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In het afgelopen jaar is er binnen 
de vereniging veel werk verzet. Het 
harmonieorkest is samengesmeed tot 
een mooi bezet harmonieorkest met 
ruim 60 muzikanten en staat onder 
leiding van dirigent Berjan Morsink. 
De slagwerkgroep heeft de stijgende 
lijn te pakken onder leiding van Mike 
de Geest. De majorettegroepen flore-
ren onder leiding van Sanne Poelder.
Opleiding van leerlingen is een be-
langrijke kurk onder de toekomst 
van de vereniging. In samenwerking 

met de muziekschool Oost Gelder-
land hebben de meeste leerlingen les 
in het Dorpscentrum in Vorden, waar 
ook Geert Jan Dijkerman de slagwer-
klessen verzorgt.
Ook organisatorisch heeft het be-
stuur niet stilgezeten,. zo moest de 
financiële administratie worden sa-
mengevoegd en is de website (www.
harmonievorden.nl) geheel nieuw 
opgezet. De donateurbestanden zijn 
gekoppeld zodat iedere donateur dit 
jaar voor het eerst een donateurkaart 
van Harmonie Vorden heeft ontvan-
gen. De komende tijd komt ook het 
vernieuwde verenigingsblad uit als 
vervanging voor de uitgaven van de 
voormalige verenigingen. Voor het 
komende jaar staan er nog diverse za-

ken op de agenda. Vanaf de zomerva-
kantie kunnen er weer nieuwe leer-
lingen worden aangemeld voor blok-
fluit, slagwerk of blaasinstrumenten. 
Ook is men binnen de vereniging 
bezig met fondsenwerving. Alhoewel 
vanaf het begin reeds naar buiten is 
getreden met een fleece-jack, is er de 
behoefte aan uniforme kleding, een 
nieuw vaandel en de vervanging van 
een aantal instrumenten. De fond-
senwervingcommissie onder leiding 
van Wout Dekkers is druk bezig en 
zal zeker in het najaar meer van zich 
laten horen.
Harmonie Vorden prijst zich geluk-
kig met een vaste repetitieruimte in 
het Dorpscentrum. Niet alleen van-
wege de ruimte, maar ook vanwege 
de opslagfaciliteiten voor de instru-
menten en de medewerking van de 
beheerder. Het is dan ook jammer dat 
voor het concert uitgeweken moet 
worden naar de Sporthal, simpelweg 
omdat de ruimte in het Dorpscen-
trum te klein is geworden om met 
het huidige aantal leden een concert 
te geven. De voorbereidingen voor 

Voorjaarsconcert Harmonie Vorden

Vorden - Zaterdag 6 april geeft Harmonie Vorden haar voorjaarscon-
cert. Alhoewel deze Vordense muziekvereniging nog geen jaar bestaat, 
is deze vanuit de fusieverenigingen reeds meer dan een eeuw gewor-
teld in de Vordense gemeenschap. Het bestuur van Harmonie Vorden 
bestaat uit: Gerrit Nijenhuis (voorzitter), Wout Dekkers (vice voorzit-
ter), Paul Bunkers (secretaris), Debbie Hebbink (penningmeester), Ria 
Zweverink (majorettes), Wessel Zegveld (muziekcommissaris) en Jo-
anne Lam (leerlingen).

Eerste optreden van Harmonie Vorden was tijdens de wandelvierdaagse.

het concert van 6 april zijn reeds lang
van tevoren begonnen. De sporthal is
vrij druk bezet en het vergt nogal wat
overleg om tot een datum te komen.
Aangezien de vereniging zelf dient
te zorgen voor een podium, stoelen,
licht en geluid, is hier ook veel inzet
gevraagd.
Dit alles, inclusief huur van de Sport-
hal en gemeentelijke leges, zorgen
voor een behoorlijk kostenplaatje.
Ondanks een kleine bijdrage van het
Cultuurfonds Vorden, ziet Harmonie
zich genoodzaakt een bescheiden en-
treeprijs te vragen. Harmonieorkest, 
leerlingenorkest, majorettes en slag-
werkgroep hebben in de afgelopen
maanden druk gerepeteerd om een
mooi programma in te studeren. Har-
monie Vorden hoopt erop dat vele 
bezoekers, die in het verleden de uit-
voeringen van Sursum Corda en Con-
cordia bezochten, hun weg naar de 
Sporthal weten te vinden op 6 april.
Wellicht dat dit concert voor mensen
die in het verleden muziek hebben
gemaakt en in Vorden zijn komen
wonen, aanleiding is om hernieuwd 
met de muziek kennis te maken. De
aanvang van het concert is 20.00 uur
en donateurs hebben korting op de 
entreeprijs.

In deze korte bijeenkomst wordt 
stil gestaan bij de schoonheid van 
de natuur.

Ontmoet God 
in de natuur 
op zondag 
7 april
Vorden - Op 7 april is er om 
19.00 uur weer een Ont-Moeten 
in het Achterhuus van de Ge-
reformeerde kerk aan de Zut-
phenseweg 47.

Aan De Steege bouwen we zes levens-
loopgeschikte woningen en aan Het 
Jebbink vijf gezinswoningen. Een le-
vensloopgeschikte woning heeft een 
keuken, woon-, slaap- en badkamer 
op de begane grond. Edgar Hogeboom 
van Frank Willems Architecten uit 
Nijmegen maakte het ontwerp voor 
de nieuwbouw. 

Aannemersbedrijf Morssinkhof uit 
Enschede voert de werkzaamheden
uit. ProWonen verwacht de wonin-
gen in september 2013 klaar te heb-
ben en op te leveren aan de toekom-
stige bewoners. Alle levensloopge-
schikte woningen zijn verhuurd. Van
de vijf gezinswoningen zijn er nog
drie te koop.

Bouw aan De Steege en Het Jebbink Vorden 
van start Vorden - Op maandag 25 maart gaf ProWonen het officiële startsein 

voor de nieuwbouw aan De Steege en Het Jebbink. Onder toeziend oog
van toekomstige bewoners zorgde wethouder Spekschoor van gemeente
Bronckhorst dat het eerste beton op de begane grondvloer werd gestort.

Themabijeenkomst 
‘Beter Slapen’ op 
donderdag 11 april



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

Kijk en koop
     bij onze

adverteerders!
Lekker dichtbij en

een ruime keus!

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

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

Alleen op afspraak.

ETJ-Witgoedservice
Repareert en verkoopt alle merken!
Was-, afwasautomaten, koelkasten,

kookplaten, magnetrons etc.
Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,

za 10.00-17.00 uur.
Tel. (0575) 46 77 06

KOFFERBAK-
MARKT 

STEENDEREN
Zaterdag 11 mei 

aanmelden en info 
www.beuseker.nl

of kijk op onze website.

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

Dinsdag = Brooddag

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

Woensdag = Meergranendag
3 meergranen naar keuze € 7,25

Eurootje van de week

2 amandelbroodjes € 1,00
Aanbiedingen geldig van di. 2 april t/m zat. 13 april
week 14-15

Weeversplasweg 1, Hengelo Gld.
info@ekovleesboerderij.nl

www.ekovleesboerderij.nl

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

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

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

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

Tandarts
6 - 7 april P. Scheepmaker, Ruurlo (0573) 45 25 13.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 
Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 
alleen op afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 
Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, 
 wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u 
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de 
openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, 
tel. (0575) 75 02 50. Bijvoorbeeld afgebroken takken, 
lantaarnpaal die niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere 
gaten in de weg of een rioolverstopping binnen de bebouwde 
kom. Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en 
het kan niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor 
spoed eisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het 
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen 
met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eerbeek.
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder 
de volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78
Paard: (0575) 58 78 70
Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

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

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 460 312
www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

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

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel.: 0575-553405. 
Coördinator: Louise van Uden, e-mail: l.vanuden@sswb.nl 
Administratief medewerker: Willy Gotink, 
e-mail: w.gotink@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl
Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
Ouderenadviseur: Wilma Berns.
Inloop- en telefonisch spreekuur op maandag, woensdag en 
vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. Verder bezoek en huisbezoek 
op afspraak, tel. (0575) 55 31 59 of (06) 22 92 96 30 
E-mail: w.berns@sswb.nl

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

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

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

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, dietetiek, 
maaltijdservice, personenalarmering en hulpmiddelen. 
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 bereikbaar.

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

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

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

Pedicure 
Gerry Wisselink
Pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd voor diabetici 
en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij Kasteel 
Zelle).

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

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

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

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

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-     
gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 
Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 06-21 60 7227. www.
marliesmeenks.nl, info@marliesmeenks.nl. Lid VNT, RBNG, 
32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing 
huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

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

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 7 april 10.00 uur, Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk, 
ds. F.W. Brandenburg.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 7 april 10.00 uur, Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk, 
ds. F.W. Brandenburg.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 7 april 10.00 uur, Gezinsdienst, mw. E. Teunissen, 
Zutphen.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 6 april 18.30 uur, Eucharistieviering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 6 april 17.00 uur, Eucharistieviering, Hogenelst, 
m.m.v. Koorleden.
Zondag 7 april geen viering.

Weekenddiensten

Herbalife de perfecte 
brandstof voor uw lichaam!
Nieske Pohlmann 06-54326669.

Studiekeuze lastig?

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

?
 gevraagd!
Plaats een Contactje
in uw weekblad en 
online via
WWW.CONTACT.NL
snel en gemakkelijk!

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Dagmenu’s 3 t/m 9 april
Dagmenu om mee te nemen € 7,50.  Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 3 april
Bosuiensoep / Varkensmedallions met champignonsaus, aard-
appelkroketten en groente.

Donderdag 4 april
Kipfilet Americain gegratineerd met kaas, spek en tomaat, met
frites en rauwkostsalade / bavarois met slagroom.  

Vrijdag 5 april
Knoflookroomsoep / Pangafilet met pestosaus, pasta en groente.

Zaterdag 6 april (alleen afhalen / bezorgen)
Vordense cordon bleu met aardappelen en rauwkostsalade / IJs 
met slagroom.

Maandag 8 april
Runderbouillon met flensjes / Duitse biefstuk met gebakken 
uien, aardappelen en groente.

Dinsdag 9 april
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / IJs met slag-
room.

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

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



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

familieberichten
online opgeven:

Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

Plezier 
voor twee! 
Doe 
je mee?

Wij verzorgen klein-
schalige, aangepaste 
vakanties voor ouderen 
en zoeken hiervoor 
vrijwilligers. 

Bel voor meer informatie: 
(0318) 48 51 83 
www.allegoedsvakanties.nl

Praktijk van Marga Tump

  Mesologie

  NAET therapeut

  Fysiotherapeut

  SiVAS - therapeut

  Energetische Meditatie

Voor (chronische) klachten zoals:

- vermoeidheid

- hoofdpijnen, duizeligheid

- huidaandoeningen

- buikklachten

- allergiën

- luchtwegaandoeningen

- spier- en gewrichtsklachten
 

Pr. Bernhardweg 28, Vorden

www.mesologiemargatump.nl

tel.: 0575 555 394 of 06 22631821

Op 14 maart 2013 is geboren onze lieve dochter
                               

Anne-Beth
                               
                               4055 gram
                               51 cm
                               22.19 uur

Dochter van 
Wendie en Thomas Kniewallner-Vrieler

Het Wiemelink 8
7251  CZ  Vorden



GEZOCHT

DIVERSEN

CURSUSSEN

TE KOOP

AANGEBODEN

GEVRAAGD

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. Dubieuze of 
anonieme opgaven worden niet ge plaatst. 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.

Bronckhorst Noord

Donderdag 4 april 2013 
10:30 Rondleiding door de tuinen 

 van de Wiersse    Vorden

19:00 Woonadviesdagen bij 

 Helmink Wonen    Vorden

Vrijdag 5 april 2013
20:30 Theater Onder de Molen   Linde

Zaterdag 6 april 2013
8:30 Concours hippique Vorden   Vorden

10:30 Rondleiding Tuinen van de Wiersse  Vorden

Zondag 7 april 2013
8:30 Concours hippique Vorden   Vorden

De organisatie is er trots op dat het weer 
gelukt is om met een groep gedreven on-
dernemers een mooie show te organise-
ren. “We zijn blij dat we met Slotboom 
Tweewielers ook nog eens een nieuwe 
deelnemer mogen verwelkomen.” De be-
zoeker zal hierdoor een indruk van het 
aanbod van fietskleding krijgen. 
Verder doen ook Focus Fashion, De 
Spannevogel, Hema, Schoenmode Her-
mans, Goossens Atomica, Roozegaarde 
Sport & Mode en kapsalons De Barbier 
en Wuestenenk mee. De Bronckhorster 
mannequins laten zien wat de trends 
zijn op het gebied van kleding en schoe-
nen voor het hele gezin. Daarnaast zul-
len de modellen aangekleed worden met 
stoffen waarmee meubels gestoffeerd 
worden en die als raamdecoratie dienen. 
En, zoals gebruikelijk krijgt iemand een 
make-over van kapsel tot schoenen.  
“De winkeleigenaren kopen allemaal 
zelf de producten in, waardoor we een 
onderscheidend assortiment kunnen 

bieden tegen een aantrekkelijke prijs”,
vertellen de organisatoren trots. “Het 
weer is er misschien nog niet naar, maar
als de modellen met onze voorjaarsmo-
de voorbij komen, ziet u de zon vanzelf
schijnen!” Sorbettinten en felle kleuren
zijn helemaal in dit jaar, verklappen zij
alvast. 
Bezoekers van de modeshow hebben
deze donderdagavond meteen de kans 
om hun slag te slaan: de winkels zijn die
avond tot 22.00 uur geopend en drie da-
gen later is het koopzondag.   

VERRAS UW SECRETARESSE!
Weekblad Contact en de organisatie
van de Mode- en Wooninspiratie Show
bieden bedrijven in Bronckhorst de ge-
legenheid om hun secretaresse in het 
zonnetje te zetten. Twee dagen voor se-
cretaressedag - op dinsdag 16 april - ver-
schijnt er een speciale pagina in Contact.
Bedrijven hebben de mogelijkheid om
een boodschap voor hun secretaresse te
plaatsen van maximaal 140 tekens, ver-
gezeld door het bedrijfslogo. De kosten
voor deze advertentie bedragen 30 euro.
Opgave voor woensdag 10 april via ad-
vertentie@contact.nl of 0575-551010. 
Vermeld ook meteen of uw secretaresse
de modeshow komt bezoeken. Voor hen
is er een VIP-vak in de Remigius Kerk.
Ze krijgen tussen 19.00 en 19.15 uur
een speciale ontvangst en ook hebben 
we nog een kleine verrassing voor ze in
petto.

Op www.youtube.com/Weekblad-
Contact kunt een videoreportage
van vorig jaar zien.

Contact en HOV zetten secretaresses uit Bronckhorst 
in het zonnetje langs de catwalk
Mode- en Wooninspiratie 
Show in Hengelo
Hengelo - Het belooft weer een vlot-
te Mode- en Wooninspiratie Show te 
worden op donderdag 18 april in de 
Remigius Kerk in Hengelo. Negen 
winkels uit het dorp nemen deel 
aan dit succesvolle evenement dat 
twee keer per jaar wordt gehouden. 
En... omdat het 18 april ook secre-
taressedag is, worden de dames die 
dit beroep beoefenen extra in het 
zonnetje gezet door de Hengelose 
ondernemers en weekblad Contact. 
De kerk is vanaf 19.00 uur geopend. 
Om 19.30 start de show en de toe-
gang is gratis.

Aangezien wij als eigenaar van het per-
ceel, alwaar de kastanje tot voor kort 
heeft gestaan, een kapvergunning heb-
ben gekregen welke een geldigheids-
duur heeft tot 5 juli 2013. Tot zover een 
correcte weergave van de feiten door 
het Vordens Bomenbelang.
 
Maar wat mij verbaasd is het volgende: 
Dat ik begin maart 2013 wordt aange-
sproken door een voor mij onbekende 
man welke mij meedeelt dat hij van de 
gemeente te horen heeft gekregen dat 
mijn kapvergunning wegens verjaring 
ongeldig zou zijn (!) en dat hij erg ver-
heugd is dat de boom kon blijven staan. 
Vervolgens heb ik de man netjes te 
woord gestaan en hem de vergunning 
laten inkijken waaruit blijkt dat dit niet 
het geval is en dat hij zich in de datum 
heeft vergist. Tevens heb ik hem mee-
gedeeld dat de boom in de week van 15 
maart 2013 zal worden omgehakt.

Maar dan begint er een ware hetze te-
gen mijn voornemen. Zo zou er nu een 
volstrekt nieuwe reden door mij zijn 
aangevoerd om de boom te kappen. Als 
het Vordens Bomenbelang nu eens de 
moeite genomen hadden om eens seri-
eus onderzoek te doen naar deze ver-
gunning dan had hen al snel duidelijk 
kunnen worden dat de wortelgroei een 
van de redenen was om de kapvergun-
ning aan te vragen. 

Maar dat ik vervolgens in het contact 
moet lezen dat niet de wortels maar 
de riolering “de schuld is” van wortel-
groei in hetzelfde riool gaat mij toch 
echt te ver. Hoe stom kun je zijn om 
dit te beweren. Aangezien boomwortels 
van een dergelijke grote boom zoveel 
kracht hebben om muren van belen-
dende bebouwingen te ontzetten is het 
voor dergelijke wortels slecht een klei-

ne moeite om riolen te ontzetten en te
vernielen. Wat ik ook mis is in het stuk
is mijn aanbod om de boom te laten
staan mitsdien het Vordens Bomenbe-
lang deze boom inclusief alle lusten en
lasten zou overnemen voor € 1,-. Helaas
moet ik constateren dat bij een derge-
lijke belangengroep het “Not In My Bac-
kYard” principe niet vreemd is.

Tot slot wil ik over de gang van zaken
nog 2 zaken kwijt. Ten eerste is dat er
opeens weer reuring is vanuit de club
uit Doetinchem, welke niet gehinderd 
wordt door relevante juridische ken-
nis, meedeeld dat de vergunning wel-
degelijk ongeldig zou zijn en dat per 
15 maart niet meer zou mogen worden
gekapt ivm het broedseizoen en dat de
gemeente verzocht wordt om formele 
handhaving. (!) Waarop eigenlijk, ik zou
het niet weten. Zo is 15 maart in ieder
geval zo’n datum die niet gebaseerd is
op de Flora en Faunawet. Je mag broe-
denende vogels namelijk nooit versto-
ren en volgens mij was het op 15 maart
j.l. veel te koud om als vogel uberhaupt
een ei te leggen.

Ten tweede wil ik nog kwijt dat ik op
de datum van de kap onaangenaamd 
ben verrast door het Vordens Bomen-
belang, daar een bestuurslid van deze 
belangenclub het nodig vond om bij de
gemeente te melden dat er een illegale
kap bezig zou zijn. Met alle wachttijd
en ergenis vandien.
 
Het is voor mij dan ook tekend dat een
dergelijke belangclub zich op deze ma-
nier laat kennen wanneer er zaken ge-
beuren die hen niet zinnen. Maar dat
zij zich ten tijde van de bezwaartermijn
nooit hebben laten horen. De sympa-
tie welke ik voor deze belangenclub
voelde is dan ook volledig verdwenen
en ik voel met de gemeente mee wan-
neer besluiten door dergelijke clubs op
vaak emotionele gronden worden aan-
gevochten.
 
Erik Bruins
Ruurloseweg 5
Vorden

Naar aanleiding van het pretentieu-
ze stukje van het Vordens bomenbe-
lang in het Lezers schrijven rubriek 
van 26 maart j.l, aangaande de kap 
van de monumentale kastanje in 
Vorden, voel ik me verplicht om 
toch te reageren.

Kasteel Vorden. Door het toe-

nemende aantal bezoekers

zoeken wij extra (vooral vrou-

welijke) vrijwilligers om ons

te ondersteunen bij rondlei-

dingen, terraswerk en andere

werkzaamheden in en rond het

kasteel. Kasteel Vorden 0575-

550684.

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

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

Let op! Woensdagmiddag gesloten
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.

Kadotip: Streekproducten pakket!

Mooie trostomaten 500 gram 0.99
Heerlijke navelsinaasapelen 20 voor 2.99

Mooie Golden Delicious appelen v.a. 3 kilo 1.99
Volop voorjaarsgroenten: o.a. raapstelen
en deze week spinazie 500 gram 0.99

Tevens pootaardappelen,
kool- sla- en perkplanten 

Volg ons ook op Facebook voor alle activiteiten en acties.

Voor al uw kleine klussen in en

om het huis Tuin onderhoud

Hagen knippen Grasmaaien

Enzv 0618208890

Kringloopbedrijf

DE BOEDELHOF

"met net dat beetje meer"

Enkweg 17b Vorden

0575-555456

www.deboedelhof.nl

di. t/m vrij 10.00 - 17.00

zaterdag van 9.00 tot 16.00

laatste zaterdag van de maand

magazijn verkoop.

MONROE CROSSING Vr. 12 

april. - 20.30 uur ’t Zwaan-

tje, Lichtenvoorde  Entree € 

16,- 0544 373701/ 371236/

stonevalley@hetnet.nl

Te koop: prima brandhout 

€15/m3 moet weg Tel. 0575-

461733

Ledenvergadering van de Vereniging 
tot bevordering van het markwezen.
In de gemeente Vorden op 9 april 2013. 
a.s. Aanvang 19.30 uur 
bij Hotel Bakker.

Agenda:

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

�

Jonge meid zoekt bijbaan op

adm./secr. /huishoudel i jk

gebied etc., € 10,00 p/u netto.

Beschikbaar op maandag + rest

v/d week na 14.00 uur. tel.

0628811387

Gezocht: weide voor begrazing

van enkele brandrode

runderen. tel: 06-23271130

KunstKring Ruurlo: Workshop

Naïef Schilderen, zaterdag 20

april a.s. van 10.00 – 17.00 uur.

Kosten € 50,00 incl. materiaal. 

Info/aanmelding cursusadmi-

nistratie@kunstkringruurlo.

nl of 0573-451245. Zie ook

www.kunstkringruurlo.nl

Vrijdagavond 5 april om 20:00 

h. in het Dorpscentrum in Vor-

den: ‘Zilveruitjes en Augurken’. 

Een toneelstuk in dialect door 

de toneelgroep van buurtver-

eniging “De Veldwijk”. Toe-

gang € 5,- (voor kinderen in 

de basisschoolleeftijd gratis). 

U bent van harte welkom, ook 

als u niet in buurtschap Veld-

wijk woont!

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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Hekwerken en Omheiningen

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

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

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

Gezondheidsproblemen?
Zoekt u een natuurgeneeskundige oplossing, 
zonder bijwerkingen?

Neem dan eens contact op met:
Eef Jansen 
orthomoleculair therapeut MBOG
Weverstraat 6, Zelhem e-mail: info@eefjansen.nl
Tel: 0314 - 622630 www.eefjansen.nl

Bij aanvullende verzekering worden consulten geheel of 
gedeeltelijk vergoed.

Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!



Voor iedereen die hiervan wil genie-
ten organiseert Geldersch Landschap 
en Geldersche Kasteelen op zaterdag 
13 april een wandeling met de bos-
wachter door de bossen van landgoed 
Kieftskamp. Start om 14.00 uur van-
af de Kiefskampweg, ten zuidoosten 
van Vorden. Duur van de wandeling 
is 2 à 3 uur. Kosten: € 4,50 p.p., kin-
deren 4 t/m 12 jaar € 2,50 p.p. Dona-
teurs Geldersch Landschap en Gel-
dersche Kasteelen gratis op vertoon 
van jaarkaart. Reserveren niet nodig. 
Informatie: www.mooigelderland.nl 
of boswachter Frans Duermeijer, tel. 
06 -53 777 594 (vr t/m zo).

BEREIKBAARHEID 
Neem rondweg Vorden (N316) rich-

ting Hengelo. Op de rotonde recht-
door. Daarna de tweede weg linksaf 
(= Lindeseweg). Vervolgens de derde 

verharde weg rechtsaf (= Lieferink-
weg). Tenslotte rechtsaf de Kiefts-
kampweg op.

Lentekriebels tijdens wandeling 
langs stinsenflora Vorden
Vorden - De bloemenpracht van 
de stinsenflora roept bij iedereen 
vrolijke lentekriebels op. Knik-
kend vogelmelk, bosgeelster, 
voorjaarshelmbloem en allerlei 
andere knol-, bol- en wortelstok-
gewassen steken hun kleurrijke 
kopjes boven de grond uit.

De organisatie is zeer verheugd met 
het enthousiasme waarmee men, 
zowel deelnemers, standhouders als 
deskundigen die de lezingen en pre-
sentaties verzorgen over hun vakge-
bied, bleef vragen naar een nieuwe 
editie van het evenement, een evene-
ment waar het welzijn van het paard, 
de balans van de ruiter en de combi-
natie paard/ruiter bovenaan staan. 
Ellen Hietbrink (stal t Haller) en Irma 
Wormgoor (Olde Hietmoat Zadel-
passervice) hebben dan ook weer de 
koppen bij elkaar gestoken voor de 
organisatie van de Demodag welke 
gehouden zal worden op zondag 21 
april 2013 bij stal ‘t Haller in Vor-
den. Kijk voor het gehele programma 
op  www.oldehietmoat.nl//demodag-
paardenbalans-2013.html

Demodag Paard en Balans 
Vorden

Vorden - Afgelopen september 
stond de Demodag Paard en Ba-
lans gereed om van start te gaan. 
Helaas heeft de dag door tragi-
sche omstandigheden geen door-
gang kunnen vinden.

Ik weet nog goed dat ik de eerste 
reis heb georganiseerd. Een reis naar 
Grand Canaria, vrijdags boeken en op 
zaterdag vertrekken. In de loop der 
jaren heb ik talrijke reizen georgani-
seerd en ondanks dat er momenteel 
over crisis wordt gesproken is het 
boeken van reizen eerder toe- dan af-
genomen. 
Door de persoonlijke contacten heb 
ik een leuk klantenbestand opge-
bouwd. Ik ben met name een reisad-
viseur die bij de mensen thuis komt. 
Ik neem in feite het ‘reisbureau’ mee 
naar de klant.

De laatste tijd gaat de voorkeur bij 
veel klanten uit naar all- inclusieve 
reizen en veel reizen ‘op maat’. Met 
andere woorden de reis helemaal 
invullen al naar gelang de wens van 
de klant ’, zo zegt Hilde Hissink. 
Op 17 september organiseert zij een 
driedaagse reis per touringcar van-
uit Wichmond naar de Moezel. Een 
reis die zij zelf zal begeleiden. On-
langs heeft ze in Wichmond de reis 
bij de plaatselijke vrouwenvereniging 
gepresenteerd. Hilde: ‘ Ik heb deze 

Moezelreis samen met De Jong Intra 
Vakanties samengesteld. Op de avond 
in Wichmond was ook chauffeur Ina 
Meijerink aanwezig. Zij vertelde vol 
enthousiasme over baan en over de 
reis. 
Ina is ook de chauffeur van de tou-
ringcar die op 17 september vertrekt’, 
zo zegt ze. Inschrijfdatum voor deze 
reis tot 1 mei 2013 en minimale deel-
name 30 personen. Voor meer infor-
matie kan men bellen 0575- 560886. 
Zie ook de advertentie in dit blad.

VakantieXperts 
Mobiel Hilde Hissink
Wichmond - Hilde Hissink uit 
Wichmond heeft tien jaar gele-
den haar eigen ‘ VakantieXperts 
Mobiel Hilde Hissink’ opgericht. 
Zij had voldoende ervaring opge-
daan om voor zich zelf als reisad-
viseur te beginnen. Hilde: ‘Daar-
voor heb ik 25 jaar bij de ABN/
AMRO gewerkt waar ik vele jaren 
voor klanten reizen heb georga-
niseerd. Na een reorganisatie bij 
de bank ben ik er uit gestapt en 
heb ik de benodigde certificaten 
behaald om voor mij zelf te kun-
nen beginnen.

Fonds Gehandicaptensport steunt 
zowel sporters met een lichame-
lijke-, zintuiglijke-, als een verstan-
delijke handicap door het geven 
van subsidies voor het aanbrengen 
van bouwkundige aanpassingen 
in sportaccommodaties, aangepast 
sportmateriaal, hulpmiddelen om 
een sport te kunnen beoefenen, ex-
tra begeleiding en het organiseren 
van sportevenementen.

Om als gehandicapte te kunnen 
sporten is meer nodig!
Om als gehandicapte te kunnen 
sporten is:
*  aangepaste accommodatie nodig
*  aangepast sportmateriaal nodig
*  begeleiding nodig.
* om als gehandicapte te kunnen 

sporten moeten activiteiten en eve-
nementen worden georganiseerd.

Dit alles vergt niet alleen een enor-
me inzet en tijd van familie, vrijwil-
ligers en sportverenigingen, maar 
ook veel geld. 

Daarom organiseert Fonds Gehan-
dicaptensport ook dit jaar weer de 
collecte. 

Hiervoor zet het collecteteam van 
vrijwillige collecte coördinatoren en 
collectanten en medewerkers zich 
met veel enthousiasme in.

GEEFT U TIJDENS DE NATIO-
NALE COLLECTEWEEK?
Wij hopen het, want alleen samen 
kunnen we ervoor zorgen dat ge-
handicaptensport voor iedereen 
mogelijk wordt gemaakt!

Collecte 
Gehandicaptensport
Vorden – In de week van 7 t/m 13 april gaan landelijk duizenden col-
lectanten collecteren voor Fonds Gehandicaptensport. Dit doen zij 
om zoveel mogelijk geld op te halen voor gehandicaptensport zodat 
iedereen met een handicap overal kan (blijven) sporten.

IEDERE DAG APRIL

KUNSTAGENDA VORDEN

Vorden - Vanaf 1 februari 2013 heeft Irmie van Alst met haar bedrijf 
D-Stressing een doorstart gemaakt in Vorden. En wel bij Jansen van 
den Berg aan de Christinalaan 16, waar eveneens het (therapeutisch) 
binnen zwembad en de verloskundige praktijk Renske Roelofsen is 
gevestigd. 

Naast haar ervaring in een groot 
Hammam en groot Beauty & Wel-
ness Resort wilde Irmie zich verder 
verdiepen. Hiervoor volgde zij de  

opleiding HBO medische kennis en 
de opleiding voor massagethera-
peut. Deze 2 jarige opleiding heeft 
ze succesvol afgesloten in juni 2011. 
Hierdoor is Irmie bekend met de 
nieuwste inzichten en behandelvor-
men. Eveneens is ze ruim 20 jaar 
werkzaam in een apotheek. Hier-
door is Irmie goed geïnformeerd 
over lichamelijke en psychische 
klachten en gebruik van geneesmid-
delen. In haar nieuwe praktijk wil 
Irmie met haar kennis, ervaring en 
klantgerichtheid tot goede resulta-
ten komen voor de body & mind.   

Kijk voor alle behandelingen op 
de  site WWW.D-STRESSING.NL

 ADVERTORIAL

D-STRESSING Praktijk 
voor paramedisch natuur-
geneeskundige therapie en 
schoonheidsbehandelingen
Irmie van Alst maakt doorstart in Vorden
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Rick Hulshof, op verzoek van de 
VVV, projectleider bij alle activiteiten 
die ter gelegenheid van ‘Honderd jaar 
Achtkastelentocht ’ georganiseerd 
worden, vertelde de aanwezigen 
in het kort iets over de inhoud van 
het jubileumboekje waarbij hij Jopie 
Wullink in het zonnetje zette voor 
de wijze waarop zij de inhoud van 
het boekje actueel heeft gemaakt.’De 
basis van dit boekje ligt in het eerste 
boekje dat in 1913 is samengesteld 
door W.F. van Mourik, de apotheker, 
drogist, makelaar en benzinepomp-
houder in Vorden. Het is aan hem te 
danken dat een eeuw later nog altijd 
in de zomermaanden toeristen een 
fietsroute langs de kastelen maken’, 
aldus Rick Hulshof. 
De fietsroute van ruim 35 kilome-
ter voert langs de acht kastelen. De 
meesten worden privé bewoond. De 
tuinen zijn vaak wel toegankelijk 
voor het publiek. In het boekje zijn 
naast de fietsroute, ook de autoroute 
en informatie en tips per kasteel op-
genomen. In het boekje o.a. ook een 
beschrijving van de Reuzeneik en de 
Lodewijkslinde. In de schaduw van 
deze boom zou ooit Lodewijk XIV 
hebben gerust toen hij tijdens een 
veldtocht langs ‘de voorde’ ( vroeger 
Vordensebeek thans Baaksebeek) 
kwam. Daaruit is het latere ‘Vorden’ 
ontstaan! Rick Hulshof: ‘ In vroegere 
jaren werd de fietsroute langs de kas-
telen door de plaatselijke doktoren 
met veel enthousiasme aangeprezen. 
‘ Kom naar Vorden, geheel malaria-
vrij’, zo was de leuze in die tijd. 
Het was VVV voorzitter Henk van 
der Wende opgevallen welk een pro-

minente rol , ter bevordering van het 
vreemdelingenverkeer , de vroegere 
burgemeester A.E. van Arkel in de 
vijftiger en zestiger jaren speelde. ( 
Van Arkel ging in de zomermaanden 
elke woensdagmiddag als gids op de 
fiets, om onderweg de toeristen te 
informeren over de kastelen en haar 
bewoners . Het was vaste prik dat hij 
dan tegen 18.00 uur de plaatselijke 
correspondent van Contact opbelde 
met de mededeling hoeveel fietsers 
die dag achter hem aan hadden ge-
reden. Een deelnemersveld van 200 
tot 300 personen was geen zeldzaam-
heid. En o,wee wanneer het aantal 
niet juist werd weergegeven, dan 
zwaaide er wat! Hoe het ook zij, bur-
gemeester van Arkel heeft Vorden in 
die jaren danig op de kaart gezet. 
Henk van der Wende: ‘De rol van 
het promoten van toerisme moet de 
huidige gemeente Bronckhorst ook 
blijven spelen. Samen met de VVV 
de schouders eronder zetten. Thans 
de jubileumactiviteiten, dit soort ini-
tiatieven willen we met de gemeente 
blijven doen om op die manier het 
toerisme te bevorderen. Het zou toch 
zonde zijn dat we na honderd jaar de 

VVV zouden moeten opheffen’, aldus 
Henk van der Wende. Wethouder 
Arnold Spekschoor toonde zich ver-
guld bij het in ontvangst nemen van 
het eerste exemplaar van het speciale 
jubileumboekje. ‘Het is een mooi pro-
duct om het toerisme te promoten. Ik 
hoop dat straks velen zullen genieten 
van het maken van een tocht langs 
de kastelen’, zo sprak de wethouder.
Rick Hulshof vroeg aandacht voor het 
programma dat ter gelegenheid van 
de ‘oudste bewegwijzerde fietsroute 
van Nederland ‘ zal worden georga-
niseerd. Zo is er op 7 september en 8 
september een jubileumconcert met 
de fraaie titel ‘Eine musikale Reise 
Wien- Berlin’, waaraan onder meer 
medewerking zal worden verleend 
door Marco Bakker. Op 8 mei klimt 
burgemeester Henk Aalderink op het 
‘stalen ros’ en zal hij in navolging van 
wijlen burgemeester van Arkel de toe-
risten langs de diverse kastelen rond-
leiden. Het routeboekje over honderd 
jaar fietsen langs de kastelen en dat is 
gedrukt door Weevers Grafimedia , is 
te koop bij de VVV aan de Kerkstraat 
in Vorden en te bestellen via de web-
site www.achtkasteelentocht.nl

Jubileumboekje honderd jaar Vordense kastelenfietstocht

Wethouder Arnold Spekschoor 
ontving eerste exemplaar
Vorden - Woensdagmiddag werd 
het eerste exemplaar van het 
routeboekje over de jubilerende 
Achtkastelentocht door VVV 
voorzitter Henk van der Wende 
overhandigd aan Arnold Spek-
schoor, wethouder in de gemeen-
te Bronckhorst. Deze verving zijn 
zieke collega Dorien Mulderije 
die onder meer ‘toerisme’ in haar 
portefeuille heeft. De overhandi-
ging vond op een ludiek plekje 
plaats, nabij de watermolen be-
horend bij landgoed Hackfort. 
Op de achtergrond het kasteel 
met in de voortuin een bloemen-
tapijt met honderden krokussen 
en narcissen.

v.l.n.r: Arnold Spekschoor, Henk van der Wende en Rick Hulshof.

Monroe Crossing speelt America’s 
Music, ontstaan in het bergachtige 
gebied in het noordoosten van de Ver-
enigde Staten. Het kreeg zijn akoesti-
sche vorm door bijna elke muziekcul-
tuur die in de loop van de achttiende 
en negentiende eeuw Noord-Amerika 
bereikte - met een hoofdrol voor de 
traditionele Ierse en Schotse muziek. 
De muziek van Monroe Crossing is 
gestoeld op een stevig fundament 
(conservatorium). De band speelt ge-
middeld 125 shows per jaar, veelal 
op grote podia en festivals. Daarnaast 
verleent de band haar medewerking 
bij grootschalige klassieke muziek 
uitvoeringen. In de USA en Canada is 
de band een publiekstrekker. Monroe 

Crossing is: Derek Johnson: guitar, 
lead & harmony vocals - Matt Thomp-
son: mandolin, fiddle, baritone vocals
- Lisa Fuglie: fiddle, mandolin, lead
& harmony vocals - Mark Anderson:
bass & bass vocals en David Robinson:
banjo. Voor informatie over aanvang,
etc. zie de Rubrieksadvertentie

Stonevalley Concerts presenteert:
Monroe Crossing (USA)
Lichtenvoorde - Op vrijdag 12 
april geeft Monroe Crossing een 
concert in de grote zaal van HRZ 
’t Zwaantje in Lichtenvoorde. 
“Ouwe jongens, krentebrood”,  Je 
kent ze persoonlijk. Dat gevoel 
van herkenning, ook al is het de 
eerste keer dat je hen ontmoet. 
Overal waar deze band speelt ont-
staat een gezellige, aangename 
sfeer.

Al meer dan 40 jaar gaan er vele kin-
deren mee met de kampen. Gene-
raties zijn opgegroeid met de alom 
bekende blauw/witte tenten die op-
gesteld staan in een weiland met een 
bosrijke omgeving. En dat is ook niet 
vreemd want het programma zit vol 
activiteiten waardoor de kinderen 
zich het hele kamp prima verma-
ken. Er zijn speurtochten uitgezet, er 
wordt gezongen bij het kampvuur, er 
worden diverse spelletjes in het bos 
en op het kampterrein gespeeld. En 
‘s avond helpen de kinderen mee met 
het koken van het avondeten. Speci-
aal voor de jeugd van 13 tot en met 16 
jaar is er een uitdagend programma 
opgezet met diverse outdoor-activi-
teiten zoals bijvoorbeeld wandklim-
men, abseilen en kanoën. En om het 
kamp extra spannend te maken zijn 
er speciale plekken in Nederland uit-
gezocht waar het kamp opgeslagen 
wordt en waar de nacht wordt door-
gebracht.

JONGE KINDEREN
Ook voor de allerkleinsten van 6 
tot en met 8 jaar is er voldoende te 
doen op het kampterrein. Deze groep 

wordt bewust kleiner gehouden dan 
de andere kampen en ook is er meer 
begeleiding. Een enthousiaste groep 
van ervaren kampleiders zorgt er 
voor dat ook deze kinderen een on-
vergetelijke kampweek zullen be-
leven. Voor veel van deze kinderen 
is het vaak de eerste keer dat ze op 
een onbekende plek, met onbekende 
leiding, drie nachten van huis zijn. 
Sommige kinderen kennen de andere 
kinderen niet eens, toch verbaast de 
leiding zich elk jaar weer hoe snel de 
meeste kinderen hier mee om gaan 
en nieuwe vriendjes maken. Onder 
de kampleiding van kamp C zitten 
dan ook altijd wel een paar moeders, 
dit werkt bij deze leeftijdscategorie 
toch het beste. 

OPGAVE
De zomerkampen van 2012 waren 
zeer geslaagd. De inschrijvingen voor 
kamp A en B moesten zelfs worden 
gesloten vanwege de grote belang-
stelling. De deelnemers van vorig 
jaar hebben vorige week al een mail 
gekregen, met de vermelding dat 
de voorinschrijvingen zijn geopend. 
Vanaf 1 april zijn de inschrijvingen 

officieel geopend en kan iedereen 
zich inschrijven. Het digitale aan-
meldingsformulier is te vinden op de 
website.
 
De kampen van het CJV zijn voor alle 
jeugd! Alle kinderen in de leeftijd van 
6 tot en met 16 jaar uit de gemeente 
Bronckhorst en omgeving kunnen 
zich opgeven. Door de ondersteu-
ning van de grote groep vrijwilligers, 
de donateurs en de verhuur van ons 
kampmaterieel zijn de prijzen voor 
het kamp laag te houden. In overleg 
is het zelfs mogelijk om de kosten 
aan te passen aan het budget van de 
ouders. 
De kampen zijn verdeeld in verschil-
lende categorieën:
* Kamp A: maandag 22 t/m zaterdag 

27 juli (8 t/m 10 jaar).
* Kamp B: maandag 29 juli t/m zater-

dag 3 augustus (10 t/m 12 jaar).
* Kamp C: zaterdag 3 t/m dinsdag 6 

augustus (6 t/m 8 jaar).
* X-camp: zaterdag 27 juli t/m zater-

dag 3 augustus (12 t/m 16 jaar). 

Ben je geïnteresseerd in één van deze 
kampen of wil je graag wat meer in-
formatie? Kijk dan op 
www.cjvzomerkampen.nl of neem 
contact op met Mark Eenink (pen-
ningmeester), via telefoonnummer 
0575-461336 of 
info@cjvzomerkampen.nl.

CJV Zomerkampen 2013
Bronckhorst - De inschrijvingen van de CJV Zomerkampen 2013 zijn 
weer geopend! In de zomervakantie zullen jongeren in de leeftijdscate-
gorie van 6 tot en met 16 jaar weer op pad gaan onder leiding van een 
professioneel team vrijwilligers. Doel: Een plezierige en actieve week 
in de buitenlucht, sporten, spelen en (nieuwe) vriendschappen sluiten!

Welk kind droomt er niet van? Brandweerman/vrouw worden. 
Niet alleen de jeugd, maar ook veel volwassenen vinden de brand-
weer nog altijd boeiend en interessant.

Meer dan water en vuur!
Wanneer je de brandweer hoort uit-
rukken, betekent het in veel geval-
len dat er brand is. Het takenpak-
ket van de brandweer is echter veel 
breder. De postcommandant van 
post Hengelo, Arnold Grotenhuys 
vertelt: “Het blussen van brand is 
een belangrijke taak van de brand-
weer. Toch draait het bij de brand-
weer niet alleen om water en vuur. 
De brandweer is een moderne en 
professionele organisatie die naast 
brandbestrijding ook technische 
hulp verleent in allerlei noodsi-
tuaties. Bij verkeersongevallen, 
stormschade, ontsnapping van ge-
vaarlijke stoffen, wateroverlast etc. 
wordt ook een beroep gedaan op de 
brandweer. De brandweer doet ook 
veel aan brandpreventie. Door voor-
lichting te geven over bijvoorbeeld 
de noodzaak van rookmelders en 
een vluchtplan voor thuis, of hoe 
je veilig omgaat met elektrische ap-
paratuur, probeert de brandweer 
de burgers bewuster te maken van 
brandveiligheid. Voorkomen is im-
mers beter dan genezen! Kortom: 
de taken van de brandweer zijn bij-
zonder veelzijdig en vergen het no-
dige verantwoordelijkheidsgevoel.

Brandweervrouw
De tijd dat de brandweer uitsluitend 
een mannenaangelegenheid was, is 
al lang verleden tijd. Tegenwoordig 
maken ook vrouwen deel uit van de 
brandweer. Je wordt ontvangen in 
een hecht team dat open staat voor 
nieuwe mensen. Brandweervrijwil-
liger Suzanne Liet van post Zelhem: 
“De vrijwilligers van onze post ken-
nen elkaar letterlijk in goede en 
slechte tijden. We staan soms voor 
moeilijke situaties en moeten dan 
blind op elkaar kunnen vertrou-
wen. Dat maakt het groepsgevoel 
hecht. Ik ben er trots op dat ik daar 
deel van uitmaak.”

Opleiding
Om de diverse taken onder de knie 
te krijgen is een gedegen opleiding 
nodig. Die opleiding, die leerzaam 
maar ook pittig is, krijg je bij de 
brandweer. Groot voordeel is dat 
de geleerde vaardigheden, zoals 
samenwerken, functioneren in 
stresssituaties, collegialiteit en on-
derling vertrouwen ook in de alle-
daagse praktijk van pas komen. De 
ervaring doen brandweermensen 

niet alleen in de praktijk op, maar 
ook tijdens de oefenavonden die 
regelmatig plaatsvinden. Onder re-
alistische omstandigheden worden 
allerlei onderdelen van het brand-
weerwerk geoefend. 

Vergoeding en faciliteiten
Zowel voor de scholing, oefenin-
gen als voor het uitrukken ont-
vang je een financiële vergoeding. 
Ook zorgt de brandweer voor een 
goede verzekering. De brandweer-
posten in de gemeente Bronckhorst 
beschikken over uitstekende faci-
liteiten. Er zijn vier brandweerka-
zernes, in Hengelo (G), Steenderen, 
Vorden en in Zelhem, en het mate-
rieel is van een moderne en hoog-
waardige kwaliteit. Centraal staat 
dat je als hulpverlener in staat bent 
om medemensen in noodsituaties 
te helpen. Dat kost inzet en kracht. 
Maar het geeft ook zeer veel voldoe-
ning om samen met je team een 
klus te klaren!

Functie-eisen

 omgeving van de post 

 van brand of hulpverlening   
 brandweerwerk te verrichten.

Meer informatie
Wil jij een bijdrage leveren aan 
de veiligheid in jouw omgeving, 
in een gemotiveerd team?, en vol-
doe je aan bovenstaande functie-
eisen? Neem dan contact op met 
de postcommandant van de post 
in jouw woonplaats. Op www.
brandweerachterhoekwest.nl staan 
de contactgegevens en vind je ook 
een korte film over het werken als 
brandweervrijwilliger.

 ADVERTORIAL

Brandweervrijwilliger; 
hulpverlener op vele vlakken



Blik hoort bij het gewone afval; zo begint 
bij ù de recycling! Door uw blikje simpelweg 
in de afvalbak te deponeren, bent u op 
eenvoudige wijze al heel milieuvriendelijk 
bezig. Want blik mag gewoon in de 
vuilnisbak worden gegooid en wordt dan 
toch gerecycled. Hoe gaat dat in zijn werk? 
 
In Nederland mag geen afval meer worden gestort. Al het 
opgehaalde afval dient dus te worden verwerkt. Dit gebeurt 
bij afvalverwerkingsbedrijven (avi’s), waar alle met het huis-
vuil meegekomen aluminium en stalen blikverpakkingen 
met grote magneten weer worden teruggewonnen. Blik 
is daardoor het enige verpakkingsmateriaal dat niet apart 
hoeft te worden ingezameld en het mag dus gewoon bij al 
het andere afval in uw vuilnisbak. 
 
Op deze manier wordt in Nederland maar liefst 87% (2007) 
van alle metalen verpakkingen hergebruikt. U kunt hier  
zelf bekijken hoe de kringloop van blik werkt en ontdekken 
hoe we met blik allemaal op een eenvoudige manier aan 
recycling doen!

De kringloop van 
blik; eindeloos! 
U kunt uw blikje gewoon in de afvalbak gooien en het wordt 
op die manier gerecycled en gebruikt om weer nieuwe pro-
ducten van te maken. Maar hoe gaat dit nu eigenlijk precies 
in zijn werk? 
Metalen verpakkingen kunnen op deze manier keer op keer 
worden gerecycled, met volledig behoud van kwaliteit.
De kringloop van blik is in 6 stappen voltooid: 

Stap 1 - Blik in gebruik
Talloze producten worden verpakt in blik. Maar wat moet 
u nu eigenlijk met uw lege blikje doen? En wat gebeurt er 
allemaal met uw blikje nadat u het heeft weggegooid?

Stap 2 - Blik mag gewoon 
in de afvalbak
Uw lege blikje mag gewoon in de vuilnisbak bij het overige 
afval. Zo brengt u uw lege blikje in kringloop, zodat het 
weer kan worden gerecycled

Stap 3 - Naar de 
afvalverwerking
Uw lege blikverpakkingen gaan samen met het gewone af-
val naar de afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s). Hier wor-
den de blikjes van het overige afval gescheiden. 

Stap 4 - In de 
verbrandingsoven
Bij de afvalvwerkingsinstallatie wordt al het afval verbrand! 
Omdat staal en aluminium niet brandbaar zijn, blijven de 
blikjes achter in de as.
 
Het scheiden van het afval kan overigens zowel voor als na 
het verbranden van het afval gebeuren. Bij voorscheiding 
worden de blikjes direct uit het huishoudelijk afval getrok-
ken en wordt de rest van het afval verbrand. Bij nascheiding 
wordt al het afval eerst gezamenlijk verbrand, waarna de 
blikjes uit de verbrandingsresten worden gescheiden.

Stap 5 - Metalen worden 
teruggewonnen
Met magneten en wervelstromen worden de blikjes van het 
andere afval gescheiden.
 
Stalen blikjes worden op een andere manier van het afval 
gescheiden dan aluminium blikjes:
 
STALEN BLIKJES
Stalen blikjes worden door middel van magneten geschei-
den van het afval; 90% van de blikjes in Nederland is van 
staal gemaakt.
 
ALUMINIUM BLIKJES 
Aluminium blikjes worden door middel van wervelstromen 
gescheiden van het overige afval; 10% van alle blikjes in Ne-
derland is gemaakt van aluminium.

Stap 6 - Nieuw blikje
Na de magnetische scheiding wordt het metaal gesmolten 
en maken fabrikanten er weer nieuwe producten van. Het 
blikje van vandaag kan de fiets of het vliegtuig van morgen 
zijn, maar ook gewoon weer een nieuw blikje. Grote kans 
dus dat u uw weggegooide blikje weer een keer tegenkomt!
 
Met deze zesde en laatste stap is de kringloop rond. Het 
nieuwe product komt weer in de schappen van de winkel 
terecht en zal uiteindelijk weer in de kringloop belanden; 
namelijk als u uw blikje weer in de afvalbak gooit. De kring-
loop van blik is dus eindeloos!

Duurzaamheid; 
over de 
voordelen van 
blikverpakkingen 
Duurzaamheid is een combinatie van:

 
Blikverpakkingen – van staal of aluminium - voldoen aan 
alle aspecten van duurzaamheid en bieden vele voordelen 
op zowel korte als lange termijn. Maar wat betekent dit nu 
eigenlijk, duurzaamheid? En hoe dragen blikverpakkingen 
bij aan een duurzame samenleving met oog voor mens, wel-
vaart en milieu? 

Al deze aspecten komen in dit gedeelte van de website ruim-
schoots aan bod in de volgende onderwerpen:

-
sument

-
trekkelijk voor de hele keten

-
stoffen

“meer met minder”.

Blik in de markt; 
een ijzersterke 
keuze
Blik als verpakkingsmateriaal heeft voor producenten tal-
loze voordelen. Zo zijn blikverpakkingen onbreekbaar, bie-
den ze optimale bescherming aan verpakte producten en 
scoort metaal hoog op de duurzaamheidsladder. Daarnaast 
zijn metalen verpakkingen door hun geringe gewicht ge-
makkelijk te stapelen en te vervoeren. 
 
Doordat blik op vele manier kan worden bedrukt en er tal 
van mogelijkheden zijn om de verpakking uiterlijk vorm te 
geven, kunnen blikverpakkingen worden getransformeerd 
tot echte ‘eye-catchers’, die de aandacht trekken van iedere 
klant.

Een andere blik op ... blik

BRON: http://www.kringloopblik.nl
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Boerderij Middelbeek, genoemd naar 
de ligging tussen de Grote en Kleine 
Beek, werd in 1895 na een grote 
brand opnieuw gebouwd. De schuur 
viel niet ten prooi aan de vlammen 
en is honderd jaar ouder. De gronden 
werden verdeeld tussen drie broers. 
De opa en vader van Tonny Kets boer-
den op deze boerderij. Aangetreden is 
de vierde generatie Kets; zoon Johan 

is negen jaar geleden toegetreden tot 
de VOF en runt de boerderij. Zijn ou-
ders Tonny en Ina helpen waar nodig.
In de jaren ’50-’60 had Tonny’s vader 
12 melkkoeien, varkens en kippen, 
bouwland en weiland. “Een gemengd 
bedrijf, dat was toen algemeen,” ver-
telt Tonny, die na de overname uit-
breidde. “Toen hadden we 45 melk-
koeien, het hele huis stond vol.” 

Tonny bouwde daarom een nieuwe 
stal in 1979, een omschakeling van 
grupstal naar ligboxenstal. Het mel-
ken ging toen nog in de wei, vlakbij 
het huis. Eind 2012 werd een nieuwe, 
moderne stal in gebruik genomen en 
werd de varkenshouderij beëindigd. 
“Je moet plezier houden in het boe-
ren. Daar horen goede werkomstan-
digheden en een goede huisvesting 
voor het vee bij,” vindt Tonny.
“De koeien zijn in de loop van dertig 
jaar groter geworden en de maatvoe-
ring was niet zo best meer,” zegt hij 
over de besluitvorming van de nieu-
we stal. Bovendien wil zoon Johan 
verder boeren en samen besloten zij 
om te gaan bouwen. “Er kwam elke 
keer een paar koeien bij en op een 
gegeven moment zit het vol.” Tonny 
en Johan maakten zelf tekeningen, in 
samenwerking met de Dienst Land-
bouw Voorlichting (DLV) hoe de nieu-
we stal moest worden. “We zijn rond 
geweest naar Friesland en Brabant, 
hebben de beste ideeën opgeslagen 
voor onszelf en dat hier uitgevoerd,” 
lacht Johan. Het dak is ook bijzonder. 
Deze komt eigenlijk uit de tuinbouw, 
is heel sterk en geeft veel licht door. 
Gekozen is voor een dichte vloer, 
waar met schuiven de mest wordt 
verwijderd. De koeien hadden na 
twee dagen de klauwen droog. Aan-
nemer Gierkink uit Vragender nam 
de bouw op zich. “Die loopt hier al 32 
jaar,” aldus Tonny.

“De stap naar een nieuwe stal is 
enorm voor het welzijn van het dier 
geweest,” vertelt Albert Scheper, di-
recteur van InFarming Melkwinning 
en Automatiseringstechniek. “Dat is 
iets wat de burgers niet altijd zien, 
dat de boeren heel veel geld inves-
teren ook in welzijn van de dieren: 

lucht, ventilatie, licht, ligplaatsen, 
ligbedden, noem maar op.” Tonny be-
aamt het. “Je kunt het duidelijk mer-
ken. In de huidige stal hadden we 120 
koeien, de nieuwe stal is meer dan 
twee keer zo groot en daar kunnen 
er 185 in. Dat betekent meer inhoud 
per koe.”
“In de nieuwe stal mag een koe vrij 
rondlopen en kan zelf bepalen wan-
neer ze gemolken wordt, de hele dag 
en nacht door,” vertelt Johan. “Maar 
meestal drie keer per dag; als ze tien 
liter geven.” Het omschakelen van 
traditioneel melken naar automa-
tisch melken bleek weinig proble-
men te geven. “Met een week waren 
we al een heel eind. De oude koeien 
hadden de minste weerstand en kon-
den het snel zelf.”
De melkrobot is een DeLaval Vrijwil-
lig Melk Systeem (VMS). “Er zijn ver-
schillen met andere merken, maar 
een groot verschil is de voorbehande-
ling van de uiers. Iedere speen wordt 
individueel schoongemaakt, voorge-
straald en drooggemaakt,” legt Al-
bert uit. “Deze machine is meer in 
staat om verschillende types of moei-
lijker, diepere uiers aan te sluiten. 
Dat is heel belangrijk.” Melkveehou-
der Kets werkt ook met dit merk al 
meer dan 32 jaar. “De machines ston-
den ons wel aan, dat hebben we goed 
bekeken,” vult hij aan. Het melkpro-
ces wordt gevolgd op een kleuren-
touchscreen, waar informatie over de 
koeien wordt weergegeven. De koe 
zelf geniet ondertussen van heerlijke 
brokken.

De koeien liggen in deze stal op een 
zandbed, ze rusten veel en produce-
ren liggend hun melk, met herkau-
wen. “Daarom is het ligbed zo be-
langrijk,” aldus Albert. “Een koe ligt 

gemiddeld 12 tot 14 uur per dag en
misschien met de robot wel 16 uur. 
Dat moet ook voor de productie van
melk. De koe loopt naar het voer in
de melkrobot en als ze gemolken is
naar de waterbak en voerhek.” Uit
gezondheidsproeven blijkt dat zand 
het meest gezond is voor een koe, qua
uierontstekingen en voor de knieën.
“Het antibioticagebruik moet sterk
terug en dat is de reden dat we ge-
zocht hebben naar een systeem wat
goed was voor de koeien,” vult Tonny
aan. “Dat wordt wel heel belangrijk,
want als je een koe niet kan behande-
len, moet deze weg.” In Amerika en
Denemarken is zand, waar niet snel
bacteriën kunnen nestelen, al jaren
in gebruik, in Nederland is het nog in
opkomst. Het zand en de mest moe-
ten wel gescheiden worden, maar
daar zijn spoeltechnieken voor.
Bij mooi weer gaan de koeien naar
buiten. De beweidingspoortjes com-
municeren met de VMS en zorgen
ervoor dat koeien die gemolken zijn,
doorgelaten worden. Het blijft be-
langrijk om de koeien in de wei te 
laten lopen, mensen kijken er toch
naar. “We houden in de gaten als bui-
ten een kalf wordt geboren, maar het
is mooier als ze het zelf doen.” Tonny
lacht. “Vroegen was het heel gewoon
dat je de buurt er nog bijhaalde om te
trekken. En dan een borrel drinken.
Toch was dat wel gezellig.”

Maar liefst 25 bedrijven werkten
mee aan de bouw van deze nieuwe
ligboxenstal bij Melkveebedrijf Kets, 
Zutphen Emmerikseweg 4 in Toldijk.
Zij zullen zich presenteren tijdens de
open dag op vrijdag 12 april. Om de
mensen ruim de gelegenheid te ge-
ven om te komen kijken, is het be-
drijf geopend van 10.00 tot 19.00 uur.

12 april open dag bij Melkveebedrijf Kets

Toldijk - De nieuwe stal met melkrobot van Melkveebedrijf Kets is een 
blikvanger aan de Zutphen Emmerikseweg. Er is veel belangstelling 
om dit bedrijf te bekijken. Daarom wordt op vrijdag 12 april een open 
dag gehouden, waar alle meewerkende bedrijven zich presenteren. 
Aan belangstellenden wordt een kijkje binnen geboden.

Tonny, Ina en Johan Kets en Dorien Brussen.

Een gezellige kofferbakmarkt waar 
allerlei huisraad of tweedehands 
spullen mogen worden aangeboden. 
Denk aan curiosa, kleding, speel-
goed, antiek, cd’s, dvd’s, meubels etc. 
etc. De bedoeling is om rechtstreeks 
vanuit de kofferbak de spullen aan 

de man gaat brengen, op de door de 
organisatie aangewezen (ruime) plek. 
Doordat iedereen iets anders aan gaat 
bieden zal dit een gezellige, kleurrij-
ke boel worden, waar van alles te vin-
den is. Geschenkenhuis Beuseker en 
Drogisterij de Vijzel hebben die dag 

leuke acties vanuit de winkels, maar
ook andere ondernemers verlenen 
hun medewerking. Aan een spring-
kussen voor de kids is natuurlijk ook
gedacht.
De kofferbakmarkt verkoop begint 
om 9.00 uur en de eindtijd is 16.00
uur. Vanaf 7.30 uur zijn verkopers
welkom om hun plaatsen in te ne-
men. Aanmelden kan via een mail
naar info@beuseker.nl. Meer infor-
matie staat op www.beuseker.nl. De
sluitingsdatum is 4 mei!

Kofferbakmarkt Landlustweg 
Steenderen

Steenderen - Op zaterdag 11 mei wordt aan de Landlustweg een gezel-
lige kofferbakmarkt georganiseerd door Geschenkenhuis Beuseker en 
Drogisterij de Vijzel. Ans, Elly en medewerkers doen hun uiterste best 
om op die dag de sfeer maximaal te verhogen.De kofferbakmarkt is 
van 9.00 tot 16.00 uur.

Elly en Ans organiseren een kofferbakmarkt aan de Landlustweg.

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

De Quintusloop wordt georganiseerd 
binnen de Nationale Sportweek, een 
landelijk sportevenement dat een 
week lang, 20-27 april, in Nederland 
het sporten promoot en laat zien hoe 
gezond en vooral leuk sporten en be-
wegen is. Informatie over de kosten 

voor deelname en de te lopen routes, 
met daarbij het inschrijfformulier 
staat op de website www.quintus-
loop.nl. Voorinschrijven kan nog tot 
14 april, 11.15 uur in verband met 
de tijdwaarneming. Kijk ook op face-
book.com/quintusloop.

Quintusloop Hengelo

Hengelo - Op zondag 21 april organiseren leden van Handbalvereniging 
SV Quintus een hardloopevenement in het buitengebied van Hengelo. 
De routes van 5 en10 kilometer starten bij Sporthal de Kamp.

Het beloofd weer een heel spek-
takel te worden. U bent van harte 
welkom in de feestzaal van sport-
complex De Veldhoek aan de Vars-
selseweg 55 Veldhoek. De aanvang 
is om 19.30 uur.

Vrijdag 5 april
De fluitleerlingen nemen u mee 
naar zon, zee en strand
Veldhoek - Vrijdag 5 april is het 
weer zover: de fluitleerlingen 
van Mirjam v.d. Burg geven hun 
jaarlijkse leerlingenconcert. Dit 
jaar hebben zij als thema: Zon, 
zee en strand.



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

Go ed Ge zien

NVM OPEN HUIZEN DAG IN BRONCKHORST

6 april 11.00–15.00 uur

Sarinkkamp 83
Zeer goed onderhouden 
tussenwoning met berging  
gelegen in rustige woonom-
geving.

€ 199.000,=

Rozenstraat 9
Goed onderhouden vrij-
staande semi-bungalow met 
garage nabij het centrum. 

€ 209.000,=

Beatrixlaan 3
Royaal vrijstaand woonhuis  
geheel voorzien van een 
souterrain met inpandige 
garage.

€ 405.000,=

Zuivelweg 26
Royale vrijstaande woning 
met  garage en alle voorzie-
ningen op de begane grond.

€ 389.000,=

Schoenmakersplein 28
Mooi 3-kamer-appartement 
met berging in de onder-
bouw en eigen parkeer-
plaats.

€ 148.000,=

Fokkinkweg 18
Mooie vrijstaande woning 
met garage op riante kavel 
aan de rand van het dorp

€ 439.000,=

Hoge Es 9
Hoekwoning met vrijstaande 
stenen berging  aan rustige 
straat 

€ 172.000,=

Kastanjelaan 8
Fraaie vrijstaande jaren’30 
woning met garage en kan-
toor/praktijkruimte

€ 375.000,=

Spalstraat 45
Mooi en luxe afgewerkt 
appartement op de begane 
grond

€ 175.000,=

Pastoor Thuisstraat 24
Vrijstaand woonhuis met 
royale garage  aan de rand 
van het dorp.

€ 297.500,=

Molenstraat 8
Helft van een dubbel woon-
huis met garage, carport, 
schuur en diepe tuin.

€ 205.000,=

Hengelosestraat 43
Mooi gelegen helft van dub-
bel woonhuis met vrijstaand 
bijgebouw.

€ 279.000,=

Schiphorsterstraat 12
Zeer vrij gelegen helft van 
een woonboerderij met 
bijgebouw en schuur.

€ 349.000,=

Koeriershoek 6
Uitgebouwde woning in 
kindvriendelijke wijk.
Woningruil (Hengelo)

€ 235.000,=

Hans Memlingstraat 16
Half vrijstaande semi-bunga-
low met vrijstaande stenen 
garage, gelegen in  rustige 
woonwijk

€ 232.000,=

Roggestraat 10
Goed onderhouden 
vrijstaand woonhuis met 
garage, gelegen aan een 
rustige woonstraat in Halle.

€ 209.000,=

Strodijk 3
Woonboerderij gelegen op 
een ruim perceel binnen de 
bebouwde kom aan e rand 
van het dorp.

€ 459.000,=

Zutphenseweg 78a
Royale vrijstaande woning 
met garage, gelegen aan een 
mooie brede straat.

€ 398.000,-

Beeklaan 6
Helft van dubbel woonhuis 
met garage op een ruime 
kavel

€ 198.000,=

Hengelo Gld Hengelo Gld Hengelo Gld

Hengelo Gld Hengelo Gld Hengelo Gld Hengelo Gld

Hengelo Gld Hengelo Gld Keijenborg Keijenborg

Keijenborg Toldijk Zelhem Zelhem

Halle Vorden Vorden Wichmond

Regelinkstraat 11
Op grote kavel in het cen-
trum gelegen semi-bunga-
low met voorzieningen op 
de bgg. 

€ 395.000,=

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

Redactie

redactie@breezz.info

Algemene informatie

www.breezz.info

Bedrijvenkring Bronckhorst (BKB)

www.bkbronckhorst.nl

Koninklijke Horeca Nederland, afdeling 

Bronckhorst (KHN)

elisabeth@degoudenkarperhummelo.nl

Gemeente Bronckhorst

www.bronckhorst.nl

Ondernemersplatform Bronckhorst (OPB)

weevers@weevers.nl

 www.steenderenseondernemers.nl

 www.vov-vorden.nl

 www.bozelhem.nl

 www.hov-hengelo.nl

 www.ovhkd.nl

Agenda

Ondernemerscafé Vorden, 
Brasserie Lettink in Vorden

Open Bedrijvendag, 
Sporthal Hooge Wessel in 
Steenderen

BRON:

Werkgroepen KVO-B op alle 
bedrijventerreinen Bronckhorst 
actief
De werkgroepen Keurmerk Veilig 
Ondernemen-Bedrijventerreinen zijn 
inmiddels op alle bedrijventerreinen 
binnen Bronckhorst actief. De werk-
groepen bestaan uit lokale onderne-
mers, de wijkagent(e), brandweer en 
de gemeente. 
Doelstelling van de werkgroepen is 
om op de thema’s ‘schoon, heel en 
veilig’ verbeteringen aan te brengen 
waardoor de terreinen een verbeter-
de uitstraling krijgen en veiliger wor-
den op het gebied van brand en cri-
minaliteit. De bedrijventerreinen in 
Vorden, Hengelo en Zelhem hebben 
al het certificaat behaald. De werk-
groep Dambroek en Steenderen heb-
ben inmiddels de enquête en de 
schouw gehouden en trachten voor 
de zomerperiode de certificering te 
realiseren. 
KVO-B blijkt in de gemeente Bronck-
horst een effectief middel te zijn om 
de bedrijventerreinen kwalitatief te 
verbeteren. Alle ondernemers heb-

ben een enquête ingevuld waarop ze 
knelpunten en verbeterpunten kon-
den vermelden. Dit betreft o.a. groen-
onderhoud, brandveiligheid, ver-
keersveiligheid, bebording, onveilige 
situaties en leefbaarheid. Samen met 
gegevens van brandweer, politie en 
gemeente is er een plan van aanpak 
gemaakt. In de uitvoering blijkt dat 
met relatief kleine inspanningen en 
met medewerking van de onderne-
mers, veel bereikt wordt. In 2013 
wordt op elk bedrijventerrein door de 
werkgroep een bijeenkomst georga-
niseerd. Tijdens deze bijeenkomst 
wordt u bijgepraat over de activitei-
ten en resultaten op uw bedrijventer-
rein en daarnaast zullen politie en 
brandweer u informeren over ont-
wikkelingen binnen hun vakgebied 
en preventiemaatregelen aan u ver-
strekken. Tevens kunt u uw eigen bij-
drage en input leveren. Een mooier 
en veiliger bedrijventerrein maken 
we samen!

Haar opa begon in 1945 met een kleine 

-

-

gin dit jaar staat met kleindochter 

Lidwien Heersink (26) de derde generatie 

de rasechte ondernemer alle activiteiten 

die niet direct bij het kappersvak horen 

Opa, oma, ooms, tantes, allemaal droe-
gen ze hun steentje bij aan het succes van 
dit familiebedrijf, maar aan niemand spie-
gelt Lidwien zich meer dan aan haar vader 
Jim. Net als hij rolde ze als vanzelf de 
kapsalon in. “Wij zijn allebei echter meer 
ondernemer dan kapper”, zegt Lidwien. 
“En we hebben er een hekel aan om din-
gen twee keer te doen.”

Die karaktereigenschap, mis-
schien wel ondernemers-
eigen, heeft ertoe geleid dat 
Jim in 1997 startte met het 
bedrijf Da Vinci Salonauto-
mati sering naast zijn kapsa-
lon. Eerst met alleen een afre-
kenpakket dat de ouderwetse 
kassa verving door een com-
puter. Inmiddels is Lidwien 
met Da Vinci bezig om het 
derde pakket te ontwikkelen. 
Na het DOS- en Windows-
programma is dit een inter-
nettoepassing waarmee men 
ook met tablets en smartpho-
nes bij de bedrijfsgegevens 
kan. Al vijftienhonderd kap-
salons regelen hun afspra-
ken, het afrekenen en de ad-
ministratie met een pakket 
van Da Vinci Salonautomati-
sering. “We zijn daarmee 

marktleider in Nederland.”
Die Da Vinci-klanten - Lidwien spreekt 
liever over leden - zijn samen goed voor 
een kwart van de omzet in de Nederlandse 
kappersbranche. “Er zijn dus zeker nog 
groeimogelijkheden en ook kan het pak-
ket nog verder worden ontwikkeld”, zegt 
de jonge ondernemer die weet dat in de 
automatiseringswereld alles wat vandaag 
nieuw is, morgen achterhaald kan zijn. 
De wijsheid ‘meten is weten’ blijft echter 
altijd van toepassing en hoe meer je weet, 
des te beter de beslissingen die je neemt. 
Daarom wil Lidwien kapsalons meer bie-
den dan alleen inzicht in onder andere de 
omzetten, klantenbezoeken en verkoop-
cijfers van producten. 
Een voorbeeld: “Stel dat bij een kapsalon 
de omzet daalt van klanten in de leeftijd 
tussen de 25 en 30 jaar. Onze software 
moet die trend niet alleen laten zien, maar 
ook meteen oplossingen bieden, bijvoor-
beeld een sms-actie of een mailing. 
Doordat er 1500 kapsalons lid zijn, weten 
we met welke acties bij die doelgroep het 
beste resultaat werd geboekt.” Een virtu-
ele ondernemer voor kapsalons, dat is 
haar uiteindelijke doel. “Kappers zouden 
zich dus geen zorgen meer moeten maken 
om de ondernemende kant waardoor ze 
zich vooral kunnen richten op de creatieve 
kant van het vak zodat ze klanten blij ma-
ken en geld in het laatje brengen.”
Haar vader Jim blijft Lidwien de helpende 
hand toesteken om haar dromen te ver-
wezenlijken, ook nu hij zich meer op de 
achtergrond begeeft. Hij houdt zich bezig 
met de financiën, nieuwe projecten en 
geeft gevraagd en ongevraagd advies. 
Als benauwend heeft ze zijn aanwezig-
heid nooit gevoeld. “Het is vooral heel 
leuk om dit met familie te doen. Ik krijg 
alle ruimte om mijn eigen weg te vinden.” 
En, de volgende telg uit de familie 
Heersink staat al klaar om ook in het be-
drijf te stappen. “Mijn zusje Marre komt 
over een paar maanden het team verster-
ken.” 

Lidwien Heersink wil met Da Vinci Salonautomatisering kappers verder ontzorgen

Familiebedrijf Heersink: 
van kappersambacht naar modern 
ondernemerschap

Achterhoekse bedrijven en de export van 

 
“De Achterhoekse maakindustrie moet 
zich meer richten op export”  en “De 
Achterhoek laat met zich sollen.” Deze  
‘handreikingen’  krijgen we de laatste tijd 
steeds meer toegespeeld, nu het wat 
stroever loopt in ons eigen land en in de 
Achterhoek. Toen het allemaal nog naar 
wens liep in ondernemend Nederland, 
was er geen criticaster die het nodig vond 
zijn of haar pen hierover leeg te schrijven.

Bedrijven die exportmogelijkheden zien, 
pakken deze echt wel aan, daarvoor zijn ze 
immers ondernemer geworden.  Er zijn 
legio voorbeelden van bedrijven die we 
op  veel plaatsen in Europa en daarbuiten 
actief bezig zien. Denk aan Gerard Seesink 
van Reiger Suspension uit Hengelo, dage-
lijks op RTL tijdens Dakar. Die man is met 
handen en voeten bezig zijn klanten te 
bedienen, uit de hele wereld komen  ze 

naar zijn bedrijf voor vering en zo zijn er 
nog veel meer goede voorbeelden.

Onze reclame maken we dus niet zozeer in 
Den Haag, maar daar waar het hoort, di-
rect bij de klant en die weet de 
Achterhoeker uitstekend te waarderen en 
te vinden.  Dat dergelijke bedrijven zich 
wellicht wat minder manifesteren in eigen 
regio is logisch, het werkterrein is immers 
vooral internationaal en niet regionaal.

Auga is ook op pad om het verderop te 
zoeken: al vele jaren actief in de Benelux, 
thans komen de orders onder andere uit 
Moldavië, Roemenië, Engeland, Italië, 
Tsjechië. Inderdaad hebben we niet zo 
veel tijd om ons beter te presenteren in 
Den Haag,  maar zijn wel actief om de zaak 
aan de gang te houden.  Je kunt lang pra-
ten om de juiste toekomstvisie uit te rol-
len, ik vermoed dat de goede ondernemer 
dat allang voor zijn bedrijf voorbereid en 
uitgevoerd heeft. Achterhoekers zijn voor 
mij vooral doeners en minder praters.

Ton Fontijn van Auga: 

‘Achterhoekers zijn vooral doeners’

De volgende Breezz verschijnt op dinsdag 
7 mei in weekblad Contact. Op deze 
 pagina staat het nieuws van alle bedrij-
venkringen, het Ondernemersplatform 
Bronck horst, Koninklijke Horeca Neder-
land en de gemeente Bronckhorst. Leden 
van genoemde organisaties kunnen zelf 
nieuws aanleveren voor deze pagina die 
maandelijks verschijnt.
De deadline voor het aanleveren van kopij 
van de volgende editie is maandag 29 
april. 

Breezz is er voor ondernemers en door 
ondernemers. Schroom dus niet om 
nieuws aan te leveren en mail naar:  
redactie@breezz.info.

Volgende Breezz 
op 7 mei
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Er waren spannende wedstrijden te 
zien. Woensdag 27 maart werden de 
laatste wedstrijden verschoten. Bij de 
dames ging de titel naar het team van 
de Rozenstraat die dit jaar wederom 
de beste waren. Met een verschil ven 
27 punten bleven ze de dames van de 
Banninkstraat ruim voor. Bij de he-

ren A ging de eerste plaats naar het 
team van de Wichmondseweg. Tot 
aan het einde was het spannend wie 
de titel zou pakken. De strijd tussen 
de Wichmondseweg en De Jagers 1 
was dit jaar om te snijden, maar met 
een verschil van maar vijf punten 
was het de Wichmondseweg toch 

weer gelukt. Bij de heren B werd het 
team van Lankhorsterstraat eerste. 
De prijzen, waaronder de wisselbe-
kers van de Rabobank, werden uitge-
reikt door Arie de Koning vicevoorzit-
ter van Willem Tell. Hij bedankte de 
deelnemers voor hun inzet en de vele 
vrijwilligers van de schietvereniging 
voor hun bijdrage aan dit toernooi. 
 De uitslagen:  Teams Dames: 1. Ro-
zenstraat dames 1966, 2. Bannink-
straat dames 1939, 3. Dunsborg da-

mes 1 1889. 
Teams Heren A: 1. Wichmondseweg 
2078, 2. De Jagers1 2073, 3. Vorden-
seweg1 2069.
Teams Heren B: 1. Lankhorsterstraat 
1868, 2. Buks Bunny’s1 1861, 3. Het 
Karspel 1805. 
Individueel Dames A: 1. Susan Sa-
lebrink, Rozenstraat dames 518, 2. 
Irma Kroesen, Banninkstraat dames 
500, 3. A. Smeitink, Dunsborg da-
mes1 497. 

Individueel Dames B: 1. José Besse-
link, Roode Darp dames 487, 2. S. An-
kersmit, Kervelse enk dames 477, 3.
Marja Berenschot, Hervo 460. 
Individueel Heren A: 1. Appie Rou-
wenhorst, Wichmondseweg 546, 2.
Jan Rouwenhorst, Rozenstraat 538, 3.
Frans Hilderink, Holtria1536. 
Individueel Heren B: 1. E. Stege,
Boaksebekke1 490, 2. Erik Maalder-
ink, Vordenseweg8 489, 3. M. Arends,
Lankhorsterstraat 489.

Geen verrassingen Bronckhorster Schiettoernooi
Hengelo - In de accommodatie van schietvereniging Willem Tell in 
Hengelo werd voor de 34e keer het Bronckhorster Schiettoernooi ge-
houden. Aan het schietevenement deden 73 teams mee.

Het damesteam van de Rozenstraat werd eerste. Het winnende herenteam van de Wichmondseweg.

AdvertorialNieuwe postservice met afgiftepunten

Schotpoort Transport Groep slaat vleugels uit 
in Vorden en Hengelo met SBPost

Fred Fransen:’ Wij zijn 1,5 
jaar geleden benaderd door 
drie sociale werkplaatsen om 
de postservice die zij hebben 
ontwikkeld, bij ons veilig te 
stellen. Wij hebben toen de 
Business postafdelingen van 
Wedeo Doetinchem, Hame-
land Lichtenvoorde en Delta 
Zutphen overgenomen.. Dat 
betekende dat ruim honderd 
postbezorgers in de Ach-
terhoek hun baan konden 
behouden. Bij de overname 
speelde ook een rol dat wij 
een uitstekend samenwer-
kingsverband met collega 

postbedrijven hebben plus lo-
kaal meerdere afgiftepunten 
voor bedrijven, winkels e.d. 
zowel  op industrieterreinen 
als in de dorpen zelf. Wij re-
aliseren een 24 uur’ s service 
voor het eigen bezorggebied 
en geheel Nederland’, zo zegt 
de algemeen directeur.
In Nederland is TNT, wat 
betreft de koeriersdiensten, 
marktleider met Schotpoort 
Transport Groep op een fraaie 
tweede plaats. Fred Fransen: 
‘Naast de overheid (Minis-
teries, Rijkswaterstaat e.d.), 
de Nederlandse Spoorwegen 

met dochteronderneming 
Nedtrain, maken ook mul-
tinationals zoals Paperlinx 
(Buhrmann Ubbens Zutphen) 
en o.m. Gelre Ziekenhuizen 
en Vitens, deel uit van ons 
klantenbestand. Wij willen 
als bedrijf een brede logis-
tieke dienstverlener zijn met 
het accent op het leveren van 
kwaliteit’, zo zegt hij. Schot-
poort Transport Groep is mo-
menteel volop actief rond Eer-
beek en op meerdere plaatsen 
in de Achterhoek zoals Doe-
tinchem, Winterswijk, Aal-
ten, Lichtenvoorde en diverse 
andere plaatsen.
Fred Fransen: ‘Wij hebben 
bijvoorbeeld ook de gemeente 
Bronckhorst als klant. Vanaf 
deze week hebben we wat 
Vorden betreft ook Service-
punten bij Etos Barendsen 
aan de Zutphenseweg en 
Barendsen Staal op het in-

dustrieterrein. In Hengelo 
starten we een Servicepunt 
bij het BP tankstation aan de 
Molenenk en zoeken we nog 
een punt in het centrum van 
het dorp. De werkwijze is als 
volgt: bedrijven/winkels kun-
nen op het Servicepunt dage-
lijks de poststukken afgeven, 
die om 16.30 uur door ons 
worden afgehaald en vervol-
gens naar Eerbeek worden ge-
bracht. In Eerbeek is het dan 
om 17.00 uur ‘prime time’ . 
Dan worden de poststukken 
gesorteerd, gefrankeerd, een 
proces dat tot ongeveer 20.00 
uur duurt. Soms worden er in 
die paar uur wel 30.000 post-
stukken verwerkt.
De andere dag wordt de post 
in geheel Nederland bezorgd. 
Ik heb onlangs een aantal 
bedrijven in Vorden en Hen-
gelo benaderd en die hebben 
positief gereageerd. Momen-

teel ben ik nog met meerdere 
bedrijven/winkels hier in de 
omgeving in gesprek. Voor de 
klant betekent zo’n Service 
afgiftepunt een enorme kos-
tenbesparing. Er hoeven geen 
postzegels te worden gekocht. 
Frankeren e.d. doen wij alle-
maal. Zij betalen ons voor de 
verleende service. Dat alles 
geeft de klant een kostenbe-

sparing van circa 30 procent 
in ons eigen bezorggebied. 
Richting toekomst willen we 
het klantenbestand verder 
uitbreiden en willen we ook 
pakketten ophalen en bezor-
gen’, zo zegt Fred Fransen.

Binnen 2 maanden worden 
alle Vordense en Hengelose 
door SB Post benaderd.

Vorden - Fred Fransen, voormalig Vordenaar, is in 1995 
begonnen als Sales Manager bij Schotpoort in Eerbeek, 
een familiebedrijf. Daar heeft hij zich de afgelopen ja-
ren opgewerkt tot algemeen directeur van Schotpoort 
Transport Groep en geeft hij leiding aan een viertal 
B.V.’s met een personeelsbestand van circa 300 perso-
nen. Eén van de ‘takken’ is Schotpoort Business Post, 
afgekort SB Post.

Fred Fransen met Eric Nagels (Servicepunt Hengelo)

Fred Fransen met Annet Barendsen (Servicepunt Vorden)



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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Onder deze naam geven de gemeen-
ten Brummen en Bronckhorst de 
komende jaren het gebied tussen 
beide kernen een kwaliteitsimpuls. 
Op de plek waar de Veluwe en de 
Achterhoek bij elkaar komen wordt 
de omgeving van Brummen en 
Bronkhorst krachtig verbonden. 
Hierdoor wordt de samenhang die er 
van oudsher tussen de beide kernen 
was, in ere hersteld. Dit merkt u aan 
zichtbare verbeteringen rondom de 
veeromgeving, in de uiterwaarden 
en op wegen en paden. Het gebied 
wordt daarmee aantrekkelijker en 
beleefbaar. 

Opknappen veeromgeving

Brummen-Bronckhorst start nu. We 
beginnen met het opknappen van de 

rusten, parkeren en recreëren. Het 
is de bedoeling dat we nog voor de 

werken we de plannen technisch uit 
en besteden we het werk aan. Eind dit 

-

Meld u aan voor de nieuwsbrief!
Omwonenden en andere betrokkenen 

-

nieuwsbrief Beleef Brummen-
Bronckhorst houdt u op de hoogte 
van alle ontwikkelingen rondom het 

vink aan dat u de ‘Nieuwsbrief Beleef 
Brummen en Bronckhorst’ wilt ont-

-
brief automatisch in uw mailbox op 

Verhalen van vroeger
Wellicht biedt het veer of de veerom-
geving ruimte om oude verhalen over 
het veer of de veeromgeving te ver-
melden. Graag willen we in contact 
komen met mensen die hier een 

benieuwd naar de verhalen achter 
het gebied Brummen-Bronkhorst! 

bronckhorst.nl.

Info & inloopavond
In april organiseren we een inloop-
avond voor betrokkenen en belang-
stellenden, waar we het voorlopige 

maken we binnenkort bekend.

Op www.bronckhorst.nl onder 

Brummen-Bronckhorst’. Op die pagina 
vindt u alle relevante informatie over 

-

op de hoogte van het laatste nieuws 

Beleef Brummen-Bronckhorst!

-
bare raadsvergadering van 27 maart 
gesproken over het verloop van de 

-

-

-

bood om ook langs het graf van tien 

lopen, waardig is verlopen. 

nemen van de evaluatie ‘Herdenking 
4 mei 2012’, de uitspraak van het Hof 
en de melding van het Comité 4 mei 

amendement in waarin staat dat 

de herdenkingen in Bronckhorst de 
-

-

activiteit van het organiserende 

PvdA stemden voor dit amendement, 
waarmee het is aangenomen. Het 

-

Verzoening
Het programma voor de herdenking 

als in 2012. Wethouder Paul Seesing 
volgt namens de gemeente het 

staat achter de boodschap van ver-

-
-

herdenking langs het graf van de 

gefusilleerde Jehovagetuigen te 
lopen. Ze kunnen ook via een andere 
route de begraafplaats verlaten. 
Samen met het 4 mei comité en 

wethouder langs de graven. 

In Bronckhorst is op 4 mei om 20.00 
uur in negen kernen dodenherden-

-
ders en verschillende raadsleden 

-

programma van de herdenking ver-

in het dorp organiseert.

Reacties
In aanloop naar de raadsvergadering 

organisaties en mensen brieven en 
-

van de gemeente hieraan. 

van meningsuiting is een groot goed 

doorslag gegeven om het volledige 
programma te volgen.

Gemeenteraad staat achter Dodenherdenking 

in Vorden

een stopverbod in te stellen langs 

-

-
ker. Zo hebben de kinderen meer 

-
de auto’s en hebben automobilisten 

Schoolzone

-

-
-

op dit moment verbouwd, een goed 
-

nieuw in te richten. In de omgeving 
-

ve parkeercapaciteit beschikbaar. 

Na de 
-

periode 

weken 
kan het 
stop-
verbod 
worden 
ingesteld, 

Openbare 
bekend-
makin-
gen. 

Stopverbod bij 
basisschool 
De Garve in 
Wichmond



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

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

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

Toon en Daan

staat dat er geen beroep meer 
mogelijk is tegen de uitspraak 

 van de rechter. De scheiding is 
definitief na inschrijving in de 

 burgerlijke stand

Einde geregistreerd partnerschap
-

schappelijk verzoek van de part-
ners plaatsvinden. Tussenkomst 
van de rechter is dan niet nodig. 
Daarvoor moeten u en uw (ex-)
partner een overeenkomst sluiten. 
Hiervan wordt een verklaring op-
gemaakt die wordt ondertekend 
door beide partners en door één 
of meer advocaten of notarissen

met elkaar eens? Dan is tussen-
komst van de rechter nodig om 
het geregistreerde partnerschap 

ook verplicht als u één of meer 
gezamenlijke minderjarige kinde-
ren hebt waarover u gezamenlijk 
gezag hebt

eindigt door inschrijving van de 
rechterlijke uitspraak of verklaring 
in het register van geregistreerde 
partnerschappen van de burger-
lijke stand van de gemeente.”

Daan: “Uw advocaat kan voor de 

voor, neem dan mee: 

 of beide echtgeno(o)t(en) tot 
 inschrijving 

met hierop een verklaring van de 
rechtbank dat geen beroep is aan-

getekend. Hierdoor is de beschik-
king rechtsgeldig (dit is niet nodig 
wanneer beide echtgenoten een 
schriftelijk verzoek indienen)

 van een geregistreerd partnerschap 
-

diging door de rechter op dezelfde 
wijze als bij een echtscheiding

-
komst is alleen de verklaring van 

partnerschap nodig. De inschrijving 
kan in dit geval door de notaris of 
advocaat of de partner(s) worden 
gedaan.”

uitspraak van de rechter definitief is 
geworden, moet de echtscheiding of 
de ontbinding van het partnerschap 
bij de gemeentelijke burgerlijke stand 
zijn ingeschreven. De verklaring van 

na het sluiten van een overeenkomst 
moet binnen 3 maanden zijn inge-
schreven. Als de termijn is verstreken 
kan een beschikking/overeenkomst 
niet meer worden ingeschreven en 
vervalt deze. Aan de inschrijving 
bij de gemeente zijn geen kosten 
verbonden. De ex-echtgenoten/
ex-geregistreerde partners krijgen 
schriftelijk bericht zodra de inschrij-
ving heeft plaatsgevonden.”

... en waarmee zij u graag van dienst zijn

Toon: “Als Twan en Paulien willen 
scheiden, dan moeten ze contact 
opnemen met een advocaat. Een 
verzoek tot echtscheiding kan door 
één van de echtgenoten of samen 
worden gedaan. De advocaat zal 
hun verzoek indienen bij de recht-
bank.”  

Daan: “Een geregistreerd partner-

door een notaris of advocaat zonder 
dat de rechter er aan te pas komt. 
Dit kan alleen als de geregistreerde 
partners samen geen minderjarige 
kinderen hebben over wie zij het 

gezag hebben. Een andere voor-
waarde is dat de partners het wél 
met elkaar eens moeten zijn over 

-
schap. Is dit niet het geval dan moet 

-
diging voorleggen aan de rechtbank.” 

Toon: “Hieronder geef ik op een rijtje 
aan hoe het werkt bij een scheiding 

-
schap: 

Echtscheiding

advocaat opdracht het verzoek 
 tot scheiding aanhangig te maken 

bij de rechtbank

-
ding uit, bepaalt de hoogte van de 
alimentatie en regelt het gezag 
over de kinderen

-
caat namens u en uw ex-partner 
de gemeente waar het huwelijk 

 is voltrokken, schriftelijk om de 
echtscheiding in te schrijven in het 
huwelijksregister van de burger-
lijke stand. Dit kan pas als vast-

Deze week:  Aflevering 27

Het melden van 
een echtscheiding 
Twan en Paulien de Groot hebben 
de knoop doorgehakt en gaan 
scheiden. Gelukkig kunnen ze 
hierover goed met elkaar overleg-
gen en ze zijn een lijst gaan maken 
met praktische zaken die ze moe-
ten regelen. Ze vragen zich onder 
andere af wat ze met de gemeente 
moeten regelen. 

Meer informatie over het doorgeven van een scheiding of beëindiging 
van een geregistreerd partnerschap vindt u op www.bronckhorst.nl. 
U kunt ons ook bellen via tel. (0575) 75 02 50.

voor energiebesparende maatre-
gelen aan hun woning. Voor het 
aanbrengen van dak-, gevel- of 
vloerisolatie kunnen woningeige-

krijgen (tot een derde van de kos-
-

die mogelijk is bij plaatsing van 
HR++-glas en er is een speciale 
burenbonus. Om in aanmerking 
te komen voor de subsidie geldt 

meer voor de woning. Met de sub-
sidie wil de gemeente net als in 
voorgaande jaren woningeigena-
ren stimuleren om energiezuinige 
maatregelen toe te passen die 
goed zijn voor milieu en klimaat. 

-
houdens subsidie krijgen voor 
energiebesparende maatregelen 

-
houdens maakten hiervan gebruik. 

subsidie van de provincie Gelder-
land om de regeling uit te kunnen 
voeren. De regeling duurt tot en 

komt, het eerst maalt. De voor-
waarden voor de subsidie staan in 
de toelichting van het aanvraag-
formulier. Het aanvraagformulier 
voor de subsidie ‘Achterhoek 

via www.bronckhorst.nl of af te 
halen in het gemeentehuis. De 
nieuwe burenbonus biedt kans 
op een hogere subsidie. 
Als zes of meer particuliere wo-

-
men een subsidie aanvragen, dan 
kan de bijdrage in plaats van tot 

woning. Door dit zelf te regelen, 
met buurtbewoners of bekenden, 
kunt u hiervoor in aanmerking 
komen. Maatregelen die inwoners 

met terugwerkende kracht ook 
nog in aanmerking voor subsidie. 
Voor meer informatie kunt u ook 
contact met ons opnemen via 

Subsidieregeling isolatiemaatregelen in bestaande woningen voorgezet

Nieuw: ook subsidie voor HR++ glas en burenbonus Iedere eerste 
maandag van 
de maand om 

de sirenes te 
horen in heel 

Dus ook in 

De sirenes 
geven dan één 
luid alarm dat 

een test gaat, hoeft u geen actie te ondernemen. 
Het maandelijkse alarm heeft tot doel het landelijke 
waarschuwings- en alarmeringsstelsel te testen. 

Het is belangrijk dat u bekend bent met het sirene-
geluid en weet wat u moet doen als de sirene gaat 
in geval van een ramp: ‘Ga direct naar binnen, sluit 
ramen en deuren en zet de radio of TV op omroep 

gehouden van de ramp en ontvangt u zonodig 

volgende sirenetest.

Als aanvulling op de sirene is er NL-Alert, 
een alarmmiddel voor de mobiele telefoon. 
Stel het in! Lees meer op www.nl-alert.nl.

Sirenetest



Raadsvergadering 
27 maart 2013
Op 27 maart vergaderde de gemeen-
teraad. De vergadering werd bijge-
woond door veel VIP gasten. De raad 
sprak o.a. over:

 herziening De Kwekerij’
 De raad stelde het bestemmings-

plan ‘Hengelo; herziening De Kwe-
kerij’ ongewijzigd vast. Dit nieuw-
bouwplan biedt ruimte aan maxi-
maal 50 woningen 

 B en w legden de uitnodiging van 
het comité 4 mei Vorden voor de 
herdenking 2013 samen met een 
evaluatie die zij hebben opgesteld 
over de herdenking van vorig jaar, 
voor aan de gemeenteraad. Het 
programma voor de herdenking 
van dit jaar is nagenoeg hetzelfde 
als vorig jaar. De raad besloot dat 
de gemeente op dezelfde wijze als 
vorig jaar de herdenking kan bij-
wonen. CDA en VVD dienden een 
amendement in waarin staat dat 
voor de vertegenwoordiging tij-
dens de herdenkingen in Bronck-
horst de gebruikelijke gedragslijn 
wordt gevolgd en dat de gemeen-
telijke vertegenwoordiger aansluit 
bij de totale activiteit van het orga-
niserende comité, tenzij hij of zij 
daar om hem of haar moverende 
redenen deels van af ziet. CDA, 
VVD en 1 lid van PvdA stemden 
voor dit amendement, waarmee 
het is aangenomen en het besluit 
daarmee is gewijzigd. CDA, VVD, 
PvdA, GroenLinks en 1 lid van D66 
stemden in met het besluit, 1 lid 
van D66 en GBB stemden tegen. 
Zie voor meer informatie het arti-
kel elders op deze gemeentepagi-
na’s

 De raad droeg het college op een 
regeling voor het in stand houden 
van de molens op het grondgebied 
van de gemeente op te stellen. De-
ze subsidieregeling stelde de raad 
vast. Jaarlijks wordt een bedrag 
van €11.000,- beschikbaar gesteld 
voor het onderhoud van de molens. 
Op deze manier draagt de gemeente 
structureel bij aan de instandhou-
ding van dit specifieke culturele 
erfgoed, dat ook een toeristische 
meerwaarde voor Bronckhorst 
heeft

 De raad nam kennis van het voor-
genomen besluit tot vaststelling 
van de concept statuten voor de 
oprichting van de AGEM. Met een 
motie brachten CDA en VVD enkele 
aanpassingen in de statuten aan, 
die met algemene stemmen werd 
aanvaard

 Het gemeentelijk verkeersbeleid is 
in 2007 vastgesteld. Getoetst is of 
het beleid nog actueel is op het ge-

bied van wet- en regelgeving, ver-
keer en vervoer, economische- en 
demografische ontwikkelingen. De 
raad stelde de evaluatie unaniem 
vast en nam de conclusies en aan-
bevelingen over

 Om extra startersleningen te kun-
nen verstrekken, stemde de raad 
in met aanpassing van de ‘Veror-
dening VROM Starterslening ge-
meente Bronckhorst’. Het is voor 
starters steeds moeilijker om een 
woning te kopen. Er is wel aanbod 
in het lagere segment maar het 
verkrijgen van een financiering bij 
de bank is voor starters vaak een 
probleem. De starterslening kan 
net dat steuntje in de rug beteke-
nen

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens de 
vergadering verwijzen wij u naar 
www.bronckhorst.nl (onder Bestuur 
en organisatie  Openbare vergade-
ringen  Gemeenteraad.) De eerst-
volgende gemeenteraadsvergade-
ring is op 25 april.

-

 Deze avond kunnen de initiatiefne-
mers hun plan voor exploitatie van 
de zwembaden toelichten. Elke ini-
tiatiefnemer krijgt hiervoor een 
vergaderruimte tot zijn beschik-
king. In blokken van een half uur 
gaan de raadsleden met hen in ge-
sprek over hun voorstel. B en w 
nemen in week 16 een besluit over 

de zwembaden dat zij voorleggen 
aan de gemeenteraad. Tijdens de 
openbare commissievergadering 
van 15 mei komt dit  raadsvoorstel 
op de agenda. De raad neemt in de 
openbare raadsvergadering van 
30 mei 2013 een definitief besluit 
over de zwembaden in de gemeente

 

De raadscommissie vergadert op 
11 april om 20.00 uur in de raadzaal 
van het gemeentehuis. Hieronder 
vindt u de vergaderagenda van deze 
openbare vergadering. U bent van 
harte welkom om deze bij te wonen!

 Dit bestemmingsplan betreft een 
nieuwe vestiging van een melk-
rundveebedrijf aan de Bonte Koe-
weg 4 in Baak. Op basis van een 
zienswijze is het bestemmingsplan 
aangepast (het aantal te houden 
dieren wordt vastgelegd (regel 
3.5.1 sub f)). De raad wordt ge-
vraagd met het gewijzigde be-
stemmingsplan in te stemmen

 Ieder jaar controleren wij intern of 
wij volgens de regels werken. 
Hiervoor is een normen- en toet-
singskader opgesteld. In het nor-
menkader staat alle relevante re-

gelgeving van hogere overheden 
en van onze gemeente zelf. Dit ka-
der is aangepast op basis van de 
nieuwe wet- en regelgeving en ligt 
daarom ter kennisgeving voor aan 
de raad 

-
dend werken

 In het landbouwontwikkelings-
gebied Halle-Heide wordt het 
aantal nieuw te vestigen inten-
sieve veehouderijbedrijven van 
3 naar 1 teruggebracht. Deze 
ene  vestigingmogelijkheid is 
bestemd voor het veehouderij-
bedrijf Tieltjes

-

Tijdens de raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. 
Over onderwerpen 
staan kunt u inspreken tijdens de 
Rondetafelgesprekken of commis-
sievergadering, iedere tweede 
woensdag en donderdag van de 
maand. 

Over onderwerpen 
agenda staan heeft u hiervoor de 
mogelijkheid tijdens het agendapunt 
‘Mogelijkheid tot inspreken over niet-
geagendeerde onderwerpen’ in de 
commissievergadering (iedere twee-
de donderdag van de maand).

Voor het inspreekrecht geldt een 
aantal spelregels, zoals min. 48 uur 
voor de vergadering aanmelden en 
spreektijd max. 5 minuten per per-
soon. Voor meer informatie of aan-
melden voor het spreekrecht kunt u 
contact opnemen met de griffie, via 
tel. (0575) 75 02 50 of griffie@
bronckhorst.nl.
Voor alle infor-
matie over de 
onderwerpen 
die op de agen-
da staan verwij-
zen wij u naar 
www.bronck-
horst.nl of scan 
de QR-code. 

Uit de raad

De werkzaamheden voor de nieuw-
bouw van de scholen obs Rozengaards-
weide en jenaplanschool De Pierson 
in Hengelo aan de Rozenstraat in het 
dorp zijn in volle gang. Als eerste is 
bouwbedrijf Klomps uit Dinxperlo in 
februari gestart met het nieuwe ge-
deelte van de Rozengaardsweide op 
de plaats van de voormalige gymzaal. 
Inmiddels is de fundering gestort. 
Deze week worden de vloerplaten 
gelegd, waarna de contouren van de 
nieuwbouw steeds beter te zien zijn. 
Op 18 april is een feestelijke happe-
ning voor genodigden, namelijk de 
officiële eerste steenlegging. In deze 
eerste fase worden het nieuwe ge-
bouw van de Rozengaardsweide en 
het speellokaal voor beide scholen 

gebouwd. De planning is dat dit na 
de zomer klaar is en de leerlingen 
van de school na de herfstvakantie 
les krijgen in de nieuwbouw. Daarna 
start fase 2 met de bouw van de nieuwe 
Piersonschool op de plek van de 
Rozengaardsweide. Binnenkort gaan 
beide scholen samen aan de slag 
met het nieuwe ontwerp van het 
gezamenlijke speelterrein. 

Bouwbedrijf Wam en Van Duren uit 
Winterswijk is in Drempt gestaag 
bezig met de bouw van het nieuwe 
Kulturhus, waarin onder meer het 
dorpshuis en de Gildeschool en 
St. Willibrordusschool hun nieuwe 
plek zullen vinden. De fundering en 

de vloer van de begane grond zijn 
gereed en de binnenmuren worden 
nu opgetrokken. Het is jammer dat het 
weer voor een behoorlijke vertraging 
heeft gezorgd, anders was de bouw 
al een stuk verder gevorderd. Op 
28 maart werd tijdens een officiële 
happening de naam van de nieuwe 
school onthuld: De Klimtoren. Deze is 
bedacht door een leerkracht. Samen 
met omwonenden en vertegenwoor-
digers van de dorpsbelangenorgani-
satie, het dorpshuis en de scholen 
zijn we in overleg over de nieuwe 
inrichting van het buitenterrein. 
De planning is dat het gebouw in 
september klaar is. 

Nieuwbouw scholen in Hengelo en Drempt
Nieuwbouw obs Rozengaardsweide en Jenaplanschool 
De Pierson, Hengelo De cultuurhistorische gebiedsbe-

schrijving van Bronckhorst is klaar. 
In 2009 startte de gemeente met het 
beschrijven van haar cultuurhistori-
sche waarden. Deze cultuurhistori-
sche beschrijving legt uit wat 
‘Bronckhorst’ is. Samen met een 
analyse van de kansen en bedrei-
gingen kunnen we nu verder met 
het maken van een duidelijk beleid 
voor ons cultureel erfgoed. Want 
ondanks de economisch moeilijke 
tijden willen wij wel op een zorgvul-
dige manier met cultuurhistorie 
omgaan. Het document is in op-
dracht van ons door het Gelders 
Genootschap opgesteld. Aan de 
beschrijving hebben ook de oud-
heidkundige verenigingen in 
Bronckhorst meegewerkt. 

Gemeenten zijn verplicht cultuur-
historie op te nemen in hun bestem-
mingsplannen. Bronckhorst gebruikt 
hiervoor een cultuurhistorische 
gebiedsbeschrijving om behoud 
van cultuurhistorische waarden 
te verankeren in haar ruimtelijk 
beleid. Cultuurhistorie maakt een 
landschap vaak aantrekkelijk om 
in te wonen, werken en recreëren. 
Voorbeelden van cultuurhistorische 
waarden zijn bijvoorbeeld de land-

goederen met hun kastelen, maar 
ook karakteristieke landschaps-
elementen. Daarom geldt het docu-
ment ook als onderbouwing én 
inspiratiebron voor bijvoorbeeld 
toeristische initiatieven. 

Op 27 maart nam wethouder Arno 
Spekschoor van Volkshuisvesting 
en ruimtelijke ordening de gebieds-
beschrijving van het Gelders 
Genootschap in ontvangst. Tijdens 
deze bijeenkomst vergaderde de 
monumentencommissie van 
Bronckhorst voor het laatst in haar 
huidige samenstelling. Voortaan 
worden monumentenzaken be-
sproken als apart onderdeel in de 
Welstandscommissie. 

Beschrijving Bronckhorster 

cultuurhistorische waarden afgerond

De landgoederen in Bronckhorst zijn voor-
beelden van cultuurhistorische waarden



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 

Rectificatie

Ingetrokken aanvragen

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Verleende vergunningen

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Mogelijkheden voor beroep 

Stopverbod Dorpsstraat Wichmond 

Bezwaar 

Voorlopige voorziening

Verkeer en vervoer

Mandaatbesluit Omgevingsdienst Achterhoek gemeente Bronckhorst 2013 

Gemeentelijke regelgeving algemeen
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Kijk en koop bij
onze adverteerders!

Lekker dichtbij en
een ruime keus! 

Fotostudio Yin Fotografie breidt 
uit met Workshops Fotografie
“Veel mensen hebben een camera, maar gebruiken deze vooral op de knop 
automaat”, vertelt fotograaf Yvonne Vruggink. Als jarenlange leerkracht 
was het een logische stap om workshops fotografie te gaan organiseren 
naast de fotoreportages in de fotostudio. ‘’Ik hou ervan mensen te inspire-
ren en concreet aan de slag te laten gaan door ze vooral veel zelf te laten 
doen en te ervaren.’’

Samenwerking Winkel Mode
De uitbreiding van de studioacitvi-
teiten in een grotere studioruimte 
door de samenwerking met Winkel 
Mode,gaftevens de mogelijkheid om 
workshops te organiseren in deze foto-
studio. Yvonne werkte aan eigen cursus-
materiaal om de workshop op haar ei-
gen wijze vorm te geven. ‘’Aan de hand 
van vele zelfgemaakte foto’s neem ik de 
mensen mee op fotoreis langs verschil-
lende termen als iso, diafragma, sluiter-
tijd en witbalans. Een stukje theorie en 
daarna direct met deze begrippen aan 
de slag door portretten te maken met 
natuurlijk licht en flitslicht.’’ Een geva-
rieerde workshop waarbij ieder geïnspi-
reerd en met een volle geheugenkaart 
huiswaarts zal gaan.

Fotostudio Yin Fotografie
Naast de workshops houdt Yvonne zich 
bezig met portretfoto’s van gezinnen, 

kinderen, modellen en de huwelijks - en 
uitvaartreportages. Daarnaast werkt zij 
ook voor bedrijven.Met haar ervaring 
in het basisonderwijs is ze dol op kin-
deren en weet ze kinderen eenvoudig 
op hun gemak te stellen en ‘ieder kind 
op z’n unieke wijze’ op de foto vast te 
leggen. ‘’Dat zijn niet allemaal lachende 
foto’s. Kinderen mogen spelen, krijgen 
opdrachten en hoeven zich niet te verve-
len. Ik wil vastleggen zoals het kind en 
ook de volwassene werkelijk is’’, vertelt 
Yvonne. De tijd van ‘cheeeeese’ is niet 
meer. Yvonne kiest graag haar eigen 
weg door spontane en moderne foto’s te 
maken die passen bij de mensen van nu.

Voor meer informatie over de fotorepor-
tages, vele foto’s en workshops:
Yin Fotografie | Yvonne Vruggink
www.yinfotografie.nl
info@yinfotografie.nl
06–21988954
Hengelo (Gld)

Zaterdag open huizen route: 11.00 tot 14.00 uur: 

Covikseweg 19 Steenderen,  vraagprijs: € 395.000, - 

, vraagprijs: € 489.000, - 





Kijk en koop bij
onze adverteerders!

Lekker dichtbij en
een ruime keus! 
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afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Naoszak
 B. Reursgat
 C. Trop

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

De treinen kwamen leeg terug, wer-
den vervolgens weer volgepropt met 
mannen, vrouwen en kinderen. Stuk-
ken rails, barakken in het voormalige 
Kamp Westerbork zijn nog de stille 
getuigen van een menselijk drama. 
Na de oorlog dacht iedereen , derge-
lijke gruwelijke taferelen behoren 
tot het verleden. Maar zie, anno 2013 
is er in feite niets veranderd, kijk al-
leen maar naar de verschrikkelijke 
drama’s die zich onder meer in Syrië 
afspelen. Afgelopen week werd het 
boek ‘Groeten van Leo. Een kind in 
het Kamp Westerbork’, van kinder-
boekenschrijfster Martine Letterie 
in het Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork gepresenteerd. Tijdens 
deze bijeenkomst was ook de fami-
lie van Leo Meijer aanwezig. Tevens 
leerlingen van de basisschool Het Ac-
coord uit Zwijndrecht, de plaats waar 
Leo woonde voor hij als jongetje van 
zeven jaar in Kamp Westerbork te-
recht kwam.
Dirik Mulder, directeur van Herinne-
ringscentrum Kamp Westerbork ver-
telde tijdens zijn inleiding over het 
moment van 20 jaar geleden toen de 
familie Meijer voor het eerst contact 
met hem opnam en dat hij het eerste 
materiaal van Leo kreeg. In de ten-
toonstelling in het Herinneringscen-
trum staat een kast met allerlei infor-
matie over Leo. Tekeningen, schrijf-
oefeningen, zijn brief aan Sinterklaas 
e.d. ‘ Maar het verhaal van Leo echt 
te vertellen, kan alleen door een com-
binatie van feiten en fantasie. En dat 
is wat Martine Letterie heeft gedaan. 
Zij was de aangewezen persoon om  

Leo’ s verhaal onder woorden te bren-
gen’, zo prees Dirik Mulder. 
Vervolgens vertelde Martine hoe haar 
boek over Leo tot stand was gekomen 
en noemde zij de bijzondere betrok-
kenheid en ondersteuning van de 
familie Meijer. Namens deze familie 
voerde Frans Meijer het woord en ver-
telde hij over een schilderij van Leo 
dat altijd bij hen in de woonkamer 
heeft gehangen. Frans Meijer had het 
schilderij bij zich en bood het aan het 
Herinneringscentrum Kamp Wester-
bork aan. Tijdens de presentatie van 
het boek was ook mevrouw Jeanne 
Pongers- van der Jagt aanwezig. Zij 
had vorig jaar tijdens een bezoek 
aan Westerbork en folder meegeno-
men en zag bij thuiskomst tot haar 
ontroering en verrassing het laatste 
berichtje over Leo Meijer.
‘Hij was mijn buurjongetje met wie ik 
veel op het Veerplein in Zwijndrecht 
speelde’, zo vertelde ze. Haar herin-
neringen aan Leo werden door Mar-
tine Letterie in het boek opgetekend. 
Bijvoorbeeld ook het moment dat 
Leo, een ster met het woord ‘jood ‘ 

moest gaan dragen. Vervolgens werd 
het eerste boek over Leo Meijer uit-
gereikt aan Daecon en Yael. Zij zijn 
de kleinkinderen van Hilde Meijer, 
de halfzus van Leo. Tot slot Martine 
Letterie: ‘ Tijdens mijn onderzoek 
over feiten en gebeurtenissen daar in 
Kamp Westerbork en wat er allemaal 
met kleine kinderen gebeurde werd 
ik gewoon lichamelijk beroerd. Ik 
ben nu echt even helemaal klaar met 
het schrijven van kinderboeken over 
de oorlog’.

Familie Leo Meijer tijdens presentatie boek aanwezig

Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork
Vorden - Het Herinneringscen-
trum Kamp Westerbork. Het 
ligt verscholen in de bossen in 
het Drentse landschap, direct 
in de omgeving van Hooghalen. 
Een plek waar in de oorlogsjaren 
1940-1945 behalve duizenden vol-
wassenen, alleen al 18.000 Joodse 
kinderen uit Nederland wegge-
voerd werden en later vermoord. 
Het was een vertrek met over-
volle treinen en veewagens naar 
Auschwitz.

Martine Letterie signeert in Wetserbork, links de kleinkinderen van Hilde, de halfzus van 
Leo

Vers van de pers (het boek is sinds 
een paar weken te koop, bij onder 
meer de Bruna in Vorden) verscheen 
het boek ‘ roeten van Leo. Een kind 
in kamp Westerbork’. Een boek op 
waarheid berust, dat Martine Letterie 
bij haar research en bij het schrijven 
danig heeft aangegrepen. Martine: 
‘Ik heb al ongeveer tien jaar contact 
met de directie van het Herinne-
ringscentrum Kamp Westerbork. De 
kinderboeken die ik tot dusver heb 
geschreven zijn veelal bestemd voor 
de kinderen vanaf tien, twaalf jaar. 
(Groepen 7 en 8 van de basisscholen). 
Esther Koops, lerares geschiedenis 
in Groningen, werkt af en toe voor 
Herinneringscentrum Kamp Wester-
bork, voor speciale projecten. Zij advi-
seerde mij een boek te schrijven voor 
kinderen in de leeftijd 7/8 jaar. Voor 
die groepen zijn geen kinderboeken 
m.b.t. de Tweede Wereldoorlog.
Esther wees mij erop dat in de an-
nalen van het Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork nogal eens de 
naam van Leo Meijer opduikt. Een 
jongen die op zevenjarige leeftijd in 
Kamp Westerbork terecht kwam, 
daar twee jaar verbleef en op trans-
port werd gesteld naar Auschwitz 
waar hij werd vermoord. Wat er alle-
maal in Kamp Westerbork gebeurde, 
het is niet te bevatten, te gruwelijk 
voor woorden. En geheel tegenstel-

lend, in het Kamp was de beste apo-
theek gevestigd en was er een perfect 
ziekenhuis. Daar werd bijvoorbeeld 
een doodziek meisje met succes ge-
opereerd en weer gezond verklaard. 
Datzelfde meisje werd later met vele 
anderen naar Auschwitz getranspor-
teerd. Ook traden er regelmatig ar-
tiesten in Kamp Westerbork op’, zo 
zegt Martine Letterie.

De vader van Leo Meijer (joods gezin) 
werd destijds opgepakt en belandde 
met zijn vrouw en zoontje Leo met 
nog 16 joden uit Zwijndrecht in 
Kamp Westerbork waar hij als apo-
theker werd aangesteld. Hij leefde 
al die tijd daar met de gedachte van 
‘we rededen het wel’. Op 4 septem-
ber 1944 werd het gezin Meijer in een 
veewagen op transport gesteld naar 

Theresienstadt en van daaruit ging
Leo met zijn moeder naar Auschwitz
waar ze werden vergast. De vader van
Leo overleefde de oorlog. Gedurende
het verblijf in het kamp heeft Leo 
veel tekeningen en briefjes gemaakt.
Ook werden er foto’ s gemaakt. De va-
der van Leo heeft diverse briefjes e.d.
van zijn zoon uit Westerbork kunnen
smokkelen. Na de oorlog trouwde de
vader van Leo met Nel Stam, de apo-
thekersassistente, met wie hij gedu-
rende zijn verblijf in Westerbork in
contact bleef. Zij kregen samen drie
kinderen: Leo, Hilde en Frans. ‘Bij het
schrijven van het boek heb ik nog ge-
sproken met iemand die vroeger in
Kamp Westerbork met Leo heeft ge-
speeld. Ook heb ik een gesprek gehad
met Hilde, de halfzus van Leo Meijer’,
aldus Martine Letterie.

Boek ‘Groeten van Leo’ speelt zich af in Kamp Westerbork

Schrijfster Martine Letterie: 
‘Het heeft mij niet onberoerd gelaten’
Vorden - Martine Letterie, kin-
derboekenschrijfster uit Vorden 
heeft inmiddels tientallen kin-
derboeken op haar naam staan, 
waarbij de boeken over de avon-
turen van Berend van Hackfort in 
deze contreien het meest tot de 
verbeelding spreken. Die verha-
len spelen zich immers ‘dicht bij 
huis‘ af. Inmiddels heeft Martine 
ook een aantal kinderboeken ge-
schreven die betrekking hebben 
op en rond de Tweede Wereld-
oorlog. Denk bijvoorbeeld aan 
‘Scherven in de nacht’, ‘Oorlog 
zonder vader’, ‘Verzet tegen de 
vijand’, ‘Bommen op ons huis ’en 
‘Hanna’ s reis.

Martine Letterie thuis voor de boekenkast

Als u voor iemand in uw directe om-
geving zorgt, bent u mantelzorger. 
Het kan gaan om zorg voor uw part-
ner, ouders of kinderen, maar ook 
voor iemand uit uw vriendenkring of 
buurt.

Mantelzorgers hebben de neiging
zichzelf weg te cijferen. Dit is niet
verstandig en kan op den duur tot 
problemen lijden. Soms is het goed
om voor jezelf op te komen, ofwel
assertief te zijn. Door een betere af-
stemming tussen je eigen wensen,
behoeftes en die van anderen, hou je
de zorg beter vol.
Een medewerker van GGNet gaat op
dit thema in en geeft u adviezen en
tips om uw assertiviteit te verbeteren.
Leren nee zeggen, grenzen stellen,
het uiten van gevoelens zijn onder-
werpen die aan de orde komen.
De informatiemiddag is ook bedoeld
om ervaringen met lotgenoten uit te
wisselen. Er is ook gelegenheid om
persoonlijk iets met de mantelzorg-
consulent te bespreken.

Mantelzorgbijeenkomst 
over schuldgevoel
Bronckhorst - Op 16 april is 
er een informatiemiddag voor 
mantelzorgers uit de gemeente 
Bronckhorst. Onderwerp is het 
opkomen voor jezelf, ofwel as-
sertief zijn. De bijeenkomst, die 
gratis toegankelijk is, wordt van 
13.30 tot 16.00 uur gehouden in 
Partycentrum Langeler in Hen-
gelo (G). Opgave is wel gewenst 
en kan tot 9 april door te bellen 
naar ‘VIT-hulp bij mantelzorg’, 
tel. 0544-820000 of te mailen naar 
info@vithulpbijmantelzorg.nl.

Nieuw dit jaar op het Reurpopfestival 
is ‘Stappas’. Dit is een verzameling 
van drie kleine tentjes en een heuse 
treinwagon op het festivalterrein. 
De naam ‘Stappas’ is afgeleid van 
stappen en tapas. De term stappen 
spreekt voor zich en tapas zijn kleine 
hapjes die geserveerd worden met een 
drankje. De combinatie van stappen 
en een verzameling van diverse klei-
ne tentjes waar de Reurpopbezoeker 
wordt getrakteerd op diverse muziek-
stijlen maakt ‘Stappas’ een logische 
naam. Iedere tent heeft zijn eigen 
thema. Zo is er ‘Reurpop unplugged’, 
in deze tent zal door artiesten uitslui-
tend akoestische muziek ten gehore 
worden gebracht. Als pure muziek-
liefhebber moet u deze tent beslist 
vereren met een bezoekje. Voor het 
onontdekte zangtalent van Ruurlo 
en omstreken is er ‘Sing-a-Song’, in 
deze Japanse karaokebar kunt u met 
uw vrienden naar hartenlust liedjes 
zingen van uw favoriete artiesten; hi-
lariteit gegarandeerd! Wat natuurlijk 
niet ontbreken mag, is een ‘Nijnties’-

tent, hier zal een nog bekend te ma-
ken Ruurlose dj twee dagen lang zijn 
kunsten vertonen door uitsluitend 
muziek uit de jaren 90 te draaien. Dat 
wordt hakken totdat je erbij neervalt! 
Tot slot is er een reusachtige treinwa-
gon. Dit treinstel is het domein van 
de jongens van Radio Vulgaris. Deze 
Ruurlose piraten zullen tijdens het 
Reurpopweekend uitsluitend hits van 
de bovenste plank ten gehore bren-
gen, uiteraard vanaf vinyl! Met ‘Stap-
pas’ wordt de variatie aan muziek en 
artiesten op Reurpop nog groter en 
de diverse tentjes en de treinwagon 
zijn beslist het bezoeken waard. 

Voor meer informatie: www.reurpop.
nl. Daarnaast is Reurpop uiteraard te 
vinden op Facebook en Twitter.

Uitbreiding festivalterrein met drie tenten en treinwagon!

Reurpop presenteert ‘Stappas’
Ruurlo - De voorbereidingen van 
Stichting Vrienden van Reurle 
voor Reurpop 2013 zijn in volle 
gang. Onlangs werden de eerste 
namen van artiesten die op 7, 8 
en 9 juni zullen optreden bekend 
gemaakt en het belooft weer een 
spetterende editie te worden.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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De firma v.d. Toren kreeg opdracht 
van het marktbestuur om kramen te 
maken, op te zetten en na de markt 
weer af te breken en op te slaan. 
Daarnaast zorgde v.d. Toren ook voor 
de achtergrondmuziek op de markt. 
Dhr. Boland werd marktmeester en 
één van de mensen die de markt 
na afloop weer schoonveegde. Het 
bestuur van de marktvereniging be-
paalde wie een standplaats kreeg om 
zo een éénzijdige handel te voorko-
men, de marktmeester hield toezicht 
op het goede verloop en bemiddelde 
in conflicten en zo begon de eerste 
markt met ongeveer tien kramen en 
een paar eigen verkoopwagens.
Een aantal marktkooplieden van het 
eerste uur kwam uit de buurt, zoals 
Wolter Hassink met bloemen uit Zel-
hem. Vishandelaar Ben Hendriksen 
uit Doetinchem had een Citroënbus 
omgebouwd tot verkoopwagen. Te 
Lindert uit Halle stond op de markt 
met patat en later kwamen een kaas-
man en poelier Kappert uit Doetin-
chem en Herman Becking nog bij. 
Groenteman Jansen uit Doesburg 
stond er met twee kramen. Verder 
een stoffenkraam en van Beers met 
bloemen.
De eerste jaren werden er lootjes 
uitgegeven waarop de klanten bij 
de volgende markt, prijzen konden 
winnen. Omdat een aantal markt-
kooplieden van ver kwam, werd er 
voor aanvang van de markt, om vier 
uur ‘s middags, koffie geschonken 
door mevr. Vels uit de Stationsstraat. 
Mevr. Vels kwam een paar uur later 
langs met verse koffie en in de win-
ter ook met soep. Bij het 25-jarig 
jubileum van de markt kreeg mevr. 
Vels een, door Henk Schoemaker ge-
maakt, wandpaneel aangeboden, met 

daarin uitgehakt haar koffie pot en 
mand. De markt begon oorspronke-
lijk om 17.00 uur tot 21.00 uur als 
vrijdagavondmarkt.
De kooplieden kwamen echter steeds 
vroeger naar de markt, veelal omdat 
ze van een morgenmarkt kwamen. 
Niet lang na de invoering van de 
avondmarkt begon de markt al vroe-
ger in de middag. Bakker Wendt uit 
Apeldoorn kwam al vroeg om de kra-
men op te bouwen voor zijn vrouw. 
Zelf ging hij door naar de markt in 
Dinxperlo en daardoor kon hij niet 
wachten tot het eind van de middag. 
In de winter werd het tijdstip van 
21.00 uur sluiten vanwege de kou al 
snel verlaten en vervroegd naar 20.00 
uur. In de verdere jaren vervroegde 
het tijdstip doordat de bezoekers en 
kooplieden steeds vroeger naar de 
markt kwamen. Het uiteindelijke re-
sultaat is dat de markt nu alleen nog 
op vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 
17.30 uur gehouden wordt. Dat snel 
weggaan leverde ooit een probleem 
op toen een koopman met sierraden 
en klokken, die naast de wagen van 
Ben Hendriksen stond en zijn kraam-
zeil aan de wagen van Hendriksen 
had bevestigd. Hendriksen had na 
afloop van de markt zijn spullen al 
opgeruimd en wilde vertrekken. Hij 
begon te rijden en nam daarbij het 
zeil van de buurman mee, waardoor 
die kraam omviel. De sierraden en 
klokken lagen op straat. Omstanders 
waarschuwden Ben Hendriksen en 
hij stopte, maar het leed was al gele-
den.
De vrijdagmarkt is in de loop der 
jaren op diverse plekken in Zelhem 
gehouden. De markt begon in de 
Stationsstraat, maar toen het aantal 
kramen toenam en de gehele straat 

in gebruik genomen werd, waardoor 
politie en brandweer er niet meer 
door konden, is de markt, uit veilig-
heidsoverwegingen, verplaatst naar 
het Stationsplein. Daar stond je wel 
mooi bij elkaar maar verder van het 
dorp met zijn winkels.

Het bestuur van de marktvereniging, 
met o.a. Harry Jansen en Gerrit Se-
vink, droeg na ca. 15 jaar de markt 
over aan de Gemeente Zelhem, waar-
bij Joke Smeitink de marktmeester 
werd. In de loop van de 50 jaren zijn 
er diverse marktmeesters geweest. 
Martin Luimes, Henk Kamerling en 
Hans Groot Roessink moeten hier 
nog genoemd worden. Na de nieuw-
bouw op de Markt in het centrum 
en het vrijgekomen plein, ging de 
vrijdagmiddagmarkt naar deze plek 
waar alle kramen en verkoopwagens 
tegenover elkaar kunnen staan. Spe-
ciaal voor deze vrijdagmiddagmarkt 
wordt ruimte vrijgemaakt die op an-
dere momenten als terras in gebruik 
is. Natuurlijk kwamen er in de loop 
van de jaren veranderingen. Wijs-
hake met zijn sokkenkraam stond 
lang op de Zelhemse markt. Hij werd 
in 1981 65 jaar, maar wilde nog niet 
stoppen. Dat zegt iets over de sfeer 
van toen. Toch stopten velen die op 
leeftijd kwamen, omdat het, vooral 
in de winter, moeilijk en zwaar was. 
Op de huidige vrijdagmarkt is nog 
één bedrijf van het eerste uur aanwe-
zig. Ben Hendriksen, de vishandelaar 
uit Doetinchem, kan zijn 50-jarig Zel-
hemse marktjubileum vieren. Wim 
Prins, die vanaf de eerste markt met 
zijn groentekramen in de Stations-
straat stond en zelfs in Zelhem groen-
tewinkel ‘Klein Westland’ is gestart 
(met Henk Visser als bedrijfsleider), 
heeft de groentekraam overgedaan 
aan zoon Koos Prins. Na Prins kwa-
men Schabbink en Hans Koning. Zij 
zijn met hun groentekramen de Zel-
hemse markt trouw gebleven.
Veel kooplieden hebben al een lange 
staat van dienst en zijn vertrouwde 
gezichten geworden. De vrijdagmid-
dag markt is niet meer uit het dorp 
Zelhem weg te denken en heeft een 
aantrekkingskracht op de hele om-
geving. In ca. 2009 is de markt over-
genomen door de Marktvereniging 
Hengelo (G), onder voorzitterschap 
van Anton van Ingen en met Jan Din-
kelman als secretaris-penningmees-
ter. De medebestuursleden Ben Sch-
lieff, Jan Lanters, Paul den Toom en 
Henk Smeitink doen tegenwoordig 
tevens dienst als marktmeester.
De markt is in de loop van de jaren 
sterk uitgebreid met nieuwe produc-
ten en daardoor sfeervol, goed uitge-
balanceerd met als extra voordeel dat 
je de auto op loopafstand kunt par-
keren. Dat maakt het voor publiek 
en kooplieden tot een fijne en veilige 
markt, die hopelijk nog tientallen ja-
ren door kan gaan. 

Wilt u reageren op het verhaal achter 
deze foto, hebt u aanvulling over eer-
der geplaatste foto’s of zelf nog oude 
foto’s met eventueel een mooi ver-
haal, neem dan via het e-mailadres 
oudzelhem@gmail.com contact op 
met de internetgroep van www.oud-
zelhem.nl Dit kan ook per telefoon. 
Belt u met Harry Somsen, tel. 0314-
621011, of Willem Hartemink, tel. 
0314-623686.

Oud Zelhem

Vrijdagmiddagmarkt Zelhem 
50 jaar jong

Zelhem - De eerste Zelhemse vrijdagmiddagmarkt werd gehouden op 4 
april 1963 als een vrijdagavondmarkt in de Stationsstraat. Na veel ver-
gaderen was door het toenmalige marktbestuur besloten een nieuw 
soort markt te houden, als opvolger van de oude markten, die rondom 
de kerk werden gehouden. Hett moest een vrijdagavondmarkt worden 
waar onder andere groenten, vis, kaas, kleding, bloemen en textiel te 
koop zou worden aangeboden.

TOLDIJK
[31] Jan van Hal exposeert in zijn ei-
gen Galerie en Atelier aan de Kruis-
brinkseweg 6 nieuwe, kleurrijke wer-
ken, geïnspireerd op Afrika.
[32] In haar Atelier op Boerderij Mid-
delbeek aan de Zutphen Emmerikse-
weg 4 exposeert Ina Kets haar siera-
den, gemaakt van edelmetalen, zoals 
zilver en titaan. In de Kunstkelder is 
een kindertentoonstelling. Fotografe 
Marian Oosterink is gastexposant; in 
de aangrenzende oude koeienstal laat 
zij foto’s zien die zij in de Achterhoek 
maakt. Zij publiceert foto’s op www.
ideaal.org.
[33] Aan de Muizengatweg 5 worden 
schilderijen geëxposeerd. Manon Ter-
luin laat realistische werken zien die 
op paneel zijn geschilderd met acryl. 
Michael Stockfish maakt magisch fi-
guratieve wer-
ken op paneel 
of doek, met 
olieverf. Meer 
info www.stock-
fish.exto.nl.
[34] Witteman 
Edelsmederij is 
te vinden aan 
de Beekstraat 
12A. Sandra 
W i t t e m a n 
maakt siera-
den in goud of 
zilver, waarin 
edelstenen zijn 
verwerkt en 
geeft verschil-
lende work-
shops. Info 
www.edelsme-
derijwitteman.
nl Gastexposant 
Plonie Vermeij 
maakt schilde-

rijen met de natuur als voorbeeld en
tekent mandala’s, zie plonie.exto.nl.
Greet Peters maakt hedendaags rea-
listische schilderijen met olieverf op 
paneel.
[35] Anneke van der Meer laat in haar
Atelier op Landgoed Reigersvoort aan
de Reigersvoortseweg 26 eigen kera-
miek zien en werk van leerlingen.
Meer informatie www.landgoedrei-
gersvoort.nl.

HENGELO GLD.
[36] Boetseeratelier Martine van Zwie-
ten aan de Koningsweg 30 biedt een
gevarieerd aanbod werk in keramiek.
Martine is gespecialiseerd in decora-
tietechnieken, zowel naturalistisch
als abstract. www.martinevanzwie-
ten.nl.
[37] Jolanda Arntz-Hendrik expo-
seert tijdens de Kunst10daagse in de
boerderij aan de Beekstraat 10 haar 
schilderijen. Zij wordt geïnspireerd
door de natuur en kleurige bloemen.
www.galeriejolanda.mysites.nl. Gast-
exposant Annelies Wolbrink creëert
beelden en objecten voor binnen en
buiten, www.jea-art.nl.
[38] Oswin Gesselli laat abstracte en
realistische schilderijen of soms een 
combinatie van deze twee stijlen zien
in Galerie De Wind Adelaar aan de
Kastanjelaan 6. www.gesselli.nl.
[39] Marja Nengerman en Wim Bo-
venlander zijn broer en zus en delen
hun passie voor schilderen. Beide
werken in acryl, olieverf of aquarel,
maar tonen hun eigen stijl in Galerie
Atelier aan de Tramstraat 9, www.
MarWimArt.nl.
[40] In Atelier Monique Wolbert Vi-
sual Art aan de Ruurloseweg 15 (ach-
ter) zijn schilderijen in het thema ‘lis-
tening to Razvon Freidmann Stoica’
van Monique Wolbert te bekijken. 
Info www.moniquewolbert.nl.
[41] Willem Bossenbroek stelt zijn
schilderijen tentoon in zijn Atelier aan
de Ruurloseweg 49. Zijn werken vari-
eren in stijl en techniek, zijn in acryl
of olieverf. www.bmbossenbroek.
nl. Gastexposant Bertha Ruesink laat
mandala’s en zendala’s zien, maar
ook schilderijen van haar hand. Dins-
dag 7 mei van 11.00-12.00 uur geeft 
zij een workshop mandala tekenen.
Informatie www.bertharuesink.nl.
[42] In het Atelier Landgoed Voor-
horst aan de 2e Berkensdijk 10 to-
nen vier exposanten hun werken.
Ank Borkent toont haar bronzen
beelden, www.ankborkent.nl. Datus
Voorhorst heeft grote confronte-
rende beelden, maar ook portretten.
Pepi Stapel is een beeldhouwer, die
het leven wil vangen in beelden. Zij
geeft een workshop op 9 mei: takken
hakken, nieuwe beelden bedenken
en gezamenlijk maken, in het zand
aan de bosrand van Landgoed Voor-
horst bij de ‘Grote haas met dame’. 
Informatie: d.p.stapel@planet.nl.
Guus Venema gebruikt verschillende
technieken om haar ruimtelijke en 
tweedimensionale vormen te maken.

Kunst10daagse Bronckhorst van 3 t/m 12 mei 2013

Kennismaken met 
deelnemers in Toldijk 
en Hengelo Gld.

Bronckhorst - Tijdens de zeven-
de editie van de Kunst10daagse 
Bronckhorst openen 80 kunste-
naars, galeriehouders en gelegen-
heidskunstlocaties hun poorten 
voor een breed publiek. De ko-
mende weken worden de deel-
nemers van de Kunst10daagse 
in vier afleveringen voorgesteld: 
Toldijk-Hengelo Gld., Hummelo-
Keppel-Drempt, Velswijk-Zel-
hem-Halle en Vorden. Vorige 
weken werden de deelnemers in 
Bronkhorst-Steenderen-Rha en 
Baak-Wichmond voor het voet-
licht gebracht. Alle locaties van 
de deelnemers zijn herkenbaar 
aan de vlag, beachvlag of banner 
met het logo van de Kunst10daag-
se Bronckhorst erop. Kunst-
10daagse Bronckhorst, 3 t/m 12 
mei:www.kunst10daagsebronck-
horst.nlof Twitter: @kunsttien-
daagse. Deze keer kunstenaars, 
ateliers en galeries op 12 locaties 
in Toldijk en Hengelo Gld.

Brons van Ank Borkent.

Bent u bezig met het formeren van een team of hebt u 
plannen om dat te gaan doen dan bent u ook van harte 
welkom. Inmiddels hebben 42 teams zich al aangemeld.  

Op deze avond wordt informatie gegeven over de Samen-
loop voor Hoop Bronckhorst 2013. Het team van Samen-
loop voor Hoop Heerde dat ook actief meeloopt met onze 
Samenloop zal vertellen over de Samenloop Heerde in 
2012. Locatie: Christelijke Basisschool Bekveld Hogen-
kampweg 24,Hengelo Gld, Aanvang 20.00 uur. 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: 
www.samenloopvoorhoopbronckhorst.nl

Samenloop voor Hoop Bronckhorst Team 
info avond
Hengelo - Op donderdag 4 april 2013 organiseert  
Samenloop voor Hoop een team informatieavond. 
Deze avond is voor de teams die zich al hebben 
opgegeven voor de Samenloop voor Hoop Bronck-
horst 2013.
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Rock ’n roll band The Heinoos speelt 
al jaren in feesttenten en op festivals 
met een stevig repertoire. Dat ze ook 
een intieme kant hebben, lieten ze 
eind vorig jaar zien in het theater. 
De mannen goten 12,5 jaar ervaring 
in één theatershow en voegden daar-
aan een eetlepel humor en een paar 
handjes anekdotes toe. De theater-
show bestaat uit jaren ’60, ’70 en ’80 
muziek, aangevuld met eigen werk 
in de streektaal. Het publiek zit het 
ene moment bij The Heinoos op de 
bank in de huiskamer, genietend van 
kleine liedjes met meerstemmige 
zang, dan weer waant het zich in 
een dampende feesttent tijdens een 
dorpsfeest. De Hummelose kerk, met 
haar mooie akoestiek leent zich uit-

stekend voor deze veelbelovende the-
atershow. The Heinoos spelen num-
mers van ABBA, Queen, The Sweet, 
Mud, Nena en The Police… Hits uit 
vervlogen tijden, nummers die je 
vaak wel kent maar al jaren niet meer 
hebt gehoord, afgewisseld met eigen 
werk in het Nederlands/Dialect. Ook 
medleys van onder andere de Beatles 
passeren de revue, overgoten met het 
typische, pittige Heinoos-sausje. Be-
zetting: Erik van ’t Holt – zang/gitaar, 
Jan Kolkman – zang/gitaar, Marco 
Mepschen – drums en Remko Keizer 
– zang/basgitaar. The Heinoos spelen 
één set, waarna het publiek zich om 

een uur of tien mét entreebewijs naar 
café-zaal ‘FF naar Steef’ kan bewegen 
voor een gratis consumptie. Kaarten 
zijn te verkrijgen in de voorverkoop 
en aan de (kerk)deur, maar dan zijn 
ze duurder. De entreeprijs is inclusief 
consumptie. De organisatie raadt aan 
om kaarten op tijd te kopen, want dit 
theateroptreden is een buitenkansje 
in de regio! 

Meer informatie en voor het reserve-
ren van kaarten: 
bestellen@dorpshuishummelo.nl
Kaarten zijn in de voorverkoop te ver-
krijgen bij de Spar in Hummelo.

Stichting Dorpshuis Hummelo

Unieke theatershow met 
The Heinoos in kerk Hummelo
Hummelo - Op zaterdagavond 
13 april staan de heren van ‘The 
Heinoos’ met hun theatershow 
op een unieke locatie, namelijk 
de kerk van Hummelo. In decem-
ber traden ze met deze show twee 
keer op voor een uitverkocht the-
ater ‘de Voorveghter’ in Harden-
berg. Over een paar weken staat 
Hummelo dit moois te wachten. 
De organisatie is in handen van 
Stichting Dorpshuis Hummelo. 
De zaal (kerk dus) gaat om 20.00 
uur open en om 20.30 uur begint 
de theatershow.

Dit zal plaatsvinden in cultureel cen-
trum “De Brink” aan het Stations-
plein. In deze samenkomst, die om 
16.00 uur begint, zal evang. G. Beking 
uit Enschede voorgaan.  Naast samen-
zang wordt er muzikale medewer-

king verleend door het Apeldoorns
Evangelisatiekoor.

De toegang is gratis en na afloop is er
koffie. Iedereen is hartelijk welkom.
(Stichting de Opdracht heeft als doel
om over kerkmuren heen het Evan-
gelie van Jezus Christus te brengen
op basis van de Bijbel als het Woord
van God). Voor meer info: tel. 0314-
622878. www.stichtingdeopdracht.nl

Zang- en ontmoetingsdienst/
Achterhoek
Zelhem - “Stichting De Opdracht” 
heeft op zondagmiddag 14 april 
een zang- en ontmoetingsdienst 
georganiseerd in Zelhem.

En ook dit jaar zullen de gasten tel-
kens op een verrassende plek getrak-
teerd worden op een 3 gangen menu, 
bereid van producten uit de Achter-
hoek. Tussen de gangen door is het 
gebruikelijk dat de culinaire verwen-

nerij onderbroken wordt door streek-
eigen cultuur in muzikale vorm en/
of een voordracht. Hiervoor is de or-
ganisatie nog op zoek naar mensen 
die hieraan hun medewerking wil-
len verlenen. Een mailtje naar info@

gaon.nl en er wordt contact opgeno-
men. Op 19 april zal de opening van 
het seizoen ‘in de buurt van Doetin-
chem’ plaatsvinden. 
Door de regionale, maar ook lande-
lijk steeds grotere belangstelling, is 
het raadzaam niet te lang te wachten 
met de reservering. In de Achterhoe-
kagenda staat Gaon Etten uiteraard 
vermeld, echter met een fictief adres. 
Degenen die zich opgeven krijgen zo-
als gebruikelijk 48 uur van te voren 
per mail de exacte locatie door. Opge-
ven kan via www.gaon.nl

2e seizoen ‘Gaon Etten’ van start

Regio - Na een succesvol seizoen Gaon! Etten in de Achterhoek in 
2012 begint binnenkort weer een nieuwe reeks van dit eten op een 
bijzondere locatie. Zoals daar waren: De kassen van tuinarchitect Piet 
Oudolf in Hummelo, Houtzaagmolen Agneta in Ruurlo, Geitenkaas-
boerderij ‘De Brömmels’in Woold, aan de IJssel in Zutphen, tussen de 
wijnranken bij Schepershof in Groenlo en in de nieuwe schaapskooi 
van Natuurmonumenten op ‘Het grote veld’.

In de gemeente Wierden is eenzelfde 
Lancaster naar beneden gekomen die 
toevallig deel uitmaakte van hetzelf-
de squadron en deze is ook in dezelf-
de nacht neergehaald. De gemeente 
wees onder andere op de massale 
belangstelling onder de plaatselijke 
bevolking bij de opgravingswerk-
zaamheden. “We zitten op het goede 
spoor wat betreft het organiseren van 
de berging,”,aldus burgemeester Aal-
derink. “En we hebben veel geleerd 
van de ervaringen van de gemeente 
Wierden”. Henk Aalderink zet zich 
persoonlijk in om deze berging tot 

een goed einde te brengen. Hij geeft
daarvoor drie belangrijke redenen.
“Het is van belang voor de nabe-
staanden om zekerheid te krijgen en
inzicht in wat er die bewuste nacht 
is gebeurt.” Dan is er nog het aspect
veiligheid. Het kan goed zijn dat er
nog explosieven in de grond liggen 
die niet zijn afgegaan en als laatste
wil de burgemeester er een educatief
project van maken voor de basisscho-
len in de gemeente Bronckhorst. “Op-
dat wij niet vergeten!” 

Bekijk op Contact.nl een video.

Delegatie Bronckhorst 
bezoekt Wierden om 
berging Lancaster

Zelhem - Op 23 september 1944 stortte bij boerderij ‘De Gasthuisplaats’
aan de Hummeloseweg in Zelhem een bommenwerper neer. Het was
gebruikelijk dat de Duitsers in deze nadagen van de Tweede Wereld-
oorlog, neergehaalde vliegtuigen zo snel mogelijk met aarde en puin
bedekten. Hierdoor ligt de Lancaster nu bijna zeventig jaar begraven
in het weiland aan de Hummeloseweg. Brieven van nabestaanden van
de omgekomen bemanning aan de gemeente Bronckhorst hebben de
procedure van berging van het toestel met daarin waarschijnlijk nog
overblijfselen van de bemanning, in gang gezet. Zaterdag 23 maart
reisde een delegatie van de gemeente Bronckhorst naar Wierden, om
met de gemeente Wierden ervaringen te delen.

Het weiland bij boerderij De Gasthuisplaats aan de Hummeloseweg in Zelhem waar op
23 september 1944 een Lancaster neerstortte. Foto: Radio Ideaal

WAT HOUDT DEZE REGELING IN?
Vanaf 1 april 2013 moeten alle honden binnen 7 weken na 
de geboorte gechipt en vervolgens binnen 8 weken geregi-
streerd worden. Ook als er sprake is van import moet de 
hond voorzien zijn van een chip en aangemeld worden. De 
eigenaar dient hierbij de adresgegevens en telefoonnummer 
te registreren bij een door de overheid erkende databank 
voor gezelschapsdieren. Met deze gegevens kunnen toe-
zichthouders mogelijk illegale handel en fokkerij opsporen. 
Voor de rest van het leven van het dier, moeten alle veran-
deringen in de registratie binnen 14 dagen aan de databank 
worden doorgegeven, zodat de informatie up-to-date blijft. 
Naar aanleiding van de chip- en registratieverplichting 

houdt De Graafschap Dierenartsen een chipactie! Tijdens 
de maand april kunt u voor slechts €25,- uw hond of kat 
laten chippen én registreren. Behalve dat de overheid mid-
dels deze regelgeving misstanden in de hondenhandel kan 
aanpakken, heeft het chippen en registreren ook voor u 
als baas een belangrijk voordeel. Bij vermissing kan uw 
dier weer sneller met u herenigd worden. Menig huisdier 
knijpt er tijdens de zomermaanden tussenuit. Een groot 
aantal van deze dieren komt terecht in een asiel of opvang 
en kan niet met zijn of haar baasje herenigd worden. Wilt 
u dit voorkomen en uw huisdier laten chippen tijdens 
deze actiemaand? Bel 0575-587888 voor het maken van 
een afspraak of voor meer informatie omtrent de nieuwe 
regelgeving. 

UW HOND OF KAT AL GECHIPT? 
Indien uw huisdier al een chip heeft, is het van belang om na 
te gaan of de registratie nog juist is. Om de gegevens te con-
troleren kunt u kijken op de website www.chipnummer.nl

Chip verplicht per 1 april!
Vorden - Vanaf 1 april 2013 geldt er een chip- en 
registratieverplichting voor honden. Het ministerie 
van Economische Zaken stelt deze wettelijke rege-
ling in om het welzijn van honden te verbeteren en 
de malafide handel en fokkerij tegen te gaan. Volgens erkend Duokoop-adviseur 

Pieter Gerrits maakt de Duokoop 
regeling het eerder haalbaar om 
een eigen woning te kopen: “Duo-
koop belooft geen gouden bergen, 
maar door de huidige strakke re-
gels voor het verstrekken van een 
hypotheek is het moeilijker, met 
name voor de starter op de woning-
markt, om een koopwoning gefi-
nancierd te krijgen. Wat volgens 
de regels nu net niet lukt wordt 
met de Duokoopregeling meestal 
wel haalbaar. De Duokoopregeling 

is een echt consumentenproduct 
welke gericht is op de belangen 
van de consument, zodat het ge-
bruik van de regeling niet leidt tot 
onredelijke kosten voor de koper.“ 
Volgens erkend Duokoop-adviseur 
Pieter Gerrits gaat het bij de Duo-
koopregeling uitdrukkelijk niet 
om goedkoper te kunnen wonen, 
maar om een regeling welke het 
mogelijk maakt om de woning te 
kunnen kopen welke anders net 
niet gekocht had kunnen worden.
Duokoop-adviseur Pieter Gerrits is 
enthousiast over de samenwerking 
met Duokoop BV, omdat daarmee 
met een kwaliteitsproduct nieuwe 
kansen worden gecreëerd voor ko-
pers in de woningmarkt.

Volgens de website Duokoop.nl 
is goede advisering van de consu-
ment belangrijk bij het kopen van 
een woning. Duokoop BV werkt 
daarom alleen samen met erkende 
makelaars en erkende financieel 
adviseurs. Voor meer informatie 
kijk op www.duokoop.nl

Nieuwe kansen voor de huizen-
koper met de duokoopregeling
Hengelo - Op 19 maart 2013 
heeft Pieter Gerrits van Gerrits 
Makelaardij in Hengelo Gld het 
certificaat in ontvangst geno-
men van “erkend Duokoop-ad-
viseur”. Duokoop is de regeling 
welke is ontwikkeld voor de hui-
zenkoper, om een koopwoning 
binnen het bereik van een ko-
per te brengen die op basis van 
de huidige criteria voor de ver-
strekking van hypotheken niet 
gekocht zou kunnen worden.
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Onder folietechniek valt de verwer-
king van folie voor verschillende doel-
einden. Hierbij valt te denken aan vij-
vers, zwembadliners, dekzeilen voor 
aanhangers en foliegordijnen. De fo-
lie wordt voor elk doeleinde vakkun-
dig op maat gemaakt en verwerkt.
“De techniek die ik toepas om folie 
plooiloos te verleggen, is lassen. Ik 

snij de plooien weg en las deze weer 
dicht zodat er een strak plooiloos ge-
heel ontstaat. Op deze manier kunt 
u nagenoeg elke vorm vijver krijgen 
die u maar wilt. Ook ontstaat er zo 
een betere circulatie in uw vijver die 
nodig is voor een betere waterkwa-
liteit.” Daarnaast levert Lenting ook 
benodigdheden als leidingen, UV-

lampen en filtersystemen. Kortom, 
het hele pakketen met de adviezen 
die daarbij horen. “Het is niet alleen 
een gat graven, folie erin en klaar.”
Ook in zwembaden kan hij de folie 
installeren en als het nodig is een 
prefab zwembadliner leveren. Voor 
vijvers en zwembaden, maar ook 
voor bijvoorbeeld een water- of mest-
bassins geldt tevens dat hij de meest 
voorkomende soorten folie kan repa-
reren. Behalve met de waterpartijen 
in tuinen en op landgoederen, houdt 
Lenting zich bezig met het straat-
werk. “Ik kan ook hierbij het hele 
proces uitvoeren: van ontwerp tot 
grondwerk en van levering van mate-
rialen tot de afwerking.”
Meer info: www.lentingfb.nl

Lenting Hengelo: strakke waterpartijen 
en straatwerk

Hengelo - Liefhebbers die van hun hobby hun werk maken, zijn meest-
al de beste vaklieden. Nils Lenting uit Hengelo hield koikarpers als 
hobby en specialiseerde zich later op het gebied van vijvers, zwemba-
den en bestrating. Hij begon met Lenting Folietechniek en Bestrating 
al deels voor zichzelf in 2008 en houdt zich nu full-time bezig met 
de aanleg van waterpartijen en straatwerk. Lenting laat zich inhuren 
voor kleine vijvers, maar ook voor grootschalige projecten. “Ik bege-
leid het proces van ontwerp tot oplevering, alles in overleg met de 
klant en rekening houdend met ieder budget.”

ONLINE HULPVERLENING IN 
COMBINATIE MET GEBRUIKE-
LIJKE HULPVERLENING
In de gemeente Bronckhorst is Sen-
sire dit jaar begonnen met het aan-
bieden van online hulpverlening in 
combinatie met het gebruikelijke 
(spreekkamer of huisbezoek) aanbod. 
Het online aanbod en het gebruike-
lijke aanbod wisselen elkaar af en 
versterken elkaar. Het maatschap-
pelijk werk wordt hierdoor beter 
bereikbaar. Vragen kunnen op elk 
moment van de dag gesteld worden, 
anoniem en vanuit elke plek die een 
klant kiest. Dit kan online, in de 
spreekkamer, bij iemand thuis of een 
combinatie van deze drie zijn. Het on-
line aanbod gaat via Klik voor Hulp in 
een veilige omgeving waarbij gebruik 
kan worden gemaakt van een forum, 

veelgestelde vragen, de mail en chat. 

KLIK VOOR HULP
Oktober 2011 is Sensire maatschap-
pelijk werk samen met IJsselkring 
begonnen met een aanbod online 
hulpverlening. Ze sloten zich hier-
bij aan bij Klik voor Hulp, een initi-
atief van twee welzijnsinstellingen
uit Limburg. In eerste instantie was
Klik voor Hulp bedoeld als anoniem
en laagdrempelig aanbod voor men-
sen die het lastig vinden om de stap
naar hulpverlening te maken. De vele
voordelen van hulpverlening via een
website, de mail en chat heeft Sensire
doen besluiten de gebruikelijke hulp-
verlening te verrijken met internet. 

MEER INFORMATIE
Bij Sensire staat de wens van de klant
centraal, daarom hebben klanten de
keuze op welke manier zij ondersteu-
ning willen ontvangen. Voor meer in-
formatie kan men contact opnemen
met Sensire maatschappelijk werk 
via (0314) 35 67 00 of online via www.
klikvoorhulp.nl of www.sensire.nl

Daarnaast is Sensire maatschappelijk
werk ook te volgen op Twitter: 
@MWBronckhorst

Innovatie bij Sensire 
maatschappelijk werk 
in Bronckhorst
Regio - Sensire maakt gebruik 
van de kennis en creativiteit van 
collega’s. Hiermee innoveert Sen-
sire vanaf de werkvloer. Een mooi 
voorbeeld is zorg op afstand met 
behulp van een tablet. Juist de 
gebruikelijke zorg- en hulpverle-
ning kan verrijkt worden met in-
ternet, dat laat ook Sensire maat-
schappelijk werk zien.

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750). 
Het Magnificat, de lofzang van Ma-
ria volgens het Evangelie van Lucas, 
heeft componisten bezig gehouden 
van de Middeleeuwen tot heden. In 
Bachs oeuvre behoort het Magnifi-
cat, zijn eerste grote koorwerk, tot 
één van zijn weinige vocale werken 
op Latijnse tekst. Het moest een stuk 
worden dat meteen de aandacht trok: 
niet te lang, niet te zwaar. Bovendien 
moest het Magnificat laten zien wat 
er allemaal muzikaal kon in Leipzig; 
de verschillende aria’s waren een uit-
stekende gelegenheid een paar goede 
zangtalenten te laten schitteren. Ook 
de koorpassages moesten iets etale-
ren: Bach koos voor maar liefst vijf 
partijen, die het uiterste van de zan-
gers vragen. Begeleid door een waaier 
aan instrumenten waaronder drie 
trompetten: een extra volle klank 
dus voor het begin van zijn Magnifi-
cat. Omstreeks 1730 neemt Bach zijn 
Magnificat nog eens onder handen 
en bewerkt het tot de uiteindelijke, 
tegenwoordig vertrouwde versie.

Joseph Haydn (1732-1809). De Missa 
in angustiis, ‘mis in bange tijden’ 
werd gecomponeerd met de toespe-
ling op de Oostenrijks-Franse oorlog, 
waar Napoleon een jaar eerder We-
nen had beschoten en die in Egypte 
was. 
Nog tijdens het componeren versloeg 
de Engelse admiraal lord Nelson de 
Franse vloot in de baai van Aboukir 
voor de Afrikaanse kust in augustus. 
Dat nieuws hoorde Haydn pas in 
1800 toen Nelson Eisenstadt bezocht 
en het werk te zijner ere werd uit-
gevoerd. De componist tornde niet 
aan de traditionele misvorm, maar 
zorgde voor toegevoegde waarde 
door er zijn vaste, naïeve geloof in 
Gods bestierende macht in te belij-
den. Na een somber Kyrie is de rest 
van het stuk meer verheerlijkend, 
maar de nerveuze energie van het 
begin is nooit ver uit de buurt. Het 
werk klonk in september 1798 voor 
het eerst in de St. Martin kerk in Ei-
senach. Als solisten treden op Evelyn 
Ziegler (sopraan), Maaike Poorthuis 

(alt), Mikkel Fjeld Skorpen (tenor) en 
Bert van de Wetering (bas). Het in-
strumentale gedeelte bestaat uit het 

orkest Florilegium en organist Dirk 
Luijmes. Kaarten zijn tevoren te ver-
krijgen bij Henny Vlogman, telefoon 

(06) 20572180 of op 14 april vanaf 
15.00 uur bij de kerk. Kinderen t/m
12 jaar betalen half geld.

Concert Cappella Bronckhorst in Dorpskerk Vorden
Vorden - Op 14 april geeft het koor Cappella Bronckhorst een concert 
in de Dorpskerk te Vorden. Onder leiding van dirigentHans de Wil-
deworden werken van het Magnificat van Bach en de Nelsonmis van 
Haydn uitgevoerd. Het concert begint om 15.30 uur. De kerk is open 
om 15.00 uur.

Cappella Bronckhorst onder leiding van dirigent Hans de Wilde.

De dag zal om 12.00 uur van start 
gaan. Zutphen op Zondag valt sa-
men met het nationale museum-
weekend, waardoor niet alleen alle 
musea maar ook de vele historische 
gebouwen en kerken zijn geopend. 
De bezoekers kunnen deze dag een 
keuze maken uit verschillende rond-
leidingen door de stad Zutphen. Ook 
de kunstenaars werken van harte 
mee aan deze bijzondere dag en stel-
len hun ateliers en galeries open 

voor het publiek. Tijdens Zutphen
op Zondag valt er volop te genieten
van muziekuitvoeringen in de diver-
se historische gebouwen. 

Voor degenen die de stad eens op
een andere manier willen bekijken 
bieden de fluisterboten, de paarden-
tram en de koetsen een goed alter-
natief voor de benenwagen.  Door
de belangeloze inzet van velen is het
ook dit jaar weer mogelijk het één
en ander aan te bieden zonder en-
treegelden. 

Het volledige dagprogramma van
Zutphen op Zondag is vanaf 9 april te
lezen op het internet, www.zutphen.
nl. Het programmaboekje kan afge-
haald worden in: het Gemeentehuis,
Stedelijk Museum en de bibliotheek.

Zutphen showt 
haar Zondagse Jas 
op zondag 7 april
Zutphen - Het is dit jaar alweer de 
28ste keer dat de Hanzestad Zut-
phen zich, door middel van Zut-
phen op Zondag, aan het publiek 
presenteert. Voor de bezoeker is 
van alles uit de kast gehaald: een 
bruisende dag boordevol historie 
en cultuur!

U kunt dan van 10.00-12.00u. uw gebruikte kleding, 
schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken af-
geven bij de volgende adressen: RK Christus Koningkerk, 

Het Jebbink 8 Portaal RK Kerk, Ruurloseweg 101, Kranen-
burg. De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar 
de projecten van Cordaid Mensen in Nood. Al een aantal 
jaar steunt Sam’s het Droogte Cyclus Project in Kenia. In 
dit project wordt de lokale bevolking geleerd om zich te 
wapenen tegen de droogte. Dit jaar worden 20 nieuwe 
dorpen voorbereid!

Doe mee met de kledinginzamelactie van 
Sam’s Kledingactie in Vorden
Vorden - Op 13 april 2013 vindt in Vorden de kle-
dinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor 
Mensen in Nood plaats.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Naoszak: Broekzak. “Stop owwe knippe toch in de 
naoszak.”

 B. Reursgat: Split in vrouwenrok. “Ik bun zo stief in de arme, 
ik kan kwelke deur ’t reursgat in de naoszak kommen a’k 
de kleinen wat lekkers wil langen.”

 C. Trop: 
1. (Grote) groep. “De sproann zit met tröppe bi’j mekare.”
2. “Ze heb ne mooien trop beeste in de weide lopen.”
3. “Gin trop hebben.” Gezegd bij het (kaart) spelen. Geen 

geschikt aantal spelers hebben om te spelen. “Kön i’j 
sollo kaarten? We’j hebt gin trop.”

Er werden tot dusver een drietal the-
mabijeenkomsten georganiseerd met 
aandacht voor ‘Beter Zien’, ‘Valpre-
ventie’ en ‘Veiligheid in en om het 
huis’. ‘Over de opkomst zijn we dik 
tevreden, ik denk dat zo’n 150 per-
sonen deze bijeenkomsten hebben 
bezocht’, zo zegt Fred Midden van 
het Seniorenconvent. Afgelopen dins-
dagmorgen kwamen Paul Tiggeloven 
(Welzijn Zelhem), Anje Baas (Sensire) 
, Fred Midden en Louise van Uden in 
het kantoor van de Stichting Welzijn 
Vorden bij elkaar om een toelichting 
te geven op de aanstaande themabij-
eenkomst met als onderwerp ‘Beter 
Slapen’. Een belangrijk onderwerp, 
want een mens brengt immers één 
derde van zijn of haar leven in bed 
door. En lang niet altijd wordt er 
goed geslapen, zo wisten de leden 
van de werkgroep uit eigen ervaring 
te vertellen. 
Fred Midden: ‘Tegenwoordig praat 
men wat vrijer over tal van onderwer-
pen en aan het thema ‘Beter Slapen’ 
heeft bovendien een ieder wat aan’, 
zo zegt hij. Anje Baas: ‘ In de praktijk 
merk ik dat ouderen minder slaap 
nodig hebben. Gaat men vroeg naar 

bed, dan betekent het vaak dat men 
s’ nachts wakker wordt en dan wordt 
vaak een tabletje ingenomen om de 
slaap weer te kunnen hervatten’. 
Louise van Uden: ‘Dat ouderen min-
der slaap nodig hebben is wel te ver-
klaren. Men beweegt veel minder en 
ook s’ middags na het eten even een 
dutje doen’. Paul Tiggeloven: ‘Rela-
tieproblemen, financiële problemen, 
de baan kwijt raken dat alles heeft 
vaak slecht slapen tot gevolg. Anje 
Baas: ‘ En dan de zorgen die ouderen 
vaak over hun kinderen hebben. Ik 
sprak onlangs een vrouw van 96 die 
vertelde dat ze niet goed kon slapen 
omdat ze zich zorgen over haar doch-
ter maakte’. 
Donderdag 11 april organiseert de 
Werkgroep om 14.30 uur in Ons 
Huis in Hengelo een themabijeen-

komst over ‘Beter Slapen’. Tijdens die 
bijeenkomst zal voormalig huisarts 
Gerben Sterringa een inleiding hou-
den over de medische aspecten ten 
gevolge van slecht slapen. Mevrouw 
Kox preventief medewerkster van GG 
Net geeft informatie en advies met 
betrekking tot slaapproblemen. Apo-
theker mevrouw Koldewijn vertelt 
over medicijnen en medicijngebruik. 
In de pauze is er volop gelegenheid 
tot het stellen van vragen. Er is ook 
een vrolijke kant aan deze themabij-
eenkomst. Zo zal een wijkverpleeg-
kundige van Sensire op een humoris-
tische wijze slaapproblemen aan de 
orde stellen. Voor meer informatie 
over deze bijeenkomst kan men te-
recht bij de Stichting Welzijn Vor-
den, Hengelo, Zelhem en Steenderen 
Drempt, Hummelo & Keppel.

Piekeren, woelen in bed, niet kunnen slapen, een bekend verschijnsel

Themabijeenkomst ‘Beter Slapen’ 
op donderdag 11 april
Vorden - Een paar jaar geleden 
hebben de ouderenbonden, wel-
zijnsorganisaties en Sensire, in 
de gemeente Bronckhorst de kop-
pen bij elkaar gestoken en werd 
de Werkgroep Thema’ s Bronck-
horst Breed’ opgericht. Louise 
van Uden, coördinatrice van de 
Stichting Welzijn Vorden: ‘ Dat 
is bewust gebeurd want al deze 
organisaties probeerden ieder op 
hun eigen manier de inwoners 
van Bronckhorst op velerlei ter-
reinen voorlichting te geven. We 
liepen soms met hetzelfde thema 
achter elkaar aan’.

v.l.n.r: Fred Midden, Anje Baas, Louise van Uden en Paul Tiggeloven

Marian Oosterink (Zelhem) fotogra-
feert met veel enthousiasme veel 
mooie activiteiten in de gemeente 
Bronckhorst om ze meer bekend-
heid te geven. Haar foto’s worden 
geplaatst op de website van Radio-TV 
Ideaal. Favoriete onderwerpen zijn 
kunst en cultuur, de band Normaal 
en de Achterhoek, waarbij Hummelo 
een speciaal plekje inneemt.
Bregtje Smalbrugge (Neede) maakt 
beelden onder andere in albast en 

serpentijn. Ze krijgt haar inspiratie 
door de steen zelf en daaruit spreekt
een grote liefde voor het proces van
vormen en polijsten. Haar bronzen
beelden zijn een mooie aanvulling 
op haar werk. Soms worden beelden
aangevuld met een gedicht, waardoor
ze nog meer spreken. Inlichtingen bij
Marian mh.oosterink@planet.nl of
(06) 30727259 en Bregtje 
jsmalbrugge@versatel.nl of 
(06) 27864496.

Expositie Kapel Bronkhorst
‘Kleur bekennen‘

Bronkhorst - In de Kapel in Bronkhorst is op 6, 7 en 11, 12 april de
expositie ‘Kleur bekennen’ ingericht met fotografie van Marian Ooste-
rink en beeldhouwwerk van Bregtje Smalbrugge. De kapel is die dagen
geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

Fotografie van Marian Oosterink en beeldbouwwerk van Bregtje Smalbrugge.

Een aantal medewerkers konden za-
terdag een kijkje nemen op de uitge-
breide redacties van de NOS. Anderen 
bezochten de Radio 1-opnamestudio 
en de Tv-studio van het NOS Journaal. 
Behalve leerzaam werd het door me-
dewerkers ook als erg leuk ervaren 
om een kijkje achter de schermen 
te krijgen. De acht medewerkers van 
Ideaal kunnen na deze intensieve en 
geslaagde dag dan ook nóg enthousi-
aster en gerichter aan het werk voor 
de omroep.
 
 Opleidingendag initiatief van bran-
cheorganisatie OLON. Radio Ideaal 
is aangesloten bij de landelijke bran-
cheorganisatie voor lokale omroepen, 

OLON. De OLON organiseert enkele 
keren per jaar een opleidingendag 
voor omroepmedewerkers, die daar-
door hun hobby nog professioneler 
kunnen uitoefenen. Bij de vereniging 
OLON zijn vrijwel alle publieke lokale 
media-instellingen aangesloten. Dat 
zijn ongeveer 290 omroepen, waar 
meer dan 500 betaalde krachten en 
20.000 vrijwilligers werken. 
 Ook werken bij de radio? Bij Radio 
Ideaal werken zo’n zestig medewer-
kers op vrijwillige basis. Er is nog 
plek om onze redactie te komen ver-
sterken. Ook zoekt Radio Ideaal nog 
presentatoren voor haar nieuws- en 
sportprogramma’s. Geïnteresseerd? 
Neem dan contact op met Mariët 

Wasser via secretariaat@ideaal.org.
Over de omroep. Radio Ideaal maakt 
al twintig jaar radioprogramma’s die 
dichtbij de mensen in de Achterhoek 
staan. Vanaf 2005 zijn daar de Tv-
programma’s van Ideaal TV bijgeko-
men. De programma’s worden goed 
gewaardeerd, bekeken en beluisterd. 
Wekelijks luistert één op de vijf in-
woners in de gemeente Bronckhorst 
naar Radio Ideaal. Bij Radio Ideaal en 
Ideaal TV zijn ongeveer zestig me-
dewerkers actief op vrijwillige basis. 
Alle frequenties van Radio Ideaal en 
Ideaal TV (ether, kabel, glasvezel) zijn 
ook te vinden op de website van de 
omroep www.ideaal.org/zenderover-
zicht.

Radio Ideaal investeert in kwaliteit 
met Opleidingsdag bij NOS
Bronckhorst - Zaterdag 24 maart 
gingen maar liefst acht medewer-
kers van Radio Ideaal en Ideaal 
TV op bezoek bij de NOS in Hil-
versum om workshops te volgen. 
De medewerkers werden opgeleid 
op het gebied van presentatie 
radionieuws, diepte-interviews, 
bureauredactie en advertentie-
werving. Uit het hele land waren 
omroepmedewerkers naar het 
Mediapark in Hilversum geko-
men. Er werd de hele dag flink 
geoefend onder leiding van pro-
fessionals die werkzaam zijn bij 
NOS en KRO. Ook was er gelegen-
heid om ervaringen uit te wisse-
len met collega-omroepen. Radio 
Ideaal en Ideaal TV investeert op 
deze manier in haar medewer-
kers en de kwaliteit van de pro-
gramma’s. Deelnemers actief met de cursus in de studio.

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

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!
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Yoga Centrum Renée
Laat je adem en

energie stromen...

Yogalessen in kleine groepen (max. 8) te Zelhem. 
Persoonlijke aandacht staat voorop.
1e les altijd gratis en vrijblijvend.

www.yogacentrumrenee.nl
info@yogacentrumrenee.nl

tel. 0314-62 57 52 / 06-222 44 893

JEROEN SCHLECHTER
TRANSPORT EN VERHUIZINGEN V.O.F.

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

VOORDELIG VERHUIZEN

TRANSPORT

OPSLAG

WONING ONTRUIMING

GRATIS OFFERTE!!

Nieuw bij
salon Krabben & Krabben

PERMANENTE MAKE-UP
 

DEMO-MIDDAG
op woensdag 10 april

van 14.00 tot 18.00 uur

Voor meer informatie belt u: 0314-622705 
Dr. Grashuisstraat 20-22

7021 CL Zelhem
www.salonkrabbenenkrabben.nl

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

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

Er zit muziek in Hengel  
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 21 april 2013 in Hengelo Gld 
- 4 PODIA:   

- 14 dweilorkesten in één grote wedstrijd. 
 

Locatie: Spalstraat, Raadhuisstraat/Kerkstraat en Bleekstraat   Tijd: 13.00  17.00 uur. 
Opening: 12.45 Hoofdpodium (pleintje Expert-Enorm Arendsen). Finale: ± 17.00 uur op het Hoofdpodium 

 

Waren- en vrij-markt van 11.00- 17.00 uur. 
Verenigingen en Stichtingen betalen een klein bedrag. 
Opgave hiervoor bij: A. van Ommeren (0575-460454) 

 

Hoofdsponsor: 

 
Sponsor: 

Hotel Restaurant Leemreis, Wolbrink Café-Bar-Zaal, Y-sign reclame. 
 

Subsponsor: 
Albert Heijn Wansink BV, Heyerman dé Bakker, Grand Café De Egelantier. 

 

Het zesde 

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
 Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
 Of na telefonische afspraak.

Tel./fax: 0575 - 46 22 21 Beekstraat 1, Toldijk
Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!
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Bleekwal 10a - Lichtenvoorde
In het centrum gelegen, goed bereikbare en representatieve

Kantoorruimte op de 1e verdieping
Te huur is thans 215 m2 VVO, die desgewenst uit te breiden is naar 330 m2 VVO.
De kantoorruimte is  gelegen op een goed bereikbare locatie met voldoende (gratis) 
parkeerruimte.
Bouwjaar 2001, bijzonder goed geïsoleerd.
Het plaatsen van een personenlift behoort tot de mogelijkheden 

Indeling:
Begane grond: Entree in een centrale hal met trapopgang;
1e verdieping:  entree/hal, 5 keurige werk- annex spreekkamers, ruime kantine 

met keukenblok, opslag- annex kopieerruimte, nette toiletruimte 
met dames en herentoilet.

Aanvaarding per direct  evt. vrij van BTW te huren

Verkoopbrochure en informatie beschikbaar 
via onze website: www.gierkink.nl

TE HUUR € 17.500 PER JAAR

Sensire bedankt! 
Na 10 jaar prettige bovenburen van Weevers Grafimedia aan de Bleekwal in 
Lichtenvoorde, zijn we nu op zoek naar nieuwe bovenburen.

De Molenkolk

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

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

Bedrijven
Wij zijn een uitzendbureau in de bouwbran-
che en voor bouw gerelateerde bedrijven in 

Werkzoekenden

Metselaars, Bouwhulpen en Timmerlieden

Contactgegevens
E-mailadres: info@uitzendbureaustezu.nl  
Tel. 06-83250066 

@stezu_personeel

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u een lagere hypotheekrente dan bij 

uw eigen bank?

Maak dan een afspraak of kijk op 

onze site.

Rente 10 jaar vast vanaf 4,35%.

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.

info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

Uw afval is ons bestaan!Uw afval is ons bestaan!

Spoorstraat 78, 7261 AG Ruurlo, Tel. 0573 - 453945, Fax 0573 - 221366
info@heinhuis-ruurlo.nl  www.heinhuis.nl

Openingstijden:

Maandag - Vrijdag:

8.00 tot 12.00 uur

12.30 tot 17.00 uur

Zaterdag

8.00 tot 12.00 uur

12.30 tot 16.00 uur

Voor al uw afvalstromenVoor al uw afvalstromen

Turfstraat 25  7201 KE Zutphen  T (0575) 51 44 18

diverse trouwjurken uit voorraad

25% tot 50% korting!

 bruidsmode (t/m maat 62)  lingerie 
 schoenen & accessoires tphen 

 T (0575) 51

w
w

w
.m

aricovers.nl



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Wat is een
Ervarings-
certificaat?
Leren houdt niet op, of je
nou een diploma hebt of
niet. In de praktijk, privé of
werk blijf je jezelf ontwik-
kelen. Je bouwt waardevol-
le ervaring op, denk aan sa-
menwerken met collega’s,
nieuwe technieken, admi-
nistratie bijhouden, werk-
zaamheden en functies die
je in je vrije tijd hebt ge-
daan, etc. Maar hoe kun je
die opgedane ervaring in-
zichtelijk maken? Heb je
de papieren om die erva-
ring aan te tonen? Veel
mensen hebben geen di-
ploma’s of hun diploma’s
zijn niet meegegroeid. Een
Ervaringscertificaat (EVC)
biedt uitkomst. Het brengt
in kaart wat iemand pre-
cies kan. Alle kennis en
vaardigheden op én buiten
het werk, bijvoorbeeld als
vrijwilliger, worden erin
vastgelegd. Handig om te
weten waar je staat. Voor
werknemer en werkgever!

Om te weten of een Erva-
ringscertificaat iets voor u
is, kunt u een korte test
doen op www.lerenenwer-
ken.nl

www.werk.nl

Telecombinatie Service Center uit Lichtenvoorde is een telecomwinkel voor zowel 

particulieren als bedrijven. Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een: 

Winkelmedewerker m/v 

32 / 40 uur

Als winkelmedewerker verkoop je producten en diensten aan klanten in de winkel. 

Je geeft onafhankelijk advies over de keuzes in telefoonabonnementen en 

toestellen. Je bent op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de 

telecomsector en bent in staat om bij de diverse providers abonnementen af te 

sluiten. Je helpt klanten met het instellen van toestellen en lost eenvoudige, 

technische problemen op.  

Functie eisen:

· HAVO werk- en denkniveau

· Ervaring met mobiele telefonie/internet/computers

· Technisch inzicht, accuraat en verantwoordelijk

· Representatief, klantvriendelijk, servicegericht

Vragenderweg 3  7131 NS  LICHTENVOORDE   

0544-371802             www.telecombinatie.nl

Je werkt in een klein team en wordt intern opgeleid. Wij bieden een markt-

conform salaris en doorgroeimogelijkheden in de toekomst. Voor meer informatie 

kun je contact opnemen met Harm Boschker via 0544-371802. 

Solliciteren? Wij ontvangen je motivatie en CV graag per e-mail vóór 15 april via 

h.boschker@tscenter.nl.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

ELEKTRONICA MONTEUR M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr.  VIO1148238

Werkzaamheden

In deze leuke veelzijdige binnendienstfunctie bij een internationaal 

en snelgroeiend bedrijf in de Agrosector bestaan je werkzaamhe-

den voornamelijk uit het repareren van defecte printplaten. Het gaat 

om elektronica printen rond melk- en voersystemen van melkvee-

houders. Je wordt verantwoordelijk voor het maken en beheren 

van testopstellingen. Ook de inkoop van de benodigde onderdelen 

behoren tot jouw werkzaamheden. Ook wordt er van je verwacht 

dat je een bijdrage levert in nieuwe ontwikkelingen op het gebied 

van elektronica.

Functie eisen

-  MTS+ of HTS Elektronica;

-  Je hebt ervaring als elektronica monteur;

-  Je bent wiskundig en systematisch onderlegd.

ONDERHOUDS-/STORINGSMONTEUR M/V
Omgeving ZUTPHEN - Fulltime - vacaturenr. VIO1086677

Werkzaamheden

Als allround monteur werk je met aandrijftechniek, pompen, was-

sers en mechanische sorteermachines. Tot je taken behoren het 

realiseren van preventief en correctief onderhoud van de machines. 

Het betreft een vaste baan met goede toekomst mogelijkheden.

Functie eisen

-  Afgeronde opleiding LTS, MTS of Mechatronica;

-  Flexibele instelling;

-  Mechanische kennis en kennis van elektrotechniek;

-  Bekend met Scada systemen.

SALES ENGINEER M/V
Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenr. VCP1147760 

Werkzaamheden

Als Sales Engineer verstrek je informatie aan de distributeurs en 

klanten bij offerte en prijsaanvragen, maak en behartig je verkoop- 

en/of service offertes, ben je het aanspreekpunt voor informatie 

over offertes en projectaanvragen en zorg je voor een correcte 

afhandeling van de correspondentie. Je ondersteunt op technisch 

commercieel gebied de verkoopkantoren en neemt deel aan beur-

zen en andere verkoopondersteunende activiteiten.

Functie eisen

-  Afgeronde technische HBO opleiding (bijv. richting Elektrotech-

niek of Chemie)

-  1 à 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie is een pre;

-  Goede beheersing van de Engelse en Duitse taal;

-  Uitstekende communicatieve en commerciële vaardigheden;

-  Een teamplayer met een flexibele instelling.

BEDRIJFSWAGENSPUITER M/V
Omgeving Apeldoorn - Fulltime - vacaturenr. VIA1147613  

Werkzaamheden

Je werkzaamheden bestaan uit het spuiten van bedrijfswagens, trucks, 

opleggers, kranen en hoogwerkers. Tevens kunnen de vervoers-    

middelen voorzien worden van bedrijfslogo en/of reclame uitingen. 

Zowel nieuwe- als oudere voertuigen worden hier gespoten.

Functie-eisen

- Werkervaring als autospuiter; 

- Professioneel en netjes werken is een must.

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

Open Huizen Dag 
6 april 2013
Aanstaande zaterdag 6 april is het weer zover. 
Van 11.00 tot 15.00 uur kun je bij heel veel te 
koop staande woningen vrijblijvend binnenstap-
pen om te kijken of het misschien jouw toekom-
stige droomwoning kan worden.
Het leuke aan zo’n open huizen dag is dat je zonder een 
afspraak hoeft te maken vrijblijvend meerdere wonin-
gen eens goed kunt bekijken. Meestal laat de bewoner 
je dan zelf de woning zien waardoor je ook direct alle 
vragen over de woning kunt stellen. Wellicht is de wo-
ning toch veel mooier en ruimer dan je in 1e instantie 
dacht. Gezien de lage hypotheekrente en de flink ver-
laagde koopprijzen van de woningen is nu het meest 
ideale moment om een woning te kopen. De verwach-
ting is namelijk dat volgend jaar de woningprijzen weer 
wat gaan oplopen.
Zodra je een woning hebt gevonden die je wel zou wil-
len kopen, kun je het beste een tweede bezichtiging 
aanvragen om de woning nog eens goed te bekijken. 
Meestal zie je een tweede keer weer hele andere zaken,  
die je de eerste keer over het hoofd hebt gezien. Bij 
een tweede bezichtiging zal de verkopende makelaar 
je de woning laten zien.  Het is dan wel verstandig om 
zelf ook een makelaar of een deskundig iemand mee 
te nemen. Die persoon heeft minder emotie met zo’n 
woning en zal ook veel kritischer naar de hele woning 
kijken. Meestal kunnen ze je op punten wijzen die je 
zelf niet hebt opgemerkt. Een aankoopmakelaar kan 
ook de onderhandelingen voor je doen. De verkopende 
makelaar wil natuurlijk zoveel mogelijk voor de wo-
ning hebben om zijn klanten van dienst te zijn. Jouw 
eigen aankoopmakelaar kent natuurlijk ook het spel 
van bieden en loven en zal altijd proberen een zo laag 
mogelijke prijs voor jou te bedingen. Meestal krijgt een 
aankoopmakelaar meer voor elkaar dan je zelf zou kun-
nen, ook omdat deze scherper durft te onderhandelen. 
Voor een aankoopmakelaar moet je natuurlijk wel be-
talen.  Als een aankoopmakelaar echter zijn werk goed 
doet dan verdient deze zichzelf eigenlijk terug door de 
lagere aankoopprijs die hij voor je er uit weet te slepen. 
Het allerbelangrijkste wat je natuurlijk gedaan moet 
hebben voordat je tot aankoop van een woning over-
gaat, is je voor te laten rekenen door een deskundig 
en onafhankelijk hypotheekadviseur wat je maximaal 
kunt lenen en wat daarbij jouw maandlasten gaan wor-
den.  Wellicht zit je naar woningen te kijken die eigen-
lijk niet haalbaar zijn of zou je misschien toch die veel 
grotere en mooiere woning kunnen  kopen op basis van 
het inkomen. Vaak kun je meer lenen dan je zelf zou 
denken. Je kunt voor een berekening natuurlijk altijd 
naar jouw eigen bank gaan die alleen zijn eigen product 
laat zien. Veel beter kun je voor zo’n berekening te-
recht bij een onafhankelijk hypotheekadviseur die heel 
veel verschillende geldverstrekkers tot zijn beschikking 
heeft. Zo’n adviseur gaat samen met je inventariseren 
wat de wensen en mogelijkheden zijn. Elke geldver-
strekker heeft zijn eigen voor- en nadelen. Hierdoor 
krijg je een op maat gesneden hypotheekadvies. 
Het onafhankelijk advieskantoor voor alle inwoners 
van de gemeente Bronckhorst en omstreken is natuur-
lijk nog steeds Hypotheekadvies Bronckhorst.  Zonder 
kosten of verplichtingen berekenen zij voor je wat de 
mogelijkheden zijn en welke maandlasten je dan kunt 
verwachten. Hierdoor kun je precies naar de wonin-
gen kijken die in jouw bereik liggen. Hypotheekadvies 
Bronckhorst kan voor een groot aantal geldverstrek-
kers bemiddelen en heeft daarom ook altijd de laagste 
rente tot zijn beschikking die er op dat moment in de 
markt is. Ook kan Hypotheekadvies Bronckhorst mee-
gaan met een tweede bezichtiging als aankoopbemid-
delaar. Bij een NVM makelaar betaal je € 1.249,00 voor 
zijn diensten als aankoopmakelaar. Mocht de nieuwe 
hypotheek bij Hypotheekadvies Bronckhorst afgesloten 
worden dan zijn de kosten slechts € 299,00. Indien u 
een vrijblijvend advies wilt hebben dan kunt u het beste 
contact opnemen met hypotheekadvies Bronckhorst op 
telefoonnummer 0575-460038 of 06-16673986. Mailen 
is mogelijk op info@hypotheekadviesbronckhorst.nl of 
kijk op de site: www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

IJssel
computerservice

*

*www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

TECHNICAL SALES ENGINEER M/V
Fulltime - vacaturenr. VCP1147768

Als Technical Sales Engineer maak en behartig je verkoop- en/of 

service offertes. Je ondersteunt de verkoopkantoren op technisch 

en commercieel gebied op locatie. Je bezoekt internationale klanten 

t.b.v. nieuwe projecten of de introductie van nieuwe producten en 

geeft trainingen/opleidingen aan het verkoopkanaal. Je neemt deel 

aan beurzen en andere verkoopondersteunende activiteiten zoals 

marketing, acquisitie en promotie van producten. Je leidt interne en 

externe projecten op het gebied van productinnovatie.

De kandidaat die wij zoeken heeft een afgeronde technische HBO 

opleiding, bij voorkeur richting Elektrotechniek of Chemie. Je 

hebt minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie. Je hebt 

ervaring met marketing, acquisitie en promotie van producten en 

relatiemanagement, goede kennis van elektronica en affiniteit met 

procestechniek. Een goede beheersing van de Engelse en Duitse 

taal is belangrijk. Je beschikt over uitstekende communicatieve, 

commerciële en organisatorische vaardigheden. Je bent een crea-

tieve teamplayer met een flexibele instelling.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Chantal te Pas. 

Telefoonnr. 0575 – 55 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.nl 

o.v.v. het vacaturenummer.



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 14 van
2 t/m 6 april

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

H E N G E L O OPENINGSTIJDEN deze week
Dinsdag t/m vrijdag 8.00-21.00 uur

Zaterdag 8.00-20.00 uur


