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Vanwege het grote aantal muzikan-
ten is Kulturhus Het Dorpscentrum te 
klein voor het geven van een concert. 
In de aanloop naar het voorjaarscon-
cert zei Gerrit Nijenhuis, voorzitter 
van Harmonie Vorden: “We gaan het 
dit keer muzikaal ook anders doen. 
Het publiek wil tegenwoordig meer 
dan alleen luisteren naar een leer-
lingenorkest en een groep blokflui-
ters. Men wil meer entertainment, 
vandaar dat we voor een andere op-
zet van dit voorjaarsconcert hebben 
gekozen”. Met als motto “Vorden 
Movies & Pops” werd het zaterdag-
avond in een goed gevulde sporthal 
’t Jebbink een sprankelend gebeuren, 
waarbij het orkest veel filmmuziek 
speelde. Bijvoorbeeld met het num-
mer “7 inch framed”, een combinatie 
van Europese en Amerikaanse film-
muziek.

Het Harmonieorkest o.l.v. Berjan 
Morsink bracht voor de pauze ook 
“Moricone’s melody” met een prach-
tige solo van Dick Boerstoel op bugel. 
De Majorettes o.l.v. Manon Bonnink, 
kregen met name applaus van het 
publiek op de eerste rij. De rest van 
de hal kon de kleintjes niet zien, jam-

mer. Een prima optreden van de slag-
werkgroep o.l.v. Mike de Geest met in 

het nummer Drumtricks een solop-
treden van Jordi Nijenhuis op drums. 
De groep werd tijdens hun optreden 
versterkt met leden van de Eendracht 
uit Hummelo.

Na de pauze werden de muzikale re-
gisters bij Harmonie Vorden (in de 
nieuwe outfits) pas echt opengetrok-
ken. Om nog meer “schwung” aan 
te brengen en het popeffect extra uit 
te vergroten, werd het orkest aan-
gevuld met een basgitarist (Richard 
Zijlstra), pianist ( Jan Getkate) en een 
drummer (Erik Schreurs). Selections 
from Chicago, eveneens een muzi-
kaal hoogstandje. De show werd ge-
stolen door de beide vocalisten Ma-
rieke Visser en Timmy van Lingen. 
De in Steenderen wonende Marieke 
Visser heeft een conservatoriumop-
leiding gevolgd en is inmiddels ook 
koordirigent. Zo zong ze bijvoorbeeld 
ook in de musical “Aida” en “Jezus 
Christ Superstar”. Timmy van Lingen 
is naast de studie PABO elk weekend 
in de zangwereld actief. Zo is hij de 
leadzanger bij enkele bands en zingt 
hij ook in achtergrondkoortjes bij 
verschillende Nederlandse artiesten.
Marieke en Timmy kregen tijdens het 
duet “Blijf bij mij” van Paul de Leeuw, 
een staande ovatie. Solo zong Marieke 
Visser het soms bijna “hysterische” 
maar fantastische nummer ” It’s oh 
so quiet”. Timmy van Lingen blonk 
uit tijdens het zingen vaneen med-
ley van Gers Pardoel en als absolute 
kraker “Let me entertain you”,een 
indrukwekkende zangpartij. Het 
slotnummer Angels door Marieke en 
Timmy, bracht de menigte opnieuw 
in vervoering. Het Voorjaarsconcert 
van Harmonie Vorden was inderdaad 
“anders dan anders” en leuk om naar 
te kijken en te luisteren. 

Na afloop waren er bloemen voor Ma-
non Bonnink, Mike de Geest, Marieke 
Visser, Timmy van Lingen en de mu-
zikale leider en dirigent van het voor-
jaarsconcert: Berjan Morsink.

Publiek genoot van ‘Vorden Movie and Pops’

Voorjaarsconcert Harmonie Vorden
Vorden - Een groot aantal vrij-
willigers van Harmonie Vorden 
was vrijwel de gehele zaterdag in 
touw met het opbouwen van het 
podium, het aanbrengen van de 
verlichting en het plaatsen van 
honderden stoelen in sporthal ’t 
Jebbink. In feite het gevolg van 
de fusie van de beide muziekver-
enigingen Concordia en Sursum 
Corda, twee jaar geleden.

Timmy van Lingen en Marieke Visser. Foto: Rob Schmitz.
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Wij gaan door met 
de leegverkoop

Kortingen tot 70%

Aanleveren advertenties: advertentie@contact.nl
Aanleveren redactioneel: redactie@contact.nl
Tel. (0575) 551010

Graag willen wij de advertenties en de kopij voor de krant 
van de week na Pasen woensdag 16 april vóór 9.00 uur 
in ons bezit hebben, omdat ons bedrijf 2e Paasdag is gesloten. 

Denk ook aan de berichten en advertenties voor 

Koningsdag.
        Redactie Weekblad Contact

Opleiding volgen en direct voor je werk?
 

Word beroepsverkeersregelaar
Info: www.europetraffic.nl of 0314-624889

 

Openingstijden: maandag - woensdag 08.00 - 20.00 uur, donderdag - vrijdag 08.00 - 21.00 uur, zaterdag 08.00 - 20.00 uur

Eland | Hengelo (Gld) | Raadhuisstraat 53 | T: 0575 46 37 77

Bij de Plus parkeert u voor de deur!

PLUS Vrije uitloopeieren 
middelgroot 
                 per box 20 st 2.99

Geldig 7 t/m 12 april

Floryn Jonge Jenever
liter van 13,49

Nu voor10,99
Cointreau
Sinaasappel likeur
70 cl. van 21,49

nu voor18,99
Black Burn Whisky
Single Malt Reserve
70 cl. van 21,99

nu voor17,99
Johnny Walker
Black Iabel 
70 cl. van 31,99

voor 24,99

Glen Dronach
Single Malt 12 years
70 cl. van 42,99

Nu voor29,99
Vin d’Alsace
Hunawihr Pinot blanc 2012
per fles van 6,95 

nu voor5,95
 doosprijs 32,50

Pierre Jean
Vin de Pays de L’Aude Huisselectie
Rood, wit of Rose
per fles van 5,95

nu voor5,50
 doosprijs 25,00

Montes Reserva
Topkwaliteit uit Chili
Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Chardonnay of Sauvignon Blanc
per fles van 8,50 / 9,75

nu voor6,95
Graham Port
Fine Ruby, Tawny of White

nu slechts9,95
Grahams
Six Grapes Reserve
per fles van 16,95

nu voor13,95

PAASVOORDEEL

Aanbiedingen 8 april t/m 19 april



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

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

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

Aanleveren advertenties/redactie
Redactie: vrijdag 12.00 uur
Advertenties: maandag 9.00 uur 

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers Grafimedia
Tel. (0575) 55 10 10

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

! nnp

CONTACTJES
zijn uitsluitend bestemd voor parti culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria en wordt de tekst 
als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale advertentietarieven. 
Minimumprijs voor Contactjes  7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; elk 
karakter meer  0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden,  4,24 (incl. btw) extra. Reacties 
naar Weevers Grafimedia, Postbus 22, 7250 AA  Vorden. 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.

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Lezing/demo: ‘Hoe activeer ik

mijn zelfhelend vermogen’. Zie

www.acutaptuur.nl/succesver-

halen.

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
Zaterdag 12 en zondag 13 april, G.M. Wolsink, Laren.  
Tel.  0573 – 40 21 24. 
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 gemeente
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u 
bellen naar het alarmnr. (0900) 88 44 of bij grote spoed 112. 
Kleinere meldingen over de openbare ruimte? Bijv. over een 
afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet brandt, losliggende 
stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde kom (dus niet 
de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de openingstijden 
het gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook doorgeven 
via www.bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en 
leefomgeving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, 
omdat het niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, bel dan 
ons calamiteitennummer (06) 13 10 07 77. Storingen aan gemalen 
en het drukrioleringsysteem in het buitengebied svp melden via 
tel. (0575) 75 05 00. 

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

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Doetinchem - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - 
Eerbeek - Brummen.
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) 46 03 12
www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

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

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 34 05 
of (06) 22 92 96 30.
Welzijnsadviseur: Wilma Berns, e-mail: w.berns@sswb.nl
De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 
donderdag van 9.00-11.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek 
en huisbezoek mogelijk op afspraak.
Administratief medewerkende: Willy Gotink, 
e-mail: w.gotink@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.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, dieet en 
voeding, maaltijdservice, personenalarmering en thuisbegeleiding. 
Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min.), 24 uur per dag bereikbaar. 
www.sensire.nl / info@sensire.nl

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) 55 91 62 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

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

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22. Openingstijden: 
Maandag t/m donderdag: 9.30 - 17.00 uur. Vrijdag: 9.00 - 17.00 uur.
Zaterdag: 10.00 - 15.00 uur (juli/augustus t/m 16.00 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 72 27. 
www.marliesmeenks.nl, info@marliesmeenks.nl. Lid VNT, 
RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, 
doorverwijzing huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

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

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
’t Hoge 36, 7251 XX  Vorden, tel. (0573) 76 02 00
info@avonturijn.nl

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 13 april, Palmzondag, gezamenlijke gezinsdienst in de 
Dorpskerk, 10.00 uur. ds. J. Kool

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 13 april, Palmzondag, gezamenlijke gezinsdienst in de 
Dorpskerk, 10.00 uur. ds. J. Kool

Kapel in de Wildenborch
Zondag 13 april,  10.00 uur,  mevr. ds. B. Neppelenbroek. 

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 13 april, 10.00 uur, ds. Ds. T. Wiersum

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 13 april 18.30 uur, Woord en Communieviering, vg. 
Peters, pastoraalwerker 

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 12 april 17.00 uur Eucharisitieviering vg. Pastoor F. 
Hogenelst. Zondag 13 april 10.00 uur Palmzondag; familievie-
ring woorddienst vg. M. Peters, pastoraal medewerker.

Weekenddiensten

Verloren: gouden schakel-

armband, centrum Vorden. 

Vinder graag bellen met 0573-

253637.

Bij ideële kringloopwinkel “De

Werf” (stichting veilingcom-

missie), gelegen aan de Enk-

weg 11 in Vorden kunt u elke

ochtend (behalve zondags en 

‘s-maandags) van 09.00 tot

12.00 uur en daarnaast ook

nog dinsdag, donderdag- en

vrijdagmiddag van 13.30 tot 

17.00 terecht voor meubels,

kleding, witgoed, elektronica, 

huishoudelijke artikelen, boe-

ken enz. Inbrengen van goed

verkoopbare artikelen kan tij-

dens openingstijden of d.m.v.

een telefonische afspraak 

(06-44629049) of email: vc-

dewerf@gmail.com. Tevens 

kunt u via ons telefoonnum-

mer een afspraak maken voor

het ophalen van spullen. Be-

zoek onze meimarkt op 24 mei

!! Nadere informatie op onze

website: www.veilingcommis-

sie.nl.

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

de specialist voor uw gebitsp
roth

es

e

Adinda Brugman
Tandprothetische praktijk

Kastanjelaan 11b
Hengelo Gld.
0575 46 26 40
info@tppbrugman.nl
www.tppbrugman.nl

Te huur: ruime 4-kamer wo-

ning. Alles begane grond.

In buitengebied Vorden. Tel: 

0575 - 556680

Ervaren gastouder aangebo-

den, op mijn paarse bakfiets 

vol met kinderen fiets ik elke

dag het dorp door. Ben dol op 

kinderen, thuis genoeg ruimte 

om leuke opvang aan te bie-

den. Bel gerust voor meer 

info, tel.: 06-13386085.

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
Dagmenu’s 9 april t/m 15 april

Dagmenu om mee te nemen € 7,75. Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 9,00. Dagmenu bij ons consumeren € 10,75. 
(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 9 april
Lente uiensoep/Karbonade de Rotonde, aardappelen en groente

Donderdag 10 april
½ Haantje van de grill met frieten en rauwkostsalade/Tiramisu 
met slagroom

Vrijdag 11 april
Spinaziesoep/Pangafilet met pestosaus, pasta en groente

Zaterdag 12 april
Spareribs met zigeunersaus, frieten en rauwkostsalade/IJs met 
slagroom (alleen afhalen/bezorgen) 

Maandag 14 april
Gesloten

Dinsdag 15 april
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente/IJs met slagroom

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

Te huur PAASHAAS PAKKEN

DS Design Molenkolkweg 33

Steenderen 0575-452001

Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel gewoon Frits Peppelink-

hausen, tel (0575) 55 29 16,

(06) 51 60 15 16.

T.k.: Berg skelter met duo zitje 

en aanhanger, helemaal opge-

knapt incl. nieuwe banden. Tel.

06- 55976459. Na 18.00 uur.

Voorjaar het is weer tijd voor uw TUIN! Ook voor

andere BUITENKLUSSEN voor landgoed/

buitenplaats/boerderij. Bel 0636588022 of

info@wmtoolsgroen.nl



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

OERRR-KRACHTEN 
IN DE NATUUR

Ontdek je eigen 
OERRR-krachten. 
Meld je aan op OERRR.nl

Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte van 
onze dochter en zusje

Esmee
Ze is geboren op 30 maart 2014 om 15.32 uur.

Ze weegt 3770 gram zonder pamper aan 
en meet 51 cm als ze recht zou staan.

      Bas, Inge en Bente Rouwen

P. van Vollenhovenlaan 17
7251 AP Vorden

’t Is Oranje,’t blijft Oranje!

UITNODIGING 
ALGEMENE LEDENVERGADERING

Hierbij nodigen wij u van harte uit om de Algemene 
Ledenvergadering op dinsdag 8 april a.s. bij te wonen. De 
vergadering begint om 20.00 uur en zal plaatsvinden bij 
Café-Restaurant De Herberg te Vorden.

AGENDA
01. Opening
02. Ingekomen stukken/mededelingen
03. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 9 april 2013
04. Ingekomen stukken/mededelingen
05. Verslag Penningmeester
06. Verslag Kascommissie (Liesbeth Geubels-Bakker, 2e keer, 

en Gerrit Nijhuis,1e keer)
07. Verkiezing nieuw lid Kascommissie, t.v.v. Liesbeth 

Geubels-Bakker
08. Jaarverslag Secretaris
09. Verkiezing nieuwe leden van het Bestuur, t.w. de heren W. 

Sanders en M.J. Polman. (Het Bestuur stelt voor de heer 
W. Sanders te benoemen als Secretaris)

10. Werven van nieuwe bestuursleden (voorgesteld wordt een 
vrouw te zoeken voor de vacante Bestuursfunctie) N.B. De 
voorzitter A. Velhorst zal m.i.v. het jaar 2015 geen deel 
meer uitmaken van het Bestuur.

11. Overleg met commissieleden betreffende het programma 
26 april 2014

12. Programma horeca
 De horeca maakt op deze avond haar programma voor 

Koningsdag 2014 bekend.
13. Programma bestuur Koningsdag 2014
14. Rondvraag
15. Sluiting

We zien u graag op 8 april!
Secretariaat: Dhr. Sanders
Het Jebbink
7251 BL Vorden secretariaat@oranjevereningvorden.nl
Tel. 0575-553736 www.oranjeverenigingvorden.nl
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, keurslager

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

100 gram

3 stuks 500 gram

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

“Ondanks een bewogen jeugd
heb ik toch een heel mooi leven gehad.
Waarvoor allen hartelijk dank,
in het bijzonder Onze Lieve Heer”.

 (Pierre, maart 2014)

Intens verdrietig, maar dankbaar voor hetgeen hij 
voor ons heeft betekend, hebben we afscheid 
moeten nemen van mijn innig geliefde levensgezel 
en onze allerliefste vader, schoonvader en opa

Pierre André Mathieu
 

Partner van Anja Peppelman

* 
15 november 1943 † 3 april 2014

 Vorden: Anja Peppelman
   
 Breda: Alain en Renate Mathieu
  Sophie, Rémy, Carmen

Correspondentieadres: 
de Jongstraat 7
7251 SB Vorden 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar dr. Albers,
dr. Tanis, Charlotte van Hutten voor de liefdevolle 
begeleiding en Buurtzorg team Molenblik voor de 
goede zorg. 

De begrafenisplechtigheid heeft plaatsgevonden 
op 8 april 2014.

Je wereld werd kleiner
Beelden gingen vervagen
Je verlegde je grenzen
Gedachten vulden je dagen

Verdrietig, maar dankbaar voor alle liefde en
zorgzaamheid die wij van haar mochten ontvangen 
geven wij u kennis dat is overleden mijn lieve moeder, 
schoonmoeder, onze oma en overgrootoma

Gerrie Meenink-Ligtenbarg

Weduwe van Anton Meenink sinds 24 december 1995

* Vorden, 6 februari 1927     † Vorden, 31 maart 2014

Hanny Kreeftenberg-Meenink
Ben Kreeftenberg

Karina en Arno
Mila

Marleen

Correspondentieadres:
De Driekoningen 31
7041 HX ’s-Heerenberg

Onze dank gaat uit naar de verpleeghuisartsen 
dr. van Poelgeest, dr. Lemmens, het personeel van
de Hackforterhof en de Wehme voor hun goede zorg.

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op
vrijdag 4 april 2014.

Met veel verdriet in ons hart moesten wij afscheid 
nemen van onze lieve zus, schoonzus en tante

Gerrie Meenink-Ligtenbarg

Sinds 24 december 1995 weduwe van Anton Meenink

 Vorden H.J. Ligtenbarg
  J.W.E. Ligtenbarg-Langenkamp †
  E. Meurs-de Keijzer
  G.J. Groot Jebbink-Ligtenbarg
  J. Groot Jebbink

 Helmond  Susan en Nick
  Mees, Jip

 Voorthuizen  Roel en Ellen
  Pieter, Fleur

Vorden, 31 maart 2014

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

Pierre Mathieu
markante trainer van dames 4

Met grote verslagenheid hebben wij kennis
genomen van het overlijden van

Wij wensen Anja en familie sterkte voor de
periode die komen gaat.

  Bestuur en spelers
  volleybalvereniging
  DASH

Nooit meer "Screenen"
Nooit meer "Stelletje Koekenbaksters"

Op 3 April jl. bereikte ons het bericht dat onze
trainer Pierre Mathieu is overleden.

Wij wensen Anja en verder familie veel sterkte
met dit grote verlies.

Vorden: Dash dames 4



Pierre Mathieu heeft vele jaren een 
belangrijke rol vervult in het Ne-
derlandse volleybal. Na eerst voet-
baltrainer en scheidsrechter te zijn 
geweest, ging toch zijn voorkeur uit 
naar de volleybalsport. Zo werd hij 
als coach van Starlift uit Voorburg 
drie keer achtereen kampioen van 
Nederland. In totaal werd Pierre 
Mathieu in Nederland en België tien 
keer landskampioen en won hij met 
zijn teams eveneens diverse beker-
finales. Met Starlift bereikte hij in 
1978 de finale van de Europacup 1 
en won hij in 1982 de Europacup 3. 
Gedurende de periode 1998- 2000 
was Pierre Mathieu bondcoach van 
het Nederlands damesteam. 
In 2009 vertelde Pierre, nadat hij 
tot Bondsridder van de Nederlandse 

volleybalbond was ‘geslagen’, in 
een uitgebreid interview met Con-
tact over zijn jeugd, zijn schoolja-
ren en maatschappelijke carrière. 
Pierre Mathieu werd in 1943 in Ne-
derland-Indië geboren. Op 2-jarige 
leeftijd liep hij door experimenten 
van Japanse doktoren, misvormde 
benen op. Tijdens het bewuste ge-
sprek liet Pierre zijn benen zien: vol 
met ‘ritsen’ en littekens. In 1950 
kwam Pierre met zijn ouders naar 
Nederland. Toen hij 14 jaar was, 
overleden binnen acht weken zijn 

vader en moeder en kwam Pierre in 
een weeshuis terecht. Een weeshuis 
met bruut geweld, zo bleek. “Al die 
gebeurtenissen in mijn jeugd heb-
ben mij gesterkt”, zo vertelde Pierre 
destijds. 

Na de MULO en de Hogeschool in 
Tilburg werd Pierre Mathieu gedi-
plomeerd weg- en waterbouwkun-
dig beton-instructeur. Op 29-jarige 
leeftijd werd hij docent aan de MTS, 
een functie die hij tot aan de VUT 
heeft bekleed.

Voormalig volleybalbondscoach 
Pierre Mathieu overleden
Vorden - Afgelopen week is de 
voormalige volleybalbonds-
coach Pierre Mathieu op 70-ja-
rige leeftijd overleden. Pierre 
woonde sinds 2007 met zijn 
vrouw Anja in Vorden. Na een 
poos in Doetinchem te hebben 
gewoond vestigden Pierre en 
Anja zich destijds bewust in 
Vorden. Anja (geboren Peppel-
man) wilde namelijk zo dicht 
mogelijk in de buurt van haar 
ouders wonen.

De winst in de 65cc klasse ging 
naar Niels Gerritsen. Tweede werd 
Romy Davids voor Collin Schellen. 
Mike Roes was heer en meester in 
de 85cc waar veel jeugd was over-
gestapt naar de MX2 jeugd. Tigo 
Peeters was de snelle man op de 
tweede plaats voor Sylvain Theu-
nissen. De grote man in de MX2 
jeugd was Thijs Bulten die met de 
overwinning aan de haal ging. Joost 
Mokkink werd tweede en de derde 
plaats ging naar Jan Willem Arend-

sen. Wesley Aalderink won in de 
categorie Open Klasse. Michel Reins 
werd derde achter Sjoerd Eskes die 
keurig naar een tweede plaats reed. 

Bij de recreanten won Rick Tim-
mers. Richard Enzerink, de ONK 
enduro rijder, werd tweede voor 

Remco Toonk die op zondag samen 
met Gerben Vruggink meedeed 
aan een vier- uur cross in Valkens-
waard. 

De organisatie keek terug op een 
geweldige middag met in de meeste 
klassen veel spanning en strijd.

Eerste clubcross VAMC De Graafschaprijders
Vorden - Afgelopen zaterdag-
middag organiseerde de VAMC 
“De Graafschaprijders” de eer-
ste clubcross van dit seizoen. 
Het evenement vond plaats bij 
de familie Scheffer in Delden 
die een weiland ter beschikking 
had gesteld. Met uitzondering 
van de klasse 50 CC was de op-
komst goed. Overigens won 
Roan Davids deze klasse, voor 
Milan Modderkolk.

Recreantenklasse.  Foto: Henk Teerink

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

U kunt nu ook al uw aankopen doen van stofzuiger tot 
wasmachine bij www.installatiebedrijf-altena.nl 

klik webwinkel.

graag ontvangen wij u hier,
Installatiebedrijf Altena

Borculoseweg 9
Ruurlo

Wij hebben voor u ook 
de actuele boeken voor 

huwelijk- en geboortekaartjes.
Vraag ernaar in de winkel

Tevens op 
alle wenskaarten

3 halen = 2 betalen

Ook het 
adres 
voor 
al uw

SolarSmart
0314-344881
info@solarsmart.nl

WWW.SOLARSMART.NL

VANAF 1 MAART 2014 IS DE AANSCHAF VAN 

ZONNEPANELEN WEL HÉÉL VOORDELIG

PROFITEER VAN HET EEXXCLUUSIIEVVE 
BRONCCKKHORRSST PPAAKKEETT. VOOR U BETEKENT 

DIT TOTALE ONTZORGING, OMDAT:
De gehele subsidie aanvraag bij de gemeente door ons wordt geregeld.
De terugvordering van de btw door ons wordt geregeld.
Wij melden de teruglevering bij de netwerkbeheerder.
Wij garanderen 25 jaar opbrengst garantie.

Daarnaast bieden wij onze zonnepanelen aan tegen de beste prijs/
kwaliteitsverhouding inclusief full service. Kijk op www.solarsmart.nl voor 
meer informatie of bel ons direct op 0314-344881 voor een vrijblijvend 
advies op maat.

SUBSIDIE 
NOG MAAR BEPERKT 

BESCHIKBAAR!

Lochemse Golf- & Countryclub 

‘De Graafschap’
Sluitdijk 4, 7241 RR Lochem
Telefoon 0573 - 25 43 23
info@lochemsegolfclub.nl
www.lochemsegolfclub.nl

Zaterdag 12 april a.s. 

OPEN DAG 
Lochemse Golfclub
Programma van anderhalf uur met:

www.lochemsegolfclub.nl

www.facebook.com/
Lochemse Golfclub

@GCCDeGraafschap

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u een 
golfcap met het logo van golfclub ‘De Graafschap’

Golf 
Sportief
Verenigingsleven 
Jeugd
Competitie 
Netwerken

Golf op de Lochemse Golfclub: Verrassend, Uitdagend, Gastvrij!

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

Broccoli 400 gram  € 0.69
Grote zoete ananas per stuk  € 1.99
DE LEKKERSTE !!!
Navelsinasappelen 1 kilo  € 1.99

2e Kilo voor de halve prijs

DEZE WEEK !!!! 
op ons gehele assortiment gesneden groenten
2e zak naar eigen keuze  voor de halve prijs

Maaltijd:
Kant-en-klare Lenteschotel p.p.  € 6.98

Burg. Galleestraat 6a, Vorden
(0575) 55 08 50

Aanbiedingen geldig t/m maandag 14 april 2014



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

Onder het genot van een 
hapje en een drankje is dit 
de gelegenheid kennis te 
maken met de mensen die 
achter de schermen altijd 
keihard werken om dit al-
les mogelijk te maken. Tij-
dens de presentatie zullen 
de motoren en alle rijders 
met hun teams en mate-
rieel aanwezig zijn, voor 
een onvergetelijke aftrap 
van het seizoen 2014. 
Tonny Wassink de teamei-
genaar zal evenals Frank 

Bakker en nieuwkomer 
Joey den Besten, het een 
en ander ten gehore laten 
brengen over de wegrace 
en met name over de In-
ternationale Road Racing 
Championship (IRRC). Bas 
Klein Haneveld en Marco 
Leerink zullen het een en 
ander uit de doeken doen 
over de motorcross en en-
duro. Performance Racing 
Achterhoek bestaat dus 
uit een tweetal teams in 
verschillende motorsport 

disciplines. De stichting 
PRA beheert en verdeelt 
de baten en ziet toe op na-
leving van de doelstelling. 
Beide teams functioneren 

volledig onafhankelijk 
van elkaar. 
Voor verdere informa-
tie kijk eens op website: 
www.performanceracing.nl

Teamvoorstelling Performance 
Racing Achterhoek
Hummelo - Op donderdag 17 april a.s. om 20.30 
uur zal in Hummelo bij Café De Tol de teampre-
sentatie van het Performance Racing Achterhoek 
worden gehouden. De presentatie, gepresenteerd 
door Eurosport WK SBK- verslaggever en motor-
sportschilder Diederick de Vries, wordt gehouden 
voor alle club-van-50 leden, sponsoren, toekom-
stige sponsoren en andere belangstellenden.

PRA rijder Joey den Besten

Na aankomst in Museum 
Smedekinck werden de 
kinderen verdeeld in drie 
groepen, die de expositie 
bezochten, een film en 
een powerpoint-presenta-
tie te zien kregen. In de 
film zijn onder meer na-
bestaanden van de beman-
ningsleden van de Lancas-
ter ED470 te zien en te 
horen en de powerpoint-
presentatie gaat over de 
berging van de Lancaster, 
die op 23 september 1944 
in het buitengebied van 
Zelhem neerstortte. Zes 
van de zeven bemannings-
leden verloren hierbij het 
leven. De kinderen waren 
vooral onder de indruk 
van de jonge leeftijd van 
de omgekomen beman-
ningsleden, van wie foto’s 
in het museum hangen. 
En ook de bomscherf, die 
ze mochten vasthouden 
en het verhaal, dat Bert 
Schieven erbij vertelde 
over wat bommen aan 
kunnen richten, maakte 

dat ze even stil waren.
De basisscholen in de ge-
meente Bronckhorst zijn 
vanaf het begin bij de 
berging van de Lancaster 
ED470 betrokken. Tijdens 
de berging van de Britse 
bommenwerper, afgelo-
pen najaar,namenal zo’n 
700 kinderen een kijkje 
en eerder deze maand kre-
gende scholen een leskist.
Doel van het educatiepro-
ject is om een onbekend 
stukje historie, met name 
de luchtoorlog boven de 
Achterhoek en de impact 
ervan op de Achterhoe-
kers, in beeld te brengen 
om ervan te leren voor de 
toekomst.

Museum Smedekinck is 
elke dinsdag-, woensdag- 
en donderdagmiddag en 
elke 1ste en 3de zondag 
van de maand van 13.00 
tot 16.30 uur geopend. 
Nader informatie is te vin-
den op de website: www.
museumsmedekinck.nl.

Schoolkinderen onder indruk 
van expositie Lancaster ED470
Zelhem - Voor 45 kinderen kwam afgelopen don-
derdag in Museum Smedekinck in Zelhem het 
verleden even iets dichterbij. De kinderen, leer-
lingen van twee groepen acht van basisschool 
Het Hoge in Vorden, waren de eerste basisschool-
leerlingen die de expositie naar aanleiding van 
de berging van de Lancaster ED470 bezochten. Ze 
werden rondgeleid door Bert Schieven, die de ten-
toonstelling inrichtte.

JPR
Zondag 13 april
Aanvang: 16.00 uur

Gratis entree

4.99

2.99 7.99

2.79

volgens de Consumentenbond*

0.59
v   van 1.19

0.39
v   van 0.85

54%
goedkope

r

50%
goedkope

r

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

PAAS
VOORDEEL

700 g
Suikerbrood

500 g
Breekbrioche

0.5 l 

Vers geperste 
sappen

Roomboterstol
1 kg

Diverse all over prints.
Maten: S t/m XL.

Dameslegging

Vanaf woensdag 09-04-2014

Per tray.
24 violen of perkplantjes 

Keuze uit diverse modellen.
Plantenmanden

1.89

1.39 2.79

2.79

-  automatische 
inschakeling
bij schemering

-  libelle, kolibrie 
of vlinder

- incl. accu

Solar 
tuinlichtstaaf

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Vanaf woensdag 09-04-2014*Vers & voordelig!

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 09-04-2014 t/m dinsdag 15-04-2014

Kiwi’s
500 g

Bleekselderij
Per stuk

* Bron Consumentenbond april 2014.



Het is moeilijk om algemene  regels te geven over hoe je
om moet gaan met mensen die aan dementie lijden. De
ziekte verloopt namelijk niet bij iedereen op dezelfde 
manier. Bovendien is de wijze waarop iemand zich ge-
draagt gedeeltelijk afhankelijk van de persoonlijkheid
en het karakter voordat de ziekte begon. Dementie
is een chronische hersenaandoening die de hersenen
onherstelbaar beschadigt. De ziekte tast hersenfunc-
ties aan zoals het geheugen, het denken, de taal, de
oriëntatie, het handelen (zoals aankleden) en schoolse
vaardigheden (zoals rekenen). Ook hebben mensen met
dementie steeds moeilijker contact met hun omgeving.
De meest voorkomende vormen van dementie is Alz-
heimer. In het Alzheimer Café is Saskia Oosterveld, psy-
choloog, te gast om informatie te geven en antwoord te
geven op de vragen die er leven over gedragsverande-
ringen te beantwoorden.Het zal een interessante avond
worden! U bent op 16 april van harte welkom bij “De
Buren”, het bruine café van Sutfene aan de Coehoorn-
singel 3 in Zutphen. Het programma begint om 19.30
uur en de toegang is gratis net als het eerste kopje kof-
fie / thee (aanmelden niet nodig). Tijdens en na deze
presentatie is er ruim voldoende tijd en gelegenheid
om vragen te stellen en met elkaar in discussie te gaan.
Schroom niet om met uw vragen te komen! Het pro-
gramma ziet er als volgt uit: 19.00 uur Inloop en wel-
kom met koffie en thee, 19.30 uur Start gesprek met de
Saskia Oosterveld (psycholoog), 20.00 uur Pauze, 20.30
uur Gelegenheid tot stellen van vragen en discussie en
21.00 uur Informeel samenzijn. Voor meer informatie
06 46540141 of www.alzheimer-nederland.nl/zutphen.
U kunt ons ook volgen op Facebook: Alzheimer Neder-
land afd. Zutphen, Lochem en Vorden.

Gedragsverandering bij Dementie

Alzheimer Café 
Zutphen
Zutphen - Het Alzheimer Café is een trefpunt
voor mensen met dementie en hun partners, kin-
deren en vrienden. Ook hulpverleners en ande-
re belangstellenden zijn van harte welkom. Het
Alzheimer café is elke derde woensdagavond van
de maand en heeft elke maand een ander thema.
Deze maand vindt het plaats op 16 april 2014.

Bedrijfsleider Timme Koster was de 
afgelopen maanden ‘dag en nacht’ 
in touw om het renovatietraject te 
begeleiden en waar nodig letterlijk 
een steentje bij te dragen. Timme: 
“De weersomstandigheden hebben 
geweldig meegewerkt. Eigenlijk 
was ik er vanaf het begin van de 
werkzaamheden van overtuigd dat 
alles op tijd gereed zou zijn.” Op de 
plek van de voormalige entree wor-
den thans de laatste tegels gelegd 
in het prachtige ‘paviljoen’. Eerst 
de kassa, kantoor en vervolgens een 
ruimte dat plaats kan bieden aan 
circa 50 bezoekers. Bij mooi weer 
worden de schuifdeuren open gezet 
en staan de bezoekers ineens bij het 
bad, het fraaie terras en daarnaast 
de prachtige zonneweides. Timme 

Koster: “Nu hier en daar oude ge-
bouwen zijn afgebroken is er zeker 
400 m2 meter bij de zonneweides 
aangetrokken.” 
De kleedlokalen, doucheruimtes en 
sanitair, alles is inmiddels gereed. 
Aan de achterzijde van het pavil-
joen het ‘hart’ van het zwembad: 
de machinekamer. Wanneer alles 
naar wens verloopt kan het ‘hart’ 
op een rustige wijze gaan kloppen, 
want de circa 80 zonnecollectoren 
nemen de machines werk uit han-
den! Deze zonnecollectoren zijn aan 
de achterzijde van de kleedlokalen/ 
doucheruimtes geplaatst, grenzend 
aan de velden van de voetbalver-
eniging Vorden. Timme Koster legt 
uit: “Kijk, door deze slangen wordt 
water gepompt. Via de collectoren 

komt het water weer terug in de 
machinekamer en wordt het in 
het bassin gepompt. Wanneer het 
buiten bijvoorbeeld 20 graden is, 
wordt het water via de zonnecel-
lectoren opgewarmd tot 30 graden. 
Via de machinekamer blijft het 
water in het zwembad minimaal 
23 graden. Dat geeft ons jaarlijks 
een besparing van 15.000 euro op 
de energiekosten”, zo zegt Timme 
Koster trots. 

Op de zonneweide voor het bassin 
staan inmiddels ook drie zonnecol-
lectoren als parasols opgesteld. Ze 
gaan straks, met de stoeltjes ervoor, 
ook als zodanig gebruikt worden. 
Timme Koster: “Er is nog een an-
dere reden dat wij deze drie col-
lectoren hier geplaatst hebben. Ie-
dereen die hier straks binnenkomt 
wil natuurlijk weten hoe de zon-
necollectoren precies functioneren. 
Wij kunnen dan als personeel ter 
plekke informatie verstrekken. Ook 
voor de scholieren belangrijk om te 
weten hoe het allemaal werkt”.

Zwembad In de Dennen gerenoveerd
Vorden - Wat zal het personeel van het zwembad In de Dennen 
trots zijn wanneer vrijdag 25 april het zwembad zal worden ge-
opend. En niet alleen het personeel, ook de bevolking zal ongetwij-
feld apetrots zijn. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de 
renovatie van de bad- en zweminrichting. Het wordt een bijzonder 
fraai geheel wat in de verste verte niet meer lijkt op het zwembad 
anno 2013.

Timme Koster: “We zijn op schema.”

In samenwerking met Bakkerij Besselink in 
Wichmond

Krentewegge actie 
Aspirantencommissie 
Jong-Gelre Vorden-
Warnsveld
Vorden - Aspirantencommissie Jong Gelre Vor-
den-Warnsveld organiseert op zaterdag 12 april 
a.s. met medewerking van Bakkerij Besselink 
(Wichmond) een krentenwegge actie.

We gaan in de omstreken van Wichmond, Vorden en
Warnsveld langs de deuren om krentenwegge te ver-
kopen. Wij doen dit om geld in te zamelen, zodat de
aspirantencommissie leuke activiteiten kan blijven or-
ganiseren. Ben jij tussen de ± 10 en 16 jaar oud? Geef je
dan snel op, want wij kunnen jou hulp goed gebruiken!
Dit kan je doen door een mailtje te sturen naar aspiran-
ten_jonggelre@hotmail.com, graag onder vermelding
van naam, telefoonnummer en leeftijd. 
We verwachten jou om 08.30 uur aan de Dorpsstraat 25
(Café d’n Olde Kriet) in Wichmond. Als je het leuk vindt
mag je ook vrienden/vriendinnen meenemen! Geef deze
dan ook op. We verwachten rond 14.00 uur klaar te
zijn. Wij verzorgen in samenwerking met Café d’n Olde
Kriet een lunch en je krijgt van ons wat versnaperin-
gen voor onderweg. Heb jij zelf een skelter of bolderkar
waarmee je de krentenwegge gemakkelijker kan verko-
pen? Neem deze dan gerust mee! Wanneer je meehelpt
met de krentenwegge actie ontvang je korting op onze
eindactiviteit!! Graag zien wij jou op zaterdag 12 april.



De Old Iezer Jazzband is een 6-mans 
formatie die New Orleans Jazz speelt 

in een eigen sfeervolle en plezierige 
interpretatie met veel vocale num-
mers op het repertoire. Danslustigen 
wordt - letterlijk en figuurlijk - alle 
ruimte gegeven! Het concert vindt 
plaats bij Hotel Bakker aan de Dorps-
straat 24 in Vorden. De aanvang is 
15.00u, de farewell-tune zal tussen 
17.00 en 17.30u klinken.
De entreeprijs is 5 euro. Dat is inclu-
sief enkele hapjes en een lot waarmee

u kans maakt op het winnen van één 
van de fraaie CD’s die verloot worden.
Aansluitend aan het concert heeft 
u de mogelijkheid aan tafel te gaan 
voor het nuttigen van Bakker’s we-
reldberoemde halve haantje met 
frites en sla, voor de speciale vrien-
denprijs van 9,75 euro. U kunt zich 
hiervoor aanmelden bij de zaal.

Nadere info? Bel 0575-522134.

Heerlijke Jazz en halve haantjes
Vorden - Zondag 13 april a.s. is 
het weer zover: de Achterhoekse 
jazzformatie Old Iezer Jazzband 
geeft het traditionele jaarlijkse 
concert voor de vriendenclub van 
de band: De Schroothoop. Maar 
ook niet-leden zijn van harte wel-
kom!

Afgelopen zondag liet Vorden 1 zien 
dat het met een geweldige seizoen 
bezig is want ook zonder de gebles-
seerde Daan Horstman, die vooral dit 
kalenderjaar erg in vorm is, kwam 
het  tot drie prima uitgespeelde doel-
punten.

Het eerste kwartier was de wedstrijd 
redelijk in evenwicht, al was HC’03 
wat vaker voor het doel te vinden dan 
Vorden. Echt grote kansen dwong 
de ploeg uit Drempt niet af en de 
keren dat de bal voor het doel werd 
gebracht, greep doelman Verstege 
steeds overtuigend in. Vorden 1 had 
al wel laten zien dat het voetbaltech-
nisch verder is dan de promovendus 
uit 4D, maar was nog geen enkele 
keer gevaarlijk voor het doel geweest 
toen Wiebe de Jong aan de rechter-
kant de bal veroverde na een misver-
stand tussen twee HC’03 spelers. Hij 
bedacht zich geen moment en gaf de 
bal prima voor en de inlopende Gijs 
van der Veen kopte de bal in de verre 
hoek via de handen van de keeper 
binnen; 1-0. Nog geen  tien minuten 
later een identieke situatie want na-

dat in eerste instantie een aanval van 
Vorden onschadelijk werd gemaakt 
door HC’03, kwam de bal aan de 
rechterkant terecht bij Roy Böhmer. 
Die gaf een prima voorzet en de ge-
heel vrij staande Rick Schröer kon 
met een kopbal alweer zijn dertiende 
doelpunt van het seizoen aanteke-
nen. De afwezigheid van Daan Horst-
man liet zich in de productiviteit van 
de ploeg niet merken want de oplos-
sing van trainer Michel Feukking, om 
naast de sterke en balvaste spits Gijs 
van der Veen zonder een echte links-
buiten te spelen, was toch lastig te 
bestrijden door HC’03. Naast de twee 
controlerende middenvelders Eric Ol-
denhave en Wiebe de Jong kwamen 
Roy Böhmer en Rick Schröer telkens 
vanuit het middenveld de aanvallers 
Gijs van der Veen en Sam Abbink on-
dersteunen. Een kwartier voor rust 
was het dit keer de naar de linker-
kant uitwijkende Sam Abbink die de 
bal keurig met links voorzette. Op-
nieuw kon Rick Schröer ongehinderd 
inlopen en inkoppen en bracht in de 
35e minuut de eindstand op 3-0.

Na de rust bloedde de wedstrijd dood 
en kwam er niet echt ‘schwung’ in 
het spel van zowel HC’03 als van Vor-
den. De stugge en fysieke ploeg uit 
Drempt heeft dit seizoen haar beste 
resultaten behaald tegen de topploe-
gen op het moment dat zij een voor-
sprong hadden gekregen en vanuit 
de verdedigende stellingen en door 
enorme fysieke arbeid en mentaliteit 
speldenprikken kon uitdelen door in 
de ruimte te spelen die voorin ont-
stond. Komt de ploeg van KNVB- en 
Sport&Bewegen docent André Sim-
melink echter op achterstand en 
moeten zij zelf het spel maken of iets 
forceren, dan heeft deze ploeg het erg 
moeilijk want voetballend behoort 
het tot de mindere ploegen van 3c. 
Nederlagen zoals 4-0 tegen PAX, 5-0 
tegen Ruurlo, 4-1 tegen Varsseveld, 
4-1 tegen DCS en nu ook weer 3-0 te-
gen Vorden zijn dan snel verklaard. 
Vorden probeerde nog wel op jacht 
te gaan naar de vierde treffer en zo-
doende de supporters nog te trakte-
ren op een extra doelpunt, maar het 
hinkte teveel op twee gedachten. Het 
tempo van de aanvallen lag te laag 
om echt kansen af te dwingen en de 
aansluiting vanuit het middenveld 
was te mager om echt van een offen-
sief te spreken. Vorden 1 behaalde 
zodoende een regelmatige 3-0 over-
winning en staat er, vier wedstrijden 
voor het einde in zowel de competitie 
als in de 3e periode, erg kansrijk voor.

Elfde overwinning dit seizoen 

Overwinning voor Vorden 1
Vorden - Vorden 1 heeft zondagmiddag een hele regelmatige 3-0 over-
winning behaald tegen het gepromoveerde HC’03. De in het prachtige 
nieuwe paars-witte clubtenue spelende fusieclub uit Drempt/Hum-
melo, is dit seizoen een hele lastige tegenstander en heeft tegen alle 
topclubs uit 3c gewonnen. Zowel FC Winterswijk, Varsseveld, OBW, 
RKZVC en ook v.v. Vorden zijn door de stugge, fysiek sterke ploeg van 
trainer André Simmelink al een keer verslagen.

Al in minuut één hadden de gasten 
op 0-1 kunnen komen, maar keeper 
Henry Vreeman stond goed op zijn 
post. Zo deed Vreeman dat in de vol-
gende minuten nog een paar keer 
goed over. Het begin van Sociï was 
uitermate slap. In de tiende minuut 
leidde dat wel tot de 0-1. Een goede 
crosspass leidde een aanval over 
rechts in die goed werd binnenge-
werkt door de spits. Sociï herstelde 
zich na een kwartier en kon mee met 
het niveau van Voorst. Bij één van de 
eerste goede aanvallen leidde dit di-
rect tot de 1-1. Gert-Jan Loman had 
in de peiling dat Raymon Golstein 
op rechts vrij stond en bracht hem 
goed in stelling waarop de 1-1 werd 
binnengeschoven. In het vervolg ging 
het gelijk op en de rust leek, ondanks 
wat scrimmages voor de goals met 1-1 
gehaald te worden. Ware het niet dat 
Voorst nog een vrije trap kreeg die 

de zestien werd ingepompt. Dubaern 
Besseling kreeg de bal ongelukkig op 
zijn voet en passeerde zijn eigen doel-
man; 1-2. Aan de tweede helft werd 
nog vol goede moed begonnen, maar 
helaas zonder scherpte. De gasten 
kwamen via een aanval over rechts al 
snel op 1-3 waarna het geloof bij Sociï 
totaal verdwenen was. Daarna volg-
den nog vier vrijwel identieke goals 
terwijl Sociï nauwelijks in het spel 
voor kwam. Het één was het gevolg 
van het ander, maar feit blijft dat 
een ploeg zich niet op een dergelijke 
manier naar de slachtbank mag laten 
leiden. Net toen bij 1-7 de grootste 
honger van Voorst gestild leek, kwa-
men er nog twee counters overheen 
waardoor de eindstand op 1-9 werd 
bepaald. Volgende week mag Sociï 
zich proberen te herstellen in Hall te-
gen SHE. Aanvang van die wedstrijd 
is 14.30 uur.

Uitslagen zaterdag 5 april:
Sociï D1 – Angerlo Vooruit D2; 1-5
Sociï E1 – Almen E1; 13-3
Sociï E2 – AZC E5; 10-4
Robur et Velocitas F4 – Sociï F1; 2-4

Uitslagen zondag 6 april:
Sociï 1 – Voorst 1; 1-9
Sociï 2 – Brummen 3; 7-3
Sociï 3 – AZC 5; 3-2
Sociï 4 – FC Zutphen 5; 0-2
Sociï 5 (vrij)
FC Zutphen VR1 – Sociï VR1; 2-0

Programma zaterdag 12 april:
DZC ’68 – Sociï D1
Lochem SP E5 – Sociï E1
Brummen E4 – Sociï E2
Sociï F1 – FC Zutphen F2

Programma zondag 13 april:
SHE 1 – Sociï 1
Voorst 2 – Sociï 2
Gorssel 4 – Sociï 3
Wolfersveen 3 – Sociï 4
Sociï 5 – Grol 10

Sociï VR1 – Keijenburgse Boys VR1

Sociï laat zich naar de slachtbank leiden
Wichmond - Voor Sociï stond vandaag een thuiswedstrijd om des kei-
zers baard op het programma. Voor Sociï zijn de laatste wedstrijden 
dat in principe allemaal, maar ook tegenstander Voorst (winnaar eer-
ste periode) gold dit. Een open wedstrijd viel dus te verwachten.

Vanaf de eerste minuut begonnen 
de Witkampers net wat feller aan de 
wedstrijd. Ze wisten een aanval op 
te zetten: de bal belandde naast het 
doel. Het werd Ratti meteen duidelijk 
dat de Witkampers uit waren op een 
revanche na het verlies van vorige 
week. Ratti reageerde hier direct op 
door ook aan te vallen. In de derde 
minuut schoot linksbuiten Els Beren-
pas de bal op het doel, maar de keep-
ster kon de bal in de handen nemen. 
Middenvelder Kim Heuvelink had 
meerdere kansen. Zo schoot ze in de 
19e minuut vanaf 20 meter op het 
doel, maar ook deze bal kwam niet 
in het net terecht. En in de 21ste mi-
nuut kreeg Ratti een vrije trap mee. 
Kim Heuvelink schoot de bal met 
een mooie boog net over het doel. De 
Witkampers voelden de druk van de 
aanvallen en probeerde zelf de wed-
strijd naar de hand te zetten, door 
hardhandig duels te winnen en zo 
de bal te veroveren. Ratti hield zich 
staande, totdat er in de 26ste minuut 
de spits van Witkampers kon oplo-
pen na een ingooi. Bij het doelgebied 
aangekomen schoot ze linksonder in 
het doel: 1-0. Ratti nam het heft weer 
in eigen handen en ging verder met 
opbouwen en aanvallen creëren. In 
de 33ste minuut zette Ratti een cor-
ner op. Kim Heuvelink schoot met 
een mooie boog de bal tegen de bin-
nenkant van de paal, waarna de bal 
in het net terechtkwam: 1-1. Dit doel-
punt werd prachtig vastgelegd door 
Hester Eggink, zoals hier rechts te 
zien is. Hierna zette Ratti nog meer 
druk om op voorsprong te kunnen 

komen. Ratti was het meest in balbe-
zit, maar tot aan de rust resulteerde
dit niet in een doelpunt.
Na de rust was het wederom Ratti
die het balbezit overnam. In de 
47ste minuut nam rechtsmidden Es-
ther Menkveld een vrije trap. De bal
kwam bij rechtsbuiten Petra Wen-
tink terecht, maar helaas konden
de Witkampers de bal wegwerken.
De corner die hieruit volgde, werd
een kans voor voorstopster Annerie
Draisma: de bal belandde naast het 
doel. In de 54ste minuut gaf links-
buiten Els Berenpas een  voorzet.
Kim Heuvelink en Petra Wentink 
speelden de bal samen, waarna Kim
op het doel schoot, maar de bal rolde
langs de paal. In de 60ste minuut
kwam de spits van Witkampers aan
de bal. Ook dit keer kon ze snel oplo-
pen en maakte, op dezelfde wijze als
in de eerste helft, een goal: 2-1. Ratti
probeerde de wedstrijd te keren door
hun eigen spel op te zetten en diverse
kansen te creëren. De Witkampers
maakten het hen hier erg moeilijk
in door fysiek alert te spelen. Ook
werd er erg op buitenspel gespeeld. 
In de 62ste minuut nam Kim Heuve-
link een vrije trap net buiten de zes-
tien vlak voor het doel. De bal kwam
tweemaal in de muur terecht. In de
63ste minuut kreeg linksbuiten Ma-
rieke Tuinman de bal en passte deze
naar middenvelder Jessica ten Elshof.
Zij schoot de bal in de handen van de
keepster. Zo werden er diverse kan-
sen opgezet. De Witkampers bleven
stug  doorvoetballen. Na 90 minuten
voetballen, zonder de blessuretijd op
te nemen, floot de scheidsrechter de
wedstrijd af. De eindstand bleef 2-1
in het nadeel van Ratti. Aankomende
zondag spelen de Ratti Dames thuis
tegen Meddo SC vr 1.

Witkampers vr 2 – Ratti vr 1 

Ratti laat punten liggen
Kranenburg - Net als vorige week 
namen de Ratti Dames het op te-
gen het tweede team van de Wit-
kampers. Dit keer werd de wed-
strijd in Laren gespeeld.

De VOV zal nu op zoek moeten naar 
een nieuwe voorzitter. Voorlopig zul-
len de honneurs worden waargeno-
men door penningmeester Jan Ger-
ritsen. Hij was het ook die in een af-
scheidsspeech naar Marcel nog eens 
duidelijk maakte dat de VOV niet op 
zoek is naar een vervanger van hem, 
want die zal waarschijnlijk niet te 
vinden zijn. “Geen vervanger, maar 
we zijn gewoon op zoek naar een 
nieuwe voorzitter”, aldus Jan Gerrit-
sen. Daarmee nog eens duidelijk ma-
kend dat de VOV afscheid neemt van 
een bijzondere voorzitter. Jan Ger-
ritsen overhandigde Marcel o.a. een 
oorkonde, voorzien van zijn slogan: 
“Kan niet bestaat niet”. Natuurlijk 
was er voor zijn echtgenote een bos 
bloemen. Ook Hans Bakker van MKB 
Nederland vestigde nog eenmaal de 
aandacht op de bijzondere werkwij-

ze van de scheidende voorzitter en 
dankte hem voor zijn samenwerking.
Marcel Leferink dankte daarop de
leden van de VOV voor het in hem
gestelde vertrouwen en het bestuur 
voor de samenwerking van de afge-
lopen acht jaar. Zich vervelen zal hij
zeker niet want hij heeft inmiddels 
zitting genomen in de gemeenteraad
van Bronckhorst namens de VVD.

VOV neemt afscheid van 
voorzitter Marcel Leferink
Vorden - Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van de VOV 
heeft het bestuur afscheid geno-
men van haar voorzitter Marcel 
Leferink. Marcel heeft gedurende 
acht jaar op zijn eigen gedreven 
manier de voorzittershamer ge-
hanteerd.

VOCVORDENS ONDERNEMERSCAFÉ

Op donderdagavond 17 april strijkt het Vor-
dens Ondernemerscafé neer bij het  Ludge-
rusgebouw in Vierakker. Gelegen naast de 
mooiste kerk van Gelderland en met een rijk 
verleden. 
Het gebouw werd ooit opgericht als school, 
maar later voor allerlei doeleinden gebruikt. 
Van gymzaal tot bibliotheek, van bank tot ver-
deelcentrum van graan en eieren. Anno 2014 
is het een gezellig koffiehuis, met een gemoe-
delijke sfeer en plaatselijke lekkernijen. 

De gastspreekster van deze thema-avond is 
een kleurrijke persoonlijkheid. Hanneke Hei-
nen is sinds de zomer van vorig jaar actief met 
haar bedrijfje ‘het WoW-moment’. En ze tim-
mert behoorlijk aan de weg!

De essentie van het WoW-moment is verba-
zing en ontdekking. Hanneke adviseert en 
begeleidt jongeren en volwassenen bij het 
maken van studie- en loopbaankeuzes. En dat 
doet ze met overtuiging. Haar persoonlijke 

doelen? “Ik wil graag dat nog meer jongeren 
dat moment beleven en dat (jong)volwassenen 
in hun (studie)loopbaan dat gevoel van verba-
zing en ontdekking weer gaan ervaren”.  

Op deze avond kun je genieten van een heer-
lijk diner. Dit keer met producten uit de buurt 
en een biologisch tintje! En net als bij voor-
gaande edities is er weer een actieve rol weg-
gelegd voor de aanwezigen. Wie weet ervaar 
je zelf het WoW-moment…

Aanmelden kan tot 15 april door te mailen 
naar vordensondernemerscafe@gmail.com. 
De kosten voor deze avond bedragen 15 euro 
per persoon (exclusief drankjes, voor eigen re-
kening). Niet-ondernemers en introducés zijn 
ook van harte welkom.

Op de fiets naar deze thema-avond? Dat 
kan! Om half 6 vertrekt een groep leden 
vanaf het Meestershuis in het centrum 
van Vorden. Fiets je mee?

‘Worden wie je bent: het WoW-moment’
Ondernemerscafé op weg naar kleurrijke thema-avond



Zelhemseweg 21

7255 PS  Hengelo (Gld) 

Tel.: 0575 - 46 40 00

www.harmsenvakschilders.nl

ALLES ONDER ÉÉN DAK BIJ
HARMSEN VAKSCHILDERS

Is uw woning toe aan een onderhoud schilderbeurt? Dan bent u bij ons aan het juiste adres, of het nu gaat om binnen of 
buitenschilderwerk. Voor uw woning of bedrijf heeft Harmsen Vakschilders de beste materialen en de nieuwste technieken in huis. 

Zo bent u verzekerd van duurzaam schilderwerk en daar heeft u jaren lang plezier van! 

Als u nu schilderwerk laat uitvoeren vanaf e 3.000,- door Harmsen Vakschilders dan ontvangt 
u een waardebon van e 250,00 om te besteden bij Deco Home Harmsen.*

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN EN ONTDEK HET 
VAKMANSCHAP VAN RUIM 35 JAAR ERVARING!

*Actie geldig bij een offerte aanvraag voor 1 juni 2014. Waardebon te besteden aan verf, behang, raamdecoratie, gordijnen, vloeren en gereedschappen. Vraag naar de voowaarden.

HOME
deco

Ter waarde van:

Datum afgifte:

Naam winkel:

Deze bon geeft recht op een korting op uw aankoop van het hierboven genoemde bedrag of percentage.

Deze bon is uitsluitend te besteden bij de hierboven genoemde winkel en is niet inwisselbaar tegen contant geld.

CADEAUBON

C 250.- tweehonderdvijftig euro
Deco Home Harmsen

SLECHTS

6% BTW
OP SCHILDERWERK

voor woningen ouder 
dan 2 jaar.



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

Openingstijden
Op afspraak kunt u terecht:

Zonder afspraak kunt u binnenlopen:

 

aan het gemeentehuis een afspraak te 

-

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

-

eenvoudig digitaal via de website een af-

-

ken kunt u ons bellen: (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.

Jaargang 9
Nr. 15, 8 april 2014

In de week van 19 t/m 26 april is het 
in Nederland de Nationale Sport-
week. Doel van dit evenement is 
sporten en bewegen te stimuleren 
door mensen in deze week op een 
bijzondere manier kennis te laten 
maken met het sportaanbod van 
plaatselijke verenigingen. De 
 gemeente vindt dit een mooi initiatief 
en heeft sportverenigingen in 
Bronckhorst uitgenodigd om aan de 
Sportweek mee te doen. Verschillen-
de verenigingen laten u in deze week 
op hun eigen wijze graag zien wat 
hun vereniging te bieden heeft. 
 Onder meer via een survivalrun, 
 instuif of andere activiteiten demon-
streren ze aan jong en oud(er) hoe 
leuk hun sport is. 

-
gen we u van harte uit om in de Sport-

week te komen Proberen, Kijken en 
Meedoen

 enthousiast dat u meteen lid wilt 

omdat u meer gaat bewegen en 

graag verwelkomen. Ook voor kinde-
ren hebben de meeste clubs een 

 speciale activiteit georganiseerd in 
de Sportweek. Het complete 
 programma van de Sportweek en  

 verenigingen vindt u op 
www.bronckhorst.nl. 

Speciale openingsactiviteit
We luiden de Sportweek in met een 
speciale openingsactiviteit:

’t Touw op 19 april. U kunt een 5,5 

 parcours geopend voor een cross-

-

Deelnemende clubs

Zelhem, Zonnewater groep Hoog-

Zelhem, Quintus handbalvereniging 
Hengelo, tafeltennisvereniging 

vereniging Zelhem, Hengelose 

Hoog-Keppel en Jan in ’t Touw 
 Zelhem  

Meer informatie 

-

over de Nationale Sportweek is de 
gemeente de contactpersoon (tel. 
(0575) 75 02 50 of e-mail:  

staat ook op www.bronckhorst.nl.

Bronckhorster sportverenigingen doen mee aan 
Nationale Sportweek van 19 t/m 26 april 
Komt u kijkje nemen bij wat ze te bieden hebben?

over hondenpoep en loslopende 
-

ten serieus en voeren extra contro-

een waarschuwingsactie. Honden-

boete varieert van € 90 voor een 

Opgeruimd staat netjes
Hondenpoep op straat en in het 
 openbaar groen is één van de groot-

vertrouwen op het besef van de 
-

van de uitwerpselen van hun hond. 

-

-
sitieve gedrag van de meerderheid. 
Hebt u een hond en laat u uw hond 
uit in de openbare ruimte? Ruim al-

buitengebied. Zo voorkomt u ook 
een boete, die de politie of opspo-
ringsambtenaar van de gemeente 

container. 

Hond aan de lijn
In de volgende gebieden hoort de 

-
velden

In de gebieden waar honden wel los 

 Zeker als het om een hond gaat met 
-

dat de hond andere dieren gaat op-
sporen, verwonden of doden.

Veel klachten over honden-
poep en loslopende honden
Wij controleren extra!

Om tot een Toekomstigbestendig 
Bronckhorst (TBB) te komen, is in 
2012 besloten dat de gemeente op de 

-

 begroting moet besparen. Om dat te 
bereiken, vroegen we inwoners om 

-
ven op. Zo is de exploitatie van de 

-
dragen en vorige week gingen b en w 
akkoord met de overdracht van de 
sportaccommodaties in Halle en 
Steenderen.

Meisterkamp Halle
Eigendom, exploitatie, beheer en 
 onderhoud van de buitensportaccom-
modatie en beheer en exploitatie van 

 stichting Sport en Ontmoeten Halle. 

huurovereenkomst. 

Burgemeester Kruijffbad en 
 sporthal Hooge Wessel Steenderen

exploitatie en het beheer van sporthal
het Hooge Wessel in Steenderen 
 dragen we over aan de Stichting 
Sport, Cultuur en Educatie Bronck-
horst West. Het eigendom van de 

-

in een exploitatie-huurovereenkomst. 

overgedragen inclusief gemeente-

 
van de stichtingen, ondersteuning 
bieden.

Exploitatie accommodaties Halle 
en Steenderen  overgedragen aan 
initiatief nemers
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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.

Sinds 1 januari 2013 hanteren we het 
volume en frequentiesysteem voor de 
afvalinzameling en de resultaten van 
2013 zijn goed! Zo blijkt uit een rap-
portage van Berkel milieu. Het eerste 
streven van het nieuwe systeem was 
dat in 2015 in ieder geval de hoeveel-
heid restafval verminderd is tot 170 
kilo per inwoner (tov 190 kilo geme-
ten in 2011). De jaren erna moet dit 
verder afnemen om in 2030 het uit-
eindelijke doel te halen: jaarlijks nog 
maar 10 kilo restafval per inwoner in 
te zamelen. Door de uitstekende wij-
ze waarop u afval scheidt, zijn de 
streefcijfers voor 2015 in 2013 al 
ruimschoots  gehaald: er is 105 kilo 
restafval  opgehaald! Het restafval is 
afgenomen van 181 kilo in 2012 naar 
105  kilo in 2013! In totaal leverde u 
72% van het huishoudelijk afval ge-
scheiden in! Onder meer kunststof 
verpakkingen, drankpakken en textiel 
 worden veel meer gescheiden inge-
leverd dan eerder. We onderzoeken 
de komende tijd of we nog nieuwe 
mogelijkheden om afval gescheiden 
in te leveren kunnen bieden. Zo vindt 
een proef plaats in een deel van 
 Vorden met de Best-tas, waarmee 
boeken, e-goed, speelgoed en textiel 

aan huis worden opgehaald. Wethou-
der Arno Spekschoor van afval en 
 milieu: “We zien dus een enorme  inzet 
van u als inwoner bij het  gescheiden 
inleveren van afval en daar zijn we 
erg blij mee! Het  scheiden van afval 
scheelt veel  mensen geld. Bovendien 
vermindert de CO2-uitstoot erdoor en 
wordt  gescheiden afval hergebruikt 
als grondstof voor vele nieuwe 
 producten!” 

Meldingen
Het aantal meldingen van inwoners 
over de inzameling (bijvoorbeeld in 
verband met het niet legen van 
 containers of een storing) was in 
2012 1.288 en is in 2013 afgenomen 
naar 985. Dit is ca. 2,6% van het 
 aantal aansluitingen. We bekijken 
 samen met Berkel milieu hoe we het 
aantal meldingen in 2014 verder 
 kunnen verlagen.

Afval in 2013 veel beter gescheiden door 
volume en frequentiesysteem!
Dankzij uw geweldige inzet!

Afval hoeveelheden 2012 en 2013 in tonnen 
Afvalstroom 2012 2013
Restafval 6.769  3.917 
Ongescheiden grofvuil    129     115 
GFT-afval 6.173  4.383 
Papier 2.819  2.804 
Glas    961  1.002 
Kunststof verpakkingen    470     760 
Drankpakken     98     126 
Textiel    160     181 
E-goed     58      55 
KCA     28      27 
Gescheiden grofvuil       805     1.111 
Totaal 18.470  14.481 

Afval hoeveelheden 2012 en 2013 per inwoner/jaar in kilo
Afvalstroom 2012 2013
Restafval 181 105
Ongescheiden grofvuil 3 3
GFT-afval 165 118
Papier 75 75
Glas 26 27
Kunststof verpakkingen 13 20
Drankpakken 2,6 3,4
Textiel 4,3 4,9
E-goed 1,5 1,5
KCA 1 1
Gescheiden grofvuil        21        30
Totaal 493,4  388,8 

Scholenbouw in Bronckhorst
Nieuwe Piersonschool
vordert  gestaag
Fase 2 van de scholenbouw aan de 
Rozenstraat in Hengelo (nieuwe
gebouw van school De Pierson)
schiet al flink op. Op dit moment is de 
aannemer bezig met het leggen van 
onder andere de vloerverwarming, 
dekvloeren en systeemplafonds. De 
raamkozijnen zijn grotendeels voor-
zien van glas. Het gebouw krijgt acht 
leslokalen. Ruimten zoals het tech-
niek/kooklokaal, de buitenschoolse 
opvang en het speellokaal worden
met de Rozengaardsweide, die op 
 dezelfde locatie gehuisvest is, 
 gedeeld. De planning is dat de bouw 
in juni klaar is. In de zomer gebeurt 
dan het inrichten van het gebouw en 
na de zomer krijgen de kinderen les 
in hun nieuwe school. In mei begint 
de aannemer met de aanleg van de 
buitenruimte, naar een ontwerp van 
de school zelf. Ook start dan het 
 inrichten van de tijdelijke parkeer-
plaats op een deel van de geitenwei-
de op de hoek Het Iekink/Leliestraat. 
Hier komt een plek voor 10/12 auto’s. 
Daarnaast start Veilig Verkeer 
 Nederland in die periode met het 
 zogenaamde Kans-project om het 
fietsgebruik naar en van school te 
 stimuleren en het autogebruik te 

 ontmoedigen. Deze oplossing voor de 
verkeerssituatie is een proef en eind 
van dit jaar vindt een evaluatie plaats. 

Kindcentrum in Steenderen 
Samen met PRO8 (schoolbestuur 
nieuwe fusieschool in Steenderen) en 
Stichting Peuterspeelzalen Bronck-
horst hopen we het programma van 
eisen voor het nieuwe kindcentrum 
dat op de Prins Bernhardlaan in 
Steenderen moet komen half april 
gereed te hebben. Zo’n programma 
geeft bijvoorbeeld aan hoeveel 
 ruimten nodig zijn voor onder andere 
ca. 250 kinderen en welke technische 
voorzieningen in het gebouw moeten 
komen. Daarna kunnen gesprekken 
plaats gaan vinden met beoogde 
 aannemers. De planning is dat eind 
2014 gestart wordt met de bouw van 
het kindcentrum en de kinderen van 
de betrokken scholen er vanaf 

 september 2015 naar school kunnen. 
Om de nieuwe school te kunnen 
 bouwen, is een wijziging van het 
 bestemmingsplan nodig. De huidige 
bestemming is Sport en het toestaan 
van Maatschappelijke doeleinden op 
de locatie is nodig. Vanzelfsprekend 
willen we omwonenden informeren 
over de bouw van het kindcentrum en 
de aanpassing van het bestemmings-
plan. De bedoeling is om hier in mei 
een avond voor te organiseren. We 
praten geïnteresseerden dan graag 
bij over wat het nieuwe kindcentrum 
gaat inhouden, welke partijen erbij 
betrokken zijn, de voorzieningen die 
er onderdak gaan krijgen, de 
 landschappelijke inpassing en wat 
het betekent voor de verkeersituatie. 
Zo gauw een datum bekend is, infor-
meren wij u nader over de bijeen-
komst. Op dit moment worden onder-
zoeken gedaan die nodig zijn om een 
bestemmingsplanwijziging te kunnen 
starten zoals bodem- en archeologie-
onderzoek. Op de speciale facebook-
pagina www.facebook.com/
kindcentrumsteenderen kunt u de 
bouw van het kindcentrum heel ge-
makkelijk volgen en als u vragen heeft 
of een reactie wilt geven, kunt u daar 
ook terecht. Like de pagina  meteen, 
dan bent u steeds op de hoogte!

De vier winnende scholen uit de finale 
van de Bronckhorster jongerendebat-
ten gaan op 12 april tijdens het lande-
lijk basisschooldebattoernooi in 
Maarssen laten horen hoe een goed 
debat gevoerd wordt! Het gaat om de 
scholen De Steenuil (groep 7/8) uit 
Steenderen, De Vordering (groep 7/8) 
uit Vorden, Jan Ligthartschool (groep 
8A) uit Zelhem en de Hengelose Pier-
sonschool (groep Orka’s). Ca. 30 en-
thousiaste basisschoolklassen doen 
mee. Vlak voor aanvang van het toer-
nooi krijgen de groepen te horen of ze 
voor of tegen een stelling moeten de-
batteren. Om de beurt krijgen de strij-
dende groepen dan de gelegenheid 
om met hun presentatie en argumen-
ten de jury te overtuigen. Het debat-
toernooi wordt georganiseerd door 
Stichting Nederlands Debat Instituut, 
met steun van het Ministerie van Vei-
ligheid en Justitie. Staatssecretaris 
van Veiligheid en Justitie Teeven
is zelfs aanwezig zijn om de jonge

debaters van een peptalk te voor-
zien! 

Uniek project 
Het Bronckhorster basisschool de-
battoernooi wordt al sinds 2009 een 
keer per twee jaar georganiseerd 
door de gemeenteraad, met onder-
steuning van het Nederlands Debat-
instituut. Het oefenen met debatteren 
levert een belangrijke bijdrage aan de
ontwikkeling van kinderen, Ze ont-
wikkelen belangrijke taalvaardighe-
den, een kritische en analytische 
geest en betrokken burgerschap. 
Omdat zij van tevoren niet weten of zij
voor of tegen een stelling moeten de-
batteren, leren zij een casus van 
meerdere kanten te bekijken. 
Bronckhorst is de enige gemeente in 
Nederland die dit project samen met 
basisscholen organiseert. 

Deelnemers, wij wensen jullie 
veel succes!

Vier scholen uit gemeente 
naar landelijk debat toernooi!

Een balanceertraject met spring-
boomstammen in de natuurspeel-
plaats voor kinderen, een platform 
om te vissen, knusse picknickplaat-
sen om een broodje te nuttigen, 
mooie plekken om uit te kijken over 
het water of om van een ijsje te 
 genieten … Aan het veer wordt het 
straks goed toeven voor jong en 
oud. In de periode tot en met 27 juni 
worden de oevers van het Bronk-
horsterveer opgeknapt.

Wat gaat er gebeuren?
Dostal Wegenbouw voert de werk-
zaamheden uit om beide oevers op 
te knappen. In principe wordt eerst 
de oeverzijde aan de Brummense 
kant aangepast en aansluitend de 
Bronckhorsteroever. Maar de aan-
nemer start vanaf deze week ook al 
wel met voorbereidende werk-
zaamheden aan de Bronkhorster 
kant. Aan de oever van Brummen 
komen 16 parkeerplekken en aan 
de oever van Bronckhorst 15 par-
keerplekken voor recreatie en ont-
spanning. Aan de kant van Brum-
men komen diverse speelattributen 

en een standplaats voor mobiele
horeca. Aan de kant van Bronckhorst 
komt een  uitkijkplaats over de IJssel 
en wordt de Veerweg aan beiden
zijden voorzien van een extra rand, 
waardoor wandelaars meer ruimte 
krijgen en de berm beter beschermd 
wordt. Aan beide oevers komt weer 
een wachthuisje te staan. Tijdens de 
werkzaamheden zijn er tijdelijke 
parkeerplekken aan beide oevers. 
Meer informatie over dit project vindt 
u op www.
bronckhorst.nl ➝ 
Plannen en pro-
jecten ➝ Beleef 
Brummen en 
Bronckhorst of 
scan de QR-code.

Herinrichting oevers 
Bronkhorsterveer gestart

Omgevingsvergunningen 
Ontvangen op 27 maart 2014:

Aanvragen

Ontvangen op 31 maart 2014:

Ontvangen op 1 april 2014:

Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 5 februari 2014:

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
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binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, maar kan bij een uitgebreide procedure 26 
weken duren. Deze termijnen kunnen eenmaal met zes weken worden verlengd. We kunnen de 
 termijnen ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de aanvrager nodig hebben. Zodra 
een besluit is genomen, publiceren we hierover onder Verleende vergunningen op deze gemeente-
pagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen vanaf dat moment ter 
inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

NB Procedure vergunningverlening evenementen/activiteiten aangepast
Om de procedure voor een vergunning/melding voor het organiseren van evenementen/activitei-
ten te verkorten, publiceren we sinds 1 februari geen aanvragen meer  maar enkel nog de 
 verleende vergunningen (zie hieronder). Deze aanpassing past bij de inzet van de gemeente om 
regels/procedures te verminderen, waarmee het voor organisatoren/initiatiefnemers eenvou-
diger wordt activiteiten te organiseren.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 28 maart 2014:

Afgegeven op 1 april 2014:

Afgegeven op 4 april 2014:

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Verzonden op 2 april 2014:

 bijgebouw en bouw overkapping

Verlengen beslistermijn 
Verzonden op 2 april 2014:

een complexe aanvraag de nieuwe beslisdatum is nu uiterlijk 14 mei 2014

Mogelijkheden voor bezwaar 

 bekendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de 

tekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde 
gronden van het bezwaar en uw ondertekening. 

Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor dient u 

kappen van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriftenter-
mijn in  werking. Ook voor deze vergunningen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen, zodat 
de  werking van het besluit kan worden opgeschort tot na het verlopen van de bezwaarschriften-
termijn. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Verleende vergunningen

Werkzaamheden

 Helaas kunnen wij niet exact de periode van afsluiting aangeven omdat er omstandig heden kun-

weersomstandigheden.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Correctieve herziening Buitengebied 
Steenderen/Hummelo en Keppel’

-
-

pareren van enkele planonderdelen uit het op 28 juni 2012 vastgestelde bestemmingsplan 

-
stelling van dit plan zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. De wijzigingen betref-
fen het volgende:

-
duiding waarmee de bestaande autoherstelinrichting als nevenactiviteit kan worden voorgezet

-

van kracht zijn, in deze correctieve herziening onverminderd van kracht blijven met uitzondering 
van die welke als gevolg van deze herziening vervallen.

Bestemmingsplannen

Het bestemmingsplan ligt van10 april t/m 22 mei 2014 voor een ieder ter inzage.

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

alleen als u over een gml-viewer beschikt)
➝ Actueel ➝

-
noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 

Mogelijkheden voor beroep
-

bende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft ge-
bracht, alsmede iedere belanghebbende voor zover het de aangebrachte wijzigingen betreft, kan 
gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit bij de 

vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.

-
zoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Correctieve herziening 1 
Buitengebied Zelhem 2011’

-

-
gen betreffen het volgende: 

-
stemmingsplan zowel in de reges als op de verbeelding

-
gestaan om te bouwen ten behoeve van dierplaatsen

 
Het bestemmingsplan ligt van 10 april t/m 22 mei 2014 voor een ieder ter inzage.

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

alleen als u over een gml-viewer beschikt).
➝ Actueel ➝

-
noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 

Mogelijkheden voor beroep
-

bende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft ge-
bracht, alsmede iedere belanghebbende voor zover het de aangebrachte wijzigingen betreft, kan 
gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit bij de 

vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.

-
zoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Correctieve herziening 2 
Buitengebied Zelhem 2011’

-

-
gen betreffen het volgende: 

het bouwvlak mag uitsluitend plaatsvinden indien wordt aangetoond dat door de uitvoering van het 
initiatief geen significante negatieve effecten optreden voor de beschermde soorten en hun leefom-
geving

het bouwvlak mag uitsluitend plaatsvinden indien wordt aangetoond dat door de uitvoering van het 
initiatief geen significante negatieve effecten optreden voor de beschermde soorten en hun leefom-
geving

Het bestemmingsplan ligt van 10 april t/m 22 mei 2014 voor een ieder ter inzage.

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

alleen als u over een gml-viewer beschikt)
➝ Actueel ➝

-
noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 

Mogelijkheden voor beroep
-

bende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft ge-
bracht, alsmede iedere belanghebbende voor zover het de aangebrachte wijzigingen betreft, kan 
gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit bij de 

vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.
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Wijzigingsbesluit mandaat, volmacht en machtiging 2013
B en w en de burgemeester van Bronckhorst maken bekend dat zij ieder voor zover het hun dan wel 
zijn bevoegdheden betreft in hun vergadering van 1 april 2014 het wijzigingsbesluit mandaat, 
 volmacht en machtiging 2013 hebben vastgesteld. Met dit besluit hebben b en w en de burgemees-

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een ver-
zoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

ter een reeks bevoegdheden aangewezen die namens hen door medewerkers van de gemeente 
kunnen worden uitgevoerd. Het wijzigingsbesluit mandaat, volmacht en machtiging 2013 treedt in 
werking op de dag na deze bekendmaking. 

Ondermandaatbesluit
B en w en de burgemeester van Bronckhorst maken bekend dat de afdelingshoofden van de afde-
ling Dienstverlening op 2 april 2014 ondermandaat hebben verleend aan de medewerkers van hun 
afdeling. Met dit besluit hebben de afdelingshoofden aan hen gemandateerde bevoegdheden 
 ondergemandateerd aan de onder hun verantwoordelijkheid werkzame medewerkers. Het onder-
mandaatbesluit treedt ook op de dag na deze bekendmaking in werking.

Kijk en koop
     bij onze

adverteerders!
Lekker dichtbij en

een ruime keus!

  Verbouw  
  Renovatie  

  Restauratie  

Emiel Berns
&

Steven Koedam
Pastoorthuisstraat 10
7256 AX Keijenborg

T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

www.bekoebouw.nl

GroenRĳ k Doetinchem  Wassinkbrinkweg 2
0314-621021  groenrĳ k.nl

Osteospermum
Diverse kleuren. 
Potmaat 10 cm. 
Per stuk 1,79

3 voor
3,-

wk 15. Geldig van 10-04 t/m 16-04. OP=OP

Spaanse 
Margriet

  Ontwerpen van nieuwe, en veranderen 
van speciale sieraden in opdracht o.a.:

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

  Reparatie- en restauratie werkzaamheden
  Zetten van edelstenen
  Verkoop van gouden en zilveren sieraden

www.de-goudsmid.nl
Kerkweg 13 - 7021 CM Zelhem

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

Kent u de website van 
Stichting de Opdracht ?

Dagelijks een nieuwe Bijbelse bemoediging.
Van 9 april t/m 2e paasdag het paas-evangelie 

van Johannes. Lees het en verwonder u!

www.stichtingdeopdracht.nl 

Een gezellige dansavond voor paren 
en singles
Zaterdag 12 april a.s. 
aanvang 20.30 uur

(zaal open 19.30 uur 
in dansen) 
Entree €  5,-

Voorafgaande aan de dansavond dineren?
Reserveer ons Dansmenu:

2 gangen inclusief een kopje koffi  e
€ 29,50 

exclusief entree

Voor meer info en de dansagenda:
www.degoudenkarperhummelo.nl

Dorpsstraat 9, 6999 AA Hummelo, tel. 0314 - 38 12 14
welkom@degoudenkarperhummelo.nl



Het

LANDBOUW
KATERN

is een uitgave van 
Weevers Grafimedia.

In deze uitgave onder 
andere:

Veranderingen in 
 agrarische sector

Vraagbundeling 
Zonnepanelen  

Loonbedrijf Zweverink  
is er weer klaar voor

“Achterhoek is het grootste rundveehouderij-
gebied van Nederland!” Dat was voor Wolters 
het signaal om ermee te starten. De inschrij-
vingen door (toelevering)bedrijven vanuit heel 
Nederland bewijzen dat het een goede keuze 
moet zijn. Belangrijke sectoren zijn de rund-
veehouderij, mechanisatie en groot groen tech-
niek. Dit geeft ook weer dat de melktechniek 
compleet aanwezig is op de beurs. “We hebben 
natuurlijk ook tegenstanders die het niet zien 
zitten en vinden dat er te veel beurzen zijn”, 
weet de initiatiefnemer. In dit gebied echter 
niet. De blijvers in de markt zullen dan ook 
als standhouder op deze beurs aanwezig zijn. 
Dit heeft te maken met het feit dat we met de 
beurs naar het gebied gaan waar veel handel 
is. Dit is nieuw in Nederland en de markt is 

hiernaar op zoek. Met alle respect voor ieders 
mening maar niets doen is geen optie! De in-
schrijvingen vanuit de mechanisatie komen 
erg goed opgang.”
CNO Expo BV heeft veel krediet bij de boeren 
die het toejuichen dat in de Achterhoek weer 
een Landbouwbeurs komt. Wolters: “De af-
stand die bezoekers gemiddeld rijden naar een 
beurs is maximaal 60 km. De landelijke beur-
zen zijn  voor de kern van de markt en Hanno-
ver in Duitsland is het internationale podium.” 
Twee grote spelers in de sector organiseren 
diverse bijeenkomsten tijdens de beursdagen: 
denk aan een congres van ca. 600 mensen in 
een apart opgezet paviljoen. Deze partijen ko-
men binnenkort zelf met naam en betreffend 
programma naar buiten. 

Tevens is de München Grub samen met vee-
handel Dirk-Jan Kuenen aanwezig vanwege 
het 10-jarig bestaan van Fleckvieh in Neder-
land, ze doen dit met de slogan (Knallen in 
Halle) Deze laatste nodigt alle 6000 klanten 
uit door geheel Nederland uit, tevens zorgen 
ze voor veel spektakel op de beurs.Agrio Uit-
geverij viert het jaar van de abonnee tijdens 
de driedaagse beurs, hiermee bereiken we een 
groot gebied wat veel perspectief biedt. 
“We streven naar een evenement waar de 
Achterhoek zijn voordeel mee kan doen, alles 
wat we inhuren en aankopen laten we zoveel 
mogelijk in de buurt als het kan. Vandaar ook 
dat de leden en vrijwilligers van het crosster-
rein erbij betrokken worden. Tevens zijn we 
bezig met een veiling onder de standhouders, 
de opbrengst willen we schenken aan het ver-
enigingsleven in de buurt.”

De openingstijden van de beurs: 13.00 uur tot 
22.00 uur. De boeren krijgen hierdoor langer 
de gelegenheid de beurs te bezoeken na ge-
dane arbeid.

Betaalbaar op zoek naar nieuwe mogelijkheden en kansen

‘Land- en Tuinbouwbeurs Achterhoek, 
schot in de roos!’
Johan Wolters, van CNO Expo BV is ervan overtuigd dat de Land- en Tuinbouwbeurs 
Achterhoek die van 3 tot en met 5 juni plaatsvindt in Halle, een schot in de roos is. Hij 
heeft in korte tijd met zijn team, ondanks de tegenwind, toch het vertrouwen gewon-
nen van standhouders. De beurs lijkt dan ook af te stevenen op een groot succes: er zul-
len ruim 180 exposanten aanwezig zijn. De vergunning is toegewezen door gemeente 
Bronckhorst.

ELNA
GROENLOSE GIDS



Voor al uw:
Loonwerk
Grondverzet
Sloopwerken

Tel: 0573 - 491251
www.sturrisruurlo.nl
Mail: info@sturrisruurlo.nl

Verkoop van:
Straatstenen

Teelaarde enz.

Verkoop van:

Inname van:

Zaterdags tot 13.00 uur

   “““KKKwwwaaallliiittteeeiiitttsssdddiiieeessseeelll   vvvoooooorrr                              

 *Dinsdag 8 t/m dinsdag 15 april  
*Bij afname van minimaal 1000 liter € 1,075 excl. BTW 

         eeeeeennn   uuuiiitttsssttteeekkkeeennndddeee   ppprrriiijjjsss”””
            €€€   111,,,000777555***   
0575-517957 

www.brandoil.nl 

Vrijdag  18 april  10.00 - 22.00 uur
Zaterdag  19 april  10.00 - 17.00 uur
Maandag  21 april  10.00 - 17.00 uur
(2e paasdag)

Agrarische mechanisatie bv
Slangenburg - Doetinchem

Tel. (0314) 34 11 06
www.haank.nl

Wij nodigen u uit voor onze

OPEN DAGEN



De KOC Bronckhorst is tot stand gekomen door 
initiatief van Henny Rietman en Jan Borgman, 
deze hebben Jan Derksen erbij gevraagd. Mede 
door een oud potje van fokveedag Hengelo 
konden zij een mooie start maken. “Ook aan 
de KOC van Laren hebben ze veel te danken 
met betrekking tot waar je allemaal aan moet 
denken om zoiets te beginnen. Toen hebben ze 
Annet Harenberg en Gerke Wunderink erbij ge-
vraagd. Na het tweede jaar ben ik in de plaats 
van Jan Derksen in het bestuur gekomen,” ver-
telt Rudie Schennink. “Jan is nog steeds onze 
adviseur en helpende hand. Daarnaast zijn er 
nog tal van vrijwilligers actief op en rond de 
eindkeuring. Op het slotfeest eind vorig jaar is 
onze voorzitter Jan Borgman uit het bestuur ge-
gaan en zijn taak als voorzitter wordt nu door 
Annet Harenberg vervuld. Daarnaast komt Paul 
Brummelman nu ons bestuur versterken.”
“Het is ontzettend leuk om te doen, al is het een 
heel werk die hele organisatie, vooral afgelopen 
jaar het eerste lustrum,” lacht Rudie. Het jubi-

leum van de KOC in 2013 werd groots gevierd. 
Angelique Krüger van TV Gelderland praatte de-
ze ochtend aan elkaar. “Maar als je die dag dan 
meemaakt en ziet hoe de kinderen genieten, ja 
dan geniet je er zelf ook van.” Er kwam wel wat 
bij kijken om de kalveren versierd en verkleed 
in de ring te laten lopen. “Het oefenen met de 
verkleedkleren kostte heel veel tijd.” Het resul-
taat was geweldig.
Oudste dochter van Rudie en Nancy, Ilse (14), 
heeft alle vijf edities meegedaan en wil ook dit 
jaar weer meedoen. “Ze knuffelt veel met de 
dieren, leuk om te zien.” Haar broer Ruud (12) 
doet ook vanaf het begin mee en zus Maud (8) 
is van de partij. De jongste Lieke (3) is nog te 
klein om deel te nemen, maar heeft achter de 
schermen al wel de taak van assistent op zich 
genomen.
De allereerste instructieochtend van de KOC 
vond plaats bij voorzitter Jan Borgman, het 
tweede jaar was het bij Rudie op de boerderij. 
“We proberen met de instructieochtend te rou-
leren door de gemeente Bronckhorst heen, al 
mag het ook daarbuiten zijn.”
Jaarlijks zorgen 20 tot 25 kinderen voor hun 
kalfje. De deelnemers worden in verschillende 
leeftijdscategorieën beoordeeld op het voor-
brengen, toilet maken en het exterieur van het 
kalf.
Dit jaar wordt voor de eerste keer geen thuis-
keuring gehouden. “Voor de juryleden was 
er ontzettend veel werk aan,” legt Rudie uit. 
“Maar de beleving van die kinderen was ook 
een heel stuk minder naar de dag van de eind-

keuring toe.”
Rudie is zelf heel gedreven en brengt dat over. 
“Als kinderen mee willen doen, dan moeten ze 
er voor gaan. Vooral de kalfjes schoonhouden, 
wassen en poetsen is een heel werk. Als de kin-
deren jong zijn gaat het nog wel, als ze ouder 
worden is het lastiger.” Het ligt er ook aan of de 
kalfjes in stro staan, die gele vlekken zijn haast 
niet weg te poetsen. Maar de kinderen zijn heel 
inventief en zoeken de beste shampoo uit de 
badkamer om de kalfjes schoon te krijgen.

Een wens van het bestuur is wel dat er meer
publiek komt kijken bij de eindkeuring. “Nu 
komt er veel familie, aanhang en buren,”weet
Rudie. “Maar de pret is er niet minder om. De
kinderen vinden het geweldig, levendig. Ieder-
een praat met elkaar, gewoon gezellig. En de
kinderen houden er vriendjes aan over.”
Alvast voor de agenda: 24 mei: de Instructieoch-
tend is bij de familie Zents, Ruurloseweg 119 te
Vorden. De eindkeuring is 23 augustus bij Cam-
ping Warnstee in Wichmond.

Kalveropfokclub Bronckhorst al meer dan vijf jaar een begrip
Bronckhorst - De Kalveropfokclub Bronck-
horst wordt dit jaar voor de zesde keer ge-
organiseerd. In 2009 werd deze club, na 
jarenlange afwezigheid nieuw leven inge-
blazen en zaterdags 22 augustus werd de 
eerste eindkeuringdag op het terrein van 
Camping Warnstee in Wichmond gehou-
den. Het concept is eenvoudig: kinderen 
tussen 6 en 16 jaar zorgen drie maanden 
lang voor hun kalfje en laten het resultaat 
zien aan een jury.

Het jubileum van de Kalveropfokclub werd gevierd met versierde kalfjes.

STAJA is een dynamische en groeiende onderneming met een inter-
nationaal afzetgebied. De STAJA groep telt 3 werkmaatschappijen, te 
weten STAJA Machinebouw, STAJA Constructie en STAJA Wapening 
met in totaal 100 medewerkers. STAJA Machinebouw is onder andere 
fabrikant van de bekende merken: KAWECO silage en mesttechniek, 
TopLiftStaja haakarmen en levert tevens diverse half fabricaten voor 
andere machinebouwers zoals SGT. Tevens bouwt STAJA ook andere 
speciale high-tech machines voor uiteenlopende branches zoals de olie/
gas industrie, amfibie voertuigen, etc.

Voor STAJA Machinebouw B.V. zijn wij op zoek naar :

* (leerling) MONTEURS LANDBOUWMACHINES
Wij verwelkomen graag enthousiaste monteurs die net afgestudeerd zijn op MTS Landbouwtechniek / 
Werktuigbouwkunde of gelijkwaardig niveau. Werkzaamheden bestaan o.a. uit montage van mesttanken, 
bemesters, silagewagens en haakarmen.

* ERVAREN MONTEURS LANDBOUWMACHINES

Ook zijn we op zoek naar monteurs met meer kennis van hydraulische en bijhorende elektrische installaties 
met een aantal jaren ervaring.

Functie bestaat uit
 - Zelfstandig afleveringsgereed maken van machines
 - Hydrauliek montage 
 - Software / elektrische systemen aanleggen en inleren
 - Afmonteren 
 - In sommige gevallen service op locatie / in bedrijf stellen

Persoonskenmerken en gewenste motivatie
 - Je weet van aanpakken
 - Je ben niet bang om vieze handen te krijgen
 - Proactief, ondernemend en initiatiefrijk zijn eigenschappen waarnaar we opzoek zijn
 - Geen 8 tot 5 mentaliteit

Ben je een meedenker? Laat je graag je mening horen betreffende nieuwe ontwikkelingen op machine-
bouwgebied en ga je voor kwaliteit? Heb je affiniteit met de agrarische sector en landbouwmechanisatie? 
Dan nodigen we je graag uit om te solliciteren op deze fulltime functies.

Wij bieden een afwisselende baan met prima secundaire arbeidsvoorwaarden in 
een prettige werksfeer. Je motivatiebrief en CV zien we graag via de 
email: j.overkemping@staja.nl of per post: STAJA Groep, 
t.a.v. Judith Overkemping, Postbus 91, 7255 ZH Hengelo (Gld.).

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

Werken bij Staja, is werken in bran-
ches die volop in beweging zijn.  Dat 
geldt ook zeker voor de machine-
bouw tak van Staja. Door de groei 
van de wereldbevolking neemt de 
behoefte aan voedsel en dus ook 
aan landbouwmachines toe. Ook de 
vraag naar speciale machines bui-
ten de landbouw neemt nog ieder 
jaar toe. Hierbij moet men denken 
aan o.a. boormachines t.b.v. seis-
mologisch grondonderzoek, off-
road voertuigen, etc.

Om ruimte te bieden aan de groei van 

het bedrijf, werd er in 2012 een splinter-

nieuwe fabriekshal van 8.000 vierkante 

meter gebouwd aan de Molenenk in 

Hengelo. Daarbij zijn de voorbereidin-

gen voor een tweede uitbreiding van 

een extra 4.000 vierkante meter gelijk 

getroffen. 

In totaal beslaat het bedrijf nu een 

productie-oppervlakte van 18.500 vier-

kante meter. 

In de hallen werkt men aan machine-

onderdelen, maar ook aan complete 

landbouwmachines van onder meer 

Kaweco. Omdat er de komende tijd veel

machines moeten worden gebouwd, is

er behoefte aan leerling-monteurs en 

ervaren monteurs. Technisch inzicht 

en meedenkend vermogen zijn erg be-

langrijk bij Staja om tot een goed eind-

product te komen. 

Alles moet kloppen, vanaf tekentafel en 

de productie tot aan de dealers. Wil jij

meewerken aan het succes van Staja?

Werken bij Staja?



* 1 Chloorvrij reinigingsmiddel can a 20 ltr.
* 1 Zuur can a 20 ltr.      
* 1 Borstelreiniger can a 20 ltr.

De meest effectieve en smakelijk melkziekte 
drank.

€ 

Een echte 2-componenten barrière dip die 
omgevingsbacteriën de baas is. Geteste 
werking binnen 1 minuut tegen stafylokok-
ken, streptokokken agalactiae en E-coli.

Voor dit product zijn referenties van melkveehouders uit de 
regio verkrijgbaar.

al vanaf

€ 

Grove structuur stimuleert de melkgift.
Ideaal geschikt in een melkstal waar u veel 
moet lopen en weinig ruimte heeft om uier-
papier op te hangen o.a. Swing-Over.
Met deze buidel heeft u altijd het uierpapier 
bij u en kunt u het na gebruik in de 2 zakken 
naast de buidel opbergen. 

Tevens is dit papier ook leverbaar op rol. 
Vanaf € 20,- per pak 2x 1000 vel. 

Per pak van 2x 1000 vel 
Hoezo GEEN madendood meer?
1 x 5 kg. voor 400 m2 is gelijk aan 2 x  5 kg. 
Neporex.

2 of meer
        =
€      1 =

€ 

Op basis van melkzuur en chloorhexidine. 
Ideaal toepasbaar bij sprayautomaten en 
melkrobots. Verkrijgbaar in 20, 60, 200 en 
1000 ltr.

Het nieuwe klossen plakken.
MOO GLOO 2-componenten lijm 210 ml.
* makkelijk te openen tube
* 2-kleurige lijm menging 

(geel + blauw = groen)
* makkelijk aan te brengen mengtips d.m.v. 
schroefdraad

* 1 lijmpistool * 2 lijm patronen  
* 20 mengtips * 20 klosjes
* 5 klauwtape

Heeft u intresse, of wilt u meer informatie 
neem dan gerust contact op.

Minder inkuilverliezen 
door snelle stabiliteit.

Remt broei, daarom 
meer benutbaar ruw 
eiwit.

Betere ruwvoereffi ciëntie 
dankzij de toevoeging 
van enzymen.

ADVANCE Gras = 
KringloopWijzer.

al vanaf

€ 

Trekt d.m.v. geurstof vliegen en wespen aan.

€ 
 

De smakelijke en complete opstart voor uw 
koeien na het afkalveren.

€ 

€ 

al vanaf

€ 

al vanaf

€ 

al vanaf

€ 

samen voor

€

startpakket

€ 

€ 

ZBH Agriservice 

 Ringweg 28 | 7156 SH Beltrum | www.groot-zevert.nl | info@groot-zevert.nl

MESTVERWERKING?
Wij regelen het voor u.

U zoekt een betrouwbare partner voor uw mest-
verwerking en -afzet. Als erkend verwerker en met 
onze jarenlange ervaring kunt u bij Loonbedrijf 
Groot Zevert rekenen op een correcte mestver-
werking en administratieve afhandeling. Wij rege-
len het voor u van A tot Z.

Voor meer informatie of bel voor een afspraak: 0544 461825.
Of kijk op: 

Drijfmest Kunstmest

Bemesting
op maat



Rudie Schennink werd in 2012 benaderd voor 
een bestuursfunctie. “Ik verdiep me overal in, 
het nieuws, ging altijd al naar ledenbijeenkom-
sten van LTO en Campina. Ik wil weten welke 
kant het opgaat,” legt hij uit. “Dat je op de zaak 
vooruit kan lopen en weet wat speelt in de land-
bouw.”
Belangenbehartiging is ontzettend belangrijk, 
vindt hij. “We hebben veertien bestuursleden 
binnen LTO Noord, waar naast de gemeente 
Bronckhorst, ook Doesburg en Zutphen horen. 
Iedereen heeft een portefeuille. Ik heb gemeen-
te Bronckhorst en Milieu, samen met Henk Oos-
terink.”
Portefeuilles van de overige bestuurleden zijn 
Zutphen, Doesburg, vakgroep rundveehoude-
rij, varkenshouderij, intensieve veehouderij, 
akkerbouw, ruimtelijke ordening, Het Water-
schap, ’t Onderholt en Klas de Boer op. “Met alle 
partijen zitten we om tafel. Het allermooiste is 
dat we vooraf uitgenodigd worden om mee te 
denken,” legt Rudie uit. “Dan zie je niet direct 
succes, maar het is wel fijn dat je in het begin 
erbij aan tafel zit. Dan kun je meer inbrengen, 
dan je achteraf met bezwaren kan doen. Dat is 
moeilijker omdat er dan al kaders en richtlijnen 
zijn uitgezet.”
De LTO heeft twee keer per jaar overleg met 

de gemeente over gemeentelijke zaken tot aan 
bestemmingsplannen toe. “We krijgen van te-
voren de agenda of zetten zelf onderwerpen 
daarop, de vragen of opmerkingen die vanuit 
de leden naar ons toekomen.” Het gaat dan 
bijvoorbeeld om het afvalbeleid, bermbeheer, 
derogatie, asbestsanering of het plaatsen van 
zonnepanelen.
Het gaat er voor Rudie vooral om, dat de agra-
rische sector (meer) ruimte kan krijgen in de 
bestemmingplannen, zoals mogelijkheden om 
bestaande bedrijven voldoende bouwblokgroot-
te te verlenen en dat de gemeente flexibel om-
gaat met veranderingen in wet- en regelgeving. 
Verder wordt gesproken over bermbeleid en 
ganzenproblematiek.
Bij milieu gaat het niet alleen om omgaan met 
meer mest na bedrijfsgroei, het reduceren van 
ammoniakuitstoot en nitraatrichtlijnen. Het 
gaat ook om natuurbeschermingswetten, duur-
zaam bouwen en het in de gaten houden van 
landelijke kaders.
Rudie zou graag zien dat er meer mensen naar 
de LTO ledenbijeenkomsten komen. Hier wor-
den de stand van zaken onder de aandacht ge-
bracht en hoe de vele besluiten tot stand zijn 
gekomen. Er is altijd tijd voor discussie en vra-
gen vanuit de zaal. “Ben je niet in de gelegen-
heid om te komen en je bent het ergens niet 
mee eens, blijf er niet mee lopen, maar bel of 
spreek een van uw bestuurders aan en hij of zij 
zal u te woord staan of anders in contact bren-
gen met de portefeuillehouder. Zo kunnen wij 
die dingen oppakken en met de overheden in 
discussie.”
Er zijn lopende zaken waar het bestuur zich 
mee bezig houdt. “Per bedrijf heb je een melk-
quotum, een limiet en als je meer melk hebt, 
moet je superheffing betalen of de melk weg-
gooien. Dat gaat eraf in 2015 en de bedrijven 
zijn daarvoor aan het inrichten. Er zijn al nieu-
we stallen gebouwd. Je moet kansen zien en 
kansen benutten als ondernemer.”
De LTO is organisator van het project Klas de 
Boer Op. “Dat doe ik al acht jaar, dat ik groepen 
kinderen bij huis heb. Ontzettend leuk om te 
doen,” lacht Rudie. Hij zorgt dan dat het ter-
rein extra op orde is en gaat de ochtend van 
het bezoek eerst naar school om te vertellen. 
“Het is in de klas altijd muisstil en als ze op de 
boerderij zijn, zijn ze zo enthousiast met de die-
ren.” Ze vragen honderduit, zijn zeer geïnteres-
seerd en leren veel over het boerenbedrijf. “Het 
is hard nodig dat je de kinderen laat zien waar 
het voedsel vandaan komt en hoe het in zijn 
werk gaat.”

Land- en Tuinbouw Organisatie Noord

Bronckhorst - Rudie Schennink heeft samen met zijn vrouw Nancy en broer Peter 160 
melkkoeien. Zij hebben 85 hectare landbouwgrond in gebruik en zijn zelfvoorzienend. 
Ze kunnen hun mest op eigen terrein kwijt en verbouwen zelf hun voer. De koeien lig-
gen in een open stal op matrassen. Rudie is al jaren lid van LTO Noord en vindt dat men 
niet buiten belangenbehartiging kan. Er moet en wordt ontzettend veel gelobbyd, dit 
is van belang zowel op gemeentelijk niveau als provinciaal en in Den Haag en Brussel. 
Hij vindt dan ook dat diegene die geen lid is van een belangenorganisatie, profiteert op 
andermans kosten.

Bestuurslid van LTO Noord, Rudie Schennink.

Rudie Schennink tijdens een instructieochtend van de KOC.

Oswald Zantboer komt van origine uit West-
Brabant en volgde een akkerbouwopleiding. In 
1996 verhuisde hij naar Olburgen en werkte bij 
Coberco en Reca. In 1998 kwam hij in de vee-
benodigdheden branche terecht. Een paar jaar 
later startte hij, naast zijn baan, een eigen be-
drijfje in 2004. “Toen ging ik ook langs de boe-
ren, maar met de aanhangwagen,” lacht hij. Os-
wald Zantboer heeft een groot werkgebied. “De 
hele Achterhoek, Limburg en groot deel van 
Brabant.” Het is de regio van zijn vorige werk-
gever. Sinds 2010 is hij zelfstandige en werkt 5 
tot 6 dagen in de week.
Zijn vader, die op Hoeve Capellegoed een Texe-
laar fokkerij heeft, werkt met hem samen en 
is verantwoordelijk voor de inkoop, facturatie 
en dergelijke. Zijn vrouw doet naast haar werk 
de administratie. “Ik ga de boer op en rijd een 
zeven wekelijkse route langs de boeren,” vertelt 
Oswald.
ZBH Agriservice levert allerlei veebenodigdhe-
den. “Reiniging-, desinfectie- en dipmiddelen 
en dagelijkse benodigdheden, dus laarzen, over-
alls, klompen, waspoeders, klauwverzorgings-
artikelen, landbouwfolie, zaaizaden en kuiltoe-
voegmiddelen. Eigenlijk alles wat de melkvee-
houder nodig heeft op en rondom de boerderij. 
Daarnaast hebben we wel wat paarden- of hon-
denbrokken en mineralen, maar dat is meer op 

bestelling.”
Elke zeven weken gaat Oswald bij een boer de
vaste bestelling brengen, zoals melkfilters en
formaline voor het voetbad. “Wat ze dagelijks
nodig hebben om de melkmachine te reinigen
of de uiers voor te behandelen. Die vul ik auto-
matisch aan, daar bemoeien ze zich niet eens
mee,” lacht hij. “Maar daar komen vaak wat 
spullen bij. Die staan dan op het bord geschre-
ven met mijn naam erbij. Die pak ik er dan even
bij uit de bus.” In zijn rijdende winkel neemt
Oswald daarom een ruime sortering aan arti-
kelen mee.

Het klantenbestand bevat rond de 700 klanten,
maar niet allemaal hebben ze een leverantie
per zeven weken. Een aantal belt als ze wat no-
dig hebben. “Die willen niet teveel voorraad in
huis.” Als boeren een spoedbestelling hebben,
levert Oswald dit de volgende dag al uit. Jaar-
lijks bevoorraadt hij boeren met de verschil-
lende landbouwfolies. ”Regionaal lever ik zelf
uit, in de rest van het gebied doet de leverancier
het voor mij.”
De rijdende winkel van Oswald Zantboer is
herkenbaar aan de grijze bus met fraaie afbeel-
ding van een koe. ZBH Agriservice vof, Capel-
legoedweg 2, 7225 NG Olburgen, telefoon (06) 
22782681, email zbhagriservice@gmail.com.

Oswald Zantboer is ZBH Agriservice vof

Eenvoudig maar doeltreffend: ZBH staat voor ZantBoer Handel. Het bedrijf van Oswald
Zantboer levert dagelijkse benodigdheden voor de melkveehouderijsector. Hij bestrijkt
een grote regio, maar heeft ook veel klandizie in de naaste omgeving van het bedrijf. En
hij gaat met een volgepakte rijdende winkel de weg op.

Oswald Zantboer is ZBH Agriservice vof.



De Covik B.V. biedt u een breed scala aan 
werkzaamheden, zowel voor de bedrijfsmatige 

sector als voor de particulieren:
 Voor al uw agrarisch loonwerk
 Grondverzet in de breedste zin van het woord
 Straatwerkzaamheden
 Aanleg riolering
 Aanleg sleufsilo’s
 Zand- en grindhandel
 Sloopwerk
 Containerplaatsing, nu ook 6 m3 containers!
 Afvoer van puin, groenafval, enz.
 Afvalinzamelingsdepot
 Leveranties van menggranulaat
 Gladheidsbestrijding
 (Mobiel) puinbreken
 Trailer-, container- en diepladertransport
 Asbestsanering
 Toepassing vloeibare kunstmest

Ook voor:
 Sleepslangbemesting
 Afzet alle soorten (drijf)mest
 Verzorgen van uw mestverwerking d.m.v. VVO (Vervangende  
Verwerking Overeenkomst)

 Gevraagd bouw-/grasland voor de teelt van gras, maïs of graan

Bouwstraat Rijssen 

0548-789238

info@cno-expo.nl

Hoveniersbedrijf 
Gebr. Arends

Wellicht heeft uw weleens van ons gehoord of een tuin van ons gezien. Niet zo gek, we 

bestaan immers al ruim 25 jaar en zijn mede door onze Open Tuindagen een begrip gewor-

den in de regio. Toch weten veel mensen niet welke werkzaamheden tegenwoordig door 

onze deskundige hoveniers uitgevoerd kunnen worden.

Wij verzorgen:

- Tuinontwerpen 2D en 3D

- Beplantingsplannen (tevens hergebruik van uw bestaande beplantingen!)

- Aanleg van bestratingen, vijvers, vlonders, pergola’s en metselwerk

- Veranda’s en prieëlen

- Sproeiinstallatie’s en tuinverlichting

- Beplantingen (van onderhoudsvriendelijk tot liefhebberstuin)

- Tuinonderhoud zoals; voor- of najaarsbeurt, hagen knippen, gazons verticuteren en

beluchten, snoeien van bomen, onkruidbestrijding en bemestingen.

Kortom, een van de meest veelzijdige bedrijven bij u in de buurt!

Voor de komende maanden willen wij uw aandacht graag nog even richten op:

- uw gazon; door het natte najaar en de warme winter is er in veel gazons een stikstofge-

brek. Dit kan leiden tot schimmelvorming en zelfs sterfte van de zode. Met een juiste 

bemesting is dit probleem eenvoudig te verhelpen. Wij kunnen een bemestingsadvies 

opmaat geven voor uw gazon en tuin.

- engerlingen/emelten; het toepassen van Biomass Sugar kan alweer prima. Emelten

en engerlingen worden weer volop waargenomen en de eerste gevallen van schade aan 

gazons en beplanting zijn alweer een feit. Met Biomass Sugar biedt u de plant niet alleen 

biologische bescherming maar tevens zorgt het middel voor een herstel van de plant en 

de wortels.

- borders; de bodem begint lekker op te warmen en u kunt weer order brengen in uw 

borders. Weet u even geen raad meer met een probleemborder of met te wild geworden 

beplanting? Wij kunnen u adviseren en helpen met de wederopbouw zodat u deze zomer 

nog kunt genieten van een bloeiende border!

Voor bovenstaande werkzaamheden of voor advies kunt u contact opnemen met:

Last van engerlingen?
Waarschijnlijk kent u ze wel, emelten, 

engerlingen. Larven van Taxuskevers, 

rozenkevers en meikevers. Ze kunnen 

uw kostbare planten in de tuin in korte 

tijd om zeep helpen en gazons komen 

compleet los te liggen. Tot op heden 

waren er twee mogelijkheden om deze 

taaie beestjes te lijf te gaan, met che-

mische bestrijding waarbij ook nuttig 

bodemleven niet gespaard blijft, of met 

parasitaire aaltjes (nematoden).

Met het nieuwe middel Biomass Sugar blijft niet alleen het nuttige 

bodemleven gespaard maar bent u ook nog eens stukken goedkoper uit! 

Ook vliegende insecten zoals bijen en hommels lopen geen gevaar door 

het middel, net als mensen.

Biomass Sugar biedt niet alleen biologische bescherming tegen 

engerlingen, maar zorgt tevens voor een groeistimulans van uw planten. 

De wortels zullen zich snel herstellen en zelfs uitbreiden. Veel kwekers en 

zelfs internationale golfbanen hebben het middel succesvol toegepast.

U kunt het middel zeer eenvoudig zelf gebruiken. Hierbij gebruikt u 1 liter 

van het middel op 9 liter water wat goed is voor zo’n 125m² tuin/gazon. 

Gebruik het middel 6 tot 8 weken na de vlucht van de kevers is (of als u de 

eerste engerlingen waarneemt). Na toedienen dient Biomass Sugar met 

8-10 liter per m² tuin/gazon ingeregend te worden. 

Prijzen incl. BTW: - 1 t/m 5 liter   € 17,25 per liter

   - 6 t/m 10 liter € 16,25 per liter

   - 11 t/m 20 liter € 15,25 per liter

   - 21 liter >  € 14,25 per liter

Het middel is exclusief verkrijgbaar bij Hoveniersbedrijf Gebr. Arends. 

Bestellen kan telefonisch, via de mail of de webshop op onze website.

Hoveniersbedrijf Gebr. Arends
Lankhorsterstraat 25a
7234 ST Wichmond
T: 0575-463507
E: info@gebr-arends.nl
I: www.gebr-arends.nlLet op: het BTW-voordeel van 6% ipv 21% op het uurloon geldt nog 

tot 31 december 2014!
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Veel boerenbedrijven met een eigen brandstof-
tank moeten deze in augustus 2015 opnieuw 
laten keuren. Zeker dan wordt de overweging 
tussen eigen tank en tanken aan de pomp in-
gewikkelder. 
Brand Oil is een zelfstandige oliehandel en ex-
ploitant van tankstations sinds 1982. In die tijd 
heeft de markt al veel veranderingen onder-
gaan. Zo is de verkoop van huisbrandolie na-
genoeg verdwenen en zijn tankstations vaker 
onbemand. In 2002 is Brand Oil begonnen met 
haar onbemande formule amiGo. Om meer 

kennis en armslag binnenshuis te halen werd 
in 2012 oliehandel Compaan overgenomen.
Vanuit het hoofdkantoor in Zutphen worden 
nu 70 eigen tankstations aangestuurd en wor-
den de oliehandel klanten beleverd. De doelstel-
ling daarbij is dat de opgebouwde kennis ten 
goede komt aan de klant. Zo kan een klant al-
tijd terecht voor een solide advies voor olie en 
brandstof. 
De brandstofmarkt is voortdurend in bewe-
ging. Accijns en BTW worden jaarlijks veran-
derd, maar ook milieuregels worden strenger. 
Nieuwe (bio)brandstoffen en toevoegingen zo-
als Adblue zorgen voor een steeds breder aan-
bod terwijl motoren steeds verfijnder worden 
en brandstoffen en smeermiddelen met exacte 
specificaties eisen. 

Laat u informeren wat voor u de beste en voor-
deligste oplossing kan zijn. De experts van 
Brand Oil kunnen u helpen met het maken van 
de juiste keuzes. Leveringen aan huis combine-
ren met tanken aan de pomp. 
Informatie en contactgegevens zijn te vinden op 
www.brandoil.nl

Brand Oil Oliehandel ziet 
agrarische sector veranderen

Na het afschaffen van rode landbouwdie-
sel in januari 2013 is voor veel boerenbe-
drijven de inkoop van brandstof sterk ver-
anderd. De diesel die nu via de oliehandel 
wordt verkocht is dezelfde als bij een tank-
station. Zeker met de sterke concurrentie 
tussen onbemande tankstations is het re-
gelmatig voordeliger om gewoon aan de 
pomp te tanken. De vraag is dan vaak: wat 
is beter, snel en gemakkelijk tanken aan 
huis of voordeliger tanken maar wel om-
rijden naar een tankstation?

Voordelen
Zonnepanelen zijn de afgelopen jaren steeds 
goedkoper geworden. Door grootschalig in te 
kopen wil Vraagbundeling Zonnepanelen voor 
LTO-leden de aanschafprijs van zonnepanelen 
nog verder naar beneden brengen. 
Dit doen zij door inkooprondes te organiseren. 
De gemiddelde levensduur van zonnepanelen is 
25 tot 30 jaar. Door gezamenlijke inkoop wordt 
een acceptabele terugverdientijd nagestreefd. 
Naast het inkoopvoordeel is de terugverdientijd 
ook afhankelijk van het energieverbruik, het 
gebruik van fiscale maatregelen en de moge-
lijkheden voor teruglevering van elektriciteit 
aan het net. De werkelijke terugverdientijd ver-
schilt dus per bedrijf. 

Zorgvuldig aanbestedingstraject 
De basis van Vraagbundeling Zonnepanelen is 
het zorgvuldige aanbestedingstraject. Bij het se-
lecteren van de beste leverancier gebruikt LTO
Energie harde criteria waaraan het aanbod van
de betreffende leveranciers moet voldoen. Meer
dan 75 Nederlandse leveranciers zijn bekend bij
LTO Energie waarvan tientallen leveranciers per
ronde worden gevraagd om een offerte uit te
brengen. Deze offertes worden beoordeeld door
specialisten bij LTO Noord, LLTB en ZLTO (zo-
wel leden als bestuurders). Bij het maken van
de keuze kijkt LTO Energie niet alleen gekeken
naar prijs, maar vooral ook naar de kwaliteit en
het rendement van de installatie. Tevens wordt
de leverancier getoetst op betrouwbaarheid, de
financiële situatie van het bedrijf, de leverings-
capaciteit en de serviceverlening. Johan Schuite-
maker van LTO Energie legt uit: “Het is een zeer
zorgvuldig traject zodat we op het moment van
gunning het beste aanbod selecteren. We kie-
zen niet voor de gemakkelijkste weg, we gaan
steeds in zee met een andere leverancier. Tot nu
toe is in elke ronde steeds een andere leveran-
cier als beste uit de bus gekomen”.  

10 megawatt
Intussen heeft LTO Energie in ruim anderhalf
jaar meer dan 45.000 zonnepanelen afgezet bij
ruim 400 bedrijven in de agrarische sector. Dit
komt neer op een totale capaciteit van meer dan
10 megawatt. De opgewekte elektriciteit wordt
overwegend gebruikt voor het eigen bedrijf en
huishouden. 

Vrijblijvend aanmelden?
Momenteel is Vraagbundeling Zonnepanelen in
volle gang met de vierde ronde. Tenten Solar uit
de Achterhoek heeft deze ronde gewonnen. Ge-
interesseerde LTO-leden kunnen zich inschrij-
ven via www.vraagbundelingzonnepanelen.nl

Vraagbundeling Zonnepanelen 
 ondersteunt LTO-leden

Er is volop belangstelling voor zonne-energie. Ook bij agrariërs. Verduurzaming van de
agrarische bedrijfsvoering is voor de drie LTO Organisaties (LTO Noord, LLTB en ZLTO)
een belangrijk speerpunt. Daarin past ook het zo goed mogelijk benutten van zonne-
energie door het plaatsen van zonnepanelen op agrarische gebouwen. Hierbij komt 
Vraagbundeling Zonnepanelen/LTO Energie om de hoek kijken.

Het voorjaar is al in volle gang, en dat bete-
kent dat ook het loonbedrijf weer op volle 
toeren bezig is. In februari is het mestseizoen 
begonnen, en door het mooie voorjaar is ook 
het eerste gras al gemaaid.
Loonbedrijf Zweverink vindt het belangrijk 
om zo efficiënt mogelijk te voldoen aan de 
wensen van haar klanten, en het machine-
park maakt dit mogelijk. De zelf ontwikkelde 
mestscheider zorgt voor de verwerking van 
vloeibare mest tot (box)strooisel. En met de 
36-kuubs transporttank krijgt het bedrijf de 
mest zo snel mogelijk van punt A naar punt 
B, zodat het zo efficiënt mogelijk verwerkt 
kan worden. 
Nadat de mest zijn werk heeft gedaan, begin-
nen de gewassen te groeien en kunnen zij 
geoogst worden. Nu al is het eerste gras ge-
maaid en in de kuil verwerkt. Voor gras is het 
moment van oogsten bepalend voor de kwa-
liteit. De hark met 12.5 meter werkbreedte, 
pers- en wikkelcombinatie voor ronde balen 
en de beschikking over een extra hakselaar 

zorgen ervoor dat Loonbedrijf Zweverink het 
gras op het juiste moment, op de gewenste 
manier oogst. Alles om u, in dit nu al prach-

tige voorjaar, zo goed mogelijk van dienst te 
zijn. Loonbedrijf Zweverink is er weer klaar 
voor!

Loonbedrijf Zweverink is er weer klaar voor

Hengelo - Na de zachte winter is Loonbe-
drijf Zweverink uit Hengelo weer hele-
maal klaar voor het seizoen.



PELGROM, uw land- en tuinbouwspecialist 

we zijn o.a. 
dealer van:

voor verkoop, onderhoud en reparatie...

Broekstraat 1a – 6999 DE Hummelo 
Tel: 0314-38 18 42 –  info@pelgrom.nl www.pelgrom.nl 

Ook in 2014 zijn wij 
u weer graag van dienst!

Alles voor bewerking van uw mest:

� Mobiel mestscheider
� 36m3 mest transporttank, incl. AGR/GPS
� Vervaet Hydrotrikes

Vervolgens oogsten?

� Hark met 12.5 meter werkbreedte
� Pers- wikkelcombinatie voor ronde balen tot 1.5 meter
� Mogelijkheid tot het inzetten van een derde hakselaar

www.loonbedrijfzweverink.nl
info@loonbedrijfzweverink.nl

0575 - 461701

Wie A zegt...

AB Oost, Scheggertdijk 22, 7218 NB Almen, T 0900 - 9896, www.aboost.nl
AB Oost, T 0900-9896. Kijk voor een vestiging in de buurt op www.aboost.nl

Interesse?
Neem contact op met onze vestiging in Doetinchem 
via: 0324-749650 of infodoetinchem@aboost.nl 

AB Oost is al 50 jaar een van de grootste arbeidsbemiddelaars in de Agri- en 
Foodsector. Onze wortels liggen in de agrarische sector. Ziektehulp aan boeren 
is en blijft de basis van ons bedrijf. U bent bij ons aan het juiste adres voor o.a.:
• Bedrijfsverzorging
• Eu-medewerkers (Cross Border Services)
•  Uitzenden en detacheren (vakkrachten, agrarisch medewerkers, 

productiekrachten, studenten/scholieren)
• Werving en selectie
• De Reductieregeling

…zegt Vakmensen 
met karakter

Uw arbeidsvraag 
Onze zorg



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

In wisselende volgorde zijn dit de 
streekproducten, leefbaarheidafde-
ling, culinaire zone en de wolgerela-
teerde activiteiten. Wat de streekpro-
ducten betreft moet heel ruim worden 
gedacht, namelijk van bijenhoning 
tot rundvlees en van speltproducten 
tot zelfgemaakte thee. In de leefbaar-
heidafdeling komen zaken aan bod 
die de leefbaarheid op het platteland 
bevorderen, denk aan zaken als zorg 
en voorzieningen. De culinaire zone 
wordt gevormd door een aantal res-
taurants die zowel schapenvlees be-
reiden op de Hollandse manier als 
ook op de Islamitische manier. Waar 
het allemaal om draait is het scheren 
van de schapen, zoals te zien bij de 
wolgerelateerde activiteiten. Daar-

naast zijn er vele technieken te zien
om de wol te bewerken tot artike-
len, die tevens aangeboden worden. 
Tijdens het evenement bij Feltsigt is
er veel vermaak naast de genoemde
activiteiten, zoals een vliegshow met
vliegtuigen en helikopters, een hon-
denshow/ training, minikraan clinic,
grote speelweide met o.a. skelterbaan
en natuurlijk alle dieren met hun
jongen. Voor de inwendige mens zijn,
naast de culinaire zone, ook boeren-
ijs, snacks, dranken met en zonder al-
cohol en natuurlijk vele lekkernijen 
in de aanwezige stands verkrijgbaar. 
Het schaapscheerdersfeest heeft een
kleine entreeprijs die geldt van 10:00
‘s morgens tot 18:00 uur ‘s middags.
Parkeren is gratis.

Schaapscheerdersfeest Bekveld

Bekveld - Bij kinderboerderij Feltsigt wordt het tweejaarlijkse Schaap-
scheerdersfeest georganiseerd op 3 en 4 mei. Het evenement staat bol
van de activiteiten en is daarom deze editie opgedeeld in 4 segmenten.

Wolbewerking

Hannie en Volkert van de Herberg, 
hadden nog een speciale verrassing 
voor de afdeling in petto door het 
aanbieden van een slagroomtaart 
compleet met logo. Een geste die zeer 
op prijs werd gesteld. 

Omdat het een speciale avond betrof 
hield FNV Bouw een actie om geld in 
te zamelen voor de Hospice te Zut-
phen.(Een Hospice is een huis waar 
mensen de laatste fase van hun leven 
kunnen doorbrengen. Het biedt deze 
mensen, een veilige omgeving die 
voelt als thuis. De gasten krijgen zorg 
die gericht is op hun welbevinden). 

Voor deze actie heeft FNV Bouw een
bijzondere giftpot van de Hospice ge-
plaatst. Loek Melissen, oud district-
bestuurder vertelde de aanwezigen 
over de veranderingen en de nieuwe
FNV, waarna de jubilarissen werden
gehuldigd. Dit waren: M. Bargeman
(12,5 jaar) , B. Wassink en A.J. Bosch(
25 jaar), G.J.H. Hartman, A.J. Kersten
en J.M.A. v/d Steen (40 jaar), B.J.R.M.
Bouwmeister, J. Boogman, M. Heijink,
A.J. Kamperman, W. Reimann en A.
Witteveen (50 jaar) en J. Knol (60 jaar
lid). Totaal 32 jubilarissen. Degenen 
die niet aanwezig konden zijn krijgen
het insigne thuis overhandigd.

Succesvolle contactavond 
FNV Bouw

Vorden - Afgelopen vrijdagavond hield de afdeling IJsselvallei van de
FNV-Bouw in zaal de Herberg de jaarlijkse contactavond. Een jubileum
avond omdat het in deze vorm voor de 20e keer werd georganiseerd.
Duo Reality Music zorgde al die 20 jaren voor de muziek. Zij werden
daarvoor door De Herberg in de bloemetjes gezet.

Tijdens het Open Huis introduceert 
Tweewielercentrum Fokkink twee 
nieuwe modellen van Gazelle met 
de middenmotor: namelijk de Ga-
zelle Impulse en de Gazelle Orange 
met Bosch motor. Men kan zowel 

zondag 13 april als Tweede Paasdag 
gratis proefrijden tijdens de Opstap-
dagen bij Fokkink Tweewielers aan 
de Garvelinkkampweg. Met de intro-
ductie van de Gazelle Impulse en de 
Gazelle Orange EM met Bosch motor 

introduceert Gazelle een vervolg op 
de succesvolle Orange Innergy met 
elektrische ondersteuning. Ook kan 
men kennis maken met de nieuwe 
Batavus Monaco en Batavus Mont 
Blanc: twee nieuwe geweldenaars uit 
de Batavus stal. Overtuig uzelf tijdens 
een proefrit van het gemak van de 
elektronische ondersteuning. U fietst 
werkelijk fluitend tegen de wind in. 
Ook fietsen heuvelopwaarts, met 
een kind achterop, of met een zware 
boodschappentas,wordt puur plezier. 
Naast Gazelle en Batavus heeft het 
Ruurlose wielercentrum ook fietsen 
met elektrische ondersteuning van 
Koga en Victoria. Ook voor nieuwe 
modellen stadsfietsen en niet te 
vergeten de kinderfietsen kan men 
natuurlijk bij Tweewielercentrum 
Fokkink terecht. Vanaf dit voorjaar 
zijn Bennie en Mark Fokkink tevens 
dealer van het merk Unionwelke op-
nieuw in de markt is gezet en dan in 
de lage prijsklasse. Ook voor rollators 
en scootmobielen kan men bij Fok-
kink uitstekend terecht.

Attentie
In verband met het dertig jarig jubi-
leum trakteert Tweewielercentrum 
Fokkink iedereen die in de week van 
13 april t/m Tweede Paasdag dertig 
euro of meer besteed op een aardige 
attentie die wordt aangeboden met 
medewerking Bakkerij Besselink uit 
Ruurlo en Wichmond.

Gratis proefrijden op zondag 13 april en Tweede Paasdag

Open Huis bij Tweewielercentrum 
Fokkink

Ruurlo - Tweewielercentrum Fokkink in Ruurlo bestaat dit jaar dertig 
jaar. In het kader van dit jubileum houdt Tweewielercentrum Fok-
kink Open Huis op zondag 13 april van 12.00 tot 17.00 uur en op Twee-
de Paasdag van 11.00 tot 17.00 uur.

Tijdens het Open Huis introduceert Tweewielercentrum Fokkink twee nieuwe modellen 
van Gazelle met de middenmotor: namelijk de Gazelle Impulse en de Gazelle Orange met 
Bosch motor.

Albert en Everlien Janssen hadden 
weer hun best gedaan om het de 
kinderen en hun (groot) ouders nog 
meer naar het zin te maken. In de 
wintermaanden werden, behalve het 
organiseren van het Kerstevenement, 
de aanpassingen gedaan aan het ter-
rein en werd gezorgd voor een gezon-
de beestenboel.
De Zitschure is onder handen geno-
men, waarbij al het kleine speelgoed 
naar de zolder verhuisde. Na een op-
ruimbeurt en het schilderen van de 
houten vloer in frisse kleuren, kun-
nen daar de kleinere gasten zich pri-
ma vermaken. Rubén en Linda waren 
de eerste kinderen die een kijkje gin-
gen nemen en zij waren al snel druk 
in de weer met trekker en hijskraan.
De voetbaltafel verhuisde naar een 
open schuur verder op het terrein, 
waar de jeugd zich nu kan uitleven 
zonder de koffiedrinkende gasten in 
de Zitschure tot last te zijn. Daar is 
nu meer ruimte om even rustig te 
zitten.
Door de aanleg van een doorgang 
van de konijnenschuur naar de kal-
koenenweide, kunnen de wandelaars 

meer genieten van de prachtige pauw. 
Eenmaal bij de skelterbaan aangeko-
men, kan veilig worden overgestoken 
als het verkeerslicht op groen staat.
Ook de geitenwei heeft een eigen 
ingang gekregen. Daarmee werden 
twee doelen bereikt, want bezoekers 
van de geitjes hoeven niet meer door 
de zandbak. Dat is handig en hygië-
nisch. Er staat bovendien een borstel 
om na het bezoek aan de geitjes de 
voeten te kunnen vegen.
Dit jaar zal een maïsdoolhof worden 
aangelegd. Verschillende routes kun-
nen worden gekozen. In de agenda 
kan alvast het schaapscheerdersfeest 

worden genoteerd. Deze wordt ge-
houden op zaterdag 3 en zondag 4 
mei.
Net als vorig jaar is Kinderboerderij 
Feltsigt een Wecycle inleverpunt. 
Kleine elektrische apparaten kunnen 
in de daarvoor bestemde groene bak 
worden gedeponeerd. Goed voor het 
milieu en goed voor de portemonnee 
van de kinderboerderij, die de vergoe-
ding die zij daarvoor krijgt, gebruikt 
voor de speeltoestellen van hun gas-
ten.

Meer informatie is te vinden op:
www.feltsigt.nl

Kinderboerderij Feltsigt opent 
nieuw seizoen
Bekveld - Het weer was, op een 
buitje na, prima om naar de Kin-
derboerderij in Bekveld te gaan. 
Feltsigt opende het hek op zon-
dag 6 april. Al direct om 10.00 
uur kwamen de eerste gasten die 
met veel plezier het terrein gin-
gen verkennen. Zij genoten van 
de prachtige bloesem, de jonge 
dieren en de nieuwe speelgele-
genheden.

De nieuwe speelzolder, tussendoortjes en veel speelmogelijkheden bij Feltsigt.

De JPR Strinxband speelt covers en 
eigen werk en heeft in het (ruim) 
10-jarig bestaan veel podiumerva-
ring opgedaan. Zo stond de band 

in het voorprogramma van onder 
andere Vengeance, Golden Ear-
ring, De Dijk, Normaal, Jovink, en 
Direct. Daarnaast vele optredens in 

cafés, feesttenten en festivals. Op 
het repertoire staan nummers van 
de Black Crowes, Iggy Pop, Beatles, 
Herman Brood, CCR, Stones, Rod 
Stewart.
In de JPR Strinxband spelen Ma-
thieu Muller (bas/zang), Maarten 
Oonk (drums/zang), John Piek (gita-
ren/zang), Thomas Kroeze (gitaren/
zang) en Edgar Francken (alt- en 
baritonsax/zang).

JPR Strinxband bij café ‘de Tol’
Wittebrink - Het muzikale winterseizoen bij eet- en muziekcafé 
‘de Tol’ in de Wittebrink wordt zondag 13 april afgesloten met een 
optreden van de JPR Strinxband. Deze Rockband speelt uit pure 
passie voor de Rock, die wordt gespeeld, zoals de Stones dat in de 
jaren ‘70 deden. Het optreden begint om 16.00 uur en de entree 
is gratis.

Er zijn verschillende wrakstukken te 
zien, zoals onderdelen van het lan-

dingsgestel, de motor en de cockpit.
Ook krijgen bezoekers informatie 
over de bemanning en hun missie.
Museum Smedekinck is gevestigd
aan de Pluimersdijk in Zelhem. Voor
meer informatie en openingstijden
zie www.salehem.nl. Zeker de moeite
waard!

Expositie Lancaster ED470 
in museum Smedekinck
Zelhem - Op 1 april is een expo-
sitie geopend over de Lancaster 
ED470, de bommenwerper die 
eind 2013 is geborgen aan de 
Hummeloseweg in Zelhem.



De mensen kwamen al vanaf 13.00 
uur en bewonderden de fraaie ruim-
ten. Het Kunstgemaal, waar de kun-
stenaars Marijke de Goey, Maarten 
van Aken, Filip Jonker en Merel Jan-
sen hun werken exposeerden mocht 
rekenen op positieve reacties. Ook 
bij het design van vormgevers Hoff-

meijer – Dekker stonden velen even 
stil. Bij het VVV agentschap werden 
al verschillende informatiebrochures 
en flyers bekeken en meegenomen. 
Op de bovenverdieping van het voor-
malige woonhuis kon het atelier, de 
artist in residence, worden bekeken.
Vanuit het Keukengemaal, met de 
wandschildering van Ingeborg Pan-
jer, genoten de gasten van het gewel-
dige uitzicht over de uiterwaarden 
richting IJssel. Vanuit deze ruimte 
kregen de gasten hun drankjes en 
hapjes geserveerd, verzorgd door De 
Gouden Leeuw.
Gedurende de middag werden de 
mensen zowel binnen als buiten 
vermaakt met allerlei kunstvormen, 
zoals zang en performance, film en 
rondleidingen. Daarnaast kon het ge-
maal worden bekeken.
Het weer werkte prachtig mee aan 
deze gezellige, kunstzinnige middag. 
Zowel op het terras als de picknick-
plaatsen en in de bermen kwamen de 
gasten gezellig met elkaar in gesprek. 
Zij waren het met elkaar eens, dat 
deze galerie een aanvulling is op dat-
gene wat de gemeente Bronckhorst 
biedt.

Enorme belangstelling voor opening 
Kunstgemaal in Bronkhorst
Bronkhorst - Joost Wolters hoop-
te op veel belangstelling tijdens 
de opening van het Kunstgemaal. 
Dat er ruim 1000 mensen interes-
se hadden voor het unieke pro-
ject dat hij met Erik Workel had 
weten te bewerkstellingen, was 
heel bijzonder.

Enorme belangstelling tijdens de opening van het Kunstgemaal in Bronkhorst.

Henny vindt haar onderwerpen in de 
natuur, het bos, de zee, het wad. Ze 
schildert meestal niet exact wat ze 
ziet maar ze laat haar fantasie mee-
werken. Ze vereenvoudigt, voegt toe, 
en bereikt zo een geheel eigen beeld-
taal. 
Ook maakt ze stillevens waarin alle 
overbodige details worden weggela-

ten, en die een dromerige sfeer uit-
stralen.
Anke schildert mensen. Mensen op 
straat, in een café, pratende mensen,
lezende mensen. Het zijn vaak vrolij-
ke schilderijen. Ze schildert ook por-
tretten, en sinds kort heeft ze ook als
onderwerp bomen, het bos.
De expositie wordt geopend op 12 
april om 15.00 uur. De opening wordt
muzikaal omlijst door Tyco Ferwerda
(cello) en Henny Kromhout (fluit). U
kunt deze expositie gratis bezoeken
van zaterdag 12 april tot en met vrij-
dag 18 april. Openingstijden op zater-
dag 12 uur, de andere dagen 10 uur,
en elke middag tot 5 uur.

In de Kapel in Bronkhorst: 

Duo expositie van twee zussen
Bronkhorst - Vanaf zaterdag 12 
april tot en met vrijdag 18 april 
exposeren in de Kapel in Bronk-
horst twee schilderende zussen, 
Henny Ferwerda en Anke Brum-
melman. Twee zussen, maar ze 
schilderen heel verschillend.

The Bruurkes zijn duidelijk géén ’13 
in een dozijn band’. Hun teksten zul-
len menigeen vertrouwd in de oren 
klinken en de muziek is een smelt-

kroes van stijlen die vernieuwend, 
doch herkenbaar is. Van een gevoe-
lige ballade tot rock, van blues tot 
uptempo punk, van ska tot disco en 

van funk tot…… Ja, tot wat eigen-
lijk? Dat is hetgeen waardoor ze zich 
onderscheiden: je weet nooit wat er 
voorbij gaat komen. Zo dans je de 
polka, wals je door de tent, zit je mid-
denin een pogo, of je waant je in een 
donkere, rokerige club waar in een 
(semi-)akoestische setting meer ruim-
te is voor de verhalend vertellende 
kant en waar gemoedelijke liedjes de 
revue passeren...
De live-shows zijn energiek, dan weer 
ingetogen, maar bovenal puur! Ze 
zullen je meevoeren op een trip door 
de Achterhoek en hun belevenissen. 
The Bruurkes worden deze show bij-
gestaan door gastmuzikant Mike Vis-
ser (Backcorner Boogie Band) op pot-
ten en pannen. Op festivals als Siepel-
rock, Huntenpop, de Zwarte Cross, 
Mañana Mañana en in verscheidene 
kroegen zorgden ze met hun aan-
stekelijke muziek bij menigeen voor 
een grijns op het gezicht en werd be-
wezen dat het Achterhoeks in iedere 
stijl goed bekt!
Dit jaar komt hun debuut live-album 
‘Oaveral en nörges’ uit. Dus ‘komt d’r 
es uut’ en laat je overtuigen!
Zondag 13 april; Café De Bierkaai, 
Baak. Aanvang 16.00. Gratis entree

Acoustic Sunday’S at the Beer Kaai:

The Bruurkes

Baak - Aus Der Reihe…Acoustic Sunday’s…a.s 13 april een heuse Supe-
rSunday, met de geweldige band: The Bruurkes, in geheel eigen stijl 
met eigen sound walsen ze de antieke waxvloer van de Bierkaai naar 
de filistijnen. Een waardige afsluiting van de inmiddels al legendari-
sche voorjaarsklassieker Acoustic Sunday’S at the Beer Kaai! En na-
tuurlijk is de entree weer gratis en zijn de ballen weer warm!!

Ze brachten een afwisselend pro-
gramma van oude bekende liedjes 
die ook meegezongen konden wor-
den, afgewisseld met instrumentale 
muziek. Ze kunnen terugzien op een 

zeer geslaagde middag met een goede
opkomst. De volgende activiteit is de
autotocht op donderdag 22 mei, na-
dere informatie hierover volgt.

KBO IJsselsenioren

Toldijk - De leden van de KBO IJsselsenioren genoten op donderdag-
middag 3 april in zaal Den Bremer van een ontspanningsmiddag die
werd verzorgd door “de Trekkebuuls” uit Hengelo (Gld.).

Voorzitter Roelof van Gijssel van het 
Hengelo’s Gemengd Koor, dat de 
organisator van deze middag was, 
opende door iedereen hartelijk wel-
kom te heten. Het initiatief voor deze 
middag, ingebracht door dirigent Rob 
Mullink, is bij alle koren enthousiast 
ontvangen. Zodat er zondagmiddag 
140 zangers bijeen waren, om elkaars 
repertoire te laten horen en nader 
kennis te maken. Dit alles werd mo-
gelijk gemaakt door een aantal spon-
soren uit Hengelo en omgeving. 
Het één en ander werd aan elkaar 
gepraat door de heer Eddy Geurtsen. 
Er werd fris en geconcentreerd ge-
zongen door het Hengelo’s Gemengd 
Koor. De Christelijke Zangvereniging 
Looft den Heer, onder leiding van me-
vrouw Gerry van der Horst, volgde 
met prachtige Engelstalige Psalmen 
die met verve werden gebracht.
Het Parochiekoor van de St. Willi-
brord Geloofsgemeenschap, ook on-
der leiding van Rob Mullink, opende 
even zo, met een aantal geestelijke 
nummers, die zeer gevoelig wer-
den gezongen. De Remigius Canto-

rij opende met een welkomstsong,
die tegelijkertijd uitnodigde bij hen
te komen zingen. De zeer bekende
Psalm 150 werd door de bewerking 
van Peter Molenaar een muzikaal
waagstuk, dat goed ten einde werd 
gebracht. Dit alles onder leiding van
de heer Hans Versloot.
Als laatste vóór de pauze was het de
beurt aan UVV’s Ouderenkoor Jong
van hart/Passagekoor met haar diri-
gente Gerda Gosselink. Van dit koor
viel vooral de homogeniteit en zui-
verheid op. Een mooi gekozen reper-
toire, voor hen op het lijf geschreven.
In de pauze werd een verloting ge-
houden met heel mooie prijzen,
waarvan vele geschonken werden
door Hengelose ondernemers. Ook 
na de pauze kwamen alle koren nog
weer een keer op het podium om hun
stem te laten horen. Er werd duide-
lijk, dat met veel plezier en overgave
werd gezongen en dat ook de pau-
zes tijdens de repetitie avonden een
belangrijk sociaal gebeuren zijn. Als
slot werd, onder begeleiding van Rob
Mullink op de piano, het Hengelose 
Volkslied, met volle overgave, door
alle aanwezigen samen gezongen. 
Een mooi einde aan een zeer geani-
meerde middag die om kwart over
vijf werd afgesloten, nadat de dirigen-
ten en de heer Eddy Geurtsen in de
bloemetjes waren gezet.

Veel belangstelling voor 
Hengelose Koren
Hengelo - Ondanks het prachtige 
voorjaarsweer, konden de Henge-
lose koren zich verheugen in een 
talrijk gehoor. De grote zaal bij 
partycentrum Langeler was tot 
de laatste stoel bezet.

Er kan genoten worden van streetdan-
ce, jazzdans, hip-hop en allerlei varia-
ties daar op. Van de meeste dansen is 
de choreografie zelf bedacht door de 
leiding en dat levert vast weer unieke 
dansen op. Er doen dit jaar een record 
aan verenigingen mee: Van IJzevoor-
de tot Apeldoorn, van Eefde tot Kep-
pel en vele daartussen in. Dat wordt 
weer genieten van peuterdansjes tot 
dames uit de A-selectie.
Het spektakel speelt zich af in Sport-
hal “De Lankhorst” Lankhorster-
straat 3 te Wichmond. Entree vanaf 
5 jaar. Iedereen is van harte welkom.  
www.dogbaak.nl

Weer flitsende dansdemonstraties op de jazzdemo 13 april

So we think they can dance!
Wichmond - Zondag 13 april is 
het weer zover: gymnastiekver-
eniging DOG te Baak organiseert 
een hele middag dansplezier!

De meiden DOG al druk aan het oefenen voor de grote dag!

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



Het leerlingenorkest is, evenals de 
jeugdslagwerkgroep, de plek waar de 
basis gelegd word voor de overstap 
naar de “grote” afdelingen. Dit is de 
manier om te wennen aan samenspel 
en bijvoorbeeld te letten op de diri-
gent. 
Tijdens de individuele lessen leer je 
een instrument beheersen en, best 
belangrijk, noten lezen. Maar de ba-
sis van samen musiceren leg je onder 
andere in het leerlingenorkest. De 
echte basiskennis leer je bij de blok-
fluitgroep, menig muzikant is op 
dit ogenschijnlijk eenvoudige instru-
ment begonnen.
Er is door alle groepen al een aantal 
weken gerepeteerd met als doel een 
paar bijzondere stukken ten gehore 
te brengen of voor de majorettes een 
prachtige dans te demonstreren. 
Een aantal leerlingen zal u zelfs ver-
rassen door solo in een duo, trio of 
kwartet op te treden, je moet maar 
durven. Dit is wel de beste manier 
om te wennen aan optreden voor het 
publiek.
Het leerlingen orkest staat onder 
leiding van Berjan Morsink, die ook 
dirigent is van het grote orkest. De 

slagwerkers krijgen les van Geert-Jan 
Dijkerman en de blokfluiters oefenen 
op woensdagmiddag onder leiding 
van Jannie Bakker.
Alle leerlingen die een blaasinstru-
ment bespelen krijgen individueel les 
via muziekschool Oost Gelderland in 
het Vordense Kulturhus. 
De majorette groep staat onder lei-
ding van Manon Bonnink, zij trainen 
op maandagavond.
Iedereen is 12 april van harte welkom 
tijdens het Limonade Concert. Zou je 
graag een instrument willen leren 
spelen of bij de majorettes willen? 
Neem dan echt de moeite en kom kij-

ken, luisteren en sfeer proeven. 
Na afloop van het concert kun je met 
al je vragen bij één van de oudere mu-
zikanten terecht die hun best zullen 
doen je vragen te beantwoorden. 

De leerlingen, de toekomst voor Har-
monie Vorden, rekenen op heel veel 
publiek om aan hen te laten horen 
wat je met lessen, oefening en repe-
teren kunt bereiken. 
Zaterdagmiddag 12 april om 16.00 
uur begint het Limonade Concert in 
het Kulturhus.
Meer weten over de vereniging, kijk 
dan op www.harmonievorden.nl.

Limonadeconcert  Harmonie  Vorden
Vorden, op zaterdagmiddag 12 
april aanstaande laten bijna alle 
leerlingen van Harmonie Vorden 
van zich horen tijdens het “Limo-
nade Concert”. Het leerlingenor-
kest, de jeugd van de slagwerk-
groep, de blokfluitgroep en de 
majorettes laten dan zien en ho-
ren wat ze zoal bereikt hebben.

Leerlingenorkest

De vier jonge musici, allen individu-
eel prijswinnaars van nationale en in-
ternationale concoursen, zijn samen 
graag geziene gasten op grote podia 
binnen en buiten Nederland. Artis-
tieke erkenning kwam in 2011 met 
een nominatie voor de Amsterdamse 
Grachten festivalprijs. Als onderdeel 
van een uniek samenwerkingspro-
ject met het South African National 
Youth Orchestra maakte het ensem-
ble onlangs een concertreis door Zuid 
Afrika waarbij diverse ensembleleden 
masterclasses en coaching verzorg-
den voor de jongeren van het Jeugd-
orkest.

Het concert
De muziek die het viertal in dit con-
cert brengt komt van beide kanten 
van de Atlantische Oceaan. Te horen 
is hoe deze muziek dezelfde oor-
sprong heeft, maar ook hoe de ver-
dere ontwikkelingen in Europa en 
Amerika van elkaar verschillen.

Hoewel geboren in Milaan is compo-
nist Nino Rota vooral bekend gewor-
den door zijn muziek voor de film 
The Godfather. Amerikaanser kan 

het haast niet. Hij won hiermee een 
Oscar. 
De in de VS geboren Charles Ives 
wordt beschouwd als de eerste Ame-
rikaanse klassieke componist van in-
ternationale betekenis. Hij geldt als 
een natuurtalent in wiens muziek 
“the American Spirit” nog altijd door-
klinkt.
De Russische componist Igor Stra-
vinsky vormt als geen ander in mu-
zikaal opzicht een brug tussen de 
continenten aan weerszijden van de 
oceaan. Nadat hij de Franse nationa-
liteit verwierf vestigde hij zich later 
in de VS en werd tot Amerikaan ge-

naturaliseerd. Zijn beroemde werk 
l’Histoire du Soldat is gebaseerd op 
Russische volksmuziek waarin de 
Amerikaanse invloed is te herkennen 
aan de zg. Ragtime ritmes. 
Franz Schubert tot slot staat met 
beide benen stevig in de Europese 
traditie. Zijn pianotrio in E groot is 
rijk aan thematiek en zit vol met 
ingenieuze details. In zijn grandeur 
overstijgt het de bescheiden kontekst 
waarin het werd geschreven want 
Schubert was een schuchter mens. 
Reserveren: 0575 – 570521 (ook via 
voice mail), www.kapeloptrijsselt.nl 
of  info@kapeloptrijsselt.nl

Kapel op ’t Rijsselt

De Atlantische connectie
Eefde - Zondag 13 april  aanvang 
11.30 uur is er bij Kapel op ’t 
Rijsselt een concert door het Am-
sterdam Ensemble, Michael Hes-
selink (klarinet), Rosanne Philip-
pens (viool), Julia Tom (cello) en 
Eildert Beeftink (piano).

Het projectkoor VoQ (spreek uit: 
Vookuu) gaat dat feit herdenken op 
zaterdag 3 mei 2014 met een spette-
rend concert, genaamd “Back tot the 
Beatles”, met een groot projectkoor  
onder leiding van dirigent Jan Jaap 
Nuiver en de Thomas Bekhuisband. 
Als soliste treedt op Lilian Jackson 
(dochter van de beroemde Ameri-
kaanse jazzdrummer Art Blakey) die 
met de band Spargo in de jaren tach-
tig grote successen behaalde.

Beatlesimprovisaties Jan Vayne
De in binnen- en buitenland bekende 
pianist Jan Vayne zal het projectkoor 
bij veel nummers eveneens begelei-
den en daarnaast ook Beatlesimpro-
visaties doen. Hij laat zich inspireren 
door verzoeken uit het publiek. Het 
concert van VoQ belooft een feest 
der herkenning te worden. Vele be-
kende nummers van de Britse pop-

groep zullen dan voorbij komen. Dat
wordt dus genieten voor zowel koor
als publiek. Want er zal zeker mee
gezongen kunnen worden. Het eve-
nement vindt plaats om 20.00 uur in
de RABO/Buitensociëteit in Zutphen.
Na afloop van het concert kunnen de
bezoekers nog een uurtje nagenieten
in een afterparty, waar de muzikan-
ten en Lilian Jackson nog even vol gas
geven.

Kaartverkoop gestart
Kaarten zijn voor dit concert  te ver-
krijgen bij de Hanzehof. Aan de kassa
(Coehoornsingel 1) of te bestellen via
de website www.hanzehof.nl Bij dit
project heeft VoQ samengewerkt met
de Beatlesfanclub. Het kreeg financi-
ele ondersteuning van de Gemeente
Zutphen en het Prins Bernhard Cul-
tuurfonds Gelderland.

“Back to the Beatles “ concert VoQ op 3 mei

Jan Vayne en Lilian 
Jackson

Zutphen - Op 5 en 6 juni 2014 is het precies 50 jaar geleden dat The
Beatles hun enige bezoek aan ons land brachten. Na een rondvaart 
door Amsterdam gaven “The Fab Four” drie concerten:een in Hille-
gom en twee in een veilinghal in Blokker.

Lilian Jackson

“Tijdens de Dag van de Slager is ons 
atelier niet, zoals gewoonlijk, alleen 
geopend om vlees te kopen maar 
zijn er ook de volgende activiteiten: 
demonstratie uitbenen varken en 
rund, worst maken, brunch schotel 
maken, smaaktest, rollade maken 
enz.”

Over de Dag van de Slager
Tijdens de Dag van de Slager bieden 
alle deelnemende slagers hun klan-
ten en andere geïnteresseerden, een 
kijkje in zijn/haar atelier. Het doel 

van deze dag is om consumenten, 
van klein tot groot, de slager te la-
ten (her)ontdekken. Deze landelijke 
dag is een initiatief van Stichting Op-
leidingsfonds Slagersbedrijf (Sovvb). 
Het thema van de dag is ‘de kunst 
van de slager’. Want het slagersvak 
is Kunst met een hoofdletter K, denk 
maar aan de vele vleesspecialiteiten, 
vleeswaren uit eigen worstmakerij, 
maaltijden, hapjes en soepen ge-
maakt door de slager-traiteur. 
Zie ook www.dagvandeslager.nl en 
www.vlogman.keurslager.nl

- advertorial -

Kijk in het ‘atelier’ 
van Vlogman tijdens 
de Dag van de Slager
Vorden - Tijdens de Dag van de Slager die plaatsvindt op 10 april is 
het atelier van vele Keurslagers geopend om  kunsten te laten zien. 
Voor dag en dauw staan zij op om een prachtig stuk vlees, heerlijke 
vleeswaren of makkelijke maaltijden te creëren. Het ambachtelijke 
slagersvakmanschap zorgt ervoor dat honderdduizenden mensen 
dagelijks kunnen genieten van het beste dat de slager biedt. Het am-
bachtelijke vakmanschap van de slager is anno 2014 ook een modern 
beroep dat duizenden mensen een mooie toekomst biedt. Vanaf 10.00 
uur bent u van harte welkom om een kijkje bij Slagerij Vlogman in 
de keuken te nemen.

Kijk wat jij kunt doen op 
staoptegenkanker.nl/inactie

En wat doe jij? 

Ik sta op voor  
slE redeom njim 



Expert Arendsen
Kerkstraat 2, Hengelo Gld, (0575) 464261

WOENSDAG 9 APRIL 
T/M ZATERDAG 19 APRIL

HOGE KORTINGEN OP 

WINKELMODELLEN!

EXTRA KOOPAVONDEN
TOT 20.00 UUR OP:
WOENSDAG 9, DONDERDAG 10 , 

VRIJDAG 11, WOENSDAG 16, 
DONDERDAG 17 EN VRIJDAG 18 APRIL

WIJ MAKEN RUIMTE IN ONS MAGAZIJN 

VOOR ONS NIEUWE ASSORTIMENT! ALLES MOET WEG!

OP=OPRUIMING IN HENGELO GLD



Sinds 2008 volgt Janny Weenk een 
schilderscursus bij Riëtte Rietman in 
Lochem.Ze heeft eerst een paar jaar 
met acryl gewerkt en is daarna op 
olieverf overgestapt.
Janny schildert naar een voorbeeld 
en let daarbij vooral op de kleuren.Ze 
woont in Hengelo en is 60 jaar.

Kirsten Maas (24) komt oorspronke-
lijkuit Zeddam en woont sinds kort 
in Tolkamer. Van beroep is Kirsten 
bloemist. Daarnaast is zij graag cre-
atief bezig.
Enkele jaren geleden is ze begonnen 
met het volgen van beeldhouwcur-
sussen, gewoon om eens te kijken of 
het haar aansprak. Het beeldhouwen 
geeft haar zoveel plezier, dat zij on-
dertussen ook thuis een eigen werk-
plek heeft gecreëerd. Hier kan ze aan 

de slag wanneer ze dat zelf wil.
De werken van Janny en Kristen zijn
de hele maand april te bezichtigen
tijdens de openingstijden van biblio-
theek Hengelo. 
Voor meer informatie kijk op: 
www.bibliotheekwestachterhoek.nl

Exposities in bibliotheek
Hengelo - De hele maand april 
stellen Janny Weenk en Kirsten 
Maas hun werk tentoon in biblio-
theek Hengelo.

Het werk: Een meisje uit Tibet van Janny
Weenk.

‘Blue Jasmine’ gaat over een huis-
vrouw die geniet van het goede leven 
in New York, totdat de crisis haar 
dwingt om een meer bescheiden le-
vensstijl aan te nemen, in San Fran-
cisco. Haar zus is hier ook woon-

achtig. In haar nieuwe woonplaats
maakt zij ook kennis met een man.
De film is geregisseerd door Woody
Allen. Hoofdrolspeelster Cate Blan-
chett ontving een Oscar voor deze rol.
De aanvang van de film is om 20.00
uur. Donateurs betalen 4 euro, an-
dere belangstellenden betalen 6 euro.
Kaartjes voor de film zijn te koop in
bibliotheek Hengelo, of op de avond
zelf aan de kassa. 
Voor meer informatie: 
www.vriendenbibliotheekhengelo.nl

Dinsdag 15 april

Filmavond bieb Hengelo
Hengelo - De laatste film van 
dit seizoen vindt plaats op dins-
dagavond. In verband met Witte 
Donderdag, wordt de film ‘Blue 
Jasmine’ vertoond op dinsdag-
avond 15 april.

‘We zijn er bijzonder trots op’, aldus 
directeur Niels Herwers. ‘Het is een 
beloning voor de inspanningen die ie-
dereen in ons bedrijf levert. Constan-
te aandacht voor de klant en service 
bieden, het zit in onze genen. Het is 
vooral daardoor dat we keer op keer 
zo hoog scoren.” 

De Herwers Groep heeft Renault-ves-
tigingen in Doetinchem, Neede en Ze-
venaar, alsmede een Renault Service-
vestiging in het Gelderse Hengelo.

Bedrijfsprocessen op orde
Herwers: ‘Vier keer op rij is best bij-
zonder. Dan moeten interne bedrijfs-
processen echt goed op orde zijn om 
keer op keer zo goed te kunnen sco-
ren. 
Bij alle medewerkers, ongeacht de 
vestiging waar zij werken, staat één 
ding bovenaan: dat we alles in één 
keer goed willen doen. Dat is belang-
rijk voor de klant, maar ook voor 
onszelf. Dus op naar de nieuwe uitda-
ging: de titel als beste dealer volgend 

jaar voor de vijfde keer op rij zien te 
behalen.’

Feest
Met de Dealer of the Year-verkiezing 
stimuleert Renault zijn dealers we-
reldwijd om nóg beter te presteren. 
Op zes prestatie-indicatoren, zoals 
klanttevredenheid en leadopvolging, 
zijn alle dealers in 2013 maandelijks 
beoordeeld. De winnaars van de Dea-
ler of the Year-verkiezing kregen de 
onderscheiding uitgereikt tijdens een 
feestelijke ceremonie die plaats vond 
op 4 april in het Renault Technocen-
tre in Parijs. De winnaar kreeg van 
Renault een personeelsfeest aangebo-
den en bovendien kregen alle mede-
werkers een cadeau.

‘Op naar de nieuwe uitdaging: de vijfde keer’ 
Herwers Groep wint Dealer of the Year 2013

Hengelo Gld. – De Herwers Groep heeft opnieuw de prestigieuze titel 
Renault Dealer of the Year 2013 gewonnen. Dat is een prestatie van 
formaat, die volgens Renault Nederland op het hele team afstraalt. 
Vooral omdat de Herwers groep inmiddels voor het vierde achtereen-
volgende jaar als beste Renault-dealer uit de bus komt.

(v.l.n.r) De heren Lloyd de Meza (directeur Sales Renault Nederland), Rudi van Aken (After Sales Manager Herwers Groep), Niels Herwers 
(Directie Herwers Groep) en Jean-Paul Renaux (algemeen directeur Renault Nederland) bij de uitreiking van de Renault Dealer of the Year 
2013 Award.

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

Raadhuisstraat 27 Hengelo, T 0575 - 462547

Durea adviseur aanwezig
Leuk kado bij aankoop Durea
Gratis sjaaltje t.w.v. € 12.95 
bij aankoop van een paar schoenen, 
laarsjes of sandalen (alle merken)
Koffie of thee met wat lekkers
Gratis taxi service
Bel 0575 462547
Gratis Durea voetencréme

durea dagdurea dag
Donderdag 17 april 10.00 - 16.00 uur

durea dag 17 april in Hengelo GLD





Op de golfbaan, gelegen aan de Sluit-
dijk, worden rondleidingen en oe-
fenlessen gegeven. In het onlangs 
geheel gerenoveerde clubhuis wordt 
u ontvangen met een drankje en een 
hapje. Onze leden/vrijwilligers zul-
len u graag begeleiden tijdens het 
programma. Deze Open Dag is voor 
iedereen! AI eerder gegolfd? Kom dan 

vrijblijvend een balletje slaan op de 
overdekte driving range. Nog nooit 
gespeeld? Kom dan ervaren hoe leuk 
golf kan zijn. Kom alleen, of samen 
met uw gezin, familie, vrienden en/
of kennissen. Van 10.00 tot 15.00 uur 
is iedereen van harte welkom. Golf is 
een sport voor alle leeftijden: van jong 
tot oud. Het motto van de Lochemse 

Golfclub is: “Verrassend, Uitdagend, 
Gastvrij”. Tijdens deze Open Dag la-
ten wij u graag verrassen; laten zien 
hoe uitdagend het golfspel kan zijn 
en hoe de Achterhoekse gastvrijheid 
voor en na het golfspel kan worden 
ingevuld in

een gemoedelijke sfeer. Iedereen is 
van harte welkom. En iedere spelen-
de bezoeker krijgt een golfcap met 
het logo van de Lochemse Golf- & 
Countryclub ‘De Graafschap’ na inle-
vering van de bon in de advertentie.

Open Golfdag Lochemse Golfclub
Lochem - Zaterdag 12 april is de landelijke Nationale Open Golf dag. 
Tijdens deze dag kan iedereen op een leuke manier kennis maken met 
de golfsport. Ook de Lochemse Golfclub doet uiteraard aan deze Open 
Dag mee.

In de jaren zestig kwam een vrienden-
groepje in onze buurt motorrijden in 
een bosje. Dat werd oogluikend toe-
gestaan door eerst twee en later drie 
grondeigenaren. Zij vonden dat goed 
en daar was de kous mee af. Illegaal 
en zonder verplichtingen. 
Op 1 november 2008 heeft een van 
de eigenaren aangegeven niet mee te 
willen werken aan een wijziging van 
het bestemmingsplan van zijn grond. 
Zijn bos moest bos en natuur blijven. 
Dit is door de toenmalige voorzitter 
van de VAMC gerespecteerd. De mo-
torcrossvereniging gaf gehoor aan de 
wens om niet langer te crossen op het 
stuk grond. Zo doe je dat met buur-
mensen.
Nu ligt er een aanvraag voor een ver-
gunning voor een nieuwe crossbaan. 
De gemeente Bronckhorst zegt te wil-

len meewerken als ‘het plan inpas-
baar is in het landschap’. De grotere
baan met geluidswallen past totaal
niet in het landschap. Bovendien 
hebben de crossers die hier al vijf 
jaar niet meer rijden hun weg al lang
gevonden naar andere crossbanen. Er
is geen behoefte aan nog een circuit.
De burgemeester gaf het zelf al aan:
Bronckhorst is nu al de gemeente
met de meeste legale crosscircuits
van Nederland.
Ik kom op voor het gezin Epema/de
Haan, dat op honderd meter afstand
woont van de geplande crossbaan. 
Mijn visie voor de toekomst van Del-
den is dat wij blij zijn met de gezin-
nen die hun werk en hun idealen 
hier willen verwezenlijken. Dit houdt
Delden leefbaar. We leven hier niet
meer in de vorige eeuw. Ook in Del-
den leven we in 2014. We hebben nu
een hele nieuwe generatie Deldena-
ren en daar zijn we blij mee. 
Tot slot wil ik tegen oud-VAMC-voor-
zitter Wuestenenk uit Zelhem die
onze buurt nu denkt te moeten ver-
zieken het volgende zeggen: ‘Ik zou
de families die jullie al die jaren van
dienst zijn geweest maar eens bedan-
ken voor al die mooie jaren.’ Want
dit komt uit de mond van een oud-
motorrijder die ik persoonlijk ken:
‘Het zijn mooie jaren geweest.’

Ineke Besselink-Groot Roessink
Delden

Ik ben geboren in het buurtschap 
Delden en ik woon er nog steeds. 
Mijn vader en moeder begonnen 
vlak voor de Tweede Wereldoor-
log een houtzagerij aan de Hen-
geloseweg. De boeren uit de om-
geving konden er hun bomen 
laten zagen voor het opknap-
pen van hun huizen, schuren en 
hooibergen. Mijn vader bleef tot 
aan zijn dood gefascineerd door 
hout. Zijn hele leven stond in het 
teken van dingen maken. En niet 
van kapotmaken. Dit is ook mijn 
mentaliteit.

Einde aan het gecross in het bos

Elke leerling van groep 5 t/m 8 mocht 
die vrijdagmiddag twee gasten uitno-
digen, bij voorkeur opa en oma. En, 
aan deze uitnodiging werd ruim ge-
hoor gegeven. Er kwamen ongeveer 
70 gasten die genoten van de pannen-
koeken, een kopje koffie of thee en de 
gezelligheid van het samenzijn. Ook 
de leerlingen – die geheel in stijl ge-
kleed waren - genoten van alle bedrij-
vigheid en enthousiaste reacties en 
complimentjes van de aanwezigen. 
Kortom … de middag werd een groot 
succes! De kans is dan ook groot dat 
deze activiteit volgend jaar herhaald 
wordt.

‘De Vordering’: van basisschool 
naar pannenkoekrestaurant
Vorden - Vrijdag 28 maart jl. was 
het nationale pannenkoekdag 
voor ouderen. Hier deden het 
team en de leerlingen van basis-
school ‘De Vordering’ graag aan 

Pannenkoekendag.

Zaterdag 22 maart, tijdens NL Doet, 
zijn alle vrijwilligers aan de slag ge-
gaan. Er werden bloemen geplant, 
onkruid werd verwijderd en aan de 
muur werden kleurrijke bloembak-
ken gehangen. Toch was er nog één 
wens: Een kippenhok voor de be-
woners. Sinds begin april staat het 
kippenhok er. Sonja en Tinie: “De 
mensen die op de Hackforterhof wo-
nen, hebben veelal een verstandelijke 
aandoening, zoals dementie. Veel be-
woners hebben vroeger thuis dieren 

gehad of op een boerderij met dieren
gewoond. De kippen kunnen voor de
bewoners herkenning en een leuke
dagelijkse afleiding brengen. Wij wil-
len dan ook alle vrijwilligers, fami-
lie en sponsoren bedanken.  Zonder
hen hadden we dit niet in twee da-
gen kunnen afkrijgen! Speciale dank
aan : Bloemsierkunst Halfman, aan-
nemersbedrijf Bargeman, Welkoop,
Bakker Joop, Bakker van Asselt en
Martin Spiegelenberg.”

Kippenhok voor bewoners 
Sensire Hackforterhof

Vorden - De bewoners van de Hackforterhof kijken terug op een ge-
slaagde vrijwilligersdag, NL Doet. Sonja Alberts en Tinie Barink, initi-
atiefnemers namens de Stichting De Wehme Activiteiten: “Omdat de
bewoners van de Hackforterhof niet meer gezellig buiten bij elkaar
konden zitten, was het voor de vrijwilligers duidelijk wat ze moesten
doen: De tuin opknappen.”

Op het digibord hebben de kinderen 
al veel filmpjes gezien en dus veel in-
formatie verzameld. Zo weten ze de 
weg van de koe naar het pak (melk) 
feilloos te vertellen.

Heel verguld waren we, dat we op de 
boerderij van de familie Wagenvoort 
alles in het echt mochten zien, rui-
ken, voelen en horen. Die ochtend 
was er net een kalfje geboren. De 

kinderen hebben verbaasd en verte-
derd gekeken naar het nog wat natte 

diertje. Zo vergeten kinderen de op-
gedane leerstof  niet meer.

Groep 1 en 2 van basisschool Het Hoge 
krijgen les op de boerderij
Vorden - De kinderen van de groe-
pen 1 en 2 van school Het Hoge 
leren al een aantal weken over de 
boerderij. Ze leren van alles over 
de dieren, hun behuizing, de ver-
zorging en de werktuigen van de 
boer.

Op de boerderij van familie Wagenvoort.

Het Staffa Trio, bestaande uit: Sy-
mone Boerstoel (viool), Angela 
Kreeft¿meijer (klarinet) & Mark 
Kreeftmeijer (piano), opent deze mid-
dag. Gedurende een klein uur laten 
zij u genieten van allerlei stijlen uit 

de kamermuziek. 
Na de pauze zal Het Tremezzzo Trio, 
bestaande uit: Jolein Prosch (viool), 
Symone Boerstoel (viool) en Hans Va-
der (cello), de middag afsluiten met 
wat licht-klassiek werk en een aantal 
popnummers. 

Symone Boerstoel: “Zin in een ver-
frissende middag muziek? Kom dan 
naar het Kulturhus en laat u meevoe-
ren op de klanken van o.a. Mozart, 
Haydn, The Beatles en Milhaud. U 
bent vanaf 15.30u van harte welkom, 
het concert begint om 16.00 uur.” 
Kaarten a € 10,- zijn verkrijgbaar in 
Kulturhus Het Dorpscentrum. Wees 

er snel bij, want vol is vol. De zaal is 
vanaf 15.30 uur open. Het concert  
begint om 16.00 uur. U bent van har-
te welkom!

Zondag 13 april

Kamermuziekconcert in  
Kulturhus Vorden
Vorden - Op zondag 13 april vindt 
er een kamermuziekconcert 
plaats in het Kulturhus te Vor-
den. Het wordt een bijzondere 
middag waarbij twee trio’s u zul-
len verrassen met mooie muziek. 
Van klassiek tot pop, alles komt 
langs. Daarnaast zal Symone 
Boerstoel bij een aantal werken 
een korte inleiding op het te spe-

Symone Boerstoel



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

www.haggeman.nl
Hengelosestraat 61 
7256 AB  Keijenborg
T: 0575-461515 
F: 0575-462435

Sinds 1924

Aannemersbedrijf Haggeman bestaat       90 jaar

Wij staan voor een persoonlijke benadering. 
In overleg met u is vrijwel alles mogelijk: wat uw ogen zien en wat u in uw hoofd heeft, 
maken wij voor u in onze eigen werkplaats of vervaardigen dit bij u op locatie. Of het 
nou gaat om grote- of kleine werkzaamheden, het vervaardigen & plaatsen van kozijnen, 
of om het (ver)bouwen van uw woning; aannemersbedrijf Haggeman maakt het voor u! 

Aannemersbedrijf Haggeman is niet alleen sterk in timmerwerk maar ook in metsel-, 
loodgieters- en stucwerk. Enkele andere disciplines zijn: renovatie, onderhoud, restauratie, 
maken van kozijnen en ramen, meubels, trappen, vensters en dakrenovatie. Daarnaast zijn 
wij gespecialiseerd in het renoveren van kozijnen. Doordat wij het verrotte gedeelte van 
het kozijn eruit zagen met speciaal gereedschap en nieuw hout terugplaatsen, bent u niet 
de kosten kwijt voor een geheel nieuw kozijn en leidt dit tot beduidend minder overlast.
Kortom: wij zijn van alle markten thuis! 

Wij hebben grote partijen hout op voorraad op elke maat te bewerken. Wij leveren Cando 
deuren en shutters rechtstreeks van de groothandel en zijn daardoor vaak goedkoper dan 
de bouwmarkt. 

Wilt u uw huis verbouwen in de bouwvak of uw offerte doorspreken op een avond of  
in het weekend? In goed overleg kan dit, want wij zijn flexibel. Ook zijn wij lid van 
bouwgarant. Komt u gerust langs om te informeren! Neem ook eens een kijkje op 
onze vernieuwde website www.haggeman.nl of op onze facebook pagina haggeman.nl.

Om ons 90 jarig bestaan te vieren hebben wij komende maand een speciale actie. Wanneer  
u ons door middel van een getekende offerte opdracht geeft, ontvangt u over de eerste  
€ 10.000,- over het gehele bedrag 6% BTW. Deze korting kan daardoor oplopen tot € 1.500,-.

Aannemersbedrijf

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

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

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

www.spannevogel.nl

Maandaanbieding APRIL HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- 
en tarwestro. Ook gesneden 
of gehakseld. Weidehooi en 
kruidenhooi, graszaadhooi, 

lucerne en koolzaadstro.
Alles op voorraad,

ook kleine balen.
Veevoederhandel

H. Vlogman 0575-552959



Kever Club Nederland (KCN) is geo-
grafisch opgedeeld in elf regio’s. Elke 
regio organiseert minimaal eenmaal 
per jaar een regio-evenement voor de 
leden in die regio. “Uiteraard zijn le-
den uit andere regio’s ook van harte 
welkom, alsmede liefhebbers of be-
langstellenden die nog niet lid zijn. 
Een regio-evenement zorgt ervoor 
dat nog niet-leden in contact komen 
met KCN, dat haar leden van binnen 
en buiten de regio elkaar treffen, dat 
zij ervaringen uitwisselen en vooral 
een gezellige dag of weekend heb-
ben”, zo verklaart aankomend regi-
oleider Jeffrey Berendsen uit Ruurlo 
van Regio Overijssel. Samen met on-
der meer zijn plaatsgenoot Jurgen 
Schuilenburg, Rebecca van den Dool 
uit Warnsveld en Rowan Verolme uit 
Zutphen zorgen voor de organisatie 
van de 25e editie van het keverweek-
einde in de Vorden. Daarnaast orga-
niseert KCN ieder jaar voor haar 6500 
leden een Internationaal Kever Week-
end in Wanroij. Liefhebbers van alle 
typen luchtgekoelde Volkswagens 
en afgeleiden daarvan zijn verenigd 
binnen KCN en daarmee vormt KCN 
de grootste typegebonden autoclub 
binnen Europa. Jeffrey Berendsen: 
“Kever Club Nederland (KCN) is een 
vereniging voor en door liefhebbers 
van luchtgekoelde Volkswagens. Bij 
de oprichting had de vereniging tot 
doel: de instandhouding van de auto-
mobielen van het merk Volkswagen, 
type Kever, zo staat beschreven in de 
statuten”. Rebecca van den Dool is 
een van de weinige vrouwelijke leden 
van de Regio Overijssel. De Warns-

veldse werd verliefd op de ‘kever’ 
nadat ze een van de ‘Herbie’ films 
had gezien. De auto speelt namelijk 
de hoofdrol in de alom bekende reeks 
Disney films. Rebecca bezit momen-
teel echter geen eigen VW Kever. ‘’Ik 
heb mijn ‘kever’ in de prak gereden. 
En daar baal ik nog steeds ontzettend 
van en omdat ik een eigen bedrijfje 
ben begonnen, heb ik keuzes moeten 
maken. Maar ik ben wel weer van 
plan om een ‘kever’ aan te schaffen. 
Het bloed kruipt toch waar het niet 
gaan kan.” Jeffrey Berendsen heeft 
zelf een 1300 halfautomaat Kever uit 
1973 waarmee hij alleen met ‘mooi 
weer’ op de weg te vinden is als toer-
wagen.
Duitse auto
De Volkswagen Kever, die werd ge-
bouwd van 1938 tot 2003, is de be-
kendste Volkswagen, de bekendste 
Duitse auto en in het algemeen een 
van de bekendste auto’s ooit. Tot 
1967 werd hij Typ 1, 1200 of 1300 
genoemd (naar de motorinhoud in 
cc) maar in de volksmond werd hij 
vanwege de vorm kever genoemd, 
waarna de fabrikant die naam zelf 
ook ging gebruiken. Waarschijnlijk 
was de New York Times de eerste die 
de Volkswagen een Kever (Engels: 

Beetle) noemde. Van de Volkswagen 
Kever zijn tussen 1938 en 2003 meer 
dan 20 miljoen wagens geproduceerd 
en het is daarmee de langste en meest 
geproduceerde wagen op eenzelfde 
platform. De Kever was een combi-
natie van ideeën, die door Ferdinand 
Porsche - die van Adolf Hitler op-
dracht kreeg een auto voor het volk 
te maken - werden samengebald. Gro-
te delen van de auto zijn echter niet 
door Porsche, maar door Béla Barényi 
en/of Erwin Komenda ontworpen. 
Beiden claimen de originele beden-
ker van het concept te zijn. De ken-
merkende viercilinderboxermotor 
van de Kever werd ontworpen door 
Franz Reimspiess. Hitler maakte het 
mogelijk tot productie over te gaan, 
maar door de oorlogsindustrie was er 
weinig mogelijkheid om de Kever als 
volksauto te introduceren. Het con-
cept werd meer als propagandamid-
del gebruikt. Pas na de oorlog kwam 
de productie echt van de grond. De 
eerste prototypen hadden geen ach-
terruit. Bij het testen werd hierover 
geklaagd en werden er twee kleine 
ruitjes geplaatst. De ruitjes leken een 
beetje op de glazen van een bril en 
daarom worden de eerste Kevers wel 
Brilkevers genoemd.

Regionale ‘liefhebbers’ nadrukkelijk betrokken bij jubileumeditie

25e editie Keverweekend Regio Overijssel 
bij De Grasplas in Vorden
Vorden - Keverclub Nederland Re-
gio Overijssel organiseert 11, 12 
en 13 april voor de 25e keer haar 
Keverweekend in de Achterhoek. 
Kever bezitters uit de Achter-
hoek zijn namelijk al jarenlang 
aangesloten bij de Regio Overijs-
sel. Uitvalsbasis voor tientallen 
‘kevers’ komend weekeinde is 
voor het tweede achtereenvol-
gend jaar camping De Grasplas 
aan de Ruurloseweg in Vorden. 
Naast het concours (zondag van 
14.00 tot 16.00 uur) en een onder-
delenmarkt vinden er zaterdag 
en zondag diverse behendigheids-
spellen plaats en zijn er voor de 
kinderen ook een paar leuke ac-
tiviteiten bedacht.

Drie van de regionale organisatoren van het Keverweekeinde in Vorden: v.l.n.r.:  Gerben 
Wolterink uit Diepenheim, Jeffrey Berendsen uit Ruurlo en Rebecca van den Dool uit 
Warnsveld.

Verder zal zij vertellen over de bege-
leiding die zij kan geven bij afscheid, 
gedenken en vieren van het leven. 
Ook niet-leden van de vrouwengroep 

zijn woensdagavond 9 april om 19.30
uur welkom bij deze lezing. Dat
plaatsvindt in gebouw Withmundi te
Wichmond.

Oecumenische 
Vrouwengroep Vierakker 
Wichmond
Wichmond - Over dit onderwerp zal Gerrie Vos–Hiddink, ritueel bege-
leidster, de oecumenische vrouwengroep Vierakker- Wichmond ver-
tellen.

De quiz startte om 11.30 uur en via 
Twitter werden een aantal vragen ge-
steld over het leven van Anne Frank. 
De groep die als eerste het juiste 
antwoord twitterde kreeg een punt. 
De leerlingen van de Dorpsschool 
hadden de taken goed verdeeld: de 
belangrijkste informatieve websites 
van Anne Frank stonden online op de 
computers, de iPads werden ingezet 
om te googlen (Google) en een snelle 
typiste zat achter de leerkrachten-pc 
om het antwoord snel via Twitter 

de wereld in te sturen. Het was zeer 
spannend; er waren meer scholen 
die ook de nodige punten behaal-
den. Uiteindelijk bleek toch groep 7 
van de Dorpsschool de beste te zijn 
en dat was een uitstekende presta-
tie! Een enorm gejuich was dan ook 
te horen door de hele school. De 
TweetBattle werd georganiseerd door 
www.schoolbordportaal.nl i.s.m. de 
Anne Frank Stichting, die een prach-
tige prijs beschikbaar stelde: een VIP-
rondleiding in het Anne Frankhuis!

Groep 7 Dorpsschool 
Vorden wint #TweetBattle

Vorden - Afgelopen vrijdagochtend 4 april werd er een #TweetBattle 
quiz gehouden voor alle groepen 7 en 8 voor de basisscholen in Neder-
land. Het thema was Anne Frank.

Leerlingen groep 7 van OBS de Dorpsschool.

De ansichtkaarten zijn te vinden op 
www.oudvorden.nl en dan klikken 
op “Ansichtkaarten”. Deze grote col-
lectie is te danken aan enerzijds een 
aantal bijzondere collecties die Oud 
Vorden mocht publiceren, maar 
vooral aan de enorme inzet van de 
leden van de Fotocommissie, waarbij 
de naam van Wim Jansen niet onver-
meld mag blijven. Uniek betekent dat 
alle ansichtkaarten verschillend zijn. 
Op het eerste oog mogen ansichtkaar-
ten gelijk lijken, maar als men vervol-
gens bij de betreffende ansichtkaart 
klikt op “Details”, dan wordt hier 
uitgebreide informatie vermeld. De 
ansichtkaarten zijn in categorieën in-
gedeeld zoals op straatnamen, wijk of 
buurtschap, maar ook op bijzondere 
onderwerpen zoals kastelen, molens 
en zwembad. Naast de Fotocommis-
sie zijn ook de Gevelstenencommissie 
en de Boerderijencommissie actief be-
zig de Oud Vorden fotocollectie uit te 
breiden, zodat er nu ruim 7000 foto’ 
s op de website te vinden zijn.

Mijlpaal 
Oud Vorden
Vorden - Op de website van de ver-
eniging Oud Vorden staan meer 
dan 2000 unieke ansichtkaarten 
uit de voormalige gemeente Vor-
den over een periode van meer 
dan een eeuw.

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL

Canan Cox maakt met 
MIJN schoonheidsspecialiste 
dromen waar

De klant centraal
In alles wat ze doet, staat de klant 
voorop. Zo hanteert ze voor een 
behandeling bijvoorbeeld geen strak 
tijdschema, waardoor een klant 
de aandacht krijgt die ze verdient. 
Bovendien belt Canan een aantal 
dagen na de eerste behandeling 
op om te informeren hoe het gaat 
en of er nog vragen zijn. Ook de 
inrichting van de salon straalt haar 
warme, persoonlijke benadering uit. 
Sfeer en gezelligheid zijn belangrijk. 
Een bezoek aan MIJN moet een 
feestje zijn, een ontsnapping aan de 
dagelijkse stress.
MIJN schoonheidssalon is landelijk 
gelegen aan de rand van Ruurlo. On-
der de veranda van de salon kunnen 
klanten na de behandeling voor de 
open haard nagenieten bij een kopje 
koffie of thee. Puur ontspannen dus.

Behandeling op maat
Canan is zich bewust van het feit 
dat klanten soms drempelvrees heb-
ben om een schoonheidssalon te 
bezoeken. Zij neemt die vrees bij de 
eerste ontmoeting meteen weg. Op 
een informele, ongedwongen wijze 
worden persoonlijke wensen door-
genomen en een eerste analyse van 
de huid gemaakt. Een compleet ver-
zorgingsplan wordt opgesteld, waar-
in geen ruimte is voor moeilijke 
begrippen. Canan is van mening dat 
klanten echt thuis moeten genieten 
van het dagelijkse kwartiertje huid-
verzorging. 

Wel of geen huidproblemen
Voor iemand met huidproblemen, 
zoals acne, littekens, pigmentvlekken 
of rosacea, kan een huidverbeterend 
behandelschema in de vorm van een 
kuur vaak wonderen verrichten. 
Heb je geen huidproblemen en wil je 
jouw huid toch goed verzorgen, dan 
zijn voor elk type huid producten 
beschikbaar. Ook met haar wellness 
behandelingen onderscheidt Canan 
Cox zich van veel andere salons. Ze 
zijn zeer uitgebreid en ontspannend. 

Terwijl de producten inwerken op 
de huid wordt je bovendien verwent 
met oosterse massagetechnieken en 
geurreizen. 

Werken met uitstekende producten
Voor het gebruik van de producten 
zelf heeft Canan haar keuze laten 
vallen op Cenzaa. Hun totaalcon-
cept voor wellness, huidverbetering 
en healthness past precies bij haar 
visie om klanten optimaal te be-
dienen. Bovendien maakt men bij 
Cenzaa gebruik van het maximaal 
mogelijke percentage werkstoffen 
waardoor je erg mooie resultaten 
behaalt. Alle Cenzaa producten zijn 
op basis van natuurlijke ingrediën-
ten. Deze producten maken de salon 
helemaal compleet.

Kom op 12 april naar de open dag
Op 12 april houdt MIJN schoon-
heidsspecialiste van 11.00 tot 16.00 

uur open huis. Loop gerust even bin-
nen en maak kennis met Canan Cox 
en haar passie voor huidverzorging. 
Zij zal al jouw vragen beantwoorden 
en uitleggen dat een schoonheids-
specialiste veel meer doet dan har-
sen en epileren. 

Het adres: Leusinkbrink 6, 
7261 NP Ruurlo. 

Ben je 12 april verhinderd, kun je natuur-
lijk ook bellen voor een kennismakingsaf-
spraak: 06 - 57 13 81 86.

Op 12 april gaat de schoonheids-
salon van Canan Cox aan de 
Leusinkbrink in Ruurlo offici-
eel van start. Daarmee ziet Ca-
nan een langgekoesterde wens 
in vervulling gaan. Ze houdt 
van mensen en is van kindsaf al 
bezig met uiterlijke verzorging. 
Nu kan ze deze beide eigen-
schappen uitstekend combine-
ren in haar nieuwe salon. Maar 
dan wel anders…

SCHOONHEIDSSPECIALISTE
wellness - huidverzorging - huidverbetering
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Wat wil je later worden
dat is de verkeerde vraag
Wat wil je later doen
met wat je nu al bent
Dat zal zeker
meer gaan boeien
Een kind moet dus 
later niet wat worden
Het is al wat,
‘t moet alleen nog groeien

J. Wagenvoort

In deze eerste competitieavond van 
de vijfde ronde, is de uitslag als volgt: 
A-lijn: 1. Hennie van Druten & Gon-
nie Hulleman 56,09%; 2. An Wortel 
& Miep Bruinsma 53,13%; 3. Truus & 
Kees Mortier 52,97%. B-lijn: 1. Karen 
Notten & Joop te Veldhuis 56,67%; 2. 

Hermien Veenhuis & Els Westerhof
55,83%; 3. Henny Deunk & Wil Mat-
ser 55,00%. C-lijn: 1. Bert Nijenhuis &
Jan van der Tol 59,38%; 2. Jos Jehee &
Theo Geurts 55,21%; 3. Paulien Gas-
seling & Mini Peters-Sueters 54,17%. 

Afmelden voor de tweede competitie-
avond, op 10 april, kan door een mail
te sturen naar: bcbronkhorst@hot-
mail.nl, een sms naar 06-28633453
(inspreken lukt niet!) of op de wed-
strijddag bellen naar genoemd mo-
biel nummer.

Bridgeclub Toldijk
Hieronder volgen de uitslagen 
van de eerste competitieavond 
van de vijfde ronde, gespeeld op 
donderdag 3 april. De tweede 
competitieavond zal plaatsvin-
den op donderdag 10 april 2014.

Bronckhorst en omgeving kent veel 
enthousiaste ondernemers en par-
ticulieren initiatieven. Open Coffee 
biedt de mogelijkheid om de pas-
sie voor het ondernemerschap met 
elkaar te delen en andere lokale 
ondernemers en particulieren initia-
tieven beter te leren kennen in een 
ongedwongen en informele sfeer. De 
kosten zijn slechts die van het kopje 
koffie of thee. Open Coffee Bronck-
horst wordt iedere derde donderdag 
van de maand gehouden, met uit-
zondering van juli en augustus. De 

netwerkbijeenkomsten zijn in Cafe
Heezen aan de  J.F. Oltmanstraat 5
in Steenderen en duren van 9.00 uur
tot ongeveer 11.00 uur. Op donder-
dag 17 april, bij de eerste Open Cof-
fee Bronckhorst, vindt er rond 9.30 
uur een kleine openingsceremonie
plaats. Open Coffee is ontstaan van-
uit de behoefte van vele ondernemers
om, naast de diverse online netwer-
ken als LinkedIn, Twitter en Hyves,
elkaar ook eens ‘live’ te ontmoeten
en meer lokale ondernemerszin te
creëren. In Nederland vinden er al
in 300 plaatsen Open Coffee’s plaats.
Belangstellenden voor Open Coffee
Bronckhorst kunnen zich aanmelden
bij info@bouwzorgadvies.nl en zich 
aansluiten bij de groep ‘Open Coffee
Bronckhorst’ op LinkedIn.

Netwerken onder het genot van een kopje koffie

Open Coffee Bronckhorst
Op donderdag 17 april aanstaan-
de vindt de eerste Open Coffee 
Bronckhorst plaats. Een nieuw 
initiatief voor ondernemers uit 
Bronckhorst en omstreken.

STUUR UW PERSBERICHT NAAR REDACTIE@CONTACT.NL  

DEADLINE: VRIJDAG OM 12.00 UUR.

De professionele verkeersregelaars 
vormen een nieuw beroepsgroep. Ze 
worden bij wegwerkzaamheden, ver-
keersopstoppingen, (tijdelijke) om-
leidingen, grote evenementen, etc. 
ingezet. Een betaalde baan dus voor 
mensen, die daarvoor opgeleid zijn.
Mirjam: “Tot kortgeleden trokken 
vrijwilligers een geel hesje aan en 
gingen het verkeer regelen, maar 
gemeenten verplichten organisaties 
tegenwoordig om een verkeersplan 
te maken en stelt eisen aan de oplei-
ding van verkeersregelaars. Wij heb-
ben daar een cursus voor ontwikkeld, 
waarbij de deelnemers in drie dagen 
geschoold worden. De cursus omvat 
kennis van verkeersdoorstroming, 

veiligheid, wet- en regelgeving, maar 
ook communicatie met, wegwerker, 
wegbeheerder en de weggebruiker 
die soms zelfs agressief kan reageren. 
De cursus wordt afgesloten met een 
officieel examen.”
Er is zeker werk voor verkeersrege-
laar, want binnen het bedrijf ‘Europe 
Traffic Support’ zijn al veertig mede-
werkers werkzaam en Mirjam meldt 
dat ze nog zeker een werkplek heeft 
voor het dubbele aantal daarvan. Mir-
jam: “Deelnemers hoeven geen speci-
fieke vooropleiding te hebben, maar 
moeten wel beschikken over de juis-
te competenties. Ze moeten flexibel 
zijn, rust uitstralen, representatief 
zijn en beschikken over verkeersin-

zicht. Leeftijd is weer geen probleem 
of voorwaarde. We hebben inmiddels 
enkele ‘Vutters’ in dienst, die tot vol-
le tevredenheid werken.”
De driedaagse cursus heeft een theo-
riedeel van één dag en een praktisch 
deel, eveneens van een dag. Daarbij 
moet het verkeer op een drukke krui-
sing met verkeerslichten in de regio 
een kwartier lang geregeld worden 
met de lichten buiten werking.
Naast opleiden houdt ETS zich ook 
bezig met het plaatsen van mede-
werkers. Mirjam: “Die werken inmid-
dels op vele plekken. Ze hebben een 
gevarieerde baan en worden flexibel 
ingezet bij evenementen, zowel dicht 
bij huis als elders in Nederland. De 
éne keer moet het verkeer omgeleid 
worden, maar het kan ook zijn dat 
een complete binnenstad moet wor-
den afgezet in verband met een groot 
hardloopevenement.”
De complete verkeersplannen, die 
tegenwoordig horen bij dergelijke 
evenementen, kunnen ook door ETS 
gemaakt worden. Mirjam: “Bij tijde-
lijke wijzigingen in verkeersstromen 
moet zo’n verkeersplan worden in-
gediend bij de wegbeheerder. Alle te 
nemen verkeersmaatregelen worden 
in kaart gebracht, waarbij aangege-
ven moet worden welke borden er 
geplaatst moeten worden, waar ver-
keersregelaars nodig zijn en wat hun 
taak is.”

Daarbij wordt ook een parkeerplan 
gemaakt, waarin duidelijk wordt hoe 
voertuigen zo economisch mogelijk 
neergezet kunnen worden. Mirjam: 
“Dat is ruimtebesparend, dus minder 
terreinhuur, maar ook minder op-
ruimwerk achteraf. Als dit allemaal 
volgens een goed plan verloopt, is 
het een ‘groene’ uitwerking, want 
het verkeer wordt sneller verwerkt, 
dus minder files en dus minder uit-
stoot van CO2. Bijkomend voordeel is 
dat de mensen sneller op het terrein 
zijn. Dat is goed voor hun humeur en 
voor de omzet van food en non-food. 
Kortom; een gedegen mobiliteitsma-
nagement bespaart kosten.”

Nieuwe loot aan Globe Holding

Europe Traffic Support voor opleiding en 
werk als verkeersregelaar

Zelhem - Met het bedrijf ‘Europe Traffic Support’ (ETS) is de Globe 
Holding een bedrijf gestart om mensen op te leiden tot professioneel 
verkeersregelaar en om ondersteuning te bieden aan vrijwilligers, die 
een cursus via internet volgen om als verkeersregelaar te helpen bij 
evenementen. Mirjam Roozegaarde, die de opleidingen binnen ETS 
coördineert, heeft een logische verklaring voor het ontstaan. Mirjam: 
“De opleiding tot vrijwilliger/verkeersregelaar werd tot begin dit jaar 
verzorgd door de politie. Die is er dus mee gestopt en de vrijwilligers 
moeten zelf een opleiding via internet aanvragen (e-learning). Een in-
logcode kunnen ze dan weer niet zelf aanvragen, want dat moet via 
de Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL) lopen, waar ETS een 
partner van is. Wij bieden ze die mogelijkheid en ondersteunen de 
cursisten daarnaast graag om de internetcursus praktisch aan te vul-
len.”

Het Bosrestaurant dat op persoonlijke titel wordt geëx-
ploiteerd door de beheerder van Bospark De Reehorst, 
Arend Verbeek. Vijf jaar geleden vestigde hij zich hier 
samen met echtgenote Karin. Hij kende Vorden en om-
geving niet, maar durfde, toen hij de kans kreeg, de gok 
wel aan om hier aan een nieuwe baan te beginnen. Arend 
Verbeek: “Natuurlijk was dat best een avontuur voor ons. 
Alvorens ik naar Vorden kwam heb ik een aantal jaren 
op de Veluwe een supermarkt gerund. Ook heb ik als am-
bachtelijk slager gewerkt en dan naar Vorden: een nieuwe 
uitdaging. Karin en ik hebben het hier reuze naar de zin. 
Maar we moeten natuurlijk knokken en proberen bezoe-
kers en toeristen naar De Reehorst te krijgen. Prachtig dat 
steeds meer mensen de weg naar ons Bosrestaurant weten 
te vinden”, zo zegt Arend.
Het restaurant biedt plaats aan circa honderd personen, 
waarbij aan de oostkant een leuk en ruim terras. Aan de 
andere kant een ruimte met volop gelegenheid tot het 
houden van een barbecue. Voor de ouders met kleinere 
kinderen een speeltuin met daarnaast een zwembad. 
Arend Verbeek heeft de afgelopen jaren het Bosrestaurant 
een flinke facelift gegeven. Een grote keuken met alle mo-
derne apparatuur geeft aan dat alles voorhanden is om de 
gasten een heerlijke maaltijd te bereiden. Arend Verbeek: 
“Mede door mijn slagersachtergrond doe ik alles zelf, vrij 
recent heb ik nog een catering verzorgd voor circa 250 
personen. Voor de bezoekers van het Bosrestaurant is er 
een uitgebreide kaart, vanaf ontbijt, lunch, diner, warme 
en koude buffetten, stamppotbuffet, dessert buffet, noem 
maar op. Wij houden rekening met de culinaire wensen 
van de klanten en uiteraard ook met hun budget. De prij-
zen die wij hanteren zijn zeer concurrerend.

De Reehorst is bovendien een uitstekende plek om van 
hieruit een wandeling c.q. een fietstocht te beginnen. Zo 
organiseren wij onder meer een fietstocht richting Lo-
chem/Barchem, een tocht richting Zutphen en een tocht 
richting Ruurlo/Borculo. Fietsen en elektrische fietsen zijn 
hier te huur. Tegenwoordig vertrekken er iedere woens-
dagmiddag circa 40 klootschieters van de ANBO voor 
een partijtje klootschieten. Intussen geven meer en meer 
mensen hier een verjaarspartijtje of feestje en daar ben ik 
erg blij mee. Je weet hoe dat gaat in een dorp, de mensen 
moeten je eerst kennen en ze moeten je wat gunnen”, 
zo zegt Arend Verbeek lachend. Voor meer informatie  
www.bosrestaurantdereehorst.nl. 

Bosrestaurant de Reehorst is op woensdag- vrijdag- zater-
dag en zondag vanaf 10.00 uur geopend en op afspraak 
0575- 552332.

Een prachtige plek in een lommerrijke omgeving

Bosrestaurant De Reehorst
Vorden - Vorden geldt al decennia lang als een toe-
ristendorp bij uitstek. De kastelen rondom Vorden 
zijn geweldige trekpleisters. Wandelaars, fietsers, 
ze komen volop aan hun trekken. Niet alleen in het 
dorp zelf voldoende mogelijkheden voor een hapje 
en een drankje, maar ook daarbuiten. Wat bijvoor-
beeld te denken van Bosrestaurant De Reehorst, op 
een steenworp afstand gelegen van het zwembad en 
gelegen in het ruim opgezette Bospark De Reehorst. 
Een knus en gezellig restaurant op een prachtige 
plek in een lommerrijke omgeving.

Wie een woning heeft krijgt regel-
matig te maken met noodzakelijke 
klussen, zoals afbladderende verf, 
verstopte afvoeren of slecht slui-
tende deuren.  Een beetje handige 
doe-het-zelver doet dit soort klussen 
zelf. Maar een keuken of badkamer 
renoveren, een serre of een dakkapel 
plaatsen of zelfs een compleet nieu-
we woning bouwen, vraagt om vak-
manschap. Er gelden veel voorschrif-
ten en regels in de bouw waaraan 
voldaan moet worden. En natuurlijk 
wilt u de zekerheid dat u na in ge-
bruikneming een beroep kunt doen 
op garantie en service.
Het loont dan  de moeite om een 
bedrijf te kiezen dat alles van begin 
tot eind voor u kan regelen en uit-
voeren. Van overleg met de architect 
over een eerste schets tot en met 
plaatsing van de keuken of de dou-
checabine en het verlenen van ser-

vice in de jaren daarna.
Veel bedrijven beweren dit allemaal 
te kunnen. Bruggink doet dit als één 
van de weinigen in de regio al meer 
dan 30 jaar tot volle tevredenheid 
van duizenden klanten. De voorde-
len zijn duidelijk: U heeft maar met 
één bedrijf te doen en de hele plan-
ning wordt voor u geregeld. 

En bent u een handige klusser? Dan 
kunt u de onderdelen die u zelf kunt, 
ook zelf doen, in samenwerking met 
de vakmensen van Bruggink. Vraag 
eens naar de mogelijkheden in onze 
showroom. 

Wilt u deze nuttige tips via email 
ontvangen en bovendien elke maand 
nog kans maken op een cadeaubon 
van € 50,--? 
Abonneer u dan gratis op onze 
nieuwsbrief op www.bruggink-bv.nl. 

- advertorial - 

Alles in één hand!
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Harmsen Vakschilders is opgericht in 
1978 door Bennie en Els Harmsen. Be-
gonnen in een winkeltje midden in het 
centrum van Hengelo met het schilders-
bedrijf elders gevestigd. Alweer ruim 
21 jaar is het bedrijf nu gevestigd aan 
de Zelhemseweg in Hengelo Gld., waar 
alles nu onder één dak te vinden is. In-
middels zijn ook beide zoons werkzaam 
in het bedrijf. De combinatie van het 
Schildersbedrijf en de winkel maakt het 
bedrijf uniek in de regio. In de show-
room wordt geadviseerd en in het schil-
dersbedrijf wordt het werk daarna uitge-
voerd. “Hiermee ontzorgen we de klant 
vanaf het begin,” vertelt Bennie Harm-
sen. ‘’Nieuw is het werken met de on-
derhoudsabonnementen. Voor een vast 
bedrag per maand of per jaar staat uw 
woonhuis of bedrijfspand altijd strak in 
de verf. U heeft geen omkijken naar het 
onderhoud en zaken als houtrot, boven-
dien voorkomt u hiermee grote onver-
wachte uitgaven.”
Harmsen Vakschilders heeft in de afge-
lopen jaren een goede naam opgebouwd 
bij klanten als Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer en Gelders Landschap. 
Maar ook werken zij voor veel grote 
zorgbedrijven in de regio en vele par-
ticuliere klanten in de omgeving. “In 
de zorg wordt er niet alleen vakkundig 
werk van ons verwacht, maar is het ook 
erg belangrijk om je aan te passen aan 
de zorgomgeving. Gelukkig gaat ons dit 
goed af,” legt Jan-Willem Harmsen uit. 
“Onze medewerkers vinden het leuk om 
in de lunchpauze de verhalen aan te ho-

ren van bewoners. Dat maakt het werk
leuk en ook best uniek. Je komt op plaat-
sen waar je zelf nooit zo snel zou komen.

Actueel
Sinds deze week mogen twee werkne-
mers binnen het bedrijf zich officieel ap-
plicateur van het renovatieprogramma 
’Flexidur’ noemen. Als schildersbedrijf
mag er dan maar liefst 10 jaar garantie
worden afgegeven voor houtrotrepara-
ties. Dit is een uitzonderlijk hoge garan-
tietermijn en wordt daarom door Sigma
Coatings Nederland alleen erkend aan
gecertificeerde bedrijven. Inmiddels zijn
de eerste reparaties al uitgevoerd.

Actie
Harmsen Vakschilders telt op dit mo-
ment in totaal zeven schilders en een
timmerman. De meeste werknemers
werken al heel wat jaren binnen het be-
drijf en de afwisseling tussen verschillen-
de klanten zien zij dan ook als een leuke
uitdaging. Om het jubileum extra kracht
bij te zetten is er een actie bedacht. Ie-
dere klant die voor minimaal 3000 euro
aan buitenwerk uit laat voeren deze zo-
mer, ontvangt een waardebon van 250
euro vrij te besteden in de winkel. “Zo
verdient u dus eigenlijk de materialen 
voor het opknappen van de binnenboel
weer terug!” De aanvraag dient voor 1
juni 2014 binnen te zijn. Kijk voor meer
informatie op www.harmsenvakschil-
ders.nl of zie onze advertentie elders in
deze krant.

Harmsen Vakschilders 
staat al 35 jaar garant voor 
ambachtelijk vakwerk!

Hengelo - Dit jaar bestaat Harmsen Vakschilders alweer 35 jaar en dat moet
gevierd worden met een interessante actie op buitenschilderwerk! Harmsen
Vakschilders is het adres voor al uw binnen en buitenschilderwerk, behang-
werk en glaswerk maar ook voor het leveren en plaatsen van gordijnen,
vloerbedekking, raamdecoratie en verf.

Iedere maand organiseert de Gouden 
Karper in Hummelo een dansavond. 
Naast een uurtje bijspijkeren van de ken-

nis kan men een paar uurtjes heerlijk 
dansen op prettige dansmuziek. Lekker
de ruimte om ook eens een linkse draai,
passage of ander figuur te maken. Vanaf
19.30 uur indansen, 20.30 uur vrij dan-
sen met iedere maand een dans als the-
ma. Zie advertentie elders in de krant.

Zaterdag 12 april

Quick Quick Slow in Hummelo
Hummelo - Kent u nog de quick 
step, tango of slowfox? En danst u 
nog wel eens?

1e paasdag paasbrunch
Vanaf: 11.00 uur

€ 25,- voor volwassenen
€ 12,50 voor kinderen tot 12 jaar

Dit is inclusief een welkomstdrankje
Reserveren gewenst

CYCLOMEDIA GAAT FOTO’S 
MAKEN IN UW GEMEENTE!
CycloMedia, een Nederlands bedrijf gevestigd in Zaltbommel, 

is gespecialiseerd in het grootschalig en systematisch in 

beeld brengen van de omgeving. Met speciaal uitgeruste 

voertuigen maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto’s 

vanaf de openbare weg. Deze foto’s worden – onder stringente 

voorwaarden – ter beschikking gesteld aan publieke en 

private organisaties ten behoeve van o.a. inspectie en beheer 

van de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de 

implementatie en uitvoering van wetgeving en ontwikkeling 

van ruimtelijke plannen. De opnamen worden uitsluitend 

gebruikt binnen het kader van publieke taken en/of 

bedrijfsactiviteiten. De opnamen worden niet op Internet 

gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt, tenzij privacy-

gevoelige informatie zoals herkenbare personen en/of 

kentekens van voertuigen onherkenbaar worden gemaakt. 

CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld bij het College 

Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1004101.

Voor vragen of het aantekenen van bezwaar kunt u contact 

opnemen met CylcoMedia Technology B.V., Postbus 2201, 

5300 CE ZALTBOMMEL. Meer informatie: www.cyclomedia.com

Ben jij een allround vakman?

Allround metselaar

Functieomschrijving
In de functie van allround metselaar ben je verantwoor-
delijk voor al het metselwerk bij met name particuliere 
klanten. Naast metselwerk ben je ook verantwoordelijk 
voor o.a. tegelzetten en stukadoors werk. Kortom onze 
opdrachtgever is echt op zoek naar een allround vakman.

Heb jij net je opleiding afgerond en wil je je ontwik-
kelen binnen een professionele organisatie?

Junior Software Engineer

Functieomschrijving
In de functie van Junior Software Engineer ben je mede 
verantwoordelijk voor het ontwerpen, ontwikkelen en 
aanpassen van software ten behoeve van de sector 
veiligheid en justitie. Je bent werkzaam binnen een klein 
team van ontwikkelaars die met veel enthousiasme en 
gedrevenheid werken aan het systeem. Het is belangrijk 
dat je enigszins kennis hebt van .NET software en met 
het ontwikkelen in C#. Binnen de organisatie is er volop 
ruimte om jezelf te ontwikkelen en gedegen kennis op te 
doen van de software en de systemen. Het  betreft een 
dynamische functie waarin je regelmatig contact hebt met 
de eindgebruiker. Van belang is het dan ook dat je je kunt 
inleven in eindgebruikers.

Heb jij een afgeronde technische MBO opleiding en 
ervaring met het onderhoud aan technische instal-
laties?

Monteur

Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het verrichten 
van elektrotechnisch of werktuigbouwkundig onderhoud 
aan treinen. Bovendien voer je inspecties uit en verhelp je 
storingen en defecten. Daarnaast ben je verantwoordelijk 
voor het uitvoeren van eindcontroles op het onderhoud en 
het beproeven van de treininstallaties alsmede het tech-
nisch vrijgeven van de treinen voor inzet op de treindienst. 
Kortom, dat betekent dat je zelfstandig kan werken en 
kennis hebt van zaken op het gebied van onderhoud van 
technische installaties.

Heb jij ervaring als allround verspaner en op zoek 
naar een vaste  baan?

Allround Verspaner

Functieomschrijving
In de functie van Allround Verspaner ben je verantwoor-
delijk voor het zelfstandig verspanen binnen een modern 
bedrijf. De functie biedt de vrijheid om mee te denken over 
processen en het optimaliseren en vernieuwen hiervan.

Heb je ervaring als CNC draaier en ben je op zoek 
naar een zelfstandige functie?

CNC Draaier

Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het CNC 
draaien van kunststof precisie-onderdelen. Je werkt vanaf 
tekening, je beschikt over een flinke dosis eigen initiatief 
en inzicht. Je werkt met Fanuc en Siemens, deze worden 
beide zowel offline als aan de machine geprogrammeerd. 
Het draaiwerk wordt op de machine gedaan met een C- 
en Y-as en aangedreven gereedschap.

Voor meer informatie, zie www.match4u.nl

Een kleine beurt
& 

APK vanaf € 75,00

Bel vrijblijvend voor een 
offerte van uw auto.

Autosnelservice Lucri
Wassenaarweg 2 - Zelhem. Tel. (0314) 62 08 71

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 13.00 uur.

APK € 19,00 ALL-IN
VOOR BENZINE- EN DIESELAUTO’S

Heemzorg v.o.f. zoekt voor de zorgverlening 
binnen het kleinschalige woon-zorgcomplex
“De Heemhoeve” aan de Bultenszijweg te 
Zelhem een

VERZORGENDE  NIVEAU 3

Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen 
die zelfstandig werken een uitdaging vinden.
Het aantal uren is bespreekbaar.

Sollicitaties tot 30 april 2014 per mail naar 
sollicitatie@heemzorg.nl of per brief naar 
Heemzorg v.o.f., Bultenszijweg 18, 
7021 JX Zelhem.

Wonen en zorg




