregen veel cadeaus, bloe-
men en kaarten en kijken met plezier 
terug aan deze fijne dag. Locoburgemeester Antoon Peppelman met Tine en Han Wagenvoort.

Zonnige zestigjarige bruiloft voor het echtpaar
Tine en Han Wagenvoort uit Vorden

Kiezers bedankt!

Vrijdag 3 april
Kunnen de gereserveerde kaarten voor 

BÖKKERS DUT NORMAAL 
opgehaald worden tussen 21.00-23.00 uur.

Bij contante betaling 1 pijpje bier gratis.

Groeten, de Kastelein v.d. Keizerskroon Reurle

Chris van den Bos, plek 16

HOUDT KOERS

daarom PvdA!

 Loodgieter / CV monteur

Servicemonteur

Monteur kasten en panelen

 Elektromonteur

 Vacaturenummer: 6288

 Vacaturenummer: 6342

 Vacaturenummer: 6457

 Vacaturenummer: 5431

T. (0575) 464601 - WWW.LUBRON.NL

Gedetacheerd werken voor meerdere opdrachtgevers en lid
zijn van een inspirerende werk community? Word onze collega 
in de techniek.

Ben jij een doener?

 “Wi’j kunt wel meer dan droad trekken”
- Pascal

0573 - 251761

Land & Tuinbouwbeurs Oost Nederland / Achterhoek

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

Speciale aanbieding:
Ieder 6e zonnepaneel 
gratis!

Meer zien, ook in 
het donker, dankzij 
een revolutionaire 
oogmeettechniek.

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



Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

0575 46 26 40

• Gratis controle van uw   
 kunst- of klikgebit.
• Geen verwijzing nodig 
 van de tandarts.
• Spoedreparaties klaar 
 terwijl u wacht.
• Nieuw prothese/kunstgebit   
 in 1 dag.
• Vergoedingen worden 
 grotendeels vergoed 
 vanuit de basisverzekering.

Adinda Brugman
Kastanjelaan 11B, Hengelo Gld.
info@tppbrugman.nl
www.tppbrugman.nl

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

“Het bijzondere zit vaak verborgen in het gewone”

GRAFSTEENSPECIALIST
G.O.G. VORDEN
 nieuwe grafmonumenten
 restauratie grafmonumenten
 onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215
7251 WH  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28

Ontroerd waren we dat zo velen hun medeleven toonden 

tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, 

vader en opa

Harry

Het heeft ons gesteund en gesterkt, wij zijn dankbaar voor 

deze mooie herinneringen.

Wij betuigen U daarvoor onze welgemeende dank.

Diny Rondeel-Emaus

Maureen en Igor

             Lieveke

Hengelo (Gld.), maart 2015

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze dochter

Jip
Else Tooske

7 maart 2015
15.30 uur, 3585 gram, 52 cm

 Trotse ouders:
 Tim Arends en Ellen van den Brink

Kerkekamp 79
7255 CN  Hengelo Gld.

2FAMILIE berichten

Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd tijdens 
het korte ziekbed en na het overlijden van mijn lieve man, 
onze zorgzame vader en trotse opa

HERMAN REGELINK

Voor alle kaarten, telefoontjes, bloemen en steun die wij 
ontvingen in deze moeilijke tijd willen we iedereen hartelijk 
bedanken.

H. Regelink-Wunderink
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, maart 2015

Je hoeft niets bijzonders te doen of te zeggen 
om bijzonder te zijn

Dankbaar voor alles wat ze voor ons heeft gedaan en 
betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van 

onze lieve moeder en oma

Berendina Gerarda Josefina 
Beulink-Mentink

-Dinie-

weduwe van Wim Beulink

op de leeftijd van 67 jaar

Miranda en Mark
Koert, Liselotte

Ronald en Saskia
Evie, Rosalie, Edin

Ingrid (in liefdevolle herinnering)

Christel en Sebastiaan
Tom, 

12 maart, 2015
Hummeloseweg 59
7021 KM Zelhem

Mama is op haar kamer in Den Ooiman.

De avondwake wordt gehouden op woensdag 18 maart om 
19.00 uur.

De plechtig gezongen uitvaart is op donderdag 19 maart 
om 10.30 uur in de St. Jan de Doperkerk te Keijenborg, 
waarna we haar begeleiden naar het parochiekerkhof.

Voorafgaande aan deze viering is er van 9.45 tot 10.15 uur 
voor u gelegenheid om afscheid te nemen in de aula van de 
kerk.

Er is gelegenheid tot condoleren na afloop van de 
begrafenisplechtigheid, in Coens Tapperij, Sint Janstraat 3 
te Keijenborg.

Indien U geen rouwbrief heeft ontvangen gelieve deze 
aankondiging als zodanig te beschouwen.

Licht gebogen

handen op de rug

struinend over het land

verdwijnt hij langzaam in de mist

mompelend

‘Doo-t ie noe maor ens effe kalm an’

Heden is overleden mijn zwager en onze 

‘Ome Henk’

 Rouwenhorst

Gerda en Jan †

Derk-Jan, Rianne, Daan en Lisa

 

"Hij die een ieder wist te vangen met zijn humor
en warme lach, heeft afscheid van ons genomen."

 

Verdrietig, maar vooral dankbaar voor de mooie
herinneringen, geven wij kennis van het overlijden
van mijn lieve man, onze vader en trotse opa
 

HENK ROUWENHORST
Hendrikus Jan

 

7-10-1933
 

14-3-2015
 

Annie Rouwenhorst-Regelink
 

Hanny en Jan
Fleur en Frank
Iris
 

Zwier en Marjo
Timo
 

Dik en Miriam
Sven
Yannick

 

Mispelkampdijk 9, 7251 DA  Vorden
 

De herdenkingsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd,
zal worden gehouden op donderdag 19 maart om
12.00 uur in de Dorpskerk, Kerkstraat 2 te Vorden.
 

Vervolgens is er gelegenheid tot condoleren in Hotel
Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.
 

Aansluitend zal de begrafenis in besloten kring
plaatsvinden.
 

Liever geen bezoek aan huis.

Onze dank gaat uit naar huisarts M. Radstake en 
alle medewerkers van Sensire.

Verdrietig, maar met fijne herinneringen moeten we 

afscheid nemen van onze lieve zwager en oom

Henk Rouwenhorst
echtgenoot van Annie Rouwenhorst - Regelink

 Lochem: Marieke † en Jan Arfman

 Dronten:  Jan en Margriet Regelink

 Dronten:  Jolien en Evert Jan Morren

 Neven en nichten



Collecte Amnesty International

‘Geef om vrijheid’
Vorden - De opbrengst van de col-
lecte van Amnesty International in 
Vorden is bijna 900 euro.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty 

International heeft voor de dertiende 
keer een landelijke collecte gehou-
den. In Vorden is een mooi bedrag 
opgehaald, waarvoor men de gevers 
en de collectanten van harte bedankt!

   

Ladies night Catrien’s
Kapperij zeer geslaagd
Vorden - Zaterdagavond 14 maart was het dan zover, de Ladies night ter ere 
van het 12,5 jarig bestaan van Catrien’s Kapperij. Al om 18.30 uur stonden er 
dames buiten in de rij om naar binnen te mogen. 

Bij binnenkomst werd de dames een 
heerlijk welkomstdrankje aangebo-
den door de gastheren en wenste 
gastvrouw Catrien Wientjes iedereen 
een fijne avond. Er werd enthousi-
ast deelgenomen aan de workshops, 
sportlessen, relaxatie meditatie en 
klankschalen sessies. 
De goodiebag kon gevuld worden 
bij de diverse deelnemers, hier werd 

gretig gebruik van gemaakt. Ook was 
er volop belangstelling voor de mo-
deshows en vond er een verloting 
plaats, waarvan de winnaars aan het 
einde van de avond bekend werden 
gemaakt. 
Kortom; een zeer geslaagde avond. 
Catrien bedankt iedereen die heeft 
meegeholpen deze avond tot een suc-
ces te maken! 

   

Nieuwe voorzitter voor het 
4 mei comité Vorden
Vorden - De voorzitter van het 4 mei 
comité, Bart Hartelman, is vorig jaar 
overleden.

In Dhr. C. Voerman uit Vorden is een 
nieuwe voorzitter gevonden. Hij zal 
Bart Hartelman opvolgen.

Wichmond - Op maandag 9 maart 
bracht groep 3 en 4 van de Garve in 
Wichmond een bezoek aan De Plus 
in Hengelo, in het kader van de week 
van het geld. Ze werden ontvangen 
door het echtpaar Eland en een aan-
tal werknemers.

De kinderen mochten de bakkerij, de 
vleesafdeling, de kluis en het geld-
gebeuren in de winkel bekijken, er 
werd uitleg gegeven en ze konden 
vragen stellen. Onder leiding van 
ouders maakten de kinderen daarna 
opdrachten: producten en prijzen op-
zoeken en voor 2 euro per groepje een 
gezonde traktatie kopen. In de klas 
werden de kassabonnetjes bekeken 
en de gezonde traktatie opgegeten. 
Het was een leerzame en geweldige 
middag.  
 

De kinderen krijgen uitleg op de vleesafdeling

Groep 3 en 4 van basisschool de Garve 
brengt bezoek aan De Plus in Hengelo

Vorden - Het was 1 maart 1990 
toen Jan Heijink uit Almen bij aan-
nemersbedrijf H.J. Ruiterkamp b.v 
in Vorden in dienst kwam als jon-
ge timmerman die zojuist de mili-
taire dienstplicht had vervuld. In 
die tijd kreeg men nog een dienst-
verband voor onbepaalde tijd, zo-
als dat werd genoemd. Zo is Jan bij 
Ruiterkamp in dienst gekomen.

Het klikte van beide kanten wat nu 
ook blijkt, wat Jan is nimmer naar 
een andere werkgever gegaan en 
heeft zijn plicht als onderhoudstim-
merman altijd goed uitgevoerd.

Diploma behaald
Een aantal jaar geleden heeft Jan 
Heijink nog zijn diploma voor 
Kennis en Kunde gehaald. Dit is 
een diploma dat zeer belangrijk is 
voor het uitvoeren van restauratie-
werk. Hiervoor moest hij toch wel 
vijf avonden per week weer aan de 
studie. Dat is even wennen na zo’n 
lange tijd.

Huiselijke kring
Henk Ruiterkamp vond het belang-
rijk om als werkgever, in een sa-
menzijn met de overige collega’s en 

ook Jan zijn vrouw Ria, een ogen-
blik stil te staan bij deze bijzondere 
mijlpaal. Dit gebeurde in huiselijke 
kring, uiteraard onder het genot van 
een kop koffie met gebak.
Henk Ruiterkamp heeft tijdens 
deze bijeenkomst Jan toegespro-
ken, waarbij hij hem heeft bedankt 
voor de afgelopen 25 jaar. En tevens 
de wens heeft uitgesproken dat 
hij hoopt dat Jan nog vele jaren in 
gezondheid zal werken bij aanne-
mersbedrijf H.J.Ruiterkamp bv.

Blijvende herinnering
Henk Ruiterkamp heeft tijdens dit 
samenzijn Jan Heijink een blijven-
de herinnering overhandigd in de 
vorm van een horloge met inscrip-
tie. Daarnaast ontving Jan ook nog 
de bekende envelop met inhoud.

Ook zijn vrouw Ria ging niet met 
lege handen naar huis, zij kreeg uit 
handen van Annie Ruiterkamp een 
prachtige bos bloemen overhan-
digd.

Henk Ruiterkamp, Jan Heijink en Ria Heijink

Aannemersbedrijf H.J. Ruiterkamp b.v. 
huldigt jubilaris Jan Heijink uit Almen

Vorden - Cycling Team Vorden is een 
actie Fietsen voor een Fiets gestart 
onder de ondernemers van Vorden. 
Het team ondersteunt een initiatief 
van Linda Koerselman en Mirjam 
van der Bijl uit Vorden om een rol-
stoelfiets aan te schaffen en CTV 
fietst als tegenprestatie in septem-
ber dit jaar een zware Alpentocht, 
Le Marmotte.

Linda en Mirjam, moeder van res-
pectievelijk Bryan en Marit, willen er 
ook graag eens met de fiets erop uit. 
Zij willen graag de beperkte wereld 
van hun gehandicapte kind vergroten 
door in de buitenlucht een langere 
fietstocht te kunnen maken.

Als er een rolstoelfiets beschikbaar 
is kunnen zij, en de inwoners van 
Vorden die een fietstochtje met een 
rolstoelafhankelijke persoon willen 
maken, hiervoor intekenen. Maar 
dan moet die rolstoelfiets er wel ko-
men en die kost 8000 euro. Naast ver-
schillende andere activiteiten van het 

Cycling Team Vorden wordt ook een 
beroep gedaan op alle ondernemers 
van Vorden. Fietsen voor een fiets is 
om die reden een 50 euro actie voor 
een rolstoelfiets.
Het zou geweldig zijn als onderne-

mers dit initiatief ondersteunen door 
dit via cyclingteamvorden@gmail.
com kenbaar te maken. Aanmelden 
om te kunnen gaan fietsen met de 
rolstoelfiets, kan via hetzelfde e-mail-
adres.

Brian en Marit 

Cycling Team Vorden start actie onder de ondernemers van Vorden

Fietsen voor een (rolstoel)fiets

Het was 1 maart 
1990 toen Jan bij 
Ruiterkamp begon

Openingstijden: ma - wo 8.00 - 20.00 | do - vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 12.00-17.00 

Eland | Raadhuisstraat 53 | Hengelo (Gld) | 

ELKE ZONDAG OPEN 
VAN 12.00 - 17.00 UUR

Aanbieding geldig op 
zondag 22 maart 2015

PLUS Petit Pain 
Wit Luxe

PLUS Vers geperst  
sap per fles 1000 ml

™3.49

1.99

 
  1.00

5 Stuks 

3

Onze andere bedrijven

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

Like en deel ons op Facebook en win een boeket.                      www.elbrinkgroen.nl

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

Weekactie van 18 t/m 24 maart

Mooie grote Helleborus  per st. € 5,95 2 st. € 10,00
Onze altijd leuke boeketjes van €5,- nu
Vanaf 9 april 2015 bent u van harte welkom in onze tweede winkel in Warnsveld!

• Boeketten
• Bruidswerk
• Rouwbloemwerk

Sinds 1885

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

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

2e GRATIS!



Laan 1940-’45 12
Warnsveld

T. 0653359492
W. www.nijmanbouw.nl

VOOR AL UW TIMMERWERK
KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN
TRAPPEN EN LEUNINGWERKEN

BADKAMERS EN TOILETTEN 
ISOLATIE GLAS EN AANBOUWEN
TOTALE WONING ONDERHOUD

T R A N S P O R T B E D R I J F  

GESINK BV G
Z

O P -  E N  O V E R S L A G

ZELHEM

Transportbedrijf Gesink BV is een 24 uurs internationaal opererende dienstverlener op het gebied 
van transport en logistiek. Dagelijks staat een team van ruim 100 medewerkers garant voor een 
succesvolle logistieke afhandeling van goederenstromen voor diverse klanten in geheel Europa.
Onze kernactiviteiten bestaan uit nationaal/ internationaal transport en op- en overslag van de 
meest uiteenlopende goederen.

Ter vervanging van onze collega, vanwege zwangerschapsverlof, zijn wij op korte termijn op zoek naar een;

Medewerker Facturatie (M/V) 
Je bent een administratieve c.q. communicatieve duizendpoot binnen onze organisatie. 
Als medewerker facturatie ben je verantwoordelijk voor het gehele factureringsproces. 
De functie is voor een periode van circa vijf maanden, o.b.v. 40 uur per week.
Na deze periode zal de functie overgaan in een duo-baan (16/24 uur per week).

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
• Het aanmaken van facturen met de bijbehorende vrachtdocumenten.
• De orderinvoer t.b.v. van onze transportplanning.

Wat vragen wij?
• Je beschikt over een goede beheersing van de Engelse en Duitse taal. 
• Je kunt werken in team verband en bent stressbestendig.

• Afgeronde opleiding op minimaal MBO-niveau, met voorkeur voor een logistieke opleiding.
• Je bent woonachtig in de directe omgeving van Zelhem.
• Je bent administratief onderlegd en communicatief sterk.
• Je bent bekend met moderne systemen; Transport Management Systeem (TMS).

Wat bieden wij?
• Een prettige en informele werksfeer.
• Werken in een jong, ambitieus en energiek team.
• Salaris op basis van CAO Beroepsgoederenvervoer. 
• Baan met uitzicht op vast dienstverband.

Heb je interesse?
Stuur dan jouw sollicitatiebrief met CV naar:
Transportbedrijf Gesink BV
T.a.v. dhr. S.B. Keuter
Burg. Langmanweg 2, 7021 BK Zelhem
E-mail: s.keuter@gesink.nl 

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

OP- EN OVERSLAGINT. TRANSPORT

 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

22 maart 2015, vanaf 11.00 uur 
BIJ FIETSHUIS JANSEN

Stationsstraat 20  -  7021 CK  Zelhem  -  T  0314 - 62 13 79
info@fietshuis-jansen.nl  -  www.fietshuis-jansen.nl

Verkoop, onderhoud en reparatie
Stationsstraat 20  -  7021 CK  Zelhem  -  T  0314 - 62 13 79

info@fietshuis-jansen.nl  -  www.fietshuis-jansen.nl

Verkoop, onderhoud en reparatie

Stationsstraat 20  -  7021 CK  Zelhem  -  T  0314 - 62 13 79
info@fietshuis-jansen.nl  -  www.fietshuis-jansen.nl

Verkoop, onderhoud en reparatie

BEZORGD AAN HUIS
Varkenshaas 
kort schoon kilo € 5.50 
Verse worst 

 kilo € 4.00

Gehakt h.o.h. kilo € 3.50 
Speklappen kilo € 5.00 
Dikke vleesribben kilo € 3.75  
Schouderkarbonade kilo € 4.00 

Gratis bezorging in 
Zutphen en omgeving!

Reactie: 0623537798

Vanaf dit voorjaar beschikken wij over een 
Vicon RotaFlow GEOspread kunstmeststrooier. 

Dit is een GPS gestuurde weegstrooier met 24 secties 
en een variabele werkbreedte tot 48 meter. 

 Verminderde overlap bespaart kunstmest
 Volledig automatisch weegsysteem
 Automatisch doseersysteem 
 Automatische aanpassing v/d werkbreedte
 Korrelvriendelijk en nauwkeurig

Tel. 0575 - 461701  www.loonbedrijfzweverink.nl

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van 17 t/m 23 maart 2015

Burgemeester Galleestraat 6a

7251 EB Vorden

Tel.: 0575-550850

NIEUWE OOGST......

Nicola aardappelen 1,5 kilo

+

Wortelen/Peulen
mix 500 gram samen   3.98

KLEIN MAAR FĲ N!!!!!

Elstar kinderappeltjes
1,5 kilo   1.49

 
UIT ONS GEHELE ASSORTIMENT 
RAUWKOSTEN

2e bak rauwkost naar eigen keuze

voor de HALVE PRĲ S!!!!!!!
         

Kant-en-klare

Hete Bliksem schotel p.p.   5.98    

NIEUW!!!!!!

Verse maaltijden
service

GRATIS bezorgd aan huis
of af te halen in de winkel.

Bĳ  interesse bel 0575-550850.

             
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

Aanbiedingen zijn geldig van 16 t/m 21 maart

Snel aan tafel

MAALTIJD IDEE

Lasagne
 500 gram 550

KEURSLAGERKOOPJE

Runderminute
steaks

  ELKE 4E GRATIS

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gegrilde
boterhamworst
GRATIS 100 GRAM SCHARRELSALADE 

SPECIAL

Belle Hélène
100 gram 180

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Kalfsgehakt ballen
  4 stuks 598

Geen probleem, want het voorwerk 
hebben wij alvast 
gedaan. Zo hebben 
we de minutesteaks 
alvast heerlijk 
gemarineerd en 
ook onze lekker 
gekruide gehakt-
ballen kunnen 
direct de pan in. 
Waar heeft u zin in?



Vorden - Elke donderdag komt er een groep mensen samen bij pannenkoe-
kenhuis ‘de Vordense Pan’ in Vorden om vanuit daar te starten met kloot-
schieten. Het is een groep die sportiviteit en gezelligheid verenigt. Graag 
nodigen zij nieuwe deelnemers uit om de groep te versterken. 

Hoe vaak heeft u het wel niet gehoord 
of gelezen: bewegen is gezond voor 
je. En bewegen kan ook op een leuke 
manier, zoals klootschieten. Heerlijk 
in de buitenlucht, de gezelligheid van 
een groep én nog sportief ook. Kloot-
schieten is een sport waar teams om 

beurten een Kloot (bal) werpen. Het 
doel is om met een zo klein mogelijk 
aantal worpen een bepaald parcours 
af te leggen.

Behalve de eigen consumpties zijn er 
geen kosten aan verbonden. De groep 

komt vanaf 13.30 uur samen en na 
het vormen van teams wordt er rond 
14.00 uur gestart met de wandeling 
van circa 4 kilometer. Na ongeveer 
anderhalf uur is de groep terug, wordt 
er nog gezellig een drankje gedaan en 
kan men voldaan terugkijken op een 
gezonde, gezellige wandeling.

Interesse? Doe gezellig een keer mee 
en kom op donderdagmiddag 13.30 
uur bij de Vordense Pan.

Wekelijks komt de club samen voor een klootschietparcours van vier kilometer

Sportieve groep zoekt nieuwe deelnemers

Wichmond - Op zaterdag 14 maart 
werd bij Sociï voor het elfde jaar op 
rij het darttoernooi voor koppels 
georganiseerd. Het toernooi staat 
te boek als gemoedelijk en gezellig, 
met soms een verrassende afloop. Er 
hadden zich 32 koppels aangemeld, 
dus acht poules met vier koppels.

Ook ditmaal verliep het toernooi weer 
naar wens, met her en der een verras-
sing. Eén van de verrassingen kwam 
vanuit de vrouwelijke hoek. Winanda 
Tijssen en Carolyn Avink schopten 
het in de verliezersronde tot de halve 
finale waarin zij uiteindelijk moesten 
buigen voor Marco Vreeman en Roy 
Eulink. Ook in de winnaarsronde wa-
ren wat verrassende uitslagen te zien, 
maar uiteindelijk waren het enkele 
gevestigde namen in de finalerondes. 
Willem Pierik freewheelde met part-
ner Gerrie Steenbreker naar de finale 
waarin zij uiteindelijk Eelco Pierik en 
Marcel Vruggink troffen.

Laatstgenoemden kwamen nog wel 
op een 2-0 voorsprong maar moes-
ten uiteindelijk toezien hoe hun op-
ponenten door een 2-4 overwinning 
met de titel aan de haal gingen. In 
de verliezersronde ging het gelegen-
heidskoppel Harrit Wester/Nout Nij-
enhuis met de titel aan de haal. Marco 
Vreeman en Roy Eulink werden in de 
finale met 4-1 verslagen.

De organisatie kijkt weer met tevre-
denheid terug op het toernooi. Alle 
barvrijwilligers worden bedankt voor 
hun inzet op deze dag!

Een speciaal woord van dank aan Mar-
tijn en Sil van D’n Olde Kriet (DOK) 
die de dartbanen voor deze dag ge-
heel belangeloos beschikbaar stelden! 
Bronckhorst Zonwering (BZW) deed 
van zich spreken doordat vrijwel alle 
flights van hen kwamen.

Winnaarsronde:
Gerrie Steenbreker & Willem Pierik.
Marcel Vruggink & Eelco Pierik.
Jos Peters & Erik Olthof.
Paul Avink & Gert-Jan Loman.

Verliezersronde:
Harrit Wester & Nout Nijenhuis.
Marco Vreeman & Roy Eulink.
Rob Langwerden & Henk-Jan Riet-
man.
Winanda Tijssen & Carolyn Avink.

Winnaars darttoernooi Socii

Willem Pierik en Gerrie Steenbreker 
winnen Sociï-darttoernooi voor koppels

Vorden - Op zondag 22 maart 2015 
organiseert de VRTC (Vordense 
Rijwiel- en ToerClub) de Achtkas-
telenrijders haar jaarlijkse Lente-
tocht voor toerfietsers. Deze keer 
opnieuw twee mooie routes naar de 
Veluwezoom en de Posbank. En ook 
weer met de succesvolle eigen ver-
zorgingspost halverwege de tocht 
met gratis (sport)dranken, muesli-
repen, krentebollen, etc.   

De Lentetocht Posbank-Loenermark 
(110 km.) is voor de fanatieke toer-
fietser een eerste uitdaging in het 
nog vroege racefietsseizoen. Na een 
rustige aanloop via Doesburg rich-
ting Ellecom kunnen op het fietspad 
De Lange Juffer de beenspieren voor 
het eerst worden opgewarmd. Daarna 
volgen nog een aantal mooie klim-
metjes waaronder de Rozenbos en 

de Emma Pyramide. Na de inmiddels 
vertrouwde verzorgingspost bij Groe-
nendaal gaat men via de Loenermark 
en nog een mooi lusje over de Veluwe-
wezoom via Loenen en Eerbeek weer 
richting Vorden. Deze tourtocht is een 
ideale voorbereiding voor de Ronde 
van Vlaanderen (28/3) of de Amstel 
Gold Race, Limburgs Mooiste, Luik-
Bastenaken-Luik of de Tristan Hoff-
man Challenge die op 26 juni wordt 
verreden. Start en inschrijving voor 
de 110 km is van 08.00 - 10.00 uur bij 
De Herberg, Dorpsstraat 10 in Vorden.

De 80 kilometer
De Lentetocht Veluwezoom-Loener-
mark volgt weer voor een groot deel 
de 110 km route, maar een aantal las-
tige klimmetjes worden overgeslagen.
Deze afstand is meer geschikt voor de 
mensen die nog weinig trainingski-
lometers in de benen hebben en nog 
niet toe zijn aan een pittige tocht van 
110 km. Ook de 80 km route gaat na 
de verzorgingspost bij Groenendaal 
via de Loenermark terug naar Vorden. 
Zeer aan te bevelen.
Ook de starttijd voor deze tocht is van 
08.00 -10.00 uur bij café-restaurant De 
Herberg, Dorpsstraat 10 in Vorden.

   

 ▶ Voor meer informatie:
 ▶ 0575 - 551025
 ▶ www.vrtcvorden.nl

Jaarlijkse lentetocht voor toerfietsers van 
VRTC de Achtkastelenrijders Vorden

Maar liefst 32 
koppels namen 
deel aan toernooi

Mooie fietsroutes 
Veluwezoom en de 
Posbank

Voordelige bloemen
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HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.*** Vanaf woensdag 18 maart. 

DE GOEDKOOPSTEOPNIEUW
3X OP RIJ!*

VOLGENS VARA KASSA*

*Bron: uitzending VARA Kassa, 28 september 2013, 3 juni 2014 en 17 januari 2015. ** Geldig van 20 t/m 22 maart.

Mini
smaaktros-
tomaatjes**

Mango**

Volkoren
puntjes**

500 g
Beefburgers**

20 l

Potgrond Violen***

IN ONS ASSORTIMENT

Chocolade Air 
power mini’s

Sojadrink

Witte druiven**

Magere 
varkenslapjes**

500 g

IJsdessert Duitse biefstuk Superfruitmix

Hollandse thee

gezellig winkelen in je eigen buurt
Veel keus en lekker dichtbij!
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IJssel
computerservice
Thuisservice voor particulier én MKB

• Betrouwbare en goede service  

aan huis

• Vakkundige, snelle reparaties en 

onderhoud

• Geen voorrijkosten*

• Gratis vervangende PC of  

laptop tijdens reparatie

• Ook voor al uw vragen en advies

Bel 0575-451000 of  

* zie www.ijsselcomputerservice.nl

Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken
Berendsen Omheiningen
Berendsen Aanhangwagens

Verkoop en plaatsen verschillende 
soorten dubbel staafmatten, sier-
hekwerken, poorten en nog veel 
meer!

Verkoop en plaatsen verschillen-
de soorten omheiningen, afraste-
ringen, schuttingen en nog veel 
meer!

Verkoop van diverse merken, nieu-
we en gebruikte aanhangwagens, 
paardentrailers, veetrailers. 
Reparatie van alle merken 
trailers.

Hekwerken

Omheiningen

Aanhangwagens

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 

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

Verhuisd per 13 maart:

Familie K. Hietbrink
Beunksteege 4a 
7251 NA Vorden

Naar: 
Steintjesweide 23 

7255 DP Hengelo Gld. 

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.

STEM OP  
18 MAART  

TWEE  
KEER   
VVD!

Op 18 maart  
kunt u niet  

alleen stemmen  
voor de Provinciale  

Staten, maar ook voor  
de Waterschappen.

Meer weten? 
vvdgelderland.nu

Hof van Kettelerij 2
7251 DS Vorden

www.kettelerij.nl
Tip voor de tuinliefhebber!

Zondag 22 maart
Lezing: 13.00 en 15.00 uur

Presentatie 
over niet alle-
daagse zomer-
bloembollen! 
Door 
Rita van der Zalm

Camper & Caravan

TOTAALSERVICE
Ted Halma

UITNODIGING OPEN HUIS
VRIJDAG 20 MAART

Graag nodigen wij u uit om te komen kijken op onze 
nieuwe locatie!

Broekstraat 10, 6999 DH  Hummelo. Tel. 06-29102547

We zien u graag tussen 15.00 en 22.00 uur!

Ted Halma

Camper en Caravan Totaalservice:
• schade-reparatie camper/caravan • onder-
houdsbeurten • structuur-reparatie • as-revisie • ha-
gel-schade • inbouwen accessoires • chassis-repa-
ratie • onderhoud aanhangwagen • ozon-ionisatie 

(geurvrij maken)

www.2caravans.nl info@2caravans.nl

Te Koop: 2 percelen Bosgrond

Riefelerdijk Hengelo (gld)

samen groot: 78 are 45 ca.

Tel. 0575-441331  www.lomanvastgoed.nl



Dialect muziek in de
Lindesche Molen
Linde - Zondagmiddag 22 maart 
treedt Jan Ottink op in de Lindesche 
Molen in Vorden. Liedjesschrijver, 
theatermaker, gitarist, bassist en 
saxofonist. 

Jan is een creatieve duizendpoot die 
de verhalen van zijn leven zingt en 
speelt in prachtige gelaagde teksten. 

Jan is altijd direct herkenbaar aan zijn 
onnavolgbare doorleefde stem.
Het optreden van Jan Ottink start om 
15,00 uur. Kaarten à € 10,- kunnen 
vooraf gereserveerd worden via de 
website of aan de zaal op 22 maart.
   

 ▶ www.theateronderdermolen.nl
   

Vordens Huisvrouwen
Orkest stopt na 32 jaar
Vorden - Na 32 jaar moet het orkest 
noodgedwongen stoppen vanwege 
de gezondheid van de huidige diri-
gent Jan Hilferink. Een nieuwe diri-
gent vinden is bijna niet mogelijk, 
bovendien zijn ook een aantal leden 
niet meer in staat hun hobby uit te 
oefenen. 

Alles bij elkaar komt het Vordens 
Huisvrouwen Orkest tot het besluit 
te stoppen, hoe jammer ook. Het or-
kest heeft vele mooie herinneringen 
aan optredens in al die jaren, zoals 

bij : ‘Wie van de drie’, Paul de Leeuw, 
Zwarte Cross en Gelderse koppen met 
Harm Edens.

Voeg daar radio-optredens bij zoals 
bij Omroep Gelderland en Radio Ide-
aal en de vele optredens bij verzor-
gingshuizen in de wijde regio waar het 
orkest vele mensen een mooie avond 
heeft bezorgd. 

Het orkest bedankt iedereen die op 
één of andere wijze haar steentje heeft 
bijgedragen in al die jaren. 

   

Middag met liedjes van 
vroeger zeer geslaagd
Vorden - Nieuwsgierig kwamen be-
zoekers de “raadszaal” van het Kul-
turhus in Vorden binnen om een 
middag te gaan zingen. Een aantal 
waren afgekomen op de bekende 
naam van de accordeon-speler.

Met groot plezier werden vele beken-
de liedjes van vroeger door iedereen 
enthousiast en uit volle borst meege-
zongen. De sfeervolle begeleiding op 
de accordeon door Dick Wagenvoort 

werkte zeer aanstekelijk. Tijdens de 
middag kan men elkaar op een ont-
spannen manier ontmoeten. Vrolijk 
en voldaan ging iedereen dan ook 
naar huis. 

Deze sing-in, een nieuwe activiteit 
voor iedereen van 100 jaar en jon-
ger, vraagt om een vervolg op dins-
dagmiddag 14 april. Om alvast in de 
agenda te zetten.

   

Verrassende ontmoetingen 
bij KunstZondagVorden
Vorden - KunstZondagVorden 8 
maart werd gehouden op de eerste 
echte warme voorjaarsdag van het 
jaar. En dat was best wel even span-
nend. Nodigt het stralende zonnetje 
mensen uit om op pad te gaan en 
kunst te bekijken of kiest men voor 
de natuur? De organisatie en deel-
nemers van KZV konden opgelucht 
adem halen, want rond het mid-
daguur had een groot publiek haar 
keuze gemaakt. 

Men stapte massaal op de fiets rich-
ting Vorden-centrum en naar het bui-
tengebied. De hele dag zag je in Vor-
den en omgeving veel publiek met het 
KZV-Infoblad rondlopen, met elkaar 
pratend en elkaar attenderend op de 
verrassende kunst die er op de diverse 
locaties te zien was. Zo kwamen zelfs 
Vordenaren, na bijna tien jaar, tot de 
ontdekking dat er in hun eigen dorp 
zo’n interessante kunstroute is!

Behalve publiek uit de directe omge-
ving van Vorden en uit de Achterhoek 
waren er verrassend veel bezoekers 
elders uit het land.
Sommigen maakten gebruik van een 
goedkoop treinkaartje, raakten in 
Zutphen verzeild, vonden daar het 
KZV-Infoblad, wat hen nieuwsgierig 

maakte en ervoor zorgde dat ze door-
reisden naar Vorden. Anderen waren 
op familiebezoek of logeerden op een 
van de campings.

De hele dag druppelden en stroom-
den de bezoekers binnen in de ate-
liers en galeries, waar ze hartelijk 
ontvangen werden door de aanwezige 
kunstenaars, vormgevers, fotografen 
en galeriehouders. Er waren verras-
send open gesprekken over de inspi-
ratiebronnen van de kunstenaars en 
de door hen toegepaste technieken. 
Menigeen nam de tijd om uitgebreid 
naar de kunstwerken te kijken en zich 
te verdiepen in het kunstwerk. Een 
van de belangrijke doelstellingen van 
KunstZondagVorden. Soms mondde 
dit ook uit in de aankoop van een 
kunstwerk.

Publiek, kunstenaars/vormgevers en 
het KZV-bestuur kijken zeer tevreden 
terug op een verrassende en inspire-
rende dag met boeiende kunst en een 
geïnteresseerd, nieuwsgierig publiek. 
Zet u 7 juni alvast in uw agenda, want 
dan vindt de volgende KunstZondag-
Vorden plaats.
   

 ▶ www.kunstzondagvorden.nl
   

Laatste inzameldag voor 
het Paasvuur
Kranenburg - De stichting CCK (cul-
tureel collectief Kranenburg) houdt 
zaterdag 21 maart de laatste inza-
meldag voor het paasvuur.

Van 10.00 uur tot 16.00 uur kan er gra-
tis snoeihout worden gebracht tot een 
maximale dikte van 10 centimeter. 
Alleen snoeihout is toegestaan dus 

geen planken, schuttingen e.d. Strui-
ken en sparren zonder wortel mogen 
ook.

Wie nog snoeihout kwijt wil is zater-
dag meer dan welkom aan de Berg-
kappeweg in de Kranenburg.
De heren van het CCK zien u graag op 
zaterdag 21 maart.

Vorden - Hebt u altijd al eens wil-
len dineren in Portugese sfeer, Ho-
tel Bakker verzorgt een parade van 
koude en warme tapas op zondag 22 
maart vanaf 17.00 uur, ‘gelardeerd’ 
met de prachtige en krachtige mu-
ziek van Flor d’Luna.

Deze Casa de Fado is een van de ac-
tiviteiten die het Cultuurfonds Vor-
den organiseert in aanloop naar de 
Grand Final van ‘Un Viaje a España 
y Portugal’. Flor d’Luna bestaat uit de 
volgende musici : Carla Koehorst - 
zang, Manuela Verbeek - cello, Marcel 
Verheugd - gitaar.Inmiddels hebben 
ze tussen 2008 en nu drie cd’s uitge-
bracht.

Flor d’Luna richt zich voornamelijk 
op Portugese en Spaanstalige muziek 
met veel eigen composities. Inspira-
tiebronnen zijn de Portugese Fado, 
Latijns-Amerikaanse muziek en soms 
een vleugje Spaanse Flamenco. Naast 
eigen composities speelt Flor d’Luna 
bestaande stukken zoals van Ariel 
Ramirez (Argentinië) en traditionele 
Portugese Fadomuziek als Ai Maria, 
Que Deus me perdoe, Barco Negro .

Natuurlijk vult Hotel Restaurant Bak-
ker het op haar eigen manier in, dus 
laat u verrassen door de warme en 
koude tapas en de muziek van Flor 
d’Luna. Prijs € 12,50 pp. excl. drankjes
   

 ▶ Reserveren via info@bakker.nl
 ▶ www.cultuurfondsvorden.nl

Dineren in Portugese sfeer met koude en warme tapasgerechten

Muziek van Flor d’Luna in Vorden

Vorden - Een dertigtal recente schilderijen van Marie-José Robben zijn van 
22 maart tot en met 26 april te zien in Galerie Agnes Raben, Nieuwstad 20 in 
Vorden. Kunsthistoricus Gerda J. van Ham opent de expositie op zondag 22 
maart om 15.00 uur

Beeldend kunstenaar Marie-José Rob-
ben laat zich in haar werk al schilde-
rend meevoeren door de onbenoem-
bare toonaarden en zeggingskracht 
van kleur en licht. De beweeglijke 
verfoppervlakken in haar voorstellin-
gen zijn met grote vrijheid in trefze-
kere, krachtige en meestal forse pen-
seelstreken neergezet.
Door de zeer gelaagde verfstructuur 
ontstaan intense kleuren. Vaak in-
spireren een landschap, bloemen of 
andere motieven uit de natuur haar 
maar ook laat zij zich graag leiden 
door muziek en literatuur.

Marie-José Robben (Kaatsheuvel 
1959), deed haar opleiding aan de 
Kunstacademie in Den Bosch (1979-
1985), De Rijksacademie van beel-
dende kunsten in Amsterdam (1985 
- 1988) en de École Nationale Superi-
eure des Beaux Arts in Parijs.
De kunstenaar woont en werkt sinds-
dien in Amsterdam en heeft een in-
drukwekkend oeuvre opgebouwd. Zij 
behoort tot de gerenommeerde schil-
ders in ons land. Galerie Agnes Raben 
is open op vrijdag, zaterdag, zondag 
en maandag van 11:00-17:00 uur en 
op afspraak.
   

 ▶ 0575 551647
 ▶ www.galerieagnesraben.nlMarie-José Robben - De punt van Westenschouwen

Kunsthistoricus Gerda J. van Ham opent de expositie op zondag 22 maart

Marie-José Robben en de magie van verf

‘Pergolesi versus Arvo Pärt’ te horen in
de Vordense Dorpskerk
Vorden - Zondag 22 maart aanvang 
15.30 uur vindt er een tijdens een 
concert in de Vordense Dorpskerk 
een symbiose plaats tussen een 
drietal geheel verschillende compo-
nisten.

Er zijn een aantal composities ge-
programmeerd van ‘oude muziek’ 
gecomponeerd door Dieterich Bux-
tehude (ca.1637-1707), Giovanni Bat-
tista Pergolesi (1710-1736) en van 

de hedendaagse Estische componist 
Arvo Pärt (*1935). Drie componisten 
die zich veelal toelegden op sacrale 
muziek. Uitgevoerd worden de Pas-
sacaglia in D, BuxWV161van Buxte-
hude (Liga Vilmane), het Salve Regina 
in c-moll van Pergolesi voor sopraan 
(Elske te Lindert).
Vervolgens klinkt het mystieke Pari 
Intervallo van Arvo Pärt (Liga Vilma-
ne) en van dezelfde componist het 
indrukwekkende Stabat Mater voor 

sopraan (Elske te Lindert), alt (El-
len Pieterse) en tenor (Emile van der 
Peet). Het programma wordt begeleid 
door een strijkersensemble en conti-
nuo/orgel (Liga Vilmane). De toegang 
is € 13,00 en t/m 16 jaar gratis toegang.
   

 ▶ Informatie en reserveren
 ▶ 0575-556381
 ▶ www.
vriendenvandedorpskerkvorden.nl
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Rijbewijs A  (motorfiets)

Rijbewijs B (personenauto)

Rijbewijs E bij B (aanhangwagen)

Rijbewijs A M (bromfiets)

Voor meer informatie:
0314-622556

www.Lidy.nl

Pluimersdijk 13
7021 HW  Zelhem

L
auto-
en
motorrijschool

 idy
 Ellenkamp

Zonnehorst 5
7207 BT ZUTPHEN
T  0575-570581
E info@
W 

Uw adres voor:
 3

 2

 2

 

Bekende Dierenspeciaalzaak 

MOLENKAMP altijdvoordeliger!

Het beste
advies!

DE JUISTEKEUZE!

Compleetassortiment!

22 MAART “T GIET OAN”
De Elfkluiventocht, de tocht der tochten voor baas en hond. 
De leukste wandeltocht voor baas en hond met vragen on-
derweg en leuke prijzen te winnen. Afsluitend een bakkie 
soep en broodje. Deelname GRATIS.
Verder deze dag o.a.: Elf knal-akties. Trimdemonstraties en 
trimadvies over uw eigen hond. Check up door een dieren-
arts assistente.
Tevens ontvangt u dan VIP kaarten voor de presentatie-
avond waarop wij ons nieuw product, een wereldprimeur, 
gaan onthullen.
Start tussen 11.00 en 15.30 uur. Lengte circa 5 km. Aanmel-
den via info@dierenspeciaalzaak.com en volg het via face-
book.com/discusmolenkamp. Winkel geopend van 11.00 tot 
17.00 tijdens deze Zelhemse Open Zondag.

Hummeloseweg 28   |  7021AE ZELHEM   |  Tel. 0314-621735   |  dierenspeciaalzaak.com

- eerlijk werk voor iedereen
- klimmende economie
- sterke schouders,
 zwaarste lasten
- geen fraude, geen bonus
- goed wonen in Gelderland
- geen besparingen op zorg
 en welzijn

daarom PvdA!



Wichmond - Na twee gelijke spelen 
tegen respectievelijk de koploper en 
de rode lantaarndrager mocht Sociï 
het vandaag opnemen tegen het laag 
geklasseerde SDZZ uit Zevenaar. 
Deze ploeg werd eerder dit seizoen 
verslagen, maar Sociï heeft momen-
teel moeite om te scoren waardoor 
de opgave niet gemakkelijk leek.

Sociï mocht vanaf het begin het spel 
maken van SDZZ dat daarentegen 
wel veel druk zette op de spelers van 
Sociï. Het fysieke werk werd daarbij 
ook niet geschuwd waardoor het zaak 
was voor de Wichmonders om de bal 
snel rond te laten gaan. Dit lukte bij 
vlagen aardig en ook regelmatig werd 
in Roy Eulink de vrije man gevonden. 
Hij kreeg veel tijd om het spel te ver-
delen, maar heel veel ruimte in de 
voorste gelederen was er niet. Kansen 
vielen dan ook slechts sporadisch te 
noteren. Aan de andere kant moest 
Sociï het hebben van wat gevaarlijke 
corners, maar ook daar ontbeerde ge-

luk. De rust werd logischerwijs bereikt 
met een stand van 0-0.

In de tweede helft veranderde het 
spelbeeld niet of nauwelijks. De 
scheidsrechter liet bovendien veel te 
veel toe. Dieptepunt was een spijker-
harde tackle van achteren met twee 
benen vooruit op Stefan Weenk. De 
scheidsrechter deed het af met een 
gele kaart. Zo kwam het ook dat Sociï-
speler Marco Vreeman een keer goed 
weg kwam toen hij veel te laat naar de 
bal trapte, ook hij kwam weg met geel. 
Daan Loman bracht de vrije trap die 
volgde op de overtreding op Weenk 
goed in, maar Raymon Golstein kon 
er net niet aan komen. Aan de ande-
re kant kwam de spits van SDZZ één 
keer oog in oog met keeper Henry 
Vreeman te staan, maar hij naast. In 
de slotminuut leek Frank Stokkink uit 
een voorzet van invaller Lars Megens 
alsnog de 1-0 binnen te koppen, maar 
ook hij kreeg de bal net niet tussen de 
palen.

De einduitslag werd 0-0. Volgende 
week gaat Sociï voor verdubbeling van 
dat puntenaantal thuis tegen Klein 
Dochteren. Aanvangstijd van deze 
thuiswedstrijd is 14.00 uur.

Uitslagen zaterdag 14 maart
Sociï D1 - Be Quick Z. D3; 2-2.
Sociï E1 - Lochem SP E3; 8-1.
Sociï E2 (vrij).
Zelos ME1 - Sociï ME1; 8-1.
Sociï F1 - Zelhem F2; 1-5.
Sociï F2 - VVL F2; 5-2.

Uitslagen zondag 15 maart
Sociï 1 - SDZZ 1; 0-0.
Vorden 3 - Sociï 2; 4-2.
Sociï 3 (vrij).
SV Basteom 7 - Sociï 4; 2-2.
Sociï 5 - Ratti 4; 0-6.
Klein Dochteren VR1 - Sociï VR1; 4-1.

Voor het programma van zaterdag 
21 maart en zondag 22 maart, zie de 
website www.svsocii.nl.

Vorden - Het grootste feest werd dit 
weekend in Zieuwent gevierd, waar 
de enige serieuze achtervolger van 
v.v. Vorden de 2e periodetitel ver-
overde en zich samen met Vorden 
1 in ieder geval verzekerd weet van 
nacompetitie voetbal. Toch was het 
contrast opvallend, want ondanks 
het behalen van de periodetitel door 
RKZVC werd er in Vorden ook flink 
gejuicht over de uitslag van PAX - 
RKZVC (1-1) want al met al had de 
runner-up hierdoor wel weer twee 
punten meer achterstand opgelo-
pen ten opzichte van de soevereine 
geel-zwarte koploper.

Het 1e elftal van Vorden dient in de 
komende acht weken nog negen keer 
in actie te komen en met 43 punten 
uit 17 wedstrijden heeft het nu vijf 
punten voorsprong op de nummer 
twee RKZVC uit Zieuwent en tevens 
heeft het nog de inhaalwedstrijd op 
paaszaterdag tegen Doetinchem te 
goed. Toch hoor je iedereen over 3C 
maar blijven roepen dat er nauwelijks 
verschil zit tussen de ploegen in deze 
klasse en dat ‘iedereen van elkaar 
kan winnen’ zoals dit dan altijd wordt 
uitgedrukt. Mocht dit inderdaad zou 
zijn, dan is het nog knapper van Vor-
den 1 dat het nu na 17 wedstrijden 
met 43 punten bovenaan staat en 
alweer de 14e winst van het seizoen 
heeft te pakken.

Wetenswaardigheden
Om dit dan maar even met cijfers te 
benadrukken hierbij enkele feiten en 
wetenswaardigheden. 

- Had het elftal van trainer Michel 
Feukkink afgelopen seizoen het 
hoogste aantal punten (42) behaald 
uit de historie van onze club in de 
3e klas, afgelopen zondag werd dit 
aantal al na 17 wedstrijd verbeterd 
(43). 

- Met nog 9 wedstrijden te gaan heeft 
Vorden 1 nu al slechts twee winst-
partijen minder behaald dan kam-
pioen FC Winterswijk vorig seizoen 
in de gehele competitie op haar 
conto had geschreven.

- Door de ‘nul te houden’ tegen FC 
Eibergen behoort Vorden met 17 
doelpunten tegen tot de minst ge-
passeerde achterhoede van 3C, ter-
wijl het vlaggenschip in het afgelo-
pen ‘recordseizoen’ maar liefst 45 
keer moest vissen.

Deze cijfers kwamen allemaal mede 
tot stand door de 1-0 overwinning af-
gelopen zondag tegen FC Eibergen. 
Ondanks dat het 1e elftal tegen zo-
wel AD’69 als Warnsveldse Boys twee 
prima overwinningen had behaald, 
werd er toch wel met enige terughou-
dendheid en respect gekeken naar 
deze tegenstander uit Eibergen. Afge-
lopen seizoen nog was deze fusieclub 
samen met OBW de enigste club die 
wist te winnen in Vorden en ondanks 
dat in de uitwedstrijd in het begin van 
dit seizoen er een verdiende 1-2 over-
winning werd behaald door de ploeg 
van trainer Michel Feukkink, kwamen 
de ‘blauwen’ destijds met 10 man nog 
sterk op zetten in het laatste kwartier.

In de eerste 10 minuten van de wed-
strijd was het dan ook duidelijk dat 
het deze middag een pittige wedstrijd 
zou worden voor Vorden 1, want FC 
Eibergen zette direct de toon en kwam 
een aantal keren gevaarlijk door aan 
de linkerkant van het veld. Toch lukte 
het de ploeg van trainer Wim te Nijen-
huis niet om hier echte doelkansen uit 
te creëren en zodoende ‘overleefde’ 
Vorden 1 deze furieuze openingsfase 
van de wedstrijd zonder kleerscheu-
ren. Na ongeveer een kwartier kan-
telde de wedstrijd stapje voor stapje 
in het voordeel van Vorden en was het 
zowel voetbaltechnisch als fysiek toch 
wel de meerdere van FC Eibergen.
Na een half uur kwam Ate door een 

prima eerste aanname alleen voor de 
keeper te staan en produceerde vanaf 
een meter of 10 een lobje dat maar 
net over ging. Toch kwam Vorden vlak 
voor rust nog op voorsprong, want 
door een inworp van Stefan Eggink 
werd spits Frank Hiddink in stelling 
gebracht. Hij controleerde het leder 
met de rug naar het doel en kon zo-
doende afleggen op Koen Oosterhuis, 
die in een mêlee van spelers keurig de 
bal binnen tikte. Na de rust bleef de 
wedstrijd een beetje ‘vlak’ en was er 
voor beide doelen weinig te beleven.

Zondag 22 maart is er wederom een 
thuiswedstrijd tegen de nummer drie, 
AZC en de week erop speelt het 1e uit 

tegen WVV in Hengevelde. Daarna 
volgt het belangrijke paasweekend 
waar op zaterdagavond om 17.00 uur 
wordt ingehaald tegen Doetinchem 
en op 2e paasdag de topper tegen de 
runner-up RKZVC in Zieuwent wordt 
gespeeld.

Nieuwe tenues Vorden 3 
Het 3e elftal van v.v. Vorden heeft 
nieuwe trainingspakken gekregen van 
de sponsoren Moventum en BaCo. 
De pakken werden in ontvangst ge-
nomen voor de met 4-2 gewonnen 
wedstrijd tegen Socii 2 en zoals op de 
foto goed is te zien, zijn de spelers en 
trainer Jeroen Tijssen zeer in de nop-
jes met deze geste.

Het 3e elftal van v.v. Vorden heeft nieuwe trainingspakken gekregen van de sponsoren Moventum en BaCo

Vorden 1 is de grote winnaar van het inhaalweekend in 3c

Sociï pakt ook tegen laag geklasseerde 
SDZZ uit Zevenaar niet de volle buit

3e elftal in nopjes 
met nieuwe 
trainingspakken

Ratti dames zonder 
punten naar huis
Kranenburg - Afgelopen zondag 
speelden de Ratti dames wederom 
tegen de Witkampers. Dit keer reis-
den de Ratti dames af naar Laren. 
Vorige week was de stand 6-2, een 
ruime overwinning dus. 

Gelijk vanaf de aftrap waren de Ratti 
dames scherp en hadden de over-
macht. In de 25ste minuut schoot 
Esther Tuinman een harde knal op 
het doel, maar er werd gevlagd voor 
buitenspel. Een aantal minuten later 
schoot Marieke Tuinman een hard 
schot op het doel, de keeper liet de 
bal los en hier kwam een corner uit 
voort. Ook Kim Heuvelink had mooie 
schoten op het doel van de Witkam-
pers, maar de keepster stond scherp 
en had de ene redding na de andere. 
De Witkampers hadden in de eerste 
helft geen aanval opgezet en de da-
mes gingen met een tussenstand van 
0-0 de kleedkamers in.

De tweede helft hadden de Witkam-
pers zich herpakt en zetten alle druk 
naar voren. Dit resulteerde in de 49ste 
minuut al op een tegendoelpunt, 1-0. 
Een paar minuten later blokte Els Be-
renpas de bal op de zestien meterlijn, 
waardoor Jessica ten Elshof de bal 
vervolgens mooi in schoot, 1-1. De 
tweede helft was een totaal andere 
helft vergeleken met de eerste helft. 
De kansen ging nu over en weer en de 
Witkampers waren veel dreigender. 
In de 60ste minuut had Kim Heuve-
link een vrije trap recht voor het doel, 
maar schoot over. In de 74ste minuut 
schoten de Witkampers een lange 
pass naar voren, daar stond de spits 
scherp en maakte de 2-1. De Ratti da-
mes zette nog alles op alles, maar het 
mocht niet baten. De Ratti dames na-
men onterecht geen punten naar huis.

Volgende week wederom een uitwed-
strijd, nu tegen koploper Erix/KVS.
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Bouma

     Zutphen, Rudolf Steinerlaan 47 (winkelcentrum Leesten)                                         

Iedere zondag open van 12.00 tot 18.00 uur   

 Gratis parkeren! P

Compleet incl. 
montage

8950,-

3950,-

Complete 
badkamer 

inclusief tegels

PALLETVOORDEEL 
Moderne vloertegel, 60 x 60 cm, 

antraciet: 24,95 per m2

PALLETVOORDEEL 
Moderne wandtegel, 30 x 60 cm, 

wit glans of mat: 16,95 per m2

Hengelo (Gld) Kruisbergseweg 13 Zevenaar Ampèrestraat 3 Telefoon (0575) 46 81 81 www.binnenhuiscenterhci.nl

  Badkamer van de maand
Kom voor meer 
acties naar onze 
showrooms.

* Vraag naar de voorwaarden. Niet geldig in combinatie met andere acties.

*



Blauwe zone parkeerplaats achter Albert Heijn opgeheven

AH Grotenhuys Vorden nu 
ook open op zondag
Vorden - Toen donderdag 5 maart 
de winkelopenstelling op zondag er 
door was, hebben Wilbert en Yvon-
ne Grotenhuys direct besloten om 
de supermarkt open te doen op zon-
dagen van 12.00 tot 17.00 uur. 

De eerste koopzondag is nu achter de 
rug en dit bevestigde meteen dat deze 
koopzondag ook nodig is. 
Tevens is ook de blauwe zone verdwe-
nen achter Albert Heijn Grotenhuys in 

Vorden. Deze blauwe zone is er toen 
gekomen omdat er veel auto’s ston-
den die niet gebruik maakten van de 
winkels. Voor het winkelend publiek 
was er met name in het weekend geen 
parkeerplaats meer te vinden. Door-
dat er nu langs de Bleek veel nieuwe 
parkeerplaatsen extra gekomen zijn, 
is de blauwe zone achter Albert Heijn 
opgeheven en kan iedereen zonder 
blauwe parkeerschijf de auto er weer 
neer zetten.

   

Ledenvergadering van de 
Volkstuinclub Vorden
Vorden - Op dinsdag 24 maart houdt 
Volkstuinvereniging Vorden haar 
jaarlijkse Ledenvergadering. Naast 
de jaarverslagen van secretaris en 
penningmeester is er ook bestuurs-
verkiezing.

Secretaris mevrouw Wilma Koopman 
stelt zich gelukkig herkiesbaar na een 
derde termijn van drie jaar. Zij gaat 
ook over het verhuren van de Volks-
tuinen. Penningmeester Tim Hinter-
ding legt zijn functie na 7 jaar neer, 
als opvolger wordt voorgedragen het 
tuinlid Wim Suter. Als gevolg van het 
ouder worden van een aantal leden of 

door overlijden zijn een aantal volks-
tuinen vrij gekomen. Het is nu de tijd 
om een nieuwe volkstuin te aanvaar-
den met dit mooie voorjaarsweer. Wat 
is er mooier en gezonder dan je eigen 
groente verbouwen.

U kunt zich hiervoor opgeven bij 
Wilma Koopman te Vorden ( tel.0575-
553982 of via Email: volkstuinvor-
den@gmail.com). Voor slechts € 10,- 
hebt u al een halve tuin van ca. 80 m2. 
Wees er snel bij om een tuin te huren 
om dit jaar je eigen groenten, fruit en 
bloemen te kweken.

   

Feestelijke heropening van 
De Vijfsprong in Vorden
Vorden - Op zaterdag 21 maart is 
het zover en heropent Boerderij-
winkel De Vijfsprong haar deuren. 
Op feestelijke wijze natuurlijk en 
voor bezoekers valt er van alles te 
proeven. De boerderijwinkel, al 
jaren een vertrouwd adres voor bi-
ologische boodschappen, is de af-
gelopen weken grondig verbouwd 
en vernieuwd. Ruimer van opzet en 
dus is er plaats voor een nóg breder 
assortiment biologische producten.

“De winkel heeft een eigentijds jasje 
gekregen”, aldus Maartje Epema, de 
kersverse winkelier van De Vijfsprong. 
“Onze werkwijze is eerlijk en sociaal. 
Ik vind het als ondernemer fijn om 
te werken op een plek waar mensen 
gezellig komen inkopen, waar de be-
woners van zorgboerderij Urtica De 
Vijfsprong een beschermde werkplek 
vinden en waar we bovenal zuivere 
en eerlijk geproduceerde producten 
verkopen. De sfeer hier is ontspan-
nen en service staat bij ons hoog in 
het vaandel. Zowel op het plein voor 
de boerderijwinkel als binnen (aan de 
stamtafel) kunnen klanten altijd een 

lekkere kop koffie krijgen. Een ide-
ale plek voor wie bewust en (h)eerlijk 
boodschappen wil doen.”
Naast eigen gekweekte groenten en 
kruiden vindt u in de boerderijwinkel 
o.a. kazen, melk, yoghurt en kwark 
(van de eigen kaasmaakster en zui-
velaar) én vlees van eerlijk gehouden 
eigen vee. De producten zijn zoveel 
mogelijk ‘vers van eigen erf ’ en de 
voorraad wordt dagelijks aangevuld. 
Wat De Vijfsprong niet zelf produ-
ceert komt van leveranciers uit de 
buurt, zoals brood van De Driekant 
uit Zutphen en wijn van Wijnhan-
del Smit uit Vorden. Om klanten alle 
dagelijkse boodschappen te kunnen 
bieden, zorgen ook groothandels voor 
aanvoer van uitsluitend natuurlijke, 
biologische en eerlijk geproduceerde 
producten.

Kom op zaterdag 21 maart tussen 
11:00 en 14:00 uur naar de feestelijke 
opening. U vindt De Vijfsprong aan de 
Reeoordweg 2a te Vorden. De winkel 
is geopend op dinsdag t/m vrijdag van 
9.00-17.00 uur en zaterdag van 9:00-
16:00 uur. 

   

Theetuin Vierakker zoekt 
vrijwilligers voor de tuin
Vierakker - Vooral in het voorjaar 
en de zomer is iedereen bij Thee-
tuin Vierakker druk bezig met het 
wieden van onkruid, gras maaien, 
snoeien en het optimaal verzorgen 
van de planten. Gelukkig worden de 
eigenaren van de Theetuin gehol-
pen door een team van enthousiaste 
vrijwilligers. Omdat de tuin afgelo-
pen winter een flink stuk is uitge-
breid, is men op zoek naar mensen 
die het leuk vinden om het vrijwil-
ligersteam te komen versterken en 
plezier beleven aan tuinieren.

Bart Hiddinga van Theetuin Vierak-
ker vertelt: “We hebben het geluk met 
onze vrijwilligers, die ons helpen met 
allerlei werkzaamheden in de tuin. 
Wij zijn superblij met de hulp die we 
krijgen en de vrijwilligers genieten 
van het werken in de tuin. Dat vind 
ik ook heel belangrijk: dat de vrijwil-
ligers plezier beleven aan het werk. Er 
wordt daarom samen gekeken naar 

wat de vrijwilliger leuk vindt om te 
doen. Iedereen heeft natuurlijk zijn 
voorkeuren en dingen waar hij of zij 
goed in is.”

Vrijwilliger van het eerste uur Lucia: 
“Ik vind het heerlijk om lekker in de 
tuin bezig te zijn. Sinds ik een paar 
jaar geleden in Zutphen ben komen 
wonen heb ik zelf geen tuin meer, 
maar ik geniet nu van het werken bij 
de Theetuin. Het is zo’n heerlijk rus-
tige plek.” Collega-vrijwilliger Nel vult 
aan: “Wat ik ook plezierig vind is dat 
ik geen vaste dag of tijd heb waarop 
ik kom werken. Als het lekker weer is 
en ik heb zin om te tuinieren dan bel 
ik even of ik terecht kan. En dat kan 
bijna altijd.”

Lijkt het jou ook leuk om het vrijwil-
ligersteam bij Theetuin Vierakker te 
komen versterken? Neem dan even 
contact op via telefoon (06-11250614) 
of email info@theetuinvierakker.nl.

Vorden - Vocaal ensemble Ludus 
Modalis zingt zondag 22 maart in 
Kasteel Hackfort, Baakseweg 8 Vor-
den. Het ontwaken van de natuur, 
het zingen van vogels en de liefde 
zijn vaak muzikaal met elkaar ver-
bonden.

Deze poëtische elementen namen 
in de Renaissance een hoge vlucht, 
vooral dankzij het ontstaan in Frank-
rijk van een nieuw genre madrigaal: 
het beschrijvende chanson. In werken 
van o.a. de Sermisy, Jannequin, Las-
sus en Costeley geven de vijf zangers 
in het programma “l’Eveil du Prin-
temps” een welluidend beeld van dit 
kleurrijke repertoire.

Ludus Modalis is een van de meest 
vooraanstaande groepen in Frankrijk 
op het gebied van het polyfone reper-
toire van de Renaissance en vroege 
Barok. Zij waren o.a. te horen op het 
Festival Sinfonia en Périgord, Festival 
Oude Muziek Utrecht en de Regens-
burger Tage der Alten Musik.

De Westerholtzaal op Hackfort biedt 
op de tweede dag van het voorjaar een 
feestelijk decor voor deze virtuoze a 
capella-zang. Voor dit concert zijn 
opnieuw kaarten beschikbaar wegens 

wijziging van de locatie! Bestellen 
kunt u op kaarten@kasteelconcerten.
nl of 0345-582521.

Voor overige zaken: 0575-529978 of 
info@kasteelconcerten.nl.

Ensemble Ludus Modalis

Franse Renaissance-chansons door Parijs 
ensemble Ludus Modalis bij Hackfort

Vorden - Momenteel werken de 
leerlingen van de groepen 1 t/m 4 
van basisschool ‘De Vordering’ aan 
het thema ‘de markt’. Dit doen zij 
in het kader van het schoolbrede 
thematische onderwerp ‘handel 
en economie’. In school zijn een 
aantal ‘marktkramen’ gemaakt 
waarbij de leerlingen met elkaar 
marktkoopman/-vrouw en klant 
spelen. Maar de markt in het echt 
ervaren is natuurlijk veel leuker! 

Komt het overeen met wat allemaal 
in de klas gemaakt, besproken en be-
keken is? Daarom organiseerden de 
leerkrachten een bezoek aan de week-
markt. Onder begeleiding van ouders 
en een opa vertrokken de kinderen 
vrijdag 6 maart in kleine groepjes naar 
de Vordense markt.

Alle kramen werden uitgebreid be-
keken, er werden vragen gesteld, lek-
kernijen geproefd én de leerlingen 
mochten wat kopen! Elk groepje had 
geld meekregen en mocht hiervan zelf 
fruit kopen. Dit vonden zij natuurlijk 
erg leuk.

Na terugkomst op school werd het ge-
kochte fruit gezamenlijk opgegeten en 
werd er druk nagepraat over het leuke 

én leerzame bezoek. Marktkooplie-
den, namens de leerkrachten én uiter-
aard de leerlingen hartelijk dank voor 

jullie spontane medewerking! De kin-
deren hebben zeker genoten van dit 
uitstapje.

De leerlingen mochten zelf een stukje fruit kopen.

Groep 1 tot en met 4 van basisschool ‘De 
Vordering’ bezoekt Vordense weekmarkt

De Vordense Soppers lassen er na
5 jaar een punt achter
Vorden - Op zaterdag 21 maart gaat 
het vanaf 21.00 uur voor de aller-
laatste keer los met de Vordense 
Soppers. Ja u leest het goed, de Vor-
dense Soppers stoppen na 5 mooie 
jaren met het maken van muziek.

De Vordense Soppers staan in de regio 
bekend als een feestband die al menig 
feesttent, zaal en café op de kop heeft 
gekregen met haar muziek. Spectacu-
laire acts met ronkende (cross)mo-
toren, kettingzagen, lasapparaten en 
bladblazers waren in deze 5 jaar meer 
regel dan uitzondering.

Wat begon als grap
Wat begon in 2010 als één grote grap 
tijdens het Vordense Songfestival, 
waarbij men een geweldige tweede 
plaats behaalde, groeide uit tot een 

spetterende band van formaat. Het 
drietal Winand Jansen, Emiel Remerie 
en Stefan Berendsen zijn hét gezicht 
van de Vordense Soppers, met daar-
naast uiteraard Jeroen Berenpas op 
de slaggitaar, Nick Nijland als sologi-

tarist, Geert Constant op de basgitaar 
en Edgar Ooijman als drummer.
In de loop der jaren is de formatie re-
gelmatig gewijzigd. Alrik Hekkelman 
en Rutger Groters zijn als toetsenist 

betrokken geweest bij de band en 
Coen Nijenhuis speelde trompet bij 
de Vordense Soppers.

Afscheidsconcert
Terug naar het heden, onlangs is be-
sloten om te stoppen met de forma-
tie. Omdat de Vordense Soppers in 
de loop der jaren toch behoorlijk wat 
‘fans’ hebben opgebouwd willen ze 
deze graag op een passende manier 
bedanken voor de support de afgelo-
pen jaren.

Daarom organiseren de Vordense 
Soppers in samenwerking met café de 
Herberg op 21 maart een afscheids-
concert. Zorg dat je erbij bent, dit be-
looft een legendarische avond te wor-
den waarbij de Vordense Soppers nog 
1 keer plankgas zullen geven!

Het begon als grap 
en groeide uit tot 
band van formaat
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Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

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

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

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

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

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

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

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

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

Jaargang 10
Nr. 12, 17 maart 2015

Na het overlijden van Henk Aalde-
rink gaat Bronckhorst op zoek naar 
een nieuwe burgemeester. De ge-
meenteraad ontving een brief van de 
commissaris van de Koning van de 
provincie Gelderland met het 
 verzoek om hiermee aan de slag te 
gaan. De gemeenteraad stelt hier-
voor een vertrouwenscommissie in 
en het voorstel is dat hierin de frac-
tievoorzitters van alle partijen in de 
gemeenteraad zitting hebben. 

Zij worden bijgestaan door drie advi-
seurs: griffier Mariëlle van der Leur, 
directeur Arne van Hout en loco- 
burgemeester Paul Seesing. In de 
raadsvergadering van 26 maart komt 
de samenstelling van de commissie 
aan de orde en bespreekt de raad 
hoe de procedure verder gaat verlo-

pen. De burgemeestersvacature 
wordt uitgezet op basis van een 
 profielschets die de raad opstelt.  
Op 30 april wordt deze besproken 
 tijdens de raadsvergadering. De 
planning is dat de vacature begin mei 
uitgaat. In de maand mei kunnen 
geïnteresseerden dan reageren. 
Daarna vinden gesprekken plaats 
met kandidaten en de commissaris 
van de Koning en vervolgens met de 
 vertrouwenscommissie van de raad. 
Het is de bedoeling dat in september 
tijdens een speciale raadsvergade-
ring de voorkeurskandidaat bekend 
wordt gemaakt. Daarna vindt benoe-
ming van de nieuwe burgemeester 
plaats door de Koning, zodat hij/zij 
dit najaar kan starten. Tot die tijd is 
Helmi Huijbregts-Schiedon 
 burgemeester van Bronckhorst.

Procedure voor nieuwe burgemeester start

In Bronckhorst kunt u luiers en 
incontinentiemateriaal in speciale 
luierzakken gratis inleveren. Hier-
voor staan tot op heden containers 
bij kinderdagverblijven, scholen en 
zorgcentra. Dit gescheiden inleve-
ren is gratis en scheelt veel ruimte 
in uw grijze container. Zoals al eer-
der gemeld, is besloten de inzame-
ling meer te concentreren en onder 
te brengen bij de gemeentelijke 
milieuparkjes. Vanaf 1 april 2015 
kunt u met luiers en incontinentie-
materiaal terecht bij de milieupark-
jes in Halle, Hengelo (Gld), Humme-
lo, Keijenborg, Steenderen, Vorden, 
Wichmond en Zelhem. De huidige 
containers komen daarmee te 
 vervallen. De gratis luierzakken zijn 
verkrijgbaar bij het gemeentehuis, 
Elderinkweg 2 in Hengelo en bij de 
sociale teams in Bronckhorst. De 
sociale teams zijn gevestigd op de 
volgende adressen: 

• Bronckhorst Midden,  
Sarinkkamp 5A, Hengelo

• Bronckhorst Noord,  
Raadhuisstraat 6, Vorden

• Bronckhorst West,  
Burg. Smitstraat 21, Steenderen

• Bronckhorst Zuid,  
Burg. Van Panhuysbrink 1,  
Hoog-Keppel

• Bronckhorst Oost,  
Burg. Rijpstrastraat 4, Zelhem

Op www.bronckhorst.nl vindt u de 
openingstijden van de sociale teams.

Luiers en  incontinentiemateriaal 
kunt u vanaf 1 april bij milieu-
parkjes inleveren Vorige week besloten we om delen 

van de algemene begraafplaatsen in 
Hengelo, Steenderen, Zelhem, Vor-
den en de joodse begraafplaats in 
Vorden aan te wijzen als gemeente-
lijk monument. Het gaat hierbij om 
bescherming van de oorspronkelijke 
aanleg/structuur zoals de verhar-
ding, de aanplant en hekwerken. We 
onderzochten de begraafplaatsen op 
cultuurhistorisch belangrijke ele-
menten, zoals historische kenmer-
ken en structuren, waarmee in het 
groot onderhoud en bij de inrichting 
rekening gehouden moet worden.

Tot nu toe waren op de algemene 
begraafplaatsen slechts enkele 
delen en objecten aangewezen als 
gemeentelijk monument, zoals het 
lijkenhuisje op de algemene begraaf-

plaats in Hengelo. De joodse begraaf-
plaats in Bronkhorst is beschermd 
rijksmonument. Ook de zes grafheu-
vels en grafkelder die liggen op het 
oude gedeelte van de begraafplaats 
in Vorden hebben de status van rijks-
monument. 

Gemeentelijk monument
De Erfgoedverordening (2013) maakt 
het mogelijk om historische begraaf-
plaatsen, of delen daarvan, aan te 
wijzen als gemeentelijk monument, 
zoals nu gebeurd is. Een gemeente-
lijk monument is een zaak die of ter-
rein dat van algemeen belang is 
wegens zijn schoonheid, betekenis 
voor de wetenschap of cultuurhisto-
rische waarde en om die reden 
bescherming verdient

Oude delen van begraafplaatsen 
gemeentelijk monument

De meeste mensen van buiten de 
Europese Unie die in Nederland 
komen wonen, moeten inburgeren. 
Zij moeten de Nederlandse taal leren 
spreken, lezen en schrijven. En leren 
hoe Nederlanders wonen en werken. 
Hebt u na 1 januari 2013 een 
 verblijfsvergunning gekregen? Ben u 
minimaal 18 jaar en gaat u niet meer 
naar school? Bent u inburgerings-
plichtig? Dan krijgt u daarover 
van de Dienst Uitvoering Onder-
wijs (DUO) een brief. Daarin staat 
ook wanneer uw inburgerings-
termijn begint. U krijgt 3 jaar de 
tijd om in te burgeren. Binnen die 
3 jaar moet u het inburgerings-
examen halen. 

Zelf regelen 
U moet uw inburgering zelf rege-
len. De inburgeringscursus en 
het examen moet u ook zelf 
betalen. U kunt het cursus- en 
examengeld wel lenen bij DUO.

Meer informatie 
Wilt u meer weten over inburgeren? 
Kijk op www.inburgeren.nl. Of neem 
contact op met DUO, via tel. (050) 599 
96 00. Ook de gemeente is nauw 
betrokken bij nieuwkomers en helpt 
u door het verstrekken van informa-
tie en begeleiding op het gebied van 
wonen, werken etc. 

Inburgeren, hoe werkt dat?

In mei 2015 is het 70 jaar gele-
den dat Nederland bevrijd werd. 

De Bronckhorster 4/5 mei comi-
té’s en oranjecomité’s halen het 
bevrijdingsvuur op in Wageningen. 
Het vuur gaat vervolgens naar 
enkele kernen in Bronckhorst inclu-
sief het gemeentehuis. In totaal 
doen ca. 25 lopers mee. 

Dit zijn vrijwilligers en leden van 
verenigingen die zich hiervoor heb-
ben aangemeld. Het vuur wordt in 
de nacht van 4 op 5 mei om 00.00 
uur traditiegetrouw ontstoken in 
Wageningen en door het land ver-
spreid door vele hardlopers. Naast 
de gezamenlijke ‘ophaal’activiteit 
zijn in  verschillende dorpen net 
zoals ieder jaar de bekende lokale 
activiteiten die de comité’s organi-
seren. Meer informatie over de 
 route van de lopers in Bronckhorst 
volgt later.

Activiteiten in Bronckhorst 
rond 70 jaar  bevrijding

Bronckhorst: frisse en verrassende plattelandsgemeente op zoek naar nieuwe burgemeester



Uit de raad

Raadsvergadering 26 maart 
2015

Op 26 maart vergadert de gemeen-
teraad in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De openbare verga-
dering begint om 20.00 uur. U bent 
van harte welkom om deze vergade-
ring bij te wonen. Op de agenda 
staan onder meer de volgende 
onderwerpen:
• Bestemmingsplan Buitengebied 

Vierakkersestraatweg 19, 19A 
en 19B Vierakker

 B en w vragen de raad dit bestem-

mingsplan over een functieveran-
dering van een woonbestemming 
naar een niet-agrarisch bedrijf om 
de huidige situatie te legaliseren 
aan de Vierakkersestraatweg 19, 
19A en 19B in Vierakker, ongewij-
zigd vast te stellen.

• Interne (bejegenings-)klachten-
afhandeling 2014

 De raad krijgt hiermee een over-
zicht van in 2014 ingediende beje-
geningsklachten. Het gaat in totaal 
om 15 klachten. In 2013 waren dit 

er 4, in 2012: 16; in 2011: 26. 
 3 klachten zijn ingetrokken en  

4 klachten zijn nog in behandeling 
bij de commissie Beroep en 
 Bezwaar. 5 klachten zijn afgedaan 
via een gesprek door het afde-
lingshoofd, 3 klachten zijn afge-
daan via een gesprek met de wet-
houder en/of directeur. In totaal 
zijn 2 klachten gegrond verklaard 
en daarvan wordt bekeken waar 
verbeteringen in de dienstverle-
ning mogelijk zijn

• Procedure klachtenafhandeling
 B en w vragen de raad akkoord te 

gaan met een nieuwe procedure 
voor de afhandeling van klachten.

• Verordening loonkostensubsidie 
Participatiewet

 De raad wordt gevraagd deze ver-
ordening vast te stellen. Hiermee 
willen we op een zorgvuldige wijze 
en volgens de wettelijke eisen een 
loonwaardemeting uitvoeren voor 

mensen die niet in staat zijn om 
het minimumloon te verdienen

• Procedure benoeming nieuwe 
burgemeester 

 Zie voor meer informatie hierover 
het artikel elders op deze gemeen-
tepagina’s 

Volg de raadsvergadering live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u 
raadsvergaderingen live volgen. 
Neem eens een kijkje. U hoeft hier-
voor dus niet meer per se naar het 
gemeentehuis. 

Hoe kan ik mijn stem laten 
horen?
Tijdens de raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over 
onderwerpen die op de agenda 
staan kunt u inspreken tijdens de 
commissievergadering. Over onder-
werpen die niet op de agenda staan 
heeft u hiervoor de mogelijkheid tij-

dens het agendapunt ‘Mogelijkheid 
tot inspreken over niet-geagendeer-
de onderwerpen’ in de commissie-
vergadering.

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

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de 
agenda staan 
verwijzen wij u 
naar www.
bronckhorst.nl/
Gemeenteraad of 
scan de QR code.

Een prachtig appartement in hartje 
Doetinchem? Een leuke eengezins-
woning met tuin in Vorden of een fijne 
huurwoning in Lichtenvoorde? Waar 
denk jij aan?

Ben je tussen de 18 en 35 jaar en 
woon je in de Achterhoek, ben je er 
opgegroeid of wil je er graag gaan 
wonen? Dan willen wij heel graag 
weten wat je woonbehoefte is! Wij 
zijn Achterhoek 2020 Jong, en we 
vragen ons af naar welk soort woon-
ruimte jongeren op zoek zijn die (op 

termijn) in de Achterhoek willen 
wonen. Zijn er voldoende woningen 
van de ‘goede snit’ voor hen in de 
regio en zijn die woningen ook mak-
kelijk vindbaar? Wij zien graag zoveel 
mogelijk jongeren in de Achterhoek 
en wie weet wil jij hier ook graag 
(blijven) wonen! Dan moeten we wel 
weten waar jij dat wilt in de Achter-
hoek en naar welk soort woning je op 
zoek bent. Vul dan deze enquete in! 

We hebben 18 vragen over jouw 
voorkeur van wonen in de regio. Ga 

naar http://www.achterhoek2020.nl/
nieuws/jong-wonen-in-de-achter-
hoek-vul-de-enquete-in/ of scan de 
QR-code. Onder de deelnemers wor-
den bonnen verloot voor een heerlijk 
chique diner bij Villa Ruimzicht in 
Doetinchem en kaarten voor het Hun-
tenpop festival op 
14 en 15 augustus 
2015 op het DRU 
Industriepark in 
Ulft!

Ben je jong? We willen graag weten hoe je wilt wonen! 
Vul enquete in en maak kans op diner bij Ruimzicht Doetinchem of kaarten Huntenpop

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. 

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. 

Bekendmakingen 

Bronckhorst:
• Diverse locaties, plaatsen van tijdelijke reclameborden, vergunning verleend

Bronkhorst:
• Kapelstraat 2, organiseren Bronkhorst Wild, vergunning verleend

Halle:
• Landeweerweg 2, bouwen woning, aanvraag ontvangen
• Roggestraat 50, kappen 2 bomen, aanvraag ontvangen

Hengelo (Gld):
• Steenderenseweg 13, bouwen schuur, aanvraag ontvangen
• Tentendijk 1, wijzigen bestemming agrarisch bedrijf in woonbestemming, ontwerp bestem-

mingsplan
• Venneweg, organiseren paasvuur, vergunning verleend

Hummelo:
• Greffelinkallee 8, organiseren Koningsdag, vergunning verleend
• Keppelseweg 36, veranderen woning, aanvraag ontvangen

Hoog-Keppel:
• Prinsenweg 10, verbouwen twee woningen tot één woning, vergunning verleend

Keijenborg:
• Geltinkweg 4, bouwen kap op bijkeuken, aanvraag ontvangen

Steenderen:
• Dorpsstraat 23, veranderen praktijkruimte, aanvraag ontvangen

Vorden:
• Hoetinkhof 101, plaatsen dakkapel, vergunning verleend
• Reeoordweg 2C, veranderen uitrit, aanvraag ontvangen
• Het Schapenmeer 3, tijdelijk bewonen recreatiewoning, vergunning verleend

Wichmond:
• Broekweg 17, wijzigen bestemming niet-agrarisch bedrijf in woonbestemming, ontwerp bestem-

mingsplan

Zelhem:
• Hoegenstraat 1A, plaatsen schutting, aanvraag ontvangen
• Kruisbergseweg 12, activiteit milieu: actualiseren bedrijf en uitbreiden zeugenstal, vergunning 

verleend
• Orchideestraat 25, intern verbouwen woning en plaatsen carport
• Ruurloseweg 30Z 94, tijdelijk bewonen recreatiewoning, vergunning verleend
• Wisselt 81, kappen notenboom, aanvraag ontvangen

Mededelingen

Verordening participatieraad 2015 
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in zijn vergadering op 5 maart 2015 besloten om de 
Verordening participatieraad 2015 vast te stellen. Hierin staat onder andere wat de taken en be-
voegdheden zijn van de participatieraad en hoe de gemeente de participatieraad ondersteunt. U 
vindt deze verordening op www.bronckhorst.nl onder bestuur ➝ Regelgeving en beleid ➝ 
 maatschappelijke zorg en welzijn. 

Snoeiwerkzaamheden
In verband met snoeiwerkzaamheden sluiten wij onderstaande wegen af:
• Keijenborg, Branderhorstweg, 17 t/m 19 maart 2015
• Keijenborg, Zaarbelinkdijk, 19 maart 2015 
• Zelhem, Keijenborgseweg, 20 maart en 23 t/m 25 maart 2015
• Keijenborg, Uilenesterstraat, tussen Kerkstraat en Wolsinkweg (ijsbaan), 23 t/m 27 maart 2015

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

Mandaatbesluit Omgevingsdienst Achterhoek gemeente Bronckhorst 
B en w en de burgemeester van Bronckhorst maken bekend dat zij ieder voor zover het hun dan 
wel haar bevoegdheden betreft in de vergadering van 6 maart 2015 het mandaatbesluit 
Omgevingsdienst Achterhoek gemeente Bronckhorst hebben vastgesteld. Met dit besluit hebben  
b en w en de burgemeester een reeks bevoegdheden aangewezen die namens hen door 
Omgevingsdienst Achterhoek worden uitgevoerd. Het besluit treedt in werking op de dag na deze 
bekendmaking. 

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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



(Advertorial)

Ontdek tijdens Open huis J. Coenders op 21 maart:

Zo geniet je langer van én in je eigen huis
Zutphen – Zo lang mogelijk in uw eigen huis blijven wonen? Dan wilt u 
niet alleen dat uw huis in topvorm blijft, maar ook dat uw huis van alle 
gemakken is voorzien voor uw oude dag. Installatiebedrijf J. Coenders uit 
Zutphen weet als geen ander hoe u uw huis ‘levensbestendig’ maakt. En 
demonstreert dat tijdens een Open Huis op zaterdag 21 maart.

Duurzaam wonen. Een populaire 
term, die Martijn Coenders met zijn 
personeel tot specialisme heeft ver-
heven. Coenders: “We zijn een all-
round installatiebedrijf en hebben 
veel verschillende soorten kennis in 
huis. Installateurs, elektriciens, lood-
gieters; allemaal gecertificeerde vak-
mensen, met jarenlange ervaring.”

Bijvoorbeeld in het plaatsen van zon-
nepanelen, bij particulieren en bedrij-
ven. Een investering in zonnepanelen 
is tegenwoordig veel aantrekkelijker 
dan spaargeld naar de bank brengen. 
Coenders: “Zonnepanelen brengen 
nu 8% rente op, als je de investering 
afzet tegen de besparing op energie 
en de opbrengst door het terugleve-
ren van energie. Dat is toch stukken 
meer dan die 1% bij de bank?!”

Optimaal rendement
Dankzij jarenlange ervaring weten de 
deskundige adviseurs van Coenders 
hoe u maximaal rendement kunt ha-
len uit zonnepanelen. Ook als uw dak 
niet op het zuiden of in de schaduw 
ligt. “Als je lang wilt profiteren van 
zonnepanelen en optimaal rende-
ment wilt halen met zo min mogelijk 
uitval, dan moet je echt kiezen voor 
kwaliteit,” legt Coenders uit. “Voor de 
prijs hoef je het niet te laten.” 
Coenders kent daarbij de procedures 
van de verschillende energieleveran-
ciers als geen ander en begeleidt zijn 
klanten hierbij. Evenals bij mogelijke 
aanvragen voor subsidies en terugga-
ve van de BTW bij de Belastingdienst. 
Naast installatie biedt Coenders bo-
vendien service en garantie en ver-
zorgt het onderhoud.

Prettig oud worden
Duurzaam wonen behelst voor Coen-
ders meer dan aanpassingen die ener-
gie- en kostenbesparingen opleveren. 
Zijn installatiebedrijf past huizen aan 
om er zo lang mogelijk in te blijven 
wonen en prettig in oud te worden. 
“Tegenwoordig willen mensen langer 
thuis blijven wonen. Dan moet je huis 
daarvoor ook optimaal zijn ingericht,” 
vindt Coenders. 
Zo vervangen zijn installateurs in één 
dag een bad voor een veilige dou-
checabine van Kinemagic. Met onder 
meer een extra lage instap van 3 cen-
timeter, een anti-slip ondergrond en 
speciale beugels voor extra houvast. 
Of voorzien zij het huis van elektroni-
ca om vanaf één punt de voordeur op 
een veilige manier te bedienen en an-
dere apparatuur aan te sturen. En wat 
dacht u van een schakelaar aan bed, 
om de route naar het toilet ’s nachts 
veilig te verlichten? Of een speciale 
paniekknop, waarmee met één druk 
op de knop alle verlichting in huis di-
rect aangezet wordt? “We kunnen al-
les maken waar je fantasie ophoudt,” 
glundert Coenders. “Zo kunnen we 
alle drempels wegnemen om veilig en 
comfortabel oud te worden.” 

Open Huis-aanbieding
Tijdens de eerste dag van de len-
te kunt u zelf vrijblijvend zien hoe 
Coenders u hierbij kan helpen. Aan 
de hand van verschillende opstellin-
gen van onder meer zonnepanelen en 
groepenkasten ontdekt u hoe handi-
ge toepassingen werken. Coenders: 
“Samen kunnen we bekijken wat we 
op welke manier bij mensen thuis 
kunnen toepassen, in een plan en of-
ferte op maat.” Als u op 21 maart een 
afspraak maakt en uiteindelijk zonne-
panelen aanschaft, krijgt u een gratis 
One en Easy; een moderne thermos-
taat die u met de telefoon kunt be-

dienen, waar u ook bent. Kunt u de 
21e niet? Bel dan gewoon voor een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis naar 
0575-517718. 

Open Huis, zaterdag 21 maart, 
van 10 tot 15 uur. 
De Stoven 31 in Zutphen.



Succesvolle start nieuw
initiatief voor senioren
Vorden - Het bestuur van Stichting 
Welzijn Vorden, de werkgroep en 
vrijwilligers nodigden dinsdag 10 
maart een groep deelnemers en 
betrokkenen uit tijdens het start-
moment voor een nieuw initiatief: 
Ontmoeting & Dagbesteding in Kul-
turhus Het Dorpscentrum: de Soos.

Voorzitter (wnd) van Stichting Wel-
zijn Vorden Hans Jansen startte met 
genoegen de nieuwe activiteit, een 
initiatief van sociaal consulent Wilma 
Berns en Welzijn.
“Deze Ontmoeting & Dagbesteding is 
bedoeld voor zelfstandige senioren, 
die om welke reden dan ook behoefte 
hebben aan sociale contacten en ge-
zelligheid en willen deelnemen aan 
een gevarieerd dagprogramma. Ook 
voor senioren die niet meer zo goed 
uit de voeten kunnen, kan deze dag-
besteding een aanvulling zijn op hulp 
die door familie en anderen al gebo-
den wordt.”

De gemeenten hebben en houden 
hun welzijnsplicht voor haar burgers 
en inwoners. “Wij als medeburgers 
dienen zorg te dragen dat inwoners 
betrokken blijven bij de samenleving 
en hier niet van vervreemden.” 

Hans Jansen is verheugd dat zich acht 
vrijwilligers voor de begeleiding van 
deze dinsdagen hebben aangemeld.
Diverse vrijwilligers, Buurtzorg, 

maatschappelijke organisaties, de 
Bronckhorster uitdaging, restaurant 
De Rotonde, Kulturhus en Welkoop 
hebben deze dag voorbereid. Meer-
dere organisaties ondersteunen dit 
initiatief: VSB Fonds Utrecht, Fonds 
Sluyterman van Loo Beverwijk, Oran-
je Fonds Utrecht en Welkoop Vorden. 
Daarnaast zijn anonieme giften bin-
nengekomen voor dit project.
Wilma Berns verwelkomde de aan-
wezigen. “Heel erg fijn dat u er van-
morgen allemaal bent. Het doet me 
deugd, met name ook de deelnemers 
die een dagje komen kijken. Ik hoorde 
straks al aan de tafel: ‘Wij kennen el-
kaar van vroeger’. Leuk dat er ook een 
stuk herkenning is bij elkaar.”

Cliënten van Puur Natuur uit Hengelo 
maakten prachtige papieren bloemen 
met een gedicht op het kaartje. Alle 
aanwezigen kregen er een mee naar 
huis. Ontmoeting & Dagbesteding 
wordt wekelijks georganiseerd op 
dinsdag van 10.00- 16.00 uur.
Een indicatie is niet nodig voor deel-
name aan deze dagactiviteit. Wel 
wordt een eigen bijdrage gevraagd, 
daar is een warme maaltijd bij inbe-
grepen.

 ▶ Contactpersoon is sociaal consulent 
Wilma Berns, telefoon (0575) 
553405, (06) 20712125 of mail 
w.berns@bronckhorst.nl.

EvaSchuurman
Column

Eva Schuurman is dichter, tekstschrijver, regisseuse en trouwambtenaar. 
Ze verhuisde zes jaar geleden vanuit de provincie Utrecht naar de 
gemeente Bronckhorst. Eva kwam en zag en hoopt de Achterhoek met 
deze tweewekelijkse column ook voor zich te winnen.

Welkom in Gelderland
Vanochtend reed ik van Amsterdam 
naar Zutphen. Doorkruiste twee pro-
vincies, tot ik de juiste te pakken had. 
Nauwelijks hoorde ik de radio.
Misschien lag dat aan het volume, 
misschien aan mijn gedachten. Ach, 
ik had sowieso al genoeg muziek ge-
hoord.

In de kroegen die ik gisterenavond 
met mijn vrienden aandeed was het 
volume onmiskenbaar aanwezig.
Luidkeels- en in fonetisch, doordron-
ken Engels hebben we gezongen 
over hoe we maar één goede reden 
zochten om van je te houden en nog 
slechts één nacht met je wilden. En 
oh ja, ook één dag.

Met vervroegd intredende dans-
spierpijn hesen we onszelf daarna de 
treden op in het trappenhuis van ons 
logeeradres. We evalueerden vanaf 
ons luchtbed en lachten zacht ver-
moeid de laatste verse herinneringen 
weg. Tot iemand het licht uitdeed en 
wij dat voorbeeld snel volgden.

Op de grens van Noord-Holland naar 
Utrecht bedacht ik me hoe we aten in 
een restaurant dat zo hip was, dat het 
alleen halve kreeften en hele ham-
burgers serveerde.
Hoe ik de vegetarische burger be-
stelde omdat deze door geitenkaas 
vergezeld werd en ik even vergat 
dat het gezelschap op mijn bord dan 
werd uitgebreid met een tofuburger- 
in plaats van een beefburger.

Verontwaardigd vroeg ik de ober 
waarom hij mij niet vroeg hoe ik mijn 
burger gebakken wilde hebben?
Na het solistisch ophalen van die 
vlaag van verstandsverbijstering, 
voegde mijn eetlust zich al gauw bij 
me. Ik heb haar gestild met iets dat 
op een croissantje leek, mede omdat 

de verpakking me dat vertelde.
Het was net iets voorbij Baarn - ik 
denk zo rond het moment dat ik te-
rugdacht aan mijn woonjaren aldaar 
- dat ik me bedacht ook in Amster-
dam te hebben gewoond.

Oh, dat was maar kort. Zo kort zelfs 
dat mijn fiets er nooit gejat is. Hoe 
verloren ik me daar heb gevoeld, ter-
wijl de stad vannacht van ons was.
Hoe ik terug vluchtte naar Amers-
foort, mijn thuishonk, mijmerde ik 
terwijl ik Soest passeerde. Waar ik 
eens drie weken bij mijn zus logeer-
de, omdat ik nergens anders heen 
wilde. En waar ik drie weken geleden 
twee allerliefsten in de echt verbond.

Ter hoogte van Amersfoort dacht ik 
terug aan toen mijn oudste daar ge-
boren werd, aankomende zaterdag 
wordt ze alweer een beetje ouder.
Vlak voor Hoevelaken begon het me 
allemaal te duizelen. Deze razende 
rit terug in de tijd. De opsomming 
van leegtes, liefdes, lol en leed. Tot ik 
met 126 kilometer per uur langs een 
bordje reed. ‘Welkom in Gelderland’.

Het was alsof mijn Peugeotje wind 
mee kreeg, ze liep nog nooit zo stra-
lend. Heeft zich vast verloren gevoeld 
in de grote stad, dacht ik meteen. 
Misschien wel gebeden niet gestolen 
te worden tijdens mijn afwezigheid. 
Terugverlangd naar het thuishonk, 
onder de carport. Links naast de 
voordeur, op een licht hellend vlakje 
dat vraagt om een tikkie handrem. 
Geen wonder dat ze zo alert is.

Zij en ik reden vanmorgen glimmend 
haar plekje op. Tikkend van tevre-
denheid liet ik haar achter, op de 
handrem, in haar sas. En ik wist echt 
zeker dat ik thuis was, toen ik jou in 
mijn bed vond.

Baak - Aan de Zutphen-Emmerikse-
weg 75 A is Alex ten Broek Autobe-
drijf gevestigd. Na een lange periode 
in loondienst te hebben gewerkt en 
ervaring te hebben opgedaan in de 
autobranche is Alex ten Broek sinds 
begin december 2014 zijn eigen be-
drijf gestart in Baak.

Alex ten Broek studeerde autotechniek 
op de technische school in Zutphen 
aan het Vispoortplein. Hij vervolgde 
zijn opleidingen voor automonteur 1 
en 2, leermeester en APK keurmees-
ter. Als jongen van 15 jaar fietste hij al 
naar Autobedrijf Wieggers in Steende-
ren. “Ik begon met autowassen en zo, 
als zaterdaghulp,” vertelt Alex. Na het 
volgen van zijn stage bleef hij hier nog 
een aantal jaren werken.

Twintig jaar ervaring
Inmiddels heeft Alex al zo’n 20 jaar er-
varing opgedaan als automonteur in 
de regio. In november 2014 nam Alex 
de beslissing om voor zichzelf te gaan 
beginnen. Het pand was snel gevon-
den en na het maken van afspraken 
met leveranciers en het inrichten van 
het pand met de benodigde appara-
tuur, startte hij begin december van 
dat jaar zijn eigen bedrijf aan de Zut-
phen-Emmerikseweg onder de naam 
Alex ten Broek Autobedrijf.

“Ik heb gelijk die week de wanden 
erin gezet en elektra en luchtleidin-
gen aangelegd,” vertelt Alex enthou-
siast. In de garage zijn eveneens twee 
kantoorunits gerealiseerd. Hij begon 
met één brug om te kunnen sleute-
len. “Langzaam zie je het groeien. 
Er kwam nog een brug bij en de be-
nodigde erkenningen van de RDW, 
waaronder de APK erkenning om op 
eigen locatie te kunnen keuren, zitten 
er nu op.”

Prima start
Het bedrijf kent een prima start. Alex 
kent veel mensen uit de buurt en de 
eerste klanten kwamen al snel naar 
zijn nieuwe onderkomen. “Dat is heel 
fijn,” benadrukt hij, “Een stukje per-
soonlijk contact en vertrouwen, dat 
vind ik heel belangrijk. Het gaat niet 
alleen om de auto.”

Aanbod en service
Alex ten Broek is breed georiënteerd. 
Particulieren en bedrijven kunnen 
voor reparatie, onderhoud en APK 
keuring bij hem terecht. Daarnaast 
heeft hij bandenservice en doet aan 
schadeherstel. “Ik verkoop ook auto’s, 
ben als stagebedrijf beschikbaar en ik 
heb een haal- en brengservice voor 
de mensen die niet in de gelegenheid 
zijn om zelf de auto te brengen en ha-
len,” besluit hij lachend. “Een stukje 
service dat je mensen kan bieden.” 
Daarnaast zijn kosteloos leenauto’s 
ter beschikking tijdens reparatie.

 ▶ Alex ten Broek Autobedrijf, 
Zutphen-Emmerikseweg 75 A,  
7223 DA Baak, 

 ▶ tel. (0575) 471564 of (06) 25546252,
 ▶  e-mail alextenbroek@outlook.com

Bronckhorst - De gemeente Bronckhorst is net als voorgaande jaren in de 
Top 10 geëindigd in de strijd om de NNP-gemeenteprijs voor Overheids-
communicatie. Deze prijs werd dit jaar uitgereikt in het gemeentehuis van 
Bronckhorst te Hengelo en ging uiteindelijk naar de gemeente Rotterdam.

De vakjury prees Bronckhorst om de 
goede leesbaarheid van de gemeen-
tepagina’s die door Weevers, uitgever 
van deze krant, worden opgemaakt in 
nauw overleg met de afdeling com-
municatie van de gemeente. Andere 
pluspunten die werden genoemd 
door de jury zijn de frisse opmaak 
en de heldere informatie die werd 
gegeven in de speciale pagina’s over 
de veranderingen in de zorg. Ook de 
goede koppen, verwijzingen en het 
feit dat er veel burgers aan het woord 
komen, werden als sterke punten ge-
noemd. Als kritiekpuntje werden de 
‘soms wat dominante schrijfletters’ 
genoemd.
Brancheorganisatie NNP (Nederland-
se Nieuwsblad Pers) waar Weevers bij 
is aangesloten, vroeg dit jaar de ge-
meente Bronckhorst om de organisa-

tie wat de uitreiking betreft op zich te 
nemen. Dit omdat de gemeente die de 
vorige keer eerste werd, inmiddels is 
gefuseerd waardoor het daar niet ge-
houden kon worden. Bovendien staat 
de gemeente Bronckhorst al vele jaren 
hoog in de lijst. Voordat de gemeen-
teprijs daadwerkelijk werd uitgereikt, 
kregen de aanwezige uitgevers en 
communicatiemedewerkers van de 
tien beste gemeenten een boeiende 
presentatie voorgeschoteld door Ron-
nie Degen van De Feestfabriek. Hij 
nam het publiek mee in het verhaal 
over de groei van de Zwarte Cross 
die haar oorsprong in de gemeente 
Bronckhorst heeft.

Na Degens gloedvolle betoog was het 
tijd voor de prijsuitreiking. De jury 
van de NNP-Gemeenteprijs bekeek 

van 170 gemeenten de pagina’s in de 
lokale nieuwsmedia. Jeroen Ranzijn, 
juryvoorzitter: “Bij de eerste schif-
ting hebben we gemeenten terzijde 
geschoven van wie die berichten nog 
niet het A-diploma van overheids-
communicatie haalden: onaantrekke-
lijke vormgeving, nietszeggende kop-
pen en slechte artikelen.”

“Daarna zijn we dieper gaan graven. 
Toen bleven er 24 gemeenten over die 
‘het A- en B-diploma’ van gemeente-
communicatie via de lokale nieuws-
media hebben gehaald. Gemeenten 
die moeite doen om de bewoners te 
informeren over zaken die relevant 
zijn en die werk maken van de dialoog 
met inwoners.” Uiteindelijk bleven 
de gemeenten Alkmaar, Amersfoort, 
Bronckhorst, Culemborg, Ede, Gorin-
chem, Haarlemmermeer, Veenendaal, 
Vlissingen en Weesp als laatste over.
De lokale pers staat onder druk en 
inmiddels is er een aantal landelijke 
onderzoeken verschenen die dat pro-
bleem adresseren. Gemeentepagina’s 
in lokale nieuwsmedia zijn daarin bij-
zonder. Want niet alleen kunnen het 
goed gelezen berichten zijn, die de 
gemeentelijke communicatie effectief 
kunnen ondersteunen; een samen-
werking tussen de uitgeverij en de ge-
meente kan er daarnaast volgens de 
jury voor zorgen dat het lokale media-
landschap zo divers mogelijk blijft - of 
zelfs in stand blijft.

De communicatiemedewerkers van 
de winnende gemeente Rotterdam 
ontvingen het kristallen kunstwerk 
dat de NNP-Gemeenteprijs verbeeldt, 
uit handen van jury-voorzitter Jeroen 
Ranzijn (Alfabeeld Consultancy en 
op dit moment werkzaam bij de Am-
sterdamse politie). De jury van de 
NNP-Gemeenteprijs voor Overheids-
communicatie 2015 bestond verder 
uit Marije van den Berg (adviseur 
overheidsparticipatie en onderzoe-
ker netwerkdemocratie) en Monique 
Hendriks (directeur BEX* Communi-
catie BV).

V.l.n.r.: juryvoorzitter Jeroen Ranzijn, Ellen Somsen (gemeente Bronckhorst, Ger-
hard Weevers en Gerwin Nijkamp (Weevers). Foto: Achterhoekfoto.

Alex ten Broek voor zijn nieuwe autobedrijf.

Bronckhorst wederom in landelijke Top 
10 met gemeentepagina’s

Na ruim 20 jaar ervaring in loondienst heeft Alex besloten voor zichzelf te beginnen

Nieuw in Baak: Alex ten Broek Autobedrijf

“Persoonlijk 
contact vind ik 
belangrijk”
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De gemeenteraad van Bronckhorst bestaat uit zes raadsfracties: CDA (8), GBB (5), VVD (4), PvdA (3), D66 (3) en GroenLinks (2). Deze pagina in Contact is een initiatief van de zes raadsfracties. 
De pagina informeert inwoners van Bronckhorst over onderwerpen die de fracties belangrijk vinden. De verantwoordelijkheid voor de bijdragen ligt bij de fracties. Reacties kunt u sturen naar 
het e-mailadres dat vermeld is bij de bijdrage van een fractie. 

vvdfractie@bronckhorst.nl  •  www.vvdbronckhorst.nl

Bronckhorst neemt deel aan meerdere samen-
werkingsverbanden. Een argument als “Wat 
goed is voor de Achterhoek is ook goed voor 
Bronckhorst” hoort men dan vaak. Soms lijkt 
zo’n samenwerking succesvol, maar ontwikkelt 
de daarvoor in het leven geroepen organisatie 
gaandeweg een eigen dynamiek. Deze ontwikke-
ling wordt niet altijd gedragen door de gemeen-
teraden, maar vraagt wel een alsmaar grotere 
bijdrage van de gemeenten, dus van de burgers.

Andere projecten, zoals de regionale bedrijven-
terreinen, liggen op economisch en infrastruc-
tureel gebied en spreken tot de verbeelding. De 
Rekenkamer maakt zich momenteel zorgen over 
de financiële risico’s die genomen zijn bij het 
A18 Bedrijvenpark, waar de regie gevoerd werd 
door slechts 2 gemeenten. Alle  deelnemende 
gemeenten, waaronder Bronckhorst draaien 
echter op voor eventuele verliezen, terwijl de 
betreffende gemeenteraden met hun controle-
rende opdracht een voortdurende informatie-
achterstand hebben. 

Bij de besluitvorming heeft de VVD-fractie inder-
tijd tegen gestemd. Zij vond de risico’s te groot 

en wilde meer investeren 
in de lokale bedrijventer-
reinen. Zij heeft daarna 
overigens natuurlijk wel 
constructief meegewerkt 
aan die democratisch ge-
nomen beslissing.

Het hele project is door 
de Rekenkamer nog eens 
tegen het licht gehouden 
en zij heeft geadviseerd de vraagbehoefte nog 
eens goed en onafhankelijk te laten onderzoe-
ken. Daar is de VVD het volmondig mee eens.

Natuurlijk gaan de kosten voor de baat, maar het 
wordt tijd dat hier iets wordt verdiend. Een ver-
nieuwd businessplan, goede informatie en een 
resultaatgerichte manager lijken op hun plaats.  
Natuurlijk moeten we bij grootschalige projec-
ten samenwerken met andere gemeenten. Na-
tuurlijk moeten we ook gezamenlijke ambities 
nastreven, maar niet tot elke prijs en onder het 
motto: “Wat goed is voor Bronckhorst is ook 
goed voor de regio”.

Samenwerken JA,…. maar niet tot elke prijs

Contact met de POLITIEK

d66fractie@bronckhorst.nl  •  www.d66bronckhorst.nl

Provinciale Staten staan door de verkiezin-
gen op 18 maart in de schijnwerpers. Reden 
genoeg om de vraag te stellen hoe belangrijk 
Provinciale Staten zijn voor het reilen en zeilen 
in een gemeente.

Steeds meer vraagstukken waar een gemeente 
mee te maken heeft, gaan verder dan de ge-
meentegrenzen. Samenwerking met buurge-
meenten en in provinciaal verband is noodza-
kelijk om goed in te kunnen spelen op toekom-
stige ontwikkelingen. Ontwikkelingen die we 
vaak niet of nauwelijks kunnen beïnvloeden 
omdat invloeden van buiten komen. Gemeen-
ten en provincie staan samen voor belangrijke 
uitdagingen, hoe om te gaan met bijvoorbeeld 
veranderingen in de opbouw van de bevolking, 
de economische uitdaging, de leefbaarheid 
van dorpen, kernen en het buitengebied en 
openbaar vervoer.

Een goed voorbeeld van samen optrekken met 
de provincie is het project voor het aanleggen 
van breedband in het buitengebied.

D66 Bronckhorst weet de D66 fractie in Pro-
vinciale Staten te vinden als dat nodig is. De 
toekomstige D66 fractie van Provinciale Staten 
legt de nadruk op innovatie, onderwijs en lage-
re lasten. Dat spreekt ons aan.
De provincie is belangrijk voor de gemeente, 
ga dus stemmen op 18 maart, wat uw voorkeur 
ook is.

Fractie D66

Provincie en gemeente

gbbfractie@bronckhorst.nl  •  www.gbbronckhorst.nl

Een enkeling van u zal er wel eens mee te 
maken hebben gehad, de bezwaren of klach-
tenprocedure bij de gemeente. Tot nog toe 
worden alle klachten afgehandeld door de ge-
meente zelf middels een extern klachtenadvi-
seur. U kunt nu de vraag stellen, hoe onafhan-
kelijk is dit proces?

Een nieuw voorstel ligt voor, om een eigen ge-
meentelijke ombudsman te gaan aanstellen 
met een nieuwe eigen klachtenprocedure. Wij 
vragen ons af, hoe onafhankelijk is dit proces? 
Afgelopen commissievergadering nog schiet 
een wethouder meteen in de verdediging voor 
zijn ambtelijk apparaat. Om elke discussie van 
vooringenomenheid te voorkomen willen we 
toch juist onafhankelijkheid? Er is namelijk 
ook een nationale ombudsman in Den Haag, 
waar wij als gemeente bij kunnen aansluiten. 
Dat is pas onafhankelijk! Aansluiten bij een 
goede onafhankelijke nationale ombudsman 
is volgens ons dan ook de enige juiste keuze.

Onafhankelijkheid is een must!

groenlinksfractie@bronckhorst.nl  •  www.groenlinksbronckhorst.nl

Voor GroenLinks is duurzaamheid één van de 
belangrijkste speerpunten.
 
We hebben op deze politieke pagina al eerder 
bericht dat wij blij zijn met het collegepro-
gramma van de gemeente Bronckhorst t.a.v. 
duurzaamheid. Daaruit spreekt namelijk grote 
bereidheid écht te gaan werken aan een duur-
zame Achterhoek. Afgelopen woensdag zijn de 
ideeën verder toegelicht in een themabijeen-
komst. Die zijn veelbelovend!
Natuurlijk zijn wij als GroenLinks wel kritisch 
over de uitwerking van die ideeën. Wordt er 
niet teveel nadruk gelegd op een energiemix 
van wind, zon en biomassa? Zijn er geen slim-
mere systemen mogelijk? Hoe bereiken we de 
noodzakelijke energiebesparing? Wat betekent 
dit voor ons landschap? Hoe krijgen we inwo-
ners en bedrijven ook enthousiast? En we heb-
ben vooral ernstige twijfels bij grootschalige 
mestvergisters. Gaan die geen argument wor-
den voor intensivering van de veeteelt? 
Maar… we lijken nu echt de goede kant op te 
gaan. Het kan, politiek en ook financieel: als 
we maar willen. Het zou toch prachtig zijn om 
als samenleving onafhankelijk te worden van 
kolen, olie en gas? Met bijbehorende nadelen 

van opwarming van de aarde, aardbevingen, 
milieuvervuiling en steun aan misdadige regi-
mes? Iets om als Achterhoek trots op te zijn!
 
Meer weten over GroenLinks Bronckhorst? 
Website https://bronckhorst.groenlinks.nl
Facebook: groenlinksbronckhorst
Twitter: @glbronckhorst

Op naar een duurzaam Bronckhorst!

pvdafractie@bronckhorst.nl  •  www.bronckhorst.pvda.nl

Nederland is aan de glasvezel, de Achterhoek 
is aan de glasvezel en Bronckhorst gaat aan de 
glasvezel, ook in de buitengebieden. Dat wil-
len alle politieke partijen; ook de PvdA is daar 
warm voorstander van. Snel internet, nu en 
in de toekomst, wordt voor alle inwoners, be-
drijven en zorgverleners in de buitengebieden 
steeds belangrijker. De gemeenteraad heeft op 
5 maart besloten volop mee te gaan doen.

Maar dat kost de in-
woner van Bronck-
horst wel 500 euro 
per aansluiting. Dat 
is ver onder de kost-
prijs, maar voor veel 
mensen toch een 
heel stevig bedrag. 
Voor inwoners met 
een kleine beurs 
zelfs onbetaalbaar. 

Daarom heeft com-
missiel id Peter 
Hoogland (foto)  na-
mens de PvdA twee 
moties voorbereid. 

In de ene motie stelt de PvdA voor om een be-
taling in tien termijnen mogelijk te maken. Die 
motie werd aangenomen. In een tweede motie 
wordt de wethouder gevraagd om te onder-
zoeken of binnen het minima-beleid ruimte is 
om inwoners met een zeer smalle beurs tege-
moet te komen. Ook die motie werd aangeno-
men. Wij zijn zeer gelukkig met de steun van 
alle fracties.

We hopen dat hierdoor meer mensen kiezen 
voor glasvezel waardoor het project door kan 
gaan. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid voor 
alle inwoners van Bronckhorst gebruik te ma-
ken van goed internet, nu en in de toekomst, 
ook voor de mensen met een minder gevulde 
beurs!

Glasvezel voor iedereen?

cdafractie@bronckhorst.nl  •  www.cdabronckhorst.nl

In het verkiezingsprogramma 2014-2018 van 
CDA Bronckhorst staat ‘Samenleven in Bronck-
horst’ centraal. Samen leven, aandacht voor 
elkaar hebben en elkaars belangen kunnen 
respecteren leidt tot een sterkere samenleving.
 
Daarom zet het CDA, als grootste lokale partij, 
in op sterke verbindingen in de samenleving. In 
de praktijk betekent dit dat onze mensen ook 
deel uitmaken van de samenleving en deelne-
men aan activiteiten van verenigingen, werk-
bezoeken afleggen aan inwoners, ondernemers 
en dorpsbelangenorganisaties en steeds weer 
met de belanghebbenden de discussie voeren 
welk effect een besluit heeft.
 
Een voorbeeld was onlangs de behandeling 
van de winkeltijdenverordening. In onze ge-
dachtevorming erover is nadrukkelijk gekeken 
naar belangen van inwoners, ondernemers en 
de CDA achterban. Ook inbreng van het inwo-
nerspanel is zwaar meegewogen. Dat enkele 

andere partijen in de raad 
de mening van de inwoners 
gemakkelijk naast zich neer 
legden, heeft het CDA erg 
verbaasd en dat is in het debat ook kenbaar ge-
maakt. Een inwonerspanel is een te belangrijk 
instrument in de oordeelsvorming om te nege-
ren.
 
Een volgende te nemen stap is het zogenaamd 
‘verbindend werken’, een manier van samen-
werken tussen inwoners, college van B&W en 
gemeenteraad. Verbindend werken betekent 
dat beleidsontwikkeling en besluitvorming 
voorafgegaan wordt door bredere verkennin-
gen, waarbij met name aandacht zal moeten 
bestaan voor ieders belangen. Door elkaars 
belangen goed naar elkaar uit te spreken, zal 
begrip voor standpunten ontstaan en zal een 
verder traject soepeler verlopen. Dat deze ma-
nier van werken de aandacht heeft van de hele 
raad is prachtig. 

Nieuwerwets werken



D66 Thema-avond:
de Achterhoek kantelt
Bronckhorst - D66 afdelingen Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en 
Oude IJsselstreek debatteerden afgelopen weekend met ondernemers en 
het onderwijs over de toekomst van De Achterhoek en de rol van economie, 
innovatie en onderwijs daarbij. D66-lijsttrekker Michiel Scheffer zou van de 
Achterhoek graag de meest innovatieve regio van Europa maken. Maar hoe 
doen we dat? 

Vanuit de ondernemers kwam het 
verzoek aan de politiek om vooral los 
te laten en vertrouwen te hebben in de 
ondernemers. Ook werd opgemerkt 
dat het niet de octrooien en patenten 
zijn die resultaat garanderen maar dat 
samenwerken en samen delen het 
belangrijkste is om iets te bereiken. 
Samenwerking zowel tussen onder-
nemers onderling als tussen onder-
nemers en overheid. Nu gaat nog veel 
bedrijvigheid naar elders omdat hier 
knelpunten zijn op het gebied van 
financiën, vakbekwame werknemers 
en samenwerking.

Opleidingsmogelijkheden, ook voor 
vrouwen, zouden meer toegespitst 

moeten zijn op de vraag en de moge-
lijkheden van de industrie. Ook nodig 
is de innovatie in de Achterhoek meer 
zichtbaar te maken. Een gezamenlij-
ke focus op waar we naar toe willen, 
Achterhoekbreed kunnen kijken, en 
geld reserveren om gekwalificeerde 
mensen hierheen te krijgen zijn de 
sleutelwoorden. De provincie zou 
in dit proces een rol kunnen spelen 
door te investeren en tegen gunstige 
voorwaarden financiële middelen be-
schikbaar te stellen. Hoewel de bevol-
kingsontwikkeling om maatregelen 
vraagt op Achterhoekse schaal was 
men het er over eens dat de vraag hoe 
jonge mensen hier te houden de eer-
ste aandacht verdient.

   

Algemene ledenvergadering 
CDA Bronckhorst
Bronckhorst - Op maandagavond 9 
maart heeft het CDA Bronckhorst 
een algemene ledenvergadering 
gehouden. Ditmaal vond de verga-
dering plaats bij Den Bremer in Tol-
dijk. 

Voor de pauze werd er naast alle ge-
bruikelijke agendapunten stil gestaan 
bij het overlijden van Henk Aalderink, 
de eerste burgemeester van gemeente 
Bronckhorst. Ook werd er afscheid ge-
nomen van oud-raadslid Hessel Wijn-
gaard, die vanwege een verhuizing 
buiten onze gemeentegrenzen moest 
aftreden. Inmiddels is Hessel Wijn-
gaard opgevolgd door Wilko Pelgrom, 
toch vond het bestuur het gepast om 
vanavond uitgebreid van hem af-
scheid te nemen en te bedanken voor 
zijn werk en inzet.

In het kader van de Provinciale Sta-
ten en Waterschapsverkiezingen van 

18 maart, heeft het CDA enkele kan-
didaten van haar lijst als gastsprekers 
uitgenodigd. Zo hebben Jaap Jonk 
(plaats 6 uit Geesteren) en Martin 
Thus (plaats 10 uit Wehl) zichzelf na 
de pauze geïntroduceerd en verteld 
wat hun drijfveren zijn om in de poli-
tiek werkzaam te zijn. Daarnaast ver-
telden beiden wat hun speerpunten 
zijn. Jaap Jonk hecht veel waarde aan 
duurzaamheid en duurzame energie 
en Martin Thus wil zich inzetten voor 
agrariërs en jongeren.

De hoofdspreker van de avond was 
CDA Eerste Kamerlid Maria Martens. 
Zij sprak over de werking van de eer-
ste kamer en over het belang van de 
eerste kamer in het Nederlands poli-
tieke systeem. Alle gastsprekers droe-
gen uit dat de politiek stabiliteit en ba-
lans in de samenleving moet creëren; 
en dit is exact het CDA gedachtegoed.

   

Bridgen in Toldijk
Bronckhorst - Uitslag 12 maart, vier-
de competitieavond van de vijfde 
ronde. 

A-lijn: 1. Annelies Schröder & Jan 
Rondeel 63,33%, 2. Diny Hartelman & 
Hans Jansen 61,33 % 3. Bert Deunk & 
Gerrit Oldenhave 57,92%.
B-lijn: 1. Joke Damveld & Hans Old-
hoven 65,10% 2. Hennie van Druten 
& Gonnie Hulleman 59,38%, 3. Dick 
Brinkman & Hans Dekker 54,17%. 
C-lijn: 1. Riekie Nieuwenhuis & Riet 
Niessink 63,75 %, 2. Gerda Tankink & 
Corine van de Kroon 62,08%, 3. Will 
ten Holder & Leni Lamers 57,50%.

Donderdag 19 maart de vijfde en laat-
ste avond van deze competitieronde. 
Tot ziens bij Den Bremer; Z-E weg 
37, te Toldijk. Afmelden kan tot 12.00 
uur op de speeldag. Via een mail naar 
bcbronkhorst@hotmail.nl of een sms 
naar 06-25198329, of op de wedstrijd-
dag bellen naar genoemd mobiel 
nummer. Op de Keijenborg doen acht 
mensen mee aan een bridgecursus en 
dat loopt heel goed. Bij voldoende be-
langstelling begint in september een 
nieuwe cursus. Wilt u ook leren brid-
gen, laat het ons dan weten! U kunt 
hiervoor bellen naar de secretaris van 
Bridgeclub Bronkhorst: 0575-45 1330.

   

Handwerktentoonstelling 
Vrouwen van Nu
Vorden - De provinciale commissie 
handwerken en textiele werkvor-
men van de Vrouwen van Nu Gel-
derland organiseert jaarlijks een 
tentoonstelling. Locatie is het Kul-
turhus, voorheen Dorpscentrum, 
Raadhuisstraat 6 in Vorden. 

De tentoonstelling is op 19 en 20 
maart 2015. Openingstijden zijn: don-
derdag 9 maart van 10.00 tot 17.00 uur 
en vrijdag 20 maart van 10.00 tot 16.00 
uur. Toegangsprijs: € 3,50 voor leden, 
€ 5,00 voor niet-leden. Partners, en 
kinderen tot en met twaalf jaar, gratis.

Borduurparadijs uit Velp, Ambach-
telijke Patchworkwinkel Marin uit 
Westendorp. Afkes merklap van het 
Merklappenatelier uit Heerde en de 

tuinclub van de afd. Vorden van de 
Vrouwen van Nu met groendeco-
raties. In het kader van het 85- jarig 
jubileum van Vrouwen van Nu be-
steedt de commissie handwerken 
Gelderland tijdens de tentoonstelling 
ook aandacht aan handwerken van 
toen. Tijdens de tentoonstelling is het 
handwerk café doorlopend geopend.

Tevens vinden er tijdens de tentoon-
stelling workshops plaats waarvoor 
men zich ter plekke kan opgeven. 
En de verlotingskraam is niet snel 
groot genoeg om het grote aanbod 
van prachtige verlotingsartikelen een 
plaatsje te geven. Visser Mode, de 
gespecialiseerde damesmodezaak in 
Vorden sponsort met prachtig PR ma-
teriaal.

Vorden - Jongerenvereniging VJDJ 
(Voor Jeugd Door Jeugd) organi-
seert maandag 6 april, Tweede 
Paasdag, een paasei zoekwedstrijd 
voor de jeugd.

De paashaas verstopt de eieren ergens 
bij het kasteel in Vorden. Naast de 
gewone paaseieren verstopt hij drie 
gouden eieren. Vinders van deze eie-
ren winnen een prijs. Wil jij graag mee 
zoeken, meld je dan aan bij vjdj2014@
hotmail.com of via 06 - 53 61 49 85. De 
kosten zijn twee euro per persoon.

Je bent vanaf 13.30 uur van harte wel-
kom bij het kasteel. Opgeven kan tot 
4 april of op de middag zelf. Iedereen 
kan deelnemen aan deze spannende 
zoekwedstrijd!

Vind jij het gouden ei?

 Jongerenvereniging VJDJ (Voor Jeugd Door Jeugd) organiseert paasei zoekwedstrijd

Paaseieren zoeken bij kasteel Vorden

Baak - In Zaal Herfkens lieten leer-
lingen van Muziekvereniging Jubal 
tijdens een voorspeelochtend op 
zondag 15 maart horen, wat zij alle-
maal tijdens de lessen geleerd had-
den. Het thema was: ‘Muziek maken 
doe je samen!’ Daarom traden er 
solisten, maar ook duo’s, trio’s, de 
kopergroep en het opleidingsorkest 
op, om zich van hun beste muzikale 
kant te laten zien. Ouders, broers, 
zussen, opa’s en oma’s genoten van 
een leuke ochtend.

Voorzitter Everdien Berendsen open-
de de ochtend met een warm welkom 
aan de aanwezige muzikanten en het 
publiek en stelde voor maar meteen 
te beginnen. 

Als eerste mocht hoboïst Daan optre-
den. Zijn docente is Ira Wunnekink. 
Hij speelde een duet met Micaela op 
de klarinet. Fluitdocente Merel Har-
kink studeerde een stuk in samen met 
Elsa en Merel. De beide fluitleerlingen 
speelden ook een duet en nog een 
stuk alleen. Wout speelde een duet 
met Wim, beide op baritonsaxofoon. 
“Dit is gewoon puntgaaf!” aldus een 
trotse Wim. Met zijn kleinzoon Milan 
en Wout stond ook een swingend trio 
op het programma.

Wout en Milan lieten daarna nog een 
solostuk horen. Leerlingen van Henk 
Vruggink op trompet, Renee en Noor 
speelden samen en elk alleen. Slag-
werkdocent Yannick sloeg samen met 
Teun op drumstel een flink stuk weg.

Met Jeroen speelde hij een melodi-
sche tango op Marimba. Klarinetdo-
cente Ymkje Hellinga verzamelde een 
groep van zeven leerlingen, zes op 
klarinet en één saxofoon. Joel, Mariko, 
Charlotte, Mathilda, Frederique, Lob-
ke en Noor speelden elk een solostuk. 
Mariko speelde daarnaast eerst met 

Joel en daarna met Ymkje een duet. 
De kopergroep van Henk Vruggink 
had een kort optreden ingestudeerd, 
met een drietal nummers.
Tot slot presenteerde het opleidings-
orkest zich onder leiding van Ray-
mond Waanders. Zij speelden beken-
de melodieën.

Na het prachtige programma wenste 
de voorzitter iedereen een wel thuis 
en tot de volgende keer: Voorjaars-
concert Jubal op vrijdagavond 17 
april, aanvang 20.00 uur eveneens in 
Zaal Herfkens.

Leerlingen van Muziekvereniging Jubal laten horen wat ze geleerd hadden.

Voorspeelochtend Muziekvereniging Jubal 
“Dit is gewoon puntgaaf!”

Toldijk - Op zaterdag 14 maart kwa-
men, ondanks de koude, veel bezoe-
kers naar Boerderijwinkel AGF De 
Kruisbrink om te proeven van de 
vele Achterhoekse streekproducten 
van de eveneens Achterhoekse be-
drijven.

Het was een komen en gaan van be-
langstellenden die langs de kramen 
wandelden en overal een product 
konden proeven.

Natuurlijk kochten zij vervolgens de 
heerlijkheden om thuis verder te ge-
nieten: lekkere ham en droge worst, 
jam, mosterd in vele smaken, likeu-
ren, appelplaatkoek en versgeperste 
fruitsappen.

Bij de kraam van Buffelboerderij Arns 
uit Zevenaar stond mozzarella, yog-
hurt en buffelvlees om te proeven, 
maar ook ijs, van buffelmelk en buf-
felyoghurt gemaakt door Ronald Pelg-
rom van IJsboerderij De Steenoven uit 
Hummelo.

De uitdaging die hij aanging om lekker 
ijs te maken van dit natuurproduct, 
kan zeer geslaagd worden genoemd! 
Dick Garritsen kijkt tevreden terug 
op deze eerste editie van het Achter-
hoekse Proeverij Event. Zijn idee was 

om de bedrijven waarvan hij de pro-
ducten in zijn winkel verkoopt, voor 
te stellen aan zijn klanten. De Achter-
hoekse streekproducenten vertelden 
vol enthousiasme over hun product 
en hoe het gemaakt wordt.

Bezoekers konden bij de kramen verschillende producten proeven. 

Het was een komen en gaan van belangstellenden die langs de kramen wandelden

Achterhoekse Proeverij Event succesvol

Alle groepen lieten 
hun ingestudeerde 
nummers horen
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Mode- en inspiratieshow in de Remigiuskerk 
in Hengelo
Hengelo - Ook dit voorjaar laten de Henge-
lose ondernemers gezamenlijk de nieuwste 
voorjaars- en zomertrends aan het publiek 
zien. Dit gaat gebeuren op 26 maart om 19.30 
in de Remigiuskerk, maar de deuren zullen 
om 19.00 uur al geopend zijn. Het belooft en 
spectaculaire 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 buur-
vrouw/vriendin/familie mee!”



LenteMODE & 
INSPIRATIE
SHOW         HENGELO Gld

26 maart
19.30 uur  
REMIGIUS KERK te Hengelo Gld. 

Koopzondag 29 MAART
12.00-17.00 uur

Kerk open om 19.00 uur  



Smidstraat 4 7021AC Zelhem 

Tel: 0314-622811 

e-mail: info@salongerard.nl 

www.salongerard.nl 

VOORJAARSDEAL

WASSEN KNIPPEN
COLOR BASIC DROGEN

+ IVY HAIR CARE SHAMPOO T.W.V. € 12,45

VAN € 72,65 VOOR

€ 49,95
+ GRATIS BEAUTYCARD

Acties zijn geldig in de maand maart 2015. 
Niet geldig i.c.m. andere acties. Exclusief toeslagen.

JOUW 
KORTING
€ 22,70

bestaat 1 jaar!
Dit vieren wij 13 t/m 22 maart

(koopzondag) met

10% korting
op de gehele collectie 

Bij besteding van minimaal 
10 euro, een potje 

mosterd dille saus GRATIS.

Thuis in jouw wereld

BLOKKER ZELHEM

10% KORTING
OP ALLE SPEELGOED

OP ZONDAG 22 MAART VAN 12.00 - 17.00 UUR

Stationsstraat 2, Zelhem 
Tel. 0314-622044

www.degroes.nl

Smidstraat 7 | 7021 AB Zelhem
carla@samtosha-store.nl

Openingstijden
Maandag  
Dinsdag t/m Donderdag   
Vrijdag      
Zaterdag      

Gesloten
10.00 tot 18.00
10.00 tot 20.00

9.30 tot 16.00

samtosha-store
www.samtosha-store.nl

“We are part of everything and everything is a part of us.”

www.hobbyshop-modelbouw.nl

Smidsstraat 28
7021 AC Zelhem
Tel. 0314 - 62 31 69
info@hobbyshop-modelbouw.nl

•  Alles voor uw treinen
•  Diverse miniatuur motoren
•  Diverse merken miniatuur traktoren
•  Grootste keuze in modelauto’s
  en auto-racebanen

OPEN ZONDAG 
22 maart 12.00 - 17.00 uur

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-621206
 



Vertelcarroussel toert deze week van
basisschool naar basisschool
Vrijdag 20 maart is het Wereldver-
teldag. Met het tot de verbeelding 
sprekende thema ‘wensen’ toert 
daarom deze week een groep ver-
halenvertellers de regio rond van 
basisschool naar basisschool. De 
scholen hebben zich van tevoren 
aangemeld.

Jan Alfrink, Gery Groot Zwaaftink, 
Olga Schoonbergen, Eugène Ligt-
voet, Ron Vernout en Meike Wesse-
link hebben de hele week uitgetrok-
ken om met korte voorstellingen de 
groepen 1 tot en met 8 een bezoek te 
brengen. Dinsdag toert de Vertelcar-
roussel langs Eefde, Epse en Lochem. 
Woensdag zijn de scholen in Vorden 
en Hengelo aan de beurt, donderdag 
rijdt de carroussel naar Laren, Almen 
en Harfsen en vrijdag eindigt de tour 
in Zutphen.

De verhalenvertellers lezen niet voor 
maar vertellen vanuit het hart. De 
verhalen worden uitgebeeld, soms 

met muziek, soms met andere attri-
buten. Ron Vernout heeft een Japans 
sprookje bewerkt en gaat met de al-
lerkleinsten het geheim achter een 
doosje vol wensen onderzoeken. Jan 
Alfrink en Olga Schoonbergen komen 
beide uit het onderwijs en gaven les 
aan de vrije school. Jan: “Verhalen 
vertellen is op de vrije school een be-
langrijk onderdeel. Om de kinderen 
te prikkelen in hun fantasie en inbeel-
dingsvermogen maar ook om ze mo-
ralen mee te geven.” Jan vertelt graag 
verhalen met moralen. Voor Olga gaat 
een verhaal pas leven als ze het al 
een tijdje bij zich draagt “Pas als het 
is ingedaald kun je er meer en meer 
gevoel in stoppen en ook de diepere 
lagen naar boven halen.

Gery Groot Zwaaftink is al meer dan 
twintig jaar fulltime troubadour en 
verhalenverteller. Muziek maakte hij 
al maar toen hij Gait Postel en Tob de 
Bordes de verhalen over Witte Wieven 
hoorde vertellen, besloot hij ook voor 

het verhalenambacht te gaan. Gery 
heeft een hoofd vol verhalen. Hij gaat 
de kinderen van groep 5 en 6 vertellen 
over De gelukkige prins, een verhaal 
van Oscar Wilde over echte vriend-
schap en opoffering. Eugène Ligtvoet 
(niet op de foto) is ook al meer dan 
twintig jaar verhalenverteller. Ook in 
het verhaal dat hij voor groep 7 en 8 
vertelt komt zo’n figuur voor: een ba-
ron uit Warnsveld. Meike Wesselink 
(ook groep 7 en 8) heeft een Duits 
volkssprookje uitgewerkt dat gaat over 
echte schoonheid.

Aanmelden
Iedere twee jaar organsiseert de groep 
het festival Verhalen aan Boord, waar-
bij zo’n tien verhalenvertellers aan 
boord van historische schepen voor-
stellingen geeft. Dit jaar is het festival 
op zaterdag 29 augustus. Scholen die 
zich willen aanmelden voor de vertel-
carroussel van 2016 kunnen een mail 
sturen naar janalfrink@hotmail.com

   

Nationale week Zorg en Welzijn in regio
Van 16 tot en met 21 maart 2015 vindt voor de derde keer de Nationale Week 
van Zorg en Welzijn plaats. Duizenden zorg- en welzijnsorganisaties in het 
hele land openen deze week hun deuren voor het grote publiek. Zo kan ie-
dereen met eigen ogen zien wat voor werk er in de zorg- en welzijnssector 
gedaan wordt. 

Het is dé mogelijkheid voor zorg en 
welzijn om te laten zien hoe het er in 
een opvangcentrum of verzorgings-
huis precies aan toe gaat, welke ge-
avanceerde technieken er in een zie-
kenhuis gebruikt worden en hoe leuk, 

uitdagend en vooral belangrijk het 
werk is. Het kan allemaal tijdens de 
Nationale Week van Zorg en Welzijn, 
die deze editie werkt met het thema 
‘Zo werkt zorg’. De Nationale Week 
van Zorg en Welzijn is een initiatief 

van de 16 regionale werkgeversorga-
nisaties in zorg en welzijn, die samen-
werken in Stichting RegioPlus. Ook 
in de deze regio zijn er verschillende 
activiteiten in het kader van de Nati-
onale Week van Zorg en Welzijn. Zie 
de berichten en advertenties in deze 
krant en de website.

   

 ▶ www.weekvanzorgenwelzijn.nl
   

Sensire opent tijdens de Week van de Zorg
Tijdens de Week van Zorg en Welzijn van maandag 16 tot en met zaterdag 
21 maart 2014 staan op diverse plaatsen in de Achterhoek medewerkers van 
Sensire klaar om met enthousiasme te vertellen over hun werk. Iedereen 
die geïnteresseerd is in welke ondersteuning Sensire hen kan bieden, maar 
ook iedereen die informatie wil over werken bij Sensire, is welkom op deze 
locaties. Zo ook in Hengelo, Vorden en Zelhem.

Wat kan Sensire allemaal betekenen 
als er behoefte is aan ondersteuning 
en zorg? Kom dan op vrijdag naar de 
wekelijkse markt aan de Raadhuis-
straat in Hengelo. Van 14.30 tot 16.30 
uur zijn er verschillende medewer-
kers aanwezig om informatie te geven. 
U kunt ook ons kantoor in Hengelo 
bezoeken aan de Sterreweg 8, daar 
wordt er uitleg gegeven over de iPad, 
medido en personenalarmering.

In de binnentuin van de Lindenhof 
in Vorden kan men vrijdag 20 maart 
tussen 10.30 en 15.00 uur kennisma-

ken met het team en de locatie. De 
Lindenhof is op zoek naar vrijwilligers 
die ons willen ondersteunen met evt. 
koffie schenken, een spelletje doen 
of met een bewoner een wandeling 
maken. Maar ook vrijwilligers die zelf 
een idee hebben om iets leuks met de 
bewoners te doen mogen zich aan-
melden. Wilt u weten wat de Linden-
hof inhoud, kom dan gezellig langs op 
vrijdag 20 maart.
Daarnaast staat er ook een team van 
Sensire op vrijdag op de weekmarkt 
in Zelhem van 13.30 tot 17.00 uur. 
Het team staat er om vragen te beant-

woorden over de zorg of over werken 
bij Sensire. Kinderen kunnen vrijdag-
middag gratis geschminkt worden. 
Ook heeft het team een prijsvraag be-
dacht waar men een leuke prijs mee 
kan winnen. Sensire is een organisa-
tie voor gezondheid, zorg en welzijn 
in de Achterhoek. Wie niet in de ge-
legenheid is om de medewerkers van 
Sensire Hengelo, Vorden of Zelhem te 
bezoeken, maar wel geïnteresseerd is 
in wat Sensire kan bieden, kan kijken 
op www.sensire.nl of 24 uur per dag 
contact opnemen via het algemene 
nummer 0900 - 88 56. Een overzicht 
van alle locaties en openingstijden 
van Sensire tijdens de Week van Zorg 
en Welzijn is te vinden op de site.

   

 ▶ www.sensire.nl
   

Cliënten van Philadelphia Zorg op straat
Van 16 tot en met 21 maart staan 
duizend cliënten van Stichting 
Philadelphia Zorg op straat. Zij gaan 
tijdens de Week van Zorg en Welzijn 
hun buurt of wijk in om in contact 
te komen met buurtgenoten. Met 
17.000 koekjes op zak, gaan zij dit 
contact maken. De koekjes die zij 
uitdelen zijn bijna gratis; ze kosten 
enkel een glimlach.

Het uitdelen van de koekjes door cli-
enten van de locatie Hengelo vindt 
plaats op woensdag 18 maart bij de 
Plus Supermarkt (middag), op don-

derdag 19 maart tussen 19.00 en 20.00 
bij de bibliotheek te Hengelo en op 
het gemeentehuis Hengelo tussen 
18:30 uur-19:30 uur
De cliënten zijn trots op hun locatie, 
hun werk en hun leven. Door kennis 
te maken met de mensen uit de buurt 
en ze uit te nodigen voor de koffie, 
worden de contacten in de buurt 
versterkt. In de huidige samenleving 
wordt er van mensen met een ver-
standelijke beperking verwacht volop 
mee te doen in de maatschappij en 
meer beroep te doen op hun netwerk. 
Het is juist nu extra belangrijk om dit 

contact met de buurt te maken.
Daar kunnen ze wel wat hulp bij ge-
bruiken! Alle 200 deelnemende loca-
ties van Philadelphia stellen hun deu-
ren open tijdens de Week van Zorg en 
Welzijn. Iedereen is welkom.
Stichting Philadelphia Zorg doet mee 
aan de Week van Zorg en Welzijn om-
dat haar medewerkers trots zijn op 
het werk wat ze doen. En dat willen 
ze graag laten zien op hun locatie aan 
de Hummeloseweg 10 te Hengelo op 
zaterdag 21 maart van 11.00 tot 15.00 
uur.

   

Puur Natuur in Hengelo opent deuren
In het kader van de open dag van de 
zorg, zaterdag 21 maart, zet Puur 
Natuur in Hengelo haar deuren 
open. Uzelf, uw buren, familie en 
kennissen zijn van harte welkom 
tussen 10.00 tot 15.00 uur een kijkje 
te nemen. 

Puur Natuur is een kleinschalige dag-
besteding gelegen in Hengelo en heeft 

een creatief atelier en een winkel. De 
cadeauartikelen worden van allerlei 
materialen vervaardigd. Afhankelijk 
van de vraag vanuit de samenleving 
en vanuit de winkel worden er pro-
ducten gemaakt. Cadeauartikelen, 
maar ook attenties voor verenigingen 
en organisaties. Puur Natuur is actief 
midden in de samenleving. Naast het 
creatieve deel, is participeren in het 

netwerk van Hengelo ook van groot 
belang binnen deze dagbesteding. Zo 
maken cliënten wekelijks het natuur-
park zwerfvuil vrij. Er wordt voorge-
lezen bij de peuterspeelzaal, gewerkt 
in een tweedehands winkel en de AH, 
gekookt voor een oudere dame in de 
wijk. En is er een samenwerking met 
een winkel annex ontmoetingsplek in 
het dorp.

Nieuwe oogmeting Groot 
Kormelink Optiek
Hengelo - Wie vroeger naar de opti-
cien ging, kreeg een vrij eenvoudige 
oogmeting. Eigenlijk werd alleen 
een min- of een plusafwijking ge-
meten. Later kwam daar de cilinder 
bij, een grote stap voorwaarts. Bij de 
meeste brillenzaken is die oogme-
ting de laatste jaren niet veel veran-
derd. Bij Groot Kormelink Optiek, 
gediplomeerd opticien en optome-
trist in Hengelo, heeft een nieuw 
soort oogmeting zijn intrede ge-
daan. Zij zijn een van de eerste op-
ticiens in Nederland die werken met 
de revolutionaire DNEye scanner.

Met dit apparaat kunnen ogen tot 
25x nauwkeuriger gemeten worden. 
Het grote verschil met traditionele 

oogmeetapparatuur is dat de DNEye 
scanner niet één meting doet, maar 
het oog als het ware scant met een on-
schadelijke lichtstraal. Zo wordt veel 
duidelijker wat de precieze afwijking 
is voor de verschillende gebieden van 
de pupil en in verschillende weer- en 
lichtomstandigheden.

Door deze zeer nauwkeurige oogme-
ting is het mogelijk om volledig op 
maat gemaakte brillenglazen te ma-
ken. Het resultaat is dat de brildrager 
zich minder hoeft in te spannen om 
alles altijd scherp te zien.
De oogmeting is bij Groot Kormelink 
gratis, maar om er voldoende tijd aan 
te kunnen besteden, is een afspraak 
maken wel noodzakelijk.

   

De Muzikale Ontmoeting
In het interkerkelijke programma 
‘De Muzikale Ontmoeting’ bij Radio 
Ideaal zijn voor de komende uitzen-
dingen weer verschillende studio-
gasten uitgenodigd.

In de uitzending van 23 maart is er 
een bijdrage te verwachten van mevr. 
Willemien Eelderink uit Zelhem. Op 
maandag 30 maart zal Ds. Freek Bran-
denburg uit Vorden een overdenking 
houden. De overdenking van Ds. 
Menno Leistra uit Steenderen is op 
maandag 06 april (2e Paasdag) te be-

luisteren. Het programma ‘De Muzi-
kale Ontmoeting’ wordt iedere maan-
dagavond tussen 19.00 en 20.00 uur 
uitgezonden via Radio Ideaal.
Muzikale verzoekjes kunnen t/m vrij-
dags voor de uitzending aangevraagd 
worden via telefoonnummer 0314-
622878.

De kabelfrequenties van Radio Ideaal 
zijn voor heel Oost-Gelderland: FM 
91.1 of 94.00. De etherfrequenties zijn 
105.1 t/m 107.7. Via internet: www.
ideaal.org.

   

Fietsen door Bronckhorst
Hengelo - Op woensdag 25 maart 
a.s. zal Henk Wullink in Ons Huis in 
Hengelo om 14.00 uur voor de UVV 
Hengelo (Gld) een diapresentatie 
verzorgen over ‘Op de fiets door de 
gemeente Bronckhorst’.

Opmerkelijk is dat hij dia’s zal la-
ten zien van alle 44 stadjes, dorpen 
en buurtschappen die de gemeente 
Bronckhorst rijk is. Hij is medeorgani-
sator van de komende Achterhoekse 
Klavertje 4Daagse. Een uniek fietseve-
nement van vier dagen in de gemeen-
te Bronckhorst, dat wordt gehouden 

van vrijdag 19 tot en met maandag 22 
juni 2015. Start- en eindpunt van de 
verschillende routes in de vorm van 
een klavertjevier is Eetcafé Jansen en 
Jansen in Hengelo (Gld).

Bijzonder is de wijze waarop Henk 
Wullink de geschiedenis over onder-
werpen als hanzewegen, hessenwe-
gen en de Achterhoek en Liemers be-
nadert: met camera en notitieblokje 
op de fiets.

De middagen van de UVV zijn vrij toe-
gankelijk voor iedereen.

   

Roerig weekend voor de
Quintus handballers
Hengelo - Zondag 15 maart stonden 
verschillende wedstrijden op het 
programma. Helaas kwamen slechts 
twee teams met punten retour.

De Quintus Dames startten goed in de 
wedstrijd tegen Reflex DS2 uit Varsse-
veld. De eerste helft bleven ze steeds 
de voorsprong houden, ruststand 7-8. 
De tweede helft werd het minder en 
wisten de Hengelose dames niet veel 
te scoren, eindstand 14-10.

Quintus E1 moest uit tegen Minerva 
E1 in Gaanderen. Een bloedstollende 
wedstrijd tussen de nummer 1 Quin-
tus en de nummer 3 van de ranglijst. 
Quintus begon goed, ruststand 2-3 in 
het voordeel van Quintus. Het team 
moest vanwege een blessure verder 
zonder hun sterkste speler en zon-
der wissels. Helaas verloren, met een 
eindstand 8-5.

Zondag 15 maart had E2 de lastige 
uitwedstrijd tegen HCW E2. Er zaten 
een paar jongens in het team van de 
tegenstander, die wel een balletje 
konden gooien. Maar de dames van 
Quintus begonnen zeer goed aan de 
wedstrijd. Mooie aanvallen en goede 
goals, ruststand 0-5. Tweede helft ging 
wat moeizamer. Toch werd de eind-
stand 3-7 in het voordeel van Quintus.

Uit gespeeld tegen Groesbeeks Glorie. 
Zeer spannende wedstrijd. Quintus 
stond weer als vanouds te verdedi-
gen, ruststand 3-6. In de laatste mi-
nuut vielen de meeste doelpunten, ze 

waren snel een behendig. De jongens 
hebben super gespeeld, eindstand 
6-12. Het team kijkt met vertrouwen 
de laatste wedstrijden tegemoet. De 
meiden D moesten in Arnhem aan-
treden tegen Swift. Een geduchte te-
genstander.
Ondanks mooi uitgespeelde aanval-
len konden de Hengelose meiden 
maar weinig tot scoren komen. Paal 
of lat stonden meermaals in de weg 
en anders was er altijd nog een kee-
per die in de weg stond. Ondanks de 
sterke verdediging resulteerde dit in 
een 10-3 nederlaag.

Quintus HS2 speelde zondagmiddag 
de uitwedstrijd tegen Duiven HS3. 
Ruststand 13-7. Na rust begon Quin-
tus goed en werd het gat tot enkele 
punten verkleind. In de laatste fase 
van de wedstrijd bleek Duiven toch 
de bovenliggende partij. Eindstand 
25-17.

Uitslagen 15 maart
Duiven HS3 - Quintus HS2: 13-7/25-
17;
Reflex DS2 - Quintus DS1: 7-8/14-10;
Minerva E1 -Quintus E1: 2-3/8-5;
HCW E2 - Quintus E2: 0-5/3-7;
Groesbeeks Glorie D1 - Quintus D1: 
3-6/7-12;
Swift A D1 - Quintus D2: 5-3/10-3;

Voor meer informatie en het program-
ma voor week 13, zie de website. 
   

 ▶ www.hvquintus.nl
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Landbouwers opgelet
Voor het optimaal benutten van het 
fosfaat uit uw dierlijke mest, hebben wij 
geïnvesteerd in een strokenbemester voor 
in de maïsteelt. 
Hierdoor wordt de mest korter op de plant 
gebracht, waardoor er een betere benutting 
van de mineralen is.

Om het bemesten en het zaaien in goede 
banen te leiden, gebeurt dit met GPS 
ondersteuning. (2 cm nauwkeurig).

Tevens is onze maïszaaier uitgerust met 
sectie-afsluiting om onnodig zaaioverlap te 
voorkomen.

Voor informatie kunt u bellen met 

0575 467227



Start voorverkoop van
Mañana Mañana
De organisatie van Mañana Ma-
ñana maakt met veel trots nieuwe 
programma-namen bekend voor de 
derde editie komende zomer. Het 
programma van deze derde editie is 
zo goed als compleet en de start van 
de voorverkoop op 21 maart. Maña-
na Mañana vindt plaats op 28, 29 en 
30 augustus op landgoed Enghuizen 
te Hummelo.

Het Universumpje (stonerrock met 
absurdistische Nederlandse teksten), 
Rex Pharao (akoestische rock), Jack 
Broadbent (UK - de slidegitaar sen-
satie van de toekomst), Henri en de 
Feekmen (hunebedden sixties/ga-
rage), Koschka & Heimprofi (perfor-
mance art met beeld en geluid), The 
New Sound Jazz Machine (bigband 
met eigen composities), Boss Capo-
ne (reggae), The Wizard Of Drones 
(soundscapes/ambient door John 
de Wolf), Majestic Scene (rock out of 
the box uit Tilburg), Yentel & De Boer 
(absurdistisch muzikaal cabaret), Ja-
kob van Baast (klassiek pianotalent 
uit Broekhoven), Hömpfdinga (elec-
tronisch/alternative), Tangled Eye 
(VS/NL - roots met een flinke scheut 
gospel), Los Mezcales (Mexicaanse 

muziek) en The Mysterons (psyche-
delica/garage). Meer binnen- en bui-
tenlandse namen volgen zeer binnen-
kort en voor de zondagavond maakt 
de organisatie binnenkort nog een 
headliner bekend!

Natuur en cultuur voor iedereen
Muziek, theater, bezoekers kunnen 
een picknickkleedje krijgen om in het 
gras zitten, barbecueën, genieten van 
wijn en tapas of een hengel uitgooien 
en vis vangen om ter plekke te laten 
bereiden.
“Cultuur en natuur moeten toeganke-
lijk zijn voor iedereen en daarom pro-
beren we de prijzen zo laag mogelijk 
te houden, is het parkeren gratis, de 
toiletten en douches zijn gratis, het 
festivalterrein is zeer ruim van opzet 
en het programma kleinschalig van 
aard. Iedereen moet de ruimte heb-
ben om er een relaxed weekend van 
te maken!”, aldus de organisatie.

Kaarten bestellen kan vanaf 11.00 uur. 
Kaarten bestellen kan via de website 
en bij alle vestigingen via Primera.
   

 ▶ www.mananamanana.eu
   

Programma MPF compleet
Zelhem - Het programma voor het 
Mega Piraten Festijn (MPF) dat op 
zaterdag 25 april zal plaatsvinden in 
Zelhem is compleet. De presentatie 
is als vanouds in handen van Willie 
Oosterhuis. De voorverkoop is in-
middels begonnen. 

De entreeprijs is voor dit jaar vast-
gesteld op 21 euro. Kaarten voor de 
tribune kosten 29,50 euro en zijn uit-
sluitend via www.megapiratenfestijn.
nl verkrijgbaar. Voor het eerst gaat het 
Mega Piraten Festijn werken met een 
eigen band: Het Mega Piraten Festijn 
Orkest, oftewel de formatie Summer-
land. Die zal een zestal artiesten op 
het affiche live begeleiden.
Daarnaast heeft het MPF in Zelhem 
nog een primeur. Voor het eerst zal 
namelijk de Achterhoekse formatie 
Boh Foi Toch op het festival optreden. 
“Daar zijn we enorm trots op,” stelt or-
ganisator Eddie Mensink.
“Het is bovendien ook weer een uit-
breiding van ons muzikale menu. 
Natuurlijk blijft Nederlandstalige 
volksmuziek het hoofdgerecht, maar 
we maken tegenwoordig ook uitstap-
jes naar andere genres, van dance tot 
pop. En met Boh Foi Toch hebben we 
folk uit het zuiden van Amerika met 
teksten in het Achterhoeks. We den-
ken dat het een prachtige aanvulling 
is. Ik weet zeker dat het publiek het 
gaat waarderen!”
Het oude vertrouwde, oer-Hollandse 
blijft ook dit seizoen centraal staan in 
de festivalformule. “We noemen het 
MPF ook wel het Meezingfeest van het 

jaar”, stelt Eddie. “En niet voor niets. 
Iedereen die een MPF heeft bezocht, 
weet waarover ik het heb. Iedereen 
zingt mee. Verbroedering en gezel-
ligheid; dat blijft onze insteek en daar 
wordt niets aan veranderd.”
Het terrein aan de Slangenburgweg is 
geopend vanaf 18.30 uur. Het officiële 
programma begint om 20.00 uur.

Programma
Jan Smit, Gebroeders Ko, Boh Foi 
Toch, Thomas Berge, Jannes, Stef Ek-
kel, John West, Jean en Jean, Peter 
Beense, Gino Graus, Jan & Anny, Sie-
neke, Edwin van Hoevelaak, Koos Al-
berts, Belinda, Tinus Hoekstra, Moni-
que Smit, Ancora, Vinzzent, Marianne 
Weber, Jaman, Helemaal Hollands, 
Roy Donders, Lesley Williams, Henk 
Dissel en Dario.

Voorverkoop
Kaarten zijn in de voorverkoop ver-
krijgbaar bij Café de Groes, Sigaren-
magazijn Roenhorst en Radio Ideaal 
in Zelhem; Café de Snor in ‘s Heeren-
berg; Café ‘t Hemeltje in Ulft; Totaal 
Gemak Leuven in Zevenaar; De Roos 
Lederwaren in Doetinchem; ‘t Key-
zertje Bloemen en Meer in Varsseveld; 
de Bruna in Vorden en Restaria Bos in 
Gaanderen. Daarnaast kunt u ook te-
recht bij alle vestigingen van Primera 
in Nederland; op www.megapiraten-
festijn.nl en bij Paylogic.
   

 ▶ www.megapiratenfestijn.nl 

   

Rita van der Zalm bij
Kettelerij Bloembinderij
Vorden - Zondag 22 maart zal de be-
kende bloembollenkweekster Rita 
van der Zalm een lezing houden 
over bijzondere bloembollen/zo-
merbollen. Zij doet dat bij Kettelerij 
Bloembinderij aan de Hof van Ket-
telerij 2 in Vorden.

Voor de liefhebber is het een absolute 
must om hierbij aanwezig te zijn. Het 
zal zeker een boeiende middag wor-
den en het gaat uiteraard over niet-
alledaagse soorten.
De lezingen worden gegeven om 
13.00 en 15.00 uur.

Hengelo - Na 37 jaar als ziekenver-
zorgster gewerkt te hebben volgde 
de Hengelose Maria Onstenk haar 
hart, ze ging de opleiding tot ver-
pleegkundige doen. Gevolgd door 
de opleiding ondernemerschap. 
Gedurende de opleiding bedacht 
ze dat direct maar in de praktijk te 
brengen. Na het voltooien van alle 
opleidingen waaronder coaching en 
de basisopleiding voeding is Maria 
er inmiddels klaar voor. Ze begint 
een eigen onderneming in zowel 
coaching als verpleegkundig bege-
leiden bij artsenbezoek.

Coaching doet Maria in de breedste 
zin van het woord. Veel mogelijkhe-
den ziet ze in coaching van kersverse 
moeders die gezin en hobby willen 
combineren. Maar ook mensen die 
problemen hebben met bv. tijdsplan-
ning of financiën, of last hebben van 
sombere gedachten of onzeker zijn 
over zichzelf, ze kunnen allemaal te-
recht bij Maria Onstenk.

Maria wil ook gaan fungeren als wan-
delcoach op gewicht: mannen en 
vrouwen begeleiden bij het afvallen 
en voedingsadviezen geven. Haar 
motto is het lichaam niet vullen maar 
voeden. Ze werkt niet met maaltijd-
vervangende repen en shakes, maar 
gewoon gezond en eerlijk voedsel 
uit de supermarkt. Ze wil een aantal 
malen per week met groepjes in wis-
selende samenstelling gaan wande-
len op vaste tijden in de week bv. op 
dinsdag- en donderdagavond of op 
zaterdagmiddag. Ook mensen die niet 

willen afvallen maar wel meer willen 
weten over voeding of alleen willen 
wandelen zijn welkom. Ook één op 
één begeleiding is mogelijk.

Ook haar oorspronkelijke idee om 
mensen verpleegkundig te begeleiden 
bij artsenbezoek heeft Maria niet los-
gelaten. Ze haalt u thuis op, zit bij het 
gesprek met de arts, stelt kritische vra-
gen, brengt u weer thuis en zet daarna 
de eerste zorg in gang, zoals medicij-
nen ophalen bij de apotheek. “Vooral 
ouderen hebben problemen om bij de 
dokter te komen, krijgen lang niet al-
les mee wat er in een gesprek wordt 

gezegd en stellen vaak niet de juiste 
vragen. Soms wonen de kinderen ver 
weg of moeten ze al veel bijspringen.” 
Door haar medische kennis kan Maria 
de mensen hierbij helpen en mantel-
zorgers ondersteunen. Dit alles doet 
Maria op vertrouwelijke basis want als 
verpleegkundige heeft ze een eed van 
geheimhouding afgelegd.
Voor meer informatie en wandelda-
tums zie: www.coachingspraktijk-
bronckhorst.nl
Vragen of aanmelden kan telefonisch 
op nummer 06-27216508.
Of via de mail: info@coachingsprak-
tijkbronckhorst.nl

Steenderen - Op zondag 19 april er 
in Sporthal Het Hooge Wessel een 
Internationale Kattenshow. Deze 
tentoonstelling die open staat voor 
alle raskatten, maar ook voor huis-
katten wordt georganiseerd door 
de Nederlandse Perzen Vereniging, 
de vereniging van liefhebbers van 
Lang-, Halflang- en Kortharige Kat-
tenrassen.

Naast de langharige Perzen en hun 
kortharige evenbeeld, de Exotic 
Shorthairs, zijn er vertegenwoordigers 
van de halflangharen als Maine Coon, 
Heilige Birmaan, Ragdoll, Turks An-
gora, Noorse Boskat, Siberische Kat, 
Somali en ook van de kortharige ras-
sen als Brits Korthaar, Siamees, Abes-
sijn, Thai, Bengaal, Oosters Korthaar 
en wellicht ook de naakte Sphynx om 
er maar een paar te noemen.

Internationale keurmeesters
Deze raskatten worden door interna-
tionale keurmeesters op basis van de 
rasstandaarden beoordeeld. De eige-
naars, die graag wat meer over hun ei-
gen ras vertellen, hopen uiteraard dat 

hun katten als besten zullen worden 
beoordeeld, zodat ze uiteindelijk als 
Kampioen of misschien wel als We-
reldkampioen te boek zullen staan.

Oriënteren
Voor het publiek is dit een goede gele-
genheid kennis te maken met of zich 
nader te oriënteren op zijn favorieten.

Er zijn vele verschillende soorten en 
variëteiten van het huisdier dat onaf-
hankelijk van waar hij vandaan komt 
ervan uitgaat dat hij geen baas maar 
personeel heeft.
Verder zijn er stands aanwezig waar 
informatie te vinden is over wat er 

nodig is om de eigen kat te verzorgen 
of te verwennen en waar dit materiaal 
ook te koop is.

Meer informatie
Entree volwassenen € 3,50; tot 16 jaar 

en 65+ € 2,50. Meer informatie is te 
verkrijgen via de website www.npv.
org of via de voorzitter. 

Telefoon (0314) 641602. Toegang van 
10.00 tot 17.00 uur.

Bonfire Over the Rainbow, een red tabby white Perzische kater.

Maria Onstenk. Foto: Roderic Kreunen.

Georganiseerd door de Nederlandse Perzen Vereniging

Internationale Kattenshow

Maria Onstenk begonnen met eigen 
Coachingspraktijk Bronckhorst

Gelegenheid 
kennis te maken 
met favorieten

Vo
rd

en

Ontvang het laatste nieuws het eerst via Facebook 

Like ons:         /ContactVorden
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Bij aankoop van Trunsun Full black panelen in combinatie met een 

bijpassende Nedap omvormer krijgt u ieder 6e paneel of een veelvoud 

daarvan gratis. U kunt tijdens deze actie maximaal 4 panelen gratis 

ontvangen. Dus bestelt u er 10 dan krijgt u er 12, bestelt u er 15, dan 

krijgt u er 18 en bestelt u er 20 dan krijgt u er 24. De Trunsun panelen 

zijn Solar IF gecertifi ceerd en worden geleverd met 15 jaar fabrieks-

garantie. De actie loopt tot eind maart. Meer informatie vindt u op 

www.solar-sell.nl

In februari en maart kunt u bij Solar Sell 

profi teren van een speciale actie: 

bij iedere vijf panelen die u koopt, 

ontvangt u het 6e paneel gratis.

Ieder 6e zonnepaneel
gratis!

Ziekenhuisstraat 1

7141 AN Groenlo

T +31(0)544 37 93 29

E info@solar-sell.nl

I www.solar-sell.nl

SOLAR SELL IS PARTNER VAN SOLAR WORLD, SUNPOWER, NEDAP EN AGEM



Kaas en koers
Een maand geleden ongeveer be-
sloot de Zwitserse regering in al hun 
wijsheid de koers van de Zwitserse 
frank los te koppelen van de euro. 
Consequentie? Zowel het treintje 
naar het Jungfraujoch werd vele 
euro’s duurder, ook de prijzen van 
exportproducten stegen fors.

Voor ons is uiteraard Zwitserse kaas 
belangrijk. Heerlijke kazen zoals Em-
mentaler, Gruyère, Vacherin, Sbrinz, 
Appenzeller... allemaal inmiddels 15-
20% prijziger geworden. En dat is jam-
mer, want zo wordt een avondje kaas-
fonduen duurder feitelijk als resultaat 
van een economisch besluit. Boeren, 
kaasmakers, handelaren, consumen-
ten, niemand vaart er wel bij. Inte-
gendeel zelfs, want om de schade in 
omzet enigszins te beperken doen alle 

partijen een beetje water bij de wijn 
om een voor de consument aanvaard-
bare prijs te kunnen vragen.
Toch is deze toestand geen belem-
mering voor ons om samen met 
Lunchroom De France in de korte 
Beukerstraat vanaf de tweede vrijdag 
in april (de eerste is Goede Vrijdag en 
dan zijn we gesloten) op vrijdagavond 
een ‘kaasfondue-arrangement’ aan 
te bieden. De Zuivelhoeve maakt een 
heerlijke echte Zwitserse kaasfon-
due die bij De France door Diana en 
Richard Staal wordt geserveerd. Ui-
teraard met vers gebakken brood en 
diverse andere garnituren. Met een 
glas speciaal geselecteerde wijn van 
Schaapveld erbij wordt de vrijdag-
avond een feest! U bent van harte wel-
kom – zie ik u daar? Aanmelden via De 
France of onze Zuivelhoeve-winkel.

Marcel Schilt 
Kaasspecialist in Zutphen

Kaas van gegeten

(Advertorial)

Haircare at  home Vorden: 
het comfort van een 
passende look bij u thuis!
Een jaar geleden is Marleen gestart 
als lokale thuiskapper, Haircare 
at home. Inmiddels hebben vele 
het gemak van haar thuiskappers-
dienst mogen ervaren. Marleen 
vertelt enthousiast over haar werk.

Een goede kapper is niet alleen ie-
mand die de techniek goed beheerst. 
Een kapper moet je goed persoonlijk 
advies kunnen geven en samen met 
jou bepalen wat jou goed (of niet) 
zal staan. Het is dus belangrijk dat je   
samen een goede band opbouwt. 

Elk mens is mooi met zijn eigen uit-
straling en een goed aangemeten 
kapsel hoort daarbij. Ik verheug me 
elke keer als ik mijn klant stralend in 
de spiegel zie, dat is waar ik het voor 
doe. Als ervaren kapper bied ik mijn 
klanten knippen, kleuren, perma-
nenten of stylen voor elke speciale 
gelegenheid. Het fijne aan Hairecare 
at home is mijn flexibiliteit. 

Overdag, ‘s avond of in het weekend 
kom ik bij de klanten, in een voor hun 
vertrouwde omgeving, thuis. Het is 
betaalbaar en ik heb pingelegenheid. 
Wilt u meer weten of een afspraak 
maken, bel gerust! En om mijn een-
jarig bestaan te vieren, trakteer ik op 
€ 2,50 korting op uw behandeling.

Haircare at home, 
Vorden (en omstreken)
Marleen Zweverink
06-23823981

(advertorial)

De NVM Open Huizen Dag op zaterdag 

28 maart is een uitgelezen kans om een 

kijkje te nemen bij uw droomhuis of om u 

te oriënteren op de woningmarkt. Wellicht 

heeft u vragen voordat u op pad gaat. 

Hoeveel kunt u bijvoorbeeld lenen en wat 

zijn dan de bijbehorende maandlasten? 

Een week voorafgaand aan de NVM Open 

Huizen Dag zijn wij daarom extra geopend 

om al uw vragen te beantwoorden. Geen 

uitgebreid adviesgesprek, maar wij proberen 

u ter plekke snel en makkelijk verder te 

helpen. Loop daarom op zaterdag 

21 maart van 11.00 tot 15.00 uur 

vrijblijvend binnen bij ons kantoor in 

Vorden, Zutphen, Lochem, Groenlo, 

Aalten of Winterswijk.

Op 17, 18 en 19 maart organiseren wij ook

wooncafés in Vorden, Lochem, Zutphen, 

Lichtenvoorde, Eibergen en Winterswijk. 

Tijdens de wooncafés zijn alle woon-

specialisten aanwezig en heeft u de 

gelegenheid om ook de notaris en de 

makelaar te ontmoeten. Een uitstekende 

mogelijkheid om al uw woonvragen te 

stellen. Kijk op facebook.com/hetwooncafe 

voor de locaties. Graag tot ziens bij Het 

Wooncafé of het Inloopspreekuur Wonen. 

Aanmelden is niet nodig, mijn collega’s en 

ik staan u graag te woord.

Kees Bilman

Inloopspreekuur 

Wonen 
   zaterdag 21 maart 

van 11.00 - 15.00 uur

BRUGGINK 
HOUDT 
OPEN HUIS 
op 27, 28 en 29 maart

Alles in één hand, met eigen vakmensen 
Zaterdag en zondag kookdemonstraties
Loop binnen met uw (ver)bouwplannen

keukens bouw badkamers

Molenweg 11, 7055 AW  Heelweg. 

Telefoon: 0315 - 24 29 29 

www.bruggink-bv.nl     info@bruggink-bv.nl

gezellig winkelen in je eigen buurt
Veel keus en lekker dichtbij!
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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 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

Ervaar de Vrijheid!

Verhuur - Verkoop - 
Accessoires Onderhoud /
APK - Stalling

WWW.OORTGIESE-CAMPERS.NL
Broekstraat 11a, Baak

Tel. 06 - 301 011 22

28 & 29 mrt.  OPEN DAG

Onze nieuwe 

huurvloot

is binnen!

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.

Samensteller m/v

Kan jij aan de hand van tekeningen 
zelfstandig constructies samenstellen?

Functieomschrijving
In de functie van Samensteller ben je verant-
woordelijk voor het zelfstandig samenstellen 
van leidingwerk van staal. Het is van belang 
dat je ervaring hebt in een soortgelijke functie. 
Het betreft een groot project dat snel afgerond 
moet worden. Snelle beschikbaarheid is daarbij 
vereist.

Productiemedewerker m/v

Ben jij op zoek naar een fulltime baan als 
productiemedewerker?

Functieomschrijving
Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar 
enthousiaste medewerkers die van aanpakken 
houden en bij willen dragen aan het productie-
proces. Je taken bestaan onder andere uit het 
assembleren van diverse producten en inpak-
werkzaamheden.

Webontwikkelaar m/v

Heb jij een passie voor webontwikkeling en 
wil jij werken binnen een enthousiast team 
van specialisten?

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

Afbramer m/v

Ben jij een ervaren afbramer?

Functieomschrijving
Het betreft een fulltime functie in de regio Neede 
waarbij je verantwoordelijk bent voor het afbra-
men van halffabrikaten en eindproducten met 
behulp van machines en handgereedschap. 
Ook ben je verantwoordelijke voor de controle 
van het afgeleverde werk.

Verkoopmedewerker m/v

Ben je representatief, flexibel, vlot en 
communicatief zeer vaardig?

Functieomschrijving
Je bent verantwoordelijk voor het adviseren 
van klanten en de verkoop vanuit styling- en 
creatieve ideeën, het op orde houden van de 
afdeling/winkel en het aanvullen van de voor-
raad. Eventuele ervaring met etaleren/deco-
reren is een pre. Je volgt de mode op de 
voet. Daarnaast ben je een gastvrije, repre-
sentatieve collega. Van nature heb je altijd een 
glimlach voor klanten en collega’s. Je bent in 
staat om op een enthousiaste wijze snel en 
gemakkelijk contact te leggen. Je 
bent per direct en 30 tot 35 uur 
per week beschikbaar en daarbij 
structureel op de vrijdag, zater-
dag en koopzondagen. Kennis op 
MBO-niveau richting mode of een 
Detex-opleiding met ervaring in de 
modebranche en bekendheid met 
diverse merken is een pré!

 ESKES
Cleaning Service

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

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

Wegens uitbreiding van de werkzaamheden zijn we op zoek naar

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

Telefoon 0575 - 461151 of 06 - 30368865
Herman Eskes

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

OP ZOEK
NAAR EEN
NIEUWE
UITDAGING?

Gebruik je verstand  
en word collectant!

De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen  
gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen  

en patiëntenzorg te verbeteren. 

Collecteer mee in de eerste week van februari!

Meld je nu aan als collectant via 070 - 360 48 16

www.hersenstichting.nl



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
/ContactVorden
/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:
21 - 22 maart:  J.J. de Kruif, Vorden, 0575-553372.
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 
telefoonnr. 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
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 22 maart: 10.00 uur: ds. F.W. Brandenburg.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 22 maart: 10.00 uur: ds. J. Mol uit Bathmen.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 22 maart: 10.00 uur: Zangdienst.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 21 maart 17.00 uur: Woord- en Communieviering, 
vg. J. van Kranenburg, pastoraal werker.

R.K. kerk Vorden
Zondag 22 maart 9.30 uur: Woord- en Communieviering, 
vg. Werkgroep.

 Te huur PAASHAAS PAKKEN.DS 
Design. Molenkolkweg 33 Steen-
deren 0575-452001
  

    
27 mrt. 20:00u. Kulturhus. KRA-
TO speelt de klucht ’Extra hulp 
op de eerste hulp’. Volw.: € 5,- 
kind. t/m 12: € 2,50  

    
Te huur ruime woning, helft 
dubbel met garage en tuin 
bij boerderij in buitengebied 
Hengelo(Gld). Tel. 0613603664
  

    
Aangeboden: Hulp bij onder-
houd aan tuin en erf of andere 
werkzaamheden. Tel. (0575) 
461733.
  

    
Goud & Zilver reparaties. Atelier 
Henk Eggersman, Burg. Gal-
leestraat 8, Vorden. Tel. 0575-
550725.
  

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

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

Oud ijzer actie S.V.Socii. Zat. 21 
Maart 10.00-14.00 uur. Vragen? 
0615514711 of mail met mts.hid-
dink@planet.nl
  

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

    TE HUUR: Woonruimte te huur 
aan de St. Janstraat 4 Keijen-
borg. Aantrekkelijke huurprijs. 
Interesse? Neem dan contact op 
met E. Bergervoet, telefoonnum-
mer 06-51437969
  

    Vlotte hulp in huis nodig? Neem 
dan contact met mij op, ik heb 
nog enkele dagdelen over voor 
hulp in de huishouding. Tel.: 06-
55383713.
       

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

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

18 t/m 24 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 18 maart Knoflook roomsoep/Hachee met aardappelpuree en 
rode kool

Donderdag 19 maart ½ Haantje met friet, appelmoes en sla/Vlaflip met 
slagroom

Vrĳdag 20 maart Fritattensoep, runderbouillon met flensjes/Panga 
filet met Picasso fruit, rĳst en groente

Zaterdag 21 maart Spare ribs met zigeunersaus, frieten en sla/Ĳs 
met slagroom (alleen afhalen of bezorgen)

Maandag 22 maart Gesloten

Dinsdag 23 maart Wiener Schnitzel met frieten en sla/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

gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!

Ontmoet me in het dierenasiel 
van de Dierenbescherming. 
Kijk op:
www.ikzoekbaas.nl

kennismaking

IK ZOEK BAAS
Hou je ook van romant. wandelingen 
over t strand en dr t bos? Ook een he-
kel aan alleen zijn? Dan ben ik, slanke 
warme sportieve pers., op zk naar jou!

IK WIL 
OERRR

Meld je aan op OERRR.nl

VERBORGEN 
SCHATTEN




