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Hiertoe heeft de belangenvereniging 
recentelijk een enquête gehouden 
onder de inwoners van beide woon-
kernen. Dat heeft in totaal 64 knel-
punten opgeleverd. De meldingen va-
riëren van te hard rijden tot en met 
gevaarlijke voorrangssituaties.
Een deel van de meldingen (7) heeft 
met overlastsituaties te maken. Denk 

daarbij aan de kwaliteit van bestra-
ting en overhangende takken. Deze 
meldingen gaat Dorpsbelang onder de 
aandacht brengen van de gemeente 
Bronckhorst. Een ander deel betreft 
meldingen op het gebied van hand-
having. Dan hebben we het vooral 
over (vracht)auto’s die te hard rijden 
(24) of die fout geparkeerd staan. De-

ze knelpunten worden doorgesluisd 
naar de politie. Bewoners maakten 
via de enquête ook melding van ge-
vaarlijke situaties die met de weg-
inrichting te maken hebben (16). In 
dat verband werden onder meer de 
kruisingen Baakseweg-Dorpsstraat 
(3) en de Baakseweg-Broekweg (3) ge-
noemd. Maar ook parkeerproblemen 
kruisten bewoners aan op het enquê-
teformulier (5). Dorpsbelang zal zich 
samen met VVN vooral inzetten om 

Op weg naar verkeersveiliger Wichmond-Vierakker

Dorpsbelang brengt
lokale verkeerspunten in kaart

Wichmond - Dorpsbelang Wichmond-Vierakker gaat samen met Veilig 
Verkeer Nederland (VVN) de lokale verkeersknelpunten aanpakken.

Kruising Dorpsstraat-Baakseweg in Wichmond.

Een vertrouwensman voor velen. Ik 
hou mij bezig met alle werkzaamhe-
den die zich rondom een gemeente-
raad afspelen. Een leuke afwisselende 
baan. Meedoen in de besluitvorming, 
zorgen dat alles juridisch correct ver-
loopt’, zo zegt Krijn van der Heijden.
Het enthousiasme in zijn stem ver-
raadt dat Krijn van zijn baan houdt. 
Eigenlijk zou hij deze functie nog wel 
tot ‘in lengte van jaren ‘ willen vervul-
len. Maar daarnaast dient er wel vol-
doende ruimte en tijd over te blijven 
voor zijn grote hobby: schrijven! Een 
liefhebberij die al op jeugdige leeftijd 
begon. Krijn van der Heijden: ‘Op de 
middelbare school was ik hoofdredac-
teur van de schoolkrant. Veel actua-
liteiten, interviews e.d. Heel erg leuk 
om te doen. Vanaf die tijd is mijn in-
teresse voor het schrijven ontstaan en 
dat is in de loop der jaren alleen maar 
toegenomen’, zo zegt hij. Krijn is gebo-
ren in Warmond nabij Leiden, tevens 
de woonplaats van Maarten ’t Hart, 
de schrijver waarvan hij een enorme 
fan is. ‘Na de HBS heb ik sociale we-
tenschappen/ rechten gestudeerd. 
Toen ik bij de gemeente Alphen a/d 

Rijn op de afdeling Welzijn werkte 
heb ik ‘Bestuurskunde en Staatsrecht‘ 
gestudeerd. Daarna ben ik naar Arn-
hem verhuisd om bij de provincie te 
gaan werken als beleidsmedewerker 
welzijn, cultuur en jeugd’, zo vertelt 
hij aan de keukentafel in zijn woning 
aan de Holtmaet in Vorden. Na de 
periode ‘Arnhem‘ werd Krijn van der 
Heijden op de bestuursacademie aan-
gesteld als staf- en opleidingsdocent. 
Vervolgens werd hij sectorhoofd bij 
de gemeente Westervoort, daarna 
gemeentesecretaris in de gemeente 
Warnsveld en na de herindeling met 
Zutphen, dus alweer bijna zeven ja-
ren griffier in die gemeente. ‘Een hele 
carrière, altijd overal met veel plezier 
gewerkt’, zo zegt Krijn. Naast zijn 
drukke werkzaamheden ontpopte hij 
zich als schrijver en was hij ‘apetrots‘ 
op doctorale scriptie gebaseerd op het 
boek ‘ Karakter ’ van de schrijver Bor-
dewijk. Gestimuleerd en op verzoek 
van diverse uitgeverijen schreef Krijn 
van der Heijden achtereenvolgens een 
viertal juridische boeken over klacht-
recht en subsidierecht, vakliteratuur 
voor studenten aan de bestuurs-

school in Velp. Voorts een boek over 
‘subsidie verstrekking‘ (voor dezelfde 
doelgroep). Samen met drie collega’s 
schreef Krijn voor de studenten aan 
de bestuur- hogeschool het boek 
‘Praktisch Gemeenterecht’. Krijn: ‘Op 
gegeven moment kreeg ik het idee 
om een ander boek te schrijven, geen 
vakliteratuur meer maar een roman. 
Geen ‘gewone‘ roman maar een psy-
chologische roman met als spannende 
titel: ‘Gistende kokosnoot‘. Het boek 
is onlangs verschenen bij uitgeverij 
boekscout.nl een web-uitgeverij www.

boekscout.nl/index.php. Inmiddels is 
het boek ook verkrijgbaar bij de Bru-
na in Vorden en Boek & Co in Warns-
veld. Krijn: ‘De inhoud van ‘Gistende 
Kokosnoot’ gaat over Ewout Diamant. 
Een geslaagd mens, een succesvol on-
dernemer en een gewaardeerd lid van 
de samenleving, alhoewel het met 
zijn huwelijk iets minder goed gaat.  
Zij leven lijkt op orde te zijn, totdat 
hij in het schitterende Provencaalse 
landschap plotseling met zijn verle-
den wordt geconfronteerd. Vanaf dat 
moment begint het in zijn hoofd te 
borrelen en te gisten (vandaar ook 
de titel van de roman: ‘Gistende Ko-
kosnoot’). Een traumatisch voorval, 
lang geleden, groeit uit tot enorme 
proporties. Ewout kan aan weinig an-
ders meer denken dan aan wraak en 
genoegdoening. Hoe kan het dat een 
evenwichtig mens als Ewout Diamant 
in staat blijk te zijn tot dingen die hij 

nooit voor mogelijk had gehouden?
Krijn: ‘Ik heb ongeveer vier maanden
aan het boek gewerkt, vrijwel iedere
avond twee uur. Dan stop ik bewust.
Nee absoluut geen last dat ik daarna
niet kan slapen, integendeel zelfs’,
zo zegt Krijn lachend. Als ‘opa Krijn‘
schrijft hij voor zijn kleinkinderen te-
genwoordig ook kerstverhalen. Geen
religieuze verhaaltjes maar over ‘din-
gen van de dag’. Krijn’s grootste ge-
not: dat er bij het voorlezen zeer aan-
dachtig naar opa wordt geluisterd!
Intussen ‘borrelt‘ het in Krijn’s hoofd
al weer over een volgende roman. Het
script is bijna klaar! Naast zijn hobby
schrijven heeft Krijn van der Heijden
in zijn vrije tijd nog een andere func-
tie: voorzitter van de ANBO-afdeling
in Vorden. Behalve het besturen, leest
Krijn voor de leden van de ANBO re-
gelmatig voor uit ‘eigen werk ‘. En dat
met als motto: ‘Lekker bezig blijven‘!

‘Gistende kokosnoot’

Krijn van der Heijden schreef psychologische roman
Vorden - Vordenaar Krijn van der Heijden (63) is vanaf 2005 in het ge-
meentehuis van Zutphen werkzaam als griffier van de gemeenteraad. 
‘Noem het maar de eerste adviseur van de raad.

Krijn van der Heijden.

die knelpunten op het gebied van de
weginrichting op te lossen.
Eén van de knelpunten die sowieso 
op het bordje van Dorpsbelang ligt,
is de verkeerssituatie bij De Garve in
de Dorpsstraat. Daar zal de belangen-
vereniging zich samen met De Garve
over buigen. Aanleiding hiervoor is
de geplande ‘vernieuwbouw’ van de 
basisschool. Dorpsbelang Wichmond-
Vierakker heeft eerder aangekondigd
dat op 17 april een thema-avond
‘Verkeersveiligheid’ zal worden ge-
houden. Daarop zou het oplossen
van enkele geselecteerde knelpunten
centraal staan. Het grote aantal en de
vele soorten meldingen vergen bij na-
der inzien echter een langere voorbe-
reidingstijd. Vandaar dat is besloten 
om de verkeersbijeenkomst pas na 
de zomervakantie te houden. Dorps-
belang overweegt om de bijeenkomst
te combineren met haar algemene le-
denvergadering van 9 oktober.

Taxatie nodig?
www.hettaxatierapport.nl
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berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par ti-
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 adver-
tentietarieven. Minimumprijs voor 
Contactjes  7,14 (incl. btw) voor 
80 karakters; elk karakter meer 

 0,04. Brieven  onder nummer, 
hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan  derden,  4,17 (incl. 
btw) extra. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet ge plaatst. 
Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à 

 4,17 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via 
onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de 
op de site geplaatste bereken-
methode.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 15 april 10.00 uur, mw. J. Ruiterkamp, Bathmen.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 15 april 10.00 uur, ds. R.H. Boiten, Dieren.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 15 april, 10.00 uur, ds. J. Kool, Vorden.

R.K. kerk Vorden
Zondag 15 april 9.30 uur, Eucharistieviering, Ten Klooster.
 
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 14 april 17.00 uur, Woord- en communieviering, Van 
Kranenburg, m.m.v. Dameskoor.
Zondag 15 april 10.00 uur, Woorddienst, Groep 1, m.m.v. He-
renkoor.

Tandarts
14 - 15 april F.A. Kuijl, Lochem, (0573) 25 16 84.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Art. 1 Meldpunt discriminatie Achterhoek
Wilt u melding doen van discrimininatie? 
Neem contact op met Art. 1 Meldpunt discriminatie Achterhoek 
via www.art1no-gelderland.nl of tel. (0900) 2 354 354.

Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000. U krijgt waar mogelijk een telefonisch 
advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts òf een 
afspraak voor het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom 
niet zo maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om 
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel 
mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens  afspraak ge-
werkt. Als u om medische redenen niet in staat bent om de huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’ bij u 
thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand 
als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huis-
artsenpost komt. De huis artsenpost is gevestigd in het Entreege-
bouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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 14.00-19.30 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): dage-
lijks 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: da-
gelijks van 15.00-16.00 uur en van 19.00-19.30 uur.

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, dia-
betische 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 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

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.

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

VVV-kantoor 
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22.
Openingstijden: April t/m September: maandag t/m vrijdag: 
9.30-17.00 uur; zaterdag: 10.00-15.00 uur. Oktober t/m Maart: 
maandag t/m vrijdag: 10.00-16.00 uur; zaterdag: 10.00-14.00 uur.

Algemeen Maatschappelijk werk Vorden
Spreekuur 9.00-10.00 uur op dinsdag / donderdag / vrijdag.
Het Wiemelink 40, 7251 CZ  Vorden, tel. (0314) 35 72 46.
Sensire (0900) 622 87 24.

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

Sensire thuiszorg
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en 
Woon zorg centrum De Wehme. Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 
24 uur p/dag bereikbaar. Internet: www.sensire.nl
E-mail: info@sensire.nl Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, 
Zutphen, tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief).
Wijkverpleegkundig spreekuur, elke dinsdag van 10.00-12.00 uur 
in het gebouw bij Pro-Wonen.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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 en omstre-
ken. 
Tel. (06) 55 91 62 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekwestachterhoek; 
infovorden@biblotheekwestachterhoek.nl; maandag: gesloten; 
dinsdag: 14.00-20.00 uur; woensdag: 14.00-17.30 uur; 
 donderdag: 14.00-17.30 uur; vrijdag 14.00-17.30 uur; zaterdag 
10.00-12.30 uur.

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdie-
ren. 

Dieren bescherming OverGelder 
Info, tel. (055) 506 86 40. 
Website: www.overgelder.dierenbescherming.nl
Landelijk meldnr. dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210.

Dierenambulance
Doetinchem, tel. (0900) 0245 of (06) 53 68 05 78.

Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Noaberhulp 
Werkgebied: Brummen, Gorssel, Lochem, Steenderen,
Vorden, Warnsveld en Zutphen. Voor info: (06) 10 46 54 95.
info@noaberhulpzutphen.nl / www.noaberhulpzutphen.nl

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel: 0575-553405
Coördinator: Louise van Uden.
Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: l.vanuden@sswb.nl 
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
Ouderenadviseur: Wilma Berns.
Inloop- en telefonisch spreekuur op maandag, woensdag en vrij-
dag van 8.30 tot 10.30 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-553159 of 06-22929630 
E-mail: w.berns@sswb.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-     
gerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vor-
den, tel. (0575) 55 62 17. www.marlies aartsen.nl, lid van 
VNT, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorver-
wijzing huisarts is niet noodzakelijk.

MEE Oost-Gelderland 
Ondersteuning bij leven met een beperking.
Tel. (0314) 34 42 24, info@mee-og.nl / www.mee-og.nl

St. COEH 
1e en 3e maandag van de maand (18.30-20.00 uur) inzameling 
kleding. Afgifte aan de Vordenseweg 58 te Hengelo Gld.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Lekker in uw vel?
Herbalife uitgebalanceerde voeding!
Nieske Pohlmann (06) 54 32 66 69.

GRATIS!

Bij inschrijving in april, krijgt u uw eigen bijdrage van 
ons terug betaald.

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

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

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

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

Dagmenu’s 11 t/m 17 april
Dagmenu om mee te nemen  7,50. Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten 
bezorgen  8,75. Veranderingen in het menu  1,25 per verandering. 
Dagmenu bij ons consumeren  9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet).

Woensdag 11 april
Bosuiensoep / USA kipfilet met spek, tomaat en kaas  
gegratineerd, aard. en groente.

Donderdag 12 april
Wiener Zwiebelrostbraten met gefrituurde uien, aardappel-
puree en rode kool / Panna Cotta en slagroom.

Vrijdag 13 april
Champignonsoep / Urkervispot met room en witte wijn, rijst 
en rauwkostsalade.

Zaterdag 14 april (alleen afhalen/bezorgen)
Huisgemaakte Lasagne Bolognaise, Parmezaanse kaas en 
rauwkostsalade / IJs met slagroom.

Maandag 16 april
Tomatensoep / Wokki Wokki van kipfilet met rijst en  
rauwkostsalade.

Dinsdag 17 april
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade / IJs met 
slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, 
 catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt 
gebak. Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en 
of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-551519 of u komt 
even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

info@grandbistroderotonde.nl   www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team, Wendie en Thomas

Bij de Stichting
Veilingcommissie aan de
Enkweg 11 te Vorden, kunt
u iedere vrijdag en zater-
dag van 9.00 uur tot 12.00 
uur terecht voor 2e hands 
meubels, kleding, witgoed, 
elektronica, huishoude-
lijke artikelen, boeken, enz. 
Inbrengen van goed ver-
koopbare artikelen kan daar 
tussen 9.00 uur en 10.00 
uur of d.m.v. een telefonisch 
afspraak (06-44629049). 
Tevens kunt u via dit num-
mer ook een afspraak 
maken voor doordeweeks 
halen of brengen van spul-
len. Kijkt u ook eens op onze 
website:   
www.veilingcommissie.nl

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

Per direct te huur in 
Zelhem: goed onderhouden, 
royale hoekwoning met car-
port en schuur.  € 750,- pm 
excl g/w/e. Tel: 06-22045730

Gesprekspraktijk Van ziel
tot ziel, in Vorden. www.intui-
tievepraktijk.nl

GRATIS 

Herbalife proefpakket 

SMS/bel: 06 55 166 420

Botmeting in praktijk over-
gangsconsulente op 24 april,
José  la Croix 0575-560381.

Gesprekspraktijk ‘Van ziel
tot ziel’ in Vorden. www.intui-
tievepraktijk.nl

Vlaai van de week

Advocaatvlaai
6-8 pers.  € 6,95

Dinsdag = Brooddag

 4 broden voor € 6,90
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = meergranendag
3 meergranen naar keuze  € 6,95

Week-aanbiedingen

 Gevulde cake
 diverse soorten   € 3,50
 Croissants 5 halen 4 betalen 

Aanbiedingen geldig van dinsdag 3 t/m zaterdag 14 april.



nieuws uit 
uw regio

www.contact.nl

Van huis uit zijn wij verbonden 

met de Achterhoek. Door onze 

plaatselijke en regionale uitga-

ven is er een sterke verweven-

heid met onze lezers. En daar 

zijn we best trots op… 

Lieve, lieve ouwe taaie, olde Hente.
En toen moest je toch het leven loslaten!

Miep Stoffels - Raterink
weduwe van Hendrik Jan Stoffels

6 april 1929               1 april 2012

Ien en Jan
Michiel en Manon

Jorrit, Wenke
Jos en Hans

Fay, Hugo, Victor

Joop en Anneke
Mark en Marleen
Myrddin en  Maarten

Annelies en Hans

Onze dank gaat uit naar de
“meisjes” van de verzorging.

Willem Alexanderlaan 31
7251 AW Vorden

Correspondentieadres:
Hamsveldsezĳweg 4, 7251 LP Vorden

De crematieplechtigheid heeft op 5 april jl.     
in besloten kring  plaatsgevonden. 

Hartelijk dank voor de lieve woorden, brieven, 
kaarten en telefonische reacties, ontvangen na het 
overlijden van onze zoon, broer, zwager en oom

Evert-Jan Smit

Het heeft ons goed gedaan.

 Uit aller naam:
 M.G. Smit-Wahl

Vorden, april 2012

ZONNEPIT-
BROOD

NU VOOR

 2.15

ROZIJNEN 
EN

KRENTEN 
BOLLEN

p.s. 0.40

NU 6 VOOR     

2.25

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84
Runneboom 2a – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 10 t/m zaterdag 14 april

KERSEN 
VLAAI

 KLEIN 8.95

 GROOT 

          13.25
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

0575-552959

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

 
ALGEMENE KENNISGEVING

Als ik in gedachten sta
bij het kruis van Golgotha...
 
Heden is overleden onze fantastisch lieve en
zorgzame man, vader, opa en overgrootvader

Jacob van den Broek
- Jaap - 

 

lid in de Orde van Oranje-Nassau

Barneveld, 20 juli 1921 Vorden, 5 april 2012

 
Mieke van den Broek - de Zoete
 

Conny van den Broek
     Rien
     Mieke
     Petra
 

Marianne van den Broek
     Ellen en Mark
          Jurgen
     Renate en Eklil
 

Inge van den Broek
 

Onze grote dankbaarheid gaat uit naar de liefdevolle
zorg van het personeel van de Thuiszorg.

Zuivelhof 5, 7251 EH  VORDEN
ingevandenbroek12@gmail.com
 

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
op dinsdag 10 april van 19.00 tot 19.45 uur in
uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.
  

De uitvaartdienst zal worden gehouden op
woensdag 11 april om 11.30 uur in de Nederlands
Hervormde Kerk te Vorden.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats, Kerkhoflaan 4 te Vorden.
 

Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
te Vorden.

‘n woord, ‘n gebaar, ‘n bloem, ‘n kaart.......
 
Uw overweldigende belangstelling en hartverwar-
mende medeleven na het overlijden van onze lieve 
vader, opa en mijn partner 
 

Gertie Hissink                                                                                 

hebben ons diep getroffen. 
 
Wij ervaren het als een grote troost te weten dat hij 
niet alleen voor ons zo bijzonder was. 
 
Daar het ons onmogelijk is u allen persoonlijk te 
bedanken, betuigen wij u op deze wijze onze op-
rechte dank.

 
René en Ineke Hissink-Kapper
 Caroline, Irene en Martine
Elly en Albert Makkinga-Hissink
 Karlijn en Sascha
Marja Hissink en Jan Willem Jonkers
 Onno en Luuk
Gon van Dijck

Klein-Graffel
Warnsveld, april 2012

Op 6 april 2012 zijn wij getrouwd!

Robert Ruiterkamp
&

Wendy Haitink
Het Elshof 5
7251 CB  Vorden

Te koop gevraagd: antiek,
curiosa en alles wat ver-
zameld wordt. Ook complete
inboedels. Verzamelhuis
Warnsveld, Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.



vakmanschap

www.weevers.nl

Traditioneel zijn we altijd op zoek naar vernieuwing en verbetering. Om voor 

u de juiste insteek te kunnen kiezen, hebben we de modernste technieken in 

huis. Zo blijven we niet alleen verbonden met ons vak, maar ook met de tijd. 

En kunnen we altijd het maatwerk leveren waar u om vraagt. U bent van 

harte welkom bij onze vestigingen in Vorden, Groenlo, Lichtenvoorde, Zelhem 

en Zutphen.

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

DE SPECIALIST IN BOUWMATERIALEN
Gevelstenen Dakpannen Wand- en vloertegels

Dakramen en accessoires Sierbestrating 

Diverse andere bouwmaterialen

Bedrijventerrein De Revelhorst:Verlengde Ooyerhoekseweg 26 7207 BJ Zutphen
Telefoon (0575) 526 532, Fax (0575) 529 306, www.koordeman.nl

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Vereniging tot bevordering van het 
marktwezen in Vorden op 17 april 
2012 om 19.30 uur bij Hotel Bakker.



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

De Nederlandse Goudaankoop b.v. is nu ook aanwezig in uw stad. Betrouwbaarheid, 
bekwaamheid en eerlijkheid zijn voor ons vanzelfsprekend. Deze kenmerken, evenals 
meer dan 20-jarige ervaring met standplaatsen in vele steden, zijn grotendeels 
verantwoordelijk voor het succes van De Nederlandse Goudaankoop b.v.
Uw sieraden op echtheid en waarde laten taxeren is geheel vrijblijvend.
Na een nauwkeurige taxatie kunnen wij u een prijs bieden en als u hiermee akkoord 
gaat, kopen wij uw sieraden direct, tegen contante betaling.

Wij betalen de
hoogste dagprijs!

Het loont om langs te komen!
www.denederlandsegoudaankoop.nl

Vorden - Zutphenseweg 1A

 Doetinchem Zutphen
 Waterstraat 30-32 Korte Hofstraat 14

Tevens vestigingen in Arnhem/Lochem/Deventer/Huissen/Barneveld/Wageningen/Haaksbergen

Alle filialen geopend van dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur

Gotink Installatie

Molenenk 6

7255 AX Hengelo (Gld.)

T 0575 - 46 52 58

F 0575 - 46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl

INSTALLATIE BADKAMERS TEGELS NATUURSTEEN SAUNA’S

GENIET VAN UW NIEUWE BADKAMER

WWW.GOTINKINSTALLATIE.NL

€ 8400,-

 

Nu een complete badkamer
 incl- montage en tegelwerk

Complete badkamer Bestaande uit :
Douchekabine met vlakke douchebak
Douchemengkraan & doucheset Hansgrohe
Badkamermeubel met spiegel en verlichting S- One
Wastafelkraan Hansgrohe
Wandcloset compleet Villeroy&Boch softclose
Handdoekradiator.  24 m2 Wand & 6 m2 Vloertegels
en Accessoires. Vraag naar de voorwaarden.

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

Zalencentrum – Café – Restaurant – Slijterij

’t Witte Paard
is op zoek naar een:

Flexibele barmedewerkster
(min. leeftijd 18 jaar)

Voornamelijk voor de vrijdag en zaterdagavond.
Uren in overleg.

Interesse?
Bel voor meer inlichtingen
of solliciteer per brief.
Tel. nr 06-53222757
of 0314-621227

Café-Zalencentrum ’t Witte Paard

Waardebon
1 keer gratis gebruik

van de Vacu Step

op vertoon van 
deze advertentie

De zomer in met 1 à 2 maatjes 
minder

Nijverheidsweg 2-4
7021 BX  Zelhem
Tel. 0314-625763
Bij geen gehoor: 06-51981150 www.allinshape.nl

 
Leer op een ontspannen manier met eten 
om te gaan, te genieten van uw leven en 
tóch duurzaam af te vallen.  
Maak kennis met ons succesvolle 
programma dat inzet op leefstijl– en 
gedragsverandering, gezondere voeding 
en regelmatiger bewegen!  

Bel ons voor een kosteloos informatie 
gesprek. 
 

Dit kan via Bakker & Metz of Sensire: 
 

Henny Metz, telefoon 0544-375131 of  
email info@overgewichtprogramma.nl 
 

Trudy Tolkamp, telefoon 06-22002504 of  
email t.tolkamp@sensire.nl 
 

Zie ook artikel elders in deze krant. 
 
 www.overgewichtprogramma.nl 

Stop met lijnen,  
begin met eten... 

3 bossen bloemen naar keuze voor

€ 5,00
Deze week o.a. tulpen, amaryllissen,
fresia’s en rozen.

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

• Boeketten
• Bruidswerk
• Rouwbloemwerk

Aanbieding:

Openingstijden:
ma. t/m do. 09.00-18.00 uur
vrijdag 09.00-20.00 uur
zaterdag 09.00-17.00 uur

Nog even wat kilo’s kwijt en dan  
extra genieten van een mooie,  
zomer en vakantie! 
Ga dan nu naar een Dream Line-cursus van  
Christianne in Zelhem. Niet schromen, gewoon komen! 

GEZOND AFVALLEN IN GROEPSVERBAND: 
 *gewoon lekker eten met het hele gezin      
                                 *basis is de Schijf van Vijf 
                                         *geen voedingssupplementen 
                foto                     *geen calorieën of punten tellen 
                                        *gemakkelijke weeklijsten met lekkere recepten  
  
 U betaalt elke week slechts 6 euro cursusgeld 
 en de eerste keer € 10,00 inschrijfgeld. 
       
Uw gewichtsconsulente in Zelhem en Doetinchem:  
Christianne Bekhuis (foto): 0314-842455/06-39587257 
CURSUSPLAATSEN: (u kunt elke week beginnen)   
ZELHEM: cultureel centrum “De Brink”, Stationsplein 8 -12 
Elke  woensdagavond van 19.00-20.00 uur. 
OOK IN DOETINCHEM:    
Wijkcentrum “de Zuwe”, (de Huet), de Bongerd 2; elke maandag 20.30-21.30 uur     
Sportcentrum “de Rozengaarde”, Bezelhorstweg 115; elke dinsdag 19.30-20.30 uur 
Voor het dieet- of receptenboek: www.greetvandepolpouwels.nl of op de cursus. 

Rugpijn?
Meld u nu aan voor  

 
0800 - 222 22 27    

D

2,99

Senecio



Begin 2011 heeft het bestuur een voor-
stel aan de gemeente gedaan waarbij 
de subsidie jaarlijks met €100.000, 
- wordt teruggebracht. Belangrijk 
onderdeel van dit voorstel is dat de 
kleed- en doucheruimten worden 
gerenoveerd en het entreegebouw 
door nieuwbouw wordt vervangen. 
Al vanaf 2002 stond de renovatie en 
nieuwbouw op de agenda van de voor-
malige gemeente Vorden en huidige 
gemeente Bronckhorst. Al die tijd is 
het plan aangehouden omdat de ge-
meente ervan uitging dat het zwem-
bad onderdeel zou worden van het 
ontwikkelplan “Poort ’t Groote Veld”. 
Begin 2011 is dit ontwikkelplan afge-
blazen vanwege het ontbreken van 
een investeerder. 
De kosten van de nieuwbouw en 
renovatie zijn geraamd op onge-
veer € 700.000,-. Deze investering 
is noodzakelijk om het zwembad een 
goede uitgangssituatie voor de toe-
komst te geven. Het bestuur van de 
stichting In De Dennen doet er als 
eigenaar alles aan om dit in 2010 ver-
kozen beste zwembad van Nederland 
te behouden voor de gemeenschap. 
Het bestuur en personeel zijn buiten-
gewoon trots op ons prachtig gelegen 

en best bezochte openlucht zwem-
bad binnen Bronckhorst waar ieder 
jaar gemiddeld 50.000 bezoekers van 
het zwembad en de vele activiteiten 
genieten. Ondanks de onzekere tijd 
heeft het bestuur besloten om toch 
enkele duurzame investeringen in het 
zwembad te doen. Vanuit oogpunt 
van hygiëne en comfort is de sanitair- 
en doucheruimte gerenoveerd. Daar-
naast wordt momenteel de laatste 
hand gelegd aan een volautomatisch 
systeem voor het in- en uitrollen van 
lamellen over de twee zwembassins. 
Hierdoor is voor het verwarmen van 
het zwemwater 25.000 m3 minder 
aardgas nodig. Uiteindelijk is het de 
bedoeling het zwembad volledig ener-
gieneutraal te maken waardoor de 
flinke energiekosten voor het zwem-
bad wegvallen.
Begin mei legt het bestuur een nieuw 
exploitatieplan voor aan de gemeente 
waarbij alle toekomstige inkomsten 
en uitgaven nogmaals tegen het licht 
zijn gehouden. Het voortbestaan van 
het zwembad staat of valt met de be-
reidheid van de gemeente om mee te 
werken aan een gezonde uitgangssi-
tuatie. Alleen dan is sprake van een 
eerlijke kans om zonder subsidie het 

zwembad te exploiteren. Het bestuur 
heeft overwogen de Vordense bevol-
king en omgeving te mobiliseren. Op 
dit moment is actie voeren te voorbarig 
omdat nog geen sprake is van sluiting 
van het zwembad. Het bestuur hoopt 
dat het zover ook niet komt. Uw steun 
kan ons daarbij wel helpen. De beste 
manier om ons te helpen is het ne-
men van een zwemabonnement. Im-
mers hoe meer abonnementhouders 
we hebben, des te meer kunnen wij 
de noodzaak van ons als voorziening 
in de gemeente aantonen. Als u kinde-
ren heeft laat deze dan zwemlessen of 
een leuke recreatieve zwemles volgen 
bij In De Dennen. Zie hiervoor de site 
www.zwembad-indedennen.nl
Goed om te weten is dat de voorverkoop 
van zwemabonnementen is verlengd 
tot en met 13 april 2012. 
Het bestuur en personeel gaat on-
danks de dreigende donkere wolken 
die boven het zwembad hangen uit 
van een nieuw zwemseizoen met veel 
zon en veel bezoekers, en bovenal een 
gemoedelijke sfeer die zo typerend is 
voor ons zwembad in Vorden. 
Heeft u ideeën, op- en aanmerkingen 
mail deze naar 
info@zwembad-indedennen.nl

Daarnaast kan men ook donateur 
worden van het zwembad: stuur een 
mailtje en er wordt contact met u 
opgenomen.

Zwem- en recreatiebad In De Dennen

Voortbestaan onzeker!

Vorden - Het bestuur van de stichting Zwem- en recreatiebad In de 
Dennen heeft een nagenoeg onmogelijke opgave gekregen van de 
gemeente. Die heeft vanwege de aanstaande bezuinigingen namelijk 
verzocht om het zwembad zonder subsidie te exploiteren.

Op zondag 15 april wordt in samen-
werking met boerderijwinkel Den-
4akker te Vierakker  in het Ludge-
rusgebouw Vierakkersestraatweg 37 
te Vierakker een aanschuif-proeverij 
georganiseerd. In dat weekend zul-
len namelijk de eerste asperges van 
dit seizoen worden geoogst. In de 
keuken van het Ludgerusgebouw 
worden ze vervolgens op traditio-

nele manier bereidt en rond de klok
van 17.30 uur aangeboden. Onder
het genot van een drankje kan men
samen met andere liefhebbers genie-
ten van het witte goud. Er is plaats
voor maximaal 50 gasten. Vooraf re-
serveren is gewenst. Dit kan door in-
schrijving tijdens de openingstijden
bij Den4akker of bij Jos en Gea via
0575441581 of via een berichtje naar
info@ludgerusgebouw.nl

En ter ere van het 22ste seizoen zal
Herman Eskes de allereerste asperge
aanbieden aan de gast met tafel-
nummer 22.

Opening aspergeseizoen
Vierakker - Heeft IJmuiden de 
première van het eerste haring-
vaatje en dit jaar Oudehaske het 
eerste kievitsei, Vierakker heeft 
haar asperges.

De organisatie bedankt hierbij de
collectanten en de gulle gevers.

Opbrengst Simavi collecte
Vorden - De collecte voor Simavi 
die onlangs in Vorden werd ge-
houden heeft  1080 opgebracht.

Presentatie over kikkers, padden en 
salamanders in de Westerholtzaal 
van kasteel Hackfort bij Vorden. Ver-
volgens op pad met de boswachter 
om de dieren zelf te bewonderen. Ui-
teraard met tips en informatie over 
geschikte leefplekken voor uw eigen 
woonomgeving. Beleef het mee bij 
Natuurmonumenten op woensdag 
18 april. De circa twee uur durende 
workshop begint om 13.30 uur. Deel-
name kost € 2,- per kind (tot 12 jaar), € 
4,- voor leden van Natuurmonumen-
ten en € 7,- voor niet-leden. Let op: re-
serveer van te voren uw deelname. In 
verband met de te verwachten grote 
belangstelling kunnen alleen mensen 
die zich van te voren hebben aange-
meld deelnemen. Dit kan via www.
natuurmonumenten.nl of telefonisch 
bij de ledenservice, 035-6559955.

Kraamkamers van de verschillende 
amfibieën. Natuurgids en verhalen-
verteller Johan Mollenhof uit Vorden 
is al sinds zijn jeugd geïnteresseerd 
in amfibieën en reptielen. Als jon-
gen van veertien ging hij al slangen, 
kikkers en padden vangen. Maar 
dat werd thuis niet zo gewaardeerd. 

Griezelige beesten, glad en koud. Ze 
moesten dan ook weer worden terug-
geplaatst waar hij ze gevonden had.
Tijdens zijn presentatie neemt Johan
u mee in zijn verwondering en fas-
cinatie voor deze spannende dieren. 
Koelbloedig zijn ze, niet aaibaar en
sommige soorten zie je nauwelijks. 
En dat maakt deze bijzondere dieren
extra spannend.
Hoe overleven ze de koude winter- en
de warme zomertemperaturen?
En waarom hebben amfibieën altijd
water in hun nabijheid nodig?

Na de kennismaking met de wereld
van de amfibieën, volgt een wande-
ling met de boswachter over landgoed
Hackfort. Boswachter Henk Tragter
doet onderzoek naar de amfibieën op
dit landgoed en mag daarvoor deze
dieren vangen. Unieke kans voor de
deelnemers om deze bijzondere die-
ren van dichtbij te kunnen zien. Op
landgoed Hackfort leven verschillen-
de soorten amfibieën.

ZIE VOOR MEER ACTIVITEITEN 
www.natuurmonumenten.nl en volg
op twitter @NM-Gelderland

Op landgoed Hackfort

Workshop amfibieen

Vorden - Het is bruin en het springt. Een kikker, of toch niet? Waarin
verschilt een amfibie van een reptiel?

Bruine kikker  Foto Tineke de Boer

Naast deskundig advies krijgen be-
zoekers de mogelijkheid een ‘proef-
rit’ te maken op de in het Servicehuis 
geïnstalleerde traplift. 
Er is die dag ook volop gelegenheid 
om vragen te stellen over de installa-

tie van een traplift in huis. De traplift
demodag duurt van 10.00 tot 16.00
uur en vindt plaats in het Sensire
Servicehuis, Dorpsstraat 7 te Vorden.
Aanmelden is niet nodig.
Naast een traplift bevinden zich in 
het Servicehuis allerlei hulpmidde-
len en aanpassingen die geprobeerd
kunnen worden door bezoekers.
Hiervoor is op 18 april eveneens ge-
legenheid, maar het is ook mogelijk
een afspraak te maken voor een indi-
vidueel bezoek en uitgebreide uitleg,
telefoon 0314 – 357419.

Traplift demo bij Sensire Servicehuis
Vorden - Woensdag 18 april kun-
nen geïnteresseerden de traplift 
demodag bezoeken, een initiatief 
van de Sensire thuiszorgwinkels. 
De traplift demodag wordt ge-
houden in het Sensire Service-
huis in Vorden.

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



Alles moet er spic en span uitzien om 
op zondag 15 april (na verwachting) 
enkele honderden bezoekers tijdens 
de open dag te kunnen verwelkomen.
Molenaar Ruud Duurhoud is danig 
in zijn nopjes. Twee dagen, soms 
wel drie dagen in de week, is hij in 
de molen werkzaam. Niet alleen om 
graan te malen, maar ook druk in de 

weer met de opleiding van aspirant 
molenaars en met onderhoudswerk-
zaamheden. De molen in Warken 
is elke zaterdag van 10.00 tot 16.00 
uur geopend, alsmede op dinsdag en 
donderdag en ook op afspraak (zie 
info@warkensemolen.nl) Zondag 15 
paril is de molen van 11.00–16.00 uur 
geopend. Ruud Duurhoud: ‘De oplei-

ding tot molenaar loopt via ’t Gilde 
van vrijwillige molenaars’. Eerst 
dient men een paar dagen vrijwillig 
mee te draaien, vervolgens verplicht 
om 150 praktijkuren te maken op de 
eigen instructiemolen en 30 uren op 
een andere molen, bijvoorbeeld op 
een houtzaagmolen, poldermolen, 
oliemolen e.d. 
Wij zijn op de Warkense Molen met 
drie gediplomeerde molenaars: Aloys 
Melenhorst, Ben ten Barge en ik zelf. 
De (leerling) molenaars die we hier op-

leiden volgen de theorie in Arnhem, 
waarbij de ‘opleider‘ ook vrijwel al-
tijd aanwezig is’, zo zegt Ruud Duur-
houd. Het onderhoud van de molen 
kan flink in de ‘papieren lopen ‘. De 
molenaars doen de meeste reparaties 
zelf, echter voor de grote klussen 
wordt een molenmaker ingehuurd. 
Ruud Duurhoud: ‘Vorige jaar is de 
‘lange spruit‘ vervangen. Daarnaast 
ook andere herstelwerkzaamheden. 
Zo heeft de ‘bonte knaagkever‘ nogal 
wat schade veroorzaakt. De klussen 
zijn inmiddels geklaard en ook de 
‘bonte knaagkever‘ is in geen velden 
of wegen meer te bekennen. Hopelijk 
zien we de kever nooit meer terug’, 
zo zegt Ruud met een grote grijns!
Om de Warkense Molen de komende 
zes jaren draaiende te houden moet 
er zo’n 50.000 euro op tafel komen. 
Ruud daarover: ‘Wij ontvangen een 
(kleine) jaarlijkse bijdrage van de ge-
meente Zutphen. Ook de provincie en 
de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
verlenen een bepaalde subsidie. Ver-
der hebben we donateurs (Vrienden 
van de Warkense Molen). Het ontbre-
kende geld moeten we bijeen krijgen 
via acties en open dagen zoals bij-
voorbeeld zondag 15 april. Bezoekers 
kunnen die dag wijn proeven, er zijn 
voorjaarsplanten te koop, er wordt 
pannenkoekenmeel verkocht etc.’, 
zo zegt Ruud Duurhoud. Het is voor 
de bezoekers meer dan de moeite 
waard om die zondag ook een kijkje 
te nemen in het bakkersmuseum, dat 
is ondergebracht in de naast gelegen 
stoltenberg. Voormalig bakker Nico 
Grase kan urenlang over dit muse-
um en de historische achtergronden 
vertellen. Een museum uit opa’s en 
oma’s tijd. Veel spullen van weleer 
zoals ouderwetse bakkerskarren, 
bascules, manden, allemaal attribu-
ten, voor de liefhebber om van te ‘ 
likkebaarden‘. Het museum is vorig 
jaar voor het eerst voor het publiek 
opengesteld. Nico Grase daarover: 
‘Een paar jaar geleden stond er een 
artikel in de krant over het 75 jarig 

bestaan van bakkerij Grase , dat mijn
vader ooit in Lochem is begonnen en
dat ik later heb voortgezet. Toen ik
als bakker stopte bleek mijn echtge-
note Miny wel ‘in‘ te zijn voor een
bakkersmuseum. We hadden im-
mers nog voldoende ‘ oude spullen’.
(Zelf heb ik thuis in het sousterrain
nog een kleine bakoven staan, die ik
nog regelmatig gebruik om wat lek-
kers te bakken). 
Op gegeven moment werd ik, zonder
dat ik het wist, meegenomen naar
deze plek hier, waar nog een oude
bakkersoven van Willem Nijendijk 
stond. Een prachtige locatie voor een
bakkersmuseum, zo bleek. Ik was ge-
lijk enthousiast, ik kwam in gesprek
met de Stichting Warkense Molen 
en je ziet het resultaat’, zo zegt Nico
die het museum zelf heeft ingericht.
‘Met name ook voor scholieren prach-
tig om te zien, hoe in vroeger jaren
brood werd gebakken. Vorige week
waren hier nog 25 scholieren van
een school uit Varssel. De kinderen
hebben hier broodjes en ‘palmpasen-
haantjes’ gebakken. De jeugd vond
het prachtig. Ik hoop dat in de week
na zondag 15 april, nog veel scholen
hier een kijkje komen nemen. (Even
bellen met 0575-516041 of info@
warkensemolen.nl). De bakkersoven 
wordt gestookt met takkenbossen.
Voor de open dag (15 april) wordt de
oven daarvoor al de gehele week ge-
stookt om op die dag te kunnen bak-
ken. Met een beetje ‘bij-stoken‘ blijft
de oven de week daarna nog steeds
op de gewenste temperatuur’, zo
zegt Nico Grase, die zelf aanwezig is
om over het gehele bakkersgebeuren
tekst en uitleg te geven. Tijdens de
open dag is er behalve het ‘ambach-
telijke’ van alles te doen rondom de
molen in Warken. Men kan een rit 
met de paardentram maken. Er zijn
optredens van de folkloristische dans-
groep De Knupduukskes. Er is een
imker, een hoedenmaakster, trampo-
line voor de kinderen en veel streek-
gebonden producten.

Feestelijke opening op zondag 15 april

Warkense Molen en Bakkersmuseum

Vorden -  Momenteel is het in en rondom de Warkense Molen en het 
Bakkersmuseum in de stoltenberg, aan de Lage Lochemseweg in het 
buurtschap Warken, alle hens aan dek.

Molenaar Ruud Duurhoud.

Vanaf maandag t/m vrijdag werd er onder toezicht van 
deze ouders, door kinderen van de basisscholen geknut-
seld en getimmerd. Er verschenen de meest fraaie hut-
ten. Hoogtepunt was de slotdag, dan werden de hutten 
in brand gestoken en kwam de plaatselijk brandweer 
met al haar materieel opdraven en werd de brand met 
de kinderen als hulp-brandweerlieden geblust. Het kon 
niet missen: ook elkaar nat spuiten vormde een belangrijk 
onderdeel van deze ‘blusmiddag’! Na een periode van tien 
jaar waren de ‘huttendagen‘ vanwege gebrek aan animo 
bij de ouders in 1990 definitief voorbij. Nu, twintig jaar 
later hebben Wenneke Zweverink, Saskia Vliem en Ce-

cile Blenkers het plan opgepakt om het ‘hutten bouwen’
van weleer nieuw leven in te blazen. Inmiddels is van de
gemeente Bronckhorst toestemming ontvangen om het 
evenement weer op te starten. Wenneke Zweverink: ‘Niet
aan Het Wiemelink maar op de locatie nabij de Lindesche
Molen op woensdag 15 en donderdag 16 augustus. 
De gemeente gaat evenmin akkoord om aan het slot de
hutten in brand te steken. Er kunnen maximaal 125 kin-
deren meedoen. In de week van 23 april delen we op de 
basisscholen inschrijfformulieren uit. De kinderen kun-
nen zich dan tot 10 juni inschrijven. Ook kunnen zich
ouders c.q. andere vrijwilligers opgeven. De kosten voor
deelname bedragen 6 euro (één dag) elf euro (voor beide
dagen). Ook zullen we de plaatselijke ondernemers bena-
deren met het verzoek om het evenement te sponsoren’, 
zo zegt Wenneke Zweverink.

Evenement na 20 jaren weer terug !
Hutten bouwen in Vorden
Vorden -  In de jaren tachtig was er een groep ‘ou-
deren’ in Vorden die aan Het Wiemelink voor de 
jeugd ‘ hutten-bouwdagen’ organiseerde.

Inspiratiebron voor hun werk was 
het gedicht ‘Visser van Ma Yuan’ 
van Lucebert, bekend Nederlands-

talig dichter uit de vorige eeuw. De 
expositie wordt zaterdag 14 april 
om 15.00 uur geopend door Joke 
van Staveren, voormalig rechter in 
Zutphen. Dan volgt een poëziemo-
ment met muzikale omlijsting door 
Trude Meerbach. Zij zingt Jiddische 
liederen (toegang gratis). Beide da-
gen is de galerie van 11.00 – 17.00 
uur geopend. 
Zie ook www.deburgerij-vorden.nl

Dichter Lucebert als inspiratiebron

Expositie in 
Galerie De Burgerij
Vorden - Op zaterdag 14 en zon-
dag 15 april exposeren cursisten 
van Atelier Het Groene Paard 
van Bertje van Delden hun schil-
derijen in Galerie De Burgerij 
aan de Zutphenseweg 11 te Vor-
den. .

Enkele jaren geleden nam Staja ma-
chinebedrijf Kaweco in Zevenaar over. 
Daar worden nu nog de landbouw-
machine geproduceerd, maar omdat 
Staja zijn activiteiten wil concentre-
ren is besloten alle afdelingen naar 
Hengelo te halen. In het huidige ge-
bouw zou dat niet passen en daarom 
moet er een nieuwe hal uit de grond 
gestampt worden. “Productie op één 
plaats, biedt veel voordelen op het 
gebied van vervoer en het aansturen 
van de processen”, legt Stapelbroek 
uit. “Er gaat anders te veel verloren 
aan indirecte kosten.”
In totaal beslaan de bedrijfsgebouwen 
straks 18.000 vierkante meter. Dat be-

tekent dat de productiecapaciteit ook 
vergroot wordt. Naar verwachting zal 
dat ook meer banen opleveren. “We 
hebben hier nu rond de honderd 
mensen werken. Na de uitbreiding 
zullen dat er op den duur tussen de 
130 en 150 zijn.”
Wel blijft Staja bij het assortiment 
producten dat het bedrijf nu biedt. 
Dat bestaat onder meer uit staal-
constructies voor de bouw, prefab 
wapening voor de betonindustrie, 
landbouwmachines, zandzuigers en 
machines voor seismografisch onder-
zoek. Doordat het Hengelose bedrijf 
zo veel verschillende takken van sport 
bedrijft, is het mogelijk om in tijden 

van crisis toch zulke forse investerin-
gen te doen. De Staja-directeur legt 
uit: “De wereldbevolking neemt toe, 
steeds meer mensen moeten te eten 
hebben en dus zullen er landbouw-
machines bij moeten komen.” Ook 
naar de machines waarmee seismo-
grafisch onderzoek wordt verricht 
is veel vraag. Die worden gebruikt 
om olie- en gasvelden te zoeken. “De 
hoeveelheid van deze brandstoffen 
neemt af en men gaat steeds verder 
zoeken om toch nog olie en gas te 
vinden. Ik zeg wel eens gekscherend 
dat we nog een keer op de Noordpool 
terecht komen.” En daar spint Staja 
uiteraard garen bij.
Eerst ligt er echter nog een uitdaging 
bij Staja zelf de bouwers.”Na de maïs-
oogst in het najaar is het bij ons iets 
rustiger. Dat is het moment om te 
verhuizen en dat houdt in dat de hal 
in november dus klaar moét zijn.” 

Ga voor een video over Staja 
naar www.contact.nl

Eerste paal Staja Hengelo de grond in
Hengelo - Met een blauwe Staja-overall aan en een gele helm op het hoofd 
stapte de kleine, maar moedige Xavier in de enorme heimachine. De 
kleinzoon van Staja-directeur Theo Stapelbroek sloeg donderdag 6 april 
onder toeziend oog van vele medewerkers, familie, onderaannemers 
en wethouder Arno Spekschoor de eerste paal op het bouwterrein 
de grond in. Op de locatie aan de Molenenk in Hengelo zal een hal 
van 12.000 vierkante meter verrijzen. Naar verwachting kan daar in 
november van dit jaar de productie van het metaalverwerkings- en 
machinebouwbedrijf starten.

De kleine Xavier sloeg woensdag de eerste paal van de nieuwe Staja-fabriekshal in Hengelo 
de grond in.



Josée opende de avond met een inlei-
ding over tekentaal. Aansluitend gaf 
zij een visualisatie waarop de deel-
nemers een tekening konden ma-
ken, gevolgd door lichaamswerk en 
samen zingen. Door de tekeningen 
na afloop door te schuiven, kregen 
de deelnemers andermans tekening 
onder ogen en kwamen ze in de gele-
genheid op de stoel van de therapeut 
te gaan zitten. Door het aangeven van 
de vragen die een therapeut in eerste 
instantie aan een tekening stelt, werd 
men zich bewust van hoe je binnen 
tekentaal naar een tekening kijkt. Al-
les gebeurde in een notendop maar 

de deelnemers kregen toch een com-
plete indruk hoe een tekentaaldo-
cent/tekentherapeut werkt. Dit werd 
aangevuld door een persoonlijke pre-
sentatie van de aanwezige collega’s. 

Een van de deelnemers Jeannette de 
Groot schreef: ‘Een bijzondere erva-
ring, waar ik door de speelse bena-
dering van tekentaal door Josée we-
zenlijke dingen over mezelf ontdekte 
‘uit het denken in het doen - voorbij 
het hoofd recht naar het hart’. Dit wil 
ik wel vaker doen. Rob Bergsma: ‘De 
oefeningen aan het begin maakten 
dat er een verbinding ontstond tus-

sen de deelnemers, daarna voelde je
je vrijer om jezelf te uiten. Voor mij
was het niet alleen het luisteren naar
wat er allemaal verteld werd, maar
ook het zelf doen/beleven wat het is
om met het thema ‘teken een boom’
met potlood of krijt iets op papier te
zetten. Welke kleur kies je hiervoor?
Na afsluiting was het mooi om te zien
wat anderen op papier hadden gezet
naar aanleiding van hetzelfde thema,
kortom een fijne ervaring’. Een van
de tekentherapeuten merkte op: ‘De
informatieve bijeenkomst vond ik
zeer geslaagd. De deelnemers waren
enthousiast, dat was duidelijk. De 
enthousiaste presentatie werkte aan-
stekelijk, het programma helemaal
goed, de sfeer was informeel en spon-
taan’. 
Voor meer informatie over tekentaal
kan men terecht bij www.tekentaal.nl

Verbinding door tekentaal en zingen

Vorden - Afgelopen vrijdagavond was er gelegenheid om kennis te 
maken met tekentaal in ‘Dorpscentrum’ te Vorden. Vijf tekentaaldo-
centen / tekentherapeuten waren aanwezig om het geheel te begelei-
den: Nadine van Soest en Emmy Jansen uit Lochem, Sonja Meijer uit 
Zutphen, Rian Drok en spreekster Josée van der Staak uit Vorden.

v.l.n.r : Josee, Nadine, Rian, Emmy, Sonja

Het protest tegen de kap van - in 
eerste instantie - zeventig bomen in 
het dorpscentrum is al enkele weken 
gaande. De gemeente Bronckhorst 
wil de bomen vellen om het centrum 
van Vorden opnieuw in te kunnen 
richten. Tegenstanders willen dat de 
bomen blijven staan. Onder meer de 
bewonersgroep Houd Vorden Groen 
verzamelde in totaal meer dan twee-
duizend reacties van personen die 
tegen de kap zijn. Ook werden er 55 
bezwaarschriften tegen de kapver-
gunning ingediend. De meeste be-
zwaarschriften werden echter niet 
ontvankelijk verklaard omdat de 
mensen die geen uitzicht op de bo-
men hebben geen ‘aanmerkelijk be-
lang’ hebben. Van de vier partijen die 
dat wel hebben, waren vertegenwoor-
digers van de Bomenstichting Achter-
hoek en ondernemer Sander Pardijs 
van slijterij Mitra aanwezig tijdens de 
hoorzitting.
Zij legden de commissie uit dat ze 
niet snappen dat andere personen 
geen bezwaar aan kunnen tekenen. 
Het centrum is volgens hen van ie-
dereen. Mr. Van de Vliert van de be-
zwarencommissie benadrukte dat in 
het advies rekening wordt gehouden 
met wat in de wet staat, maar legde 
de gemeente wel voor dat er een ver-
schil is in gelijk hebben en gelijk krij-
gen. Met andere woorden: luistert de 
gemeente wel naar haar inwoners? 
“We luisteren zeker naar de burgers 
uit Bronckhorst en ook naar die uit 
Vorden”, antwoordde een woord-
voerder van de gemeente. “Over deze 
kwestie zijn er verschillende menin-

gen. Er zijn ook veel mensen die vin-
den dat het centrum van Vorden juist 
toe is aan een nieuw jasje. Die mensen 
zijn hier helaas niet aanwezig.” Me-
vrouw Houpt van de Bomenstichting 
Achterhoek laakte tijdens haar toe-
lichting op het bezwaarschrift onder 
meer het gebrek aan kansen om in 
te spreken voor burgers en vindt dat 
de gemeente onvoldoende onderzoek 
is gedaan om de herinrichting uit te 
voeren zonder dat de bomen worden 
gekapt. “Bomen kunnen bijvoorbeeld 
tijdelijk in een depot worden gezet en 
er zijn technieken als ‘grondzuigen’ 
waarbij wortelbeschadiging uitste-
kend kan worden voorkomen.
Ook commissievoorzitter Van de 
Vliert vond dat de gemeente weinig 
onderzoek naar de toestand van de te 
kappen bomen heeft gedaan. Van de 
bomen aan de Burgemeester Gallees-
traat, De Bleek en Komvonderlaan is 
zelfs helemaal geen beoordeling. Hij 
mistte bij de bomen die wel zijn ge-
analyseerd een adequate motivatie. 
“Dat er onvoldoende weigeringgron-
den zijn, is geen duidelijk en overtui-
gend argument om bomen te kappen 
als ze beeldbepalend zijn.” Volgens 
de afvaardiging van de gemeente was 
een onderzoek naar deze bomen niet 
nodig en is er geen lijst met beeldbe-
palende bomen in Vorden.. De heer 
Pasman van de Bomenstichting zei 
dat die er wel is. “Ik vind het boven-
dien vreemd dat de gemeente geen 
onderzoek heeft gedaan naar de toe-
stand van veel bomen, maar wel weet 
dat de bomen niet verplaatst kunnen 
worden.

‘Argumenten voor bomenkap 
centrum Vorden nauwelijks op 
onderzoek gebaseerd’

Vorden/Hengelo - Heeft de gemeente Bronckhorst voldoende bear-
gumenteerd waarom tientallen bomen in het centrum van Vorden 
worden gekapt? Dat is de belangrijkste vraag waarop een onafhanke-
lijke bezwarencommissie antwoord zal geven. De leden hiervan onder-
vroegen maandagmiddag 2 april vertegenwoordigers van de gemeente 
Bronckhorst en bezwaarmakers tegen de voorgenomen bomenkap tij-
dens een hoorzitting. Dit gebeurde in het gemeentehuis in Hengelo 
onder toeziend oog van een grote groep mensen die de veelbesproken 
bomen willen behouden. De commissie merkte op dat Bronckhorst 
nauwelijks onderzoek heeft gedaan dat de kap te rechtvaardigt.

Aan tafel de bezwaarmakers tegen de kapvergunning van bomen in het centrum van Vorden. Zij voelden zich maandag 2 april gesteund 
door een volle publieke tribune achter zich.

Peter Bielars van Houd Vorden Groen 
reageerde verrast na afloop van de 
hoorzitting. “Je verwacht dat de ge-
meente met argumenten komt waar 
je tegenin kunt gaan. Maar die kwa-
men er niet. Er is nauwelijks onder-
zoek gedaan naar de bomen die ge-
kapt worden.” 
Wat ook opmerkelijk was, is dat de 
gemeente maandag bekend maakte 
dat er niet 50 bomen worden her-
plant, maar 68. En in plaats van 70 
gaan er 74 tegen de vlakte. Zo hangt 
de vlag er nu in ieder geval bij. Het is 
wachten op het advies van de bezwa-
rencommissie.
Dat is niet bindend, maar weegt wel 
zwaar mee in de besluitvorming van 
het college.

In workshop ‘De Schuppe’ aan de 
Baakseweg 1 in Vorden kan men op 
vrijdag 13 april leren om Levensver-
halen te schrijven. Belangstellenden 
in Vorden kunnen dan actief deel-
nemen aan tal van oefeningen om 
persoonlijke verhalen uit uw leven 
op papier te zetten. 

Deze introductie tot de verdiepings-
cursus ‘Levensverhalend schrijven’ 
wordt zowel ’s morgens van 9.30 
- 12.30 en van 13.30 tot 16.30 uur 
gegeven door Ineke de Hoogen, die 
al diverse biografieën heeft mogen 
maken onder de naam Koeien van 
Waarheden. Er zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar en is het dus 
aan te bevelen om een mail te sturen 
naar: ineke@koeienvanwaarheden.nl 
of te bellen 06-16 17 73 48.

Workshop ‘De Schuppe’
Vorden - Wat zou u uw achter-
achterkleinkinderen willen ver-
tellen, over uzelf en hoe doe je 
dat?

Het zal gaan over de geschiedenis,
cultuur en gebruiken in Japan. Er zul-
len foto’s bij worden getoond. Deze,
bij ons goed bekende, sprekers staan
garant voor een boeiende avond.
Leden(met introducés) hebben ook
nog een laatste kans zich op te geven
voor het jaarlijkse uitje op 18 april
2012.

Oecumenische Vrouwen 
Groep Wichmond-Vierakker
Wichmond - Leden en overige 
belangstellenden worden van 
harte uitgenodigd om woensdag 
11 april om 19.30 uur in gebouw 
Withmundi te Wichmond te ko-
men luisteren naar een praatje 
over Japan. Dit zal worden gehou-
den door Ep en Mariko Heuvelink 
uit Vierakker.
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De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

De tocht met de ambulance vanuit 
Nederland naar Gambia was fantas-
tisch en enerverend. Rijden door de 
zandwoestijn vergt een speciale tech-
niek en is letterlijk adembenemend. 
,,Door onrust in sommige landen 
moest een andere route gekozen 
worden, waardoor de totale lengte op 
7406 km kwam in plaats van de 6237 
die we berekend hadden. Alles verliep 
goed maar de kosten van al die meer- 
kilometers zijn nog niet gedekt”, zo 
verklaart Hinke de Klerck. Eenmaal 
aangekomen in Gambia volgde een 
hele reeks van officiële bezoeken aan 
ministeries, douane en politie om de 
ambulance in te voeren en aan alle 
gestelde voorschriften te voldoen. De 

overdracht aan Gamrupa Healthcare 
Fund werd een groot feest met onge-
veer zeshonderd mensen. Dansende 
vrouwen, muziek, vele toespraken, de 
loeiende sirene en de blauwe zwaai-
lichten brachten de deelnemers in de 
juiste sfeer. Hoogtepunten: blikjes li-
monade voor de VIP’s en zakjes koel 
water voor de anderen. Wel luxe, 
maar niet overbodig bij 34 graden 
Celsius. Er werden kolanoten uitge-
deeld (teken van respect) en iedereen 
kreeg een zakje zaden van pompoen, 
zoete meloen of paprika. Wie na de 
regentijd komt zal versteld staan 
van al die vruchten in vrouwen- en 
schooltuinen of de compounds van 
de inwoners. Verder bezochten Hin-

ke de Klerck en Ellen Meulenveld de 
projecten die men ondersteund met 
de Stichting Gamrupa en rondden de 
reis af met Go for Africa en namen 
afscheid van de automonteurs die nu 
hun kennis overdragen aan Gambi-
aanse monteurs in opleiding. Ellen 
Meulenveld: ,,Natuurlijk zitten we 
vol met indrukken en verhalen over 
belevenissen tijdens de reis en later 
in Gambia. Die willen we graag aan 
een ieder kwijt. Organiseert men een 
feestje, een buurtfeest of wijkbijeen-
komst, een samenkomst met senio-
ren of jongeren? Neem contact met 
ons op. We hebben een macht aan 
foto’s, authentieke Gambiaanse mu-
ziek en voorwerpen om er een gewel-
dig geheel van te maken. Wilt u ons 
helpen om het tekort op te heffen? 
Het banknummer 1479 64 490 staat 
weer open.”

Verhalen van Ellen Meulenveld en Hinke de Klerck
Garumpa levert ambulance in Gambia af

Ruurlo - Ellen Meulenveld uit Ruurlo en Hinke de Klerck uit Vorden 
van Stichting Gamrupa zijn terug uit Gambia en hebben heel veel te 
vertellen.

De overdracht van de ambulance aan Gamrupa Healthcare Fund werd een groot feest met ongeveer zeshonderd mensen.

“Ik wist dat er een oude ruit van het 
oude Volkswagen busje lag en andere 
rommeltjes, maar dat Hans de op-
namebandjes had bewaard, was voor 
ons allemaal een welkome verras-
sing,” aldus Annelies Wonnink. “Ik 
heb hierna meteen contact gezocht 
met de heren managers uit Baak.” 
Daarna zijn er direct contacten ge-
legd tussen Notrot Mediafaciliteiten 
uit Lochem en is opdracht gegeven 
onderzoek te doen naar de staat van 
deze bijzondere opnames. Het zou 
toch een uniek feit zijn als het lukt 
om van een bekende Achterhoeker, 
die Hans was en veel te vroeg is over-
leden, een nieuwe CD uit te brengen 
15 jaar na de CD Hanskalasiekers. 

“De nummers die wij nu hebben ge-
hoord zijn nooit eerder uitgebracht
en voor onschatbare waarde en we
mogen hier zeker spreken over cul-
tureel erfgoed. Op dit moment vindt
er een uitgebreid onderzoek plaats en
kunnen wij niet vooruitlopen op de
feiten,” aldus Werner Willemsen en
Roy Wolbrink. “Al is de eerste indruk
van Notrot mediafaciliteiten gema-
tigd positief over de kwaliteit.” 
Sinds de legendarische Tribute 2007
die gehouden werd bij Café Herfkens
in Baak beheren zij de coöperatie
Hanska Duo en zorgen dat de unieke
Hanska muziek blijft voortbestaan. 
Meer informatie over het Hanska Duo
staat op www.hanskaduo.nl

Nieuwe CD Hanska Duo?

Baak - Op de zolder bij Annelies Wonnink, raad van commissaris van
coöperatie Hanska Duo, zijn oude opnames gevonden van het legen-
darische Hanska Duo. Er wordt onderzoek gedaan of hiervan een CD
kan worden uitgebracht.

Hans Wonnink van het legendarische Hanska Duo.

Want juist nu is Kinderhulp meer 
dan ooit nodig. Er staan in ons land 
al veel  te veel kinderen buitenspel. 

Gun ook deze  kinderen een beetje ge-
woon geluk. Help ze om aan een bete-
re toekomst te kunnen werken. Met
een paar uurtjes van uw tijd maakt u
al een heel verschil. 

Meld u aan als collectant via onze
website www.kinderhulp.nl/collecte

Sluit u aan bij de collectanten van kinderhulp

Help mee!
Voor de collecteweek van 22 tot 
28 april aanstaande is het Natio-
naal Fonds Kinderhulp nog drin-
gend op zoek naar collectanten.

Duurzame stroom opgebracht door je 
eigen zonnepaneel installatie is voor 
veel particulieren en MKB’ers een 
wens. Niet alleen vanwege hun oog 
voor milieu, maar zeker om de immer 
stijgende energieprijzen het hoofd te 
bieden. Met een eigen zogenaamde 
PV-installatie (Photo Voltaïc) bren-
gen zij een groot deel van hun eigen 
stroom op en besparen daarmee be-
duidend op de energierekening. Geen 
wonder dat zonnepaneelinstallaties 
sterk in de belangstelling staan.

ALL-IN ZORGT VOOR GEEN 
ZORGEN
Paul Bonnes, oprichter van Solar Sell 
en zonnepaneel expert: ‘Ik zie in de 
markt dat zowel particulieren als 
bedrijven overspoeld worden met 
technisch georiënteerde aanbiedin-
gen of echte kiloknallers met bijzon-
dere voorwaarden. Dat is jammer, de 
mensen zitten daar echt niet op te 
wachten. Mensen die oprecht geïn-
teresseerd zijn in zonnestroom gaan 
niet voor status maar kiezen liever 
een oplossing waar zij decennia lang 
zonder zorgen van kunnen genieten.’ 

Paul Bonnes zegt bewust ‘genieten’, 
omdat volgens hem je eigen instal-
latie voor meer zorgt dan financieel 
profiteren alleen. Het is precies om 
die reden dat hij het innovatieve All-
in concept heeft bedacht en gelan-
ceerd. ‘Voor slechts een zeer klein 
percentage van de aanschafwaarde 
van de installatie krijgt onze klant 
20 jaar lang zekerheid. Alles wat 
maar kan gebeuren dekken wij af. 
Schade door afwaaiende takken, uit-
val van panelen door hagel, zelfs de 
gemiste opbrengst aan zonnestroom 
is gedekt’, gaat Paul meer dan en-
thousiast verder. ‘Misschien nog wel 
interessanter is dat gelijk de fabrieks-
garantie op de installatie tot 20 jaar 
verlengd wordt, inclusief onderdelen 
(m.u.v. slijtagedelen, omvormer: 7,5 
jaar) en arbeidsloon voor vervanging. 
Daarmee is het nieuwe All-in concept 
echt een uitkomst voor zowel parti-
culier als MKB.’

GEBOREN UIT ZOEKTOCHT
Het idee van een klantgerichte totaal-
oplossing komt niet uit de lucht val-
len. Paul Bonnes: ‘In 2008 ben ik zelf 
op zoek gegaan naar een zonnestroo-
minstallatie voor mijn eigen huis. 
Daarbij stuitte ik inderdaad op veel 
technische kretologie, doe-het-zelf 
oplossingen en messcherpe aanbie-
dingen met veel kleine lettertjes. Dat 
is niet wat ik zocht. Eigenlijk wilde 
ik, net als heel veel anderen met mij, 
gewoon een goed advies, kwalitatief 
goede installatie en geen gedoe.’ 
Die ervaring bracht Paul ertoe om 
Solar Sell op te richten en zijn ge-
dachtegoed is tot de dag van vandaag 
grondslag voor het succes. De dienst-
verlening breidt hij steeds verder uit 
en het nieuwe ‘zonder zorgen’ All-in 
concept is daar een mooi voorbeeld 
van. ‘Dat doet nu nog niemand ons 
na. Maar belangrijker, onze klan-
ten vragen om een oplossing zonder 
hoofdpijn. Daar doen we het voor’, 
aldus Paul Bonnes.

OVER SOLAR SELL
Solar Sell brengt zonnepaneelsyste-
men voor mensen die verantwoord 
op energie willen besparen zonder dat 
zij daar bij de keuze voor aanschaf, 
installatie en gebruik zorgen om heb-
ben. Door onze persoonlijke ervaring 
en betrokkenheid nemen wij men-
sen, indien gewenst, de techniek en 
complete zorg uit handen. Wij com-
municeren en leveren op een wijze 
zoals de klant dat verwacht. De klant 
kan zo de duurzame investering doen 
en verantwoord een bijdrage leveren 
aan zowel de eigen portemonnee als 
de wereld van morgen. Meer infor-
matie op www.solar-sell.eu of per te-
lefoon op 0544 379 329.

Nieuw all-in concept Zonnepaneel installaties van Solar Sell:

Uitkomst voor particulier en MKB
Lichtenvoorde - De Lichtenvoord-
se leverancier van zonnepaneel-
installaties Solar Sell biedt haar 
klanten per direct een vernieu-
wend All-in concept. Met een be-
perkte extra premie bij de aan-
schaf verzekert zowel de particu-
liere als zakelijke afnemer zich 
van onbezorgde groene stroom 
opbrengst. Een verlengde pro-
ductgarantie, schade door storm 
en uitval van panelen zijn alle-
maal gedekt. Daarmee is het All-
in concept garantie voor duurza-
me energie zonder zorgen.

Paul Bonnes: ‘Geen zorgen, dat is wat men-
sen willen’

De vrijwilligers van de Wereldwin-
kel verzorgen deze avond. Zij vertel-

len hoe de Wereldwinkel werkt en
laten artikelen zien die ook tijdens 
de pauze gekocht kunnen worden.
Daarnaast is er een proeverij van
verschillende wereldwinkelartikelen.
De avond begint om 19.45 uur in De
Horst in Keijenborg.

Woensdag 18 april

‘Zij Actief’en KBO Keijenborg
Keijenborg - Op woensdag 18 
april is er een gezamenlijke 
avond voor ‘Zij Actief’ en de KBO 
Keijenborg.
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In het assortiment maaiers vindt 
u modellen voor iedere tuin en ge-
bruiker, van elektrische maaiers tot 
smalspoortrekkers. Maar ook diverse 
andere tuinmachines zoals onder 
andere heggenscharen, bosmaaiers, 
trimmers en kettingzagen. 

Een topkwaliteit zitmaaier, zoals de 
Rider, vraagt nogal een investering. 
Maar dan hebt u ook een stuk ge-
reedschap dat maaien tot een plezier 
maakt. Snel, wendbaar, perfect af te 
stellen en makkelijk schoon te ma-
ken. Met een Rider boekt u flinke tijd-
winst bij elke maaibeurt. Bovendien 
is een Husqvarna Rider waardevast. 
Zeker als wij hem voor u mogen on-

derhouden. Nu bij aanschaf van een 
Husqvarna Rider 215XT GRATIS Hus-
qvarna producten ter waarde van 500 
euro of 250 euro korting.

GAZON MAAIEN
Het geheim van een mooi gazon: 
maaien, maaien, maaien… Een mooi 
gazon is vooral een kwestie van goed 
bijhouden. Maar wie heeft er tijd om 
elke dag te maaien? Gelukkig is dit 
werk simpel genoeg om over te laten 
aan een robot: de Automower.

SERVICE AAN HUIS
Voor kleine storingen en reparaties 
heeft Rouwenhorst een compleet 
ingerichte servicebus waarmee bij 

de klant de storing ter plekke gepro-
beerd wordt op te lossen.

VERTICUTEERMACHINES
Voor een goede beluchting en het 
verwijderen van onkruid en mos 
is het belangrijk het gras minimaal 
eenmaal in het maaiseizoen te verti-
cuteren. 

Een verticuteermachine is bij Rou-
wenhorst te huur en te koop. Laat er 
in ieder geval geen gras over groeien 
en ruil uw maaier nu in of laat u in-
formeren welke machine geschikt 
voor uw tuin is. Rouwenhorst staat 
voor u klaar met koffie en een goed 
advies.

ERIK PARDIJS TECHNISCHE 
INSTALLATIES
Met de stijgende gasprijzen worden 
de energiekosten om uw huis of be-
drijfsruimte te verwarmen steeds 
groter. Erik Pardijs Technische In-
stallaties is gespecialiseerd in verwar-
mingsketels en kachels die branden 
op hout, houtsnippers en houtpellets, 
oftewel biomassa. Heeft u wel eens in 
de nacht onder de sterrenhemel in 
een warm bad gezeten? In een hout-
gestookte Hottub kunt u relaxen en 
genieten. Uw energie komt terug. De 
combinatie van het warme water, de 
frisse buitenlucht en de ambiance ne-
men u mee naar een andere wereld. 
De hottubs zijn gemaakt van Nordic 
Pine of Canadees Red Cedar. Op de 
show kunt u diverse houtgestookte 
cv ketels, Hottubs en robuuste Cana-
dees houten tuinmeubelen bekijken.

VOOR MEER INFORMATIE: 
Rouwenhorst bos- en tuinmachines, 
Zwarteveenweg 1b, Barchem, 
tel. 0573 258094, 
site: www.rouwenhorst-barchem.nl

Voorjaarshow Rouwenhorst
Bos- en Tuinmachines

Barchem - Een goede service, een gemoedelijke sfeer en klantvrien-
delijkheid staan bij Rouwenhorst Bos- en Tuinmachines hoog in het 
vaandel. Door gespecialiseerde vakkennis en jarenlange ervaring zijn 
ze in staat u een goed advies te geven en uw tuinmachines, van welk 
merk dan ook, vakkundig te repareren en te onderhouden. In het 
weekend van 14 en 15 april is er een voorjaarsshow van diverse tuin-
machines bij Rouwenhorst bos- en tuinmachines aan de Zwarteveen-
weg in Barchem. Tijdens deze show is het bedrijf geopend van 10.00 
uur tot 17.00 uur.

Wie meeloopt, krijgt van deskun-
dige gidsen informatie over het nog 
in particulier bezit zijnde landgoed 
‘t Zelle. Eigenaar is de familie van 
Dorth tot Medler. We gaan met de 
landschapsleeskaart het ontluikende 
voorjaar bekijken. De historische 
samenhang laat zien, hoe het land-
schap is ingericht. Met onder andere 
het waterdoolhof en het voormalige 
zwembad die rijksmonumenten zijn 

en verder het Freule heuveltje en het
Romantisch laantje. De seizoenssa-
menhang laat zien hoe het voorjaar 
er aan komt en de menselijke activi-
teiten in het landschap. De horizon-
tale samenhang laat zien hoe het 
landgoed ruimtelijk is ingericht met
zijn singels, enken, bebouwing, pa-
den en sloten. De Lindenselaak is een
afvoerkanaal van een oud vloeiwei-
densysteem. De verticale samenhang
laat zien hoe het land gebruikt wordt
in verhouding met de bodem, water
en reliëf en welke biotopen vinden
we? Onderweg is er een koffiestop. 
Voor Informatie kan men terecht bij
Gerard Wesselink, 
email g.wesselink@hetnet.nl 
tel. 0575-441489. 
Deelname is gratis, maar een gift 
wordt op prijs gesteld.

Wandeling IVN
Hengelo - De IVN afdeling Noord-
Midden Achterhoek organiseert 
op zondag 15 april een wande-
ling op het Landgoed ’t Zelle, in 
het buitengebied van Hengelo. De 
start is om 14.00 uur vanaf de ze-
vensprong Zelledijk/Beunksteeg 
nabij ‘t Zelle, gelegen aan de weg 
van Ruurlo naar Hengelo Gld.

De musici brachten werken ten geho-
re van onder andere Sweelinck, Men-
delssohn en Bach. Daarnaast speelde 
Gijs van Schoonhoven nog een eigen-
tijdse improvisatie. Om 12.00 uur 
werd heel even pauze gehouden om 
de klok van de Kapel te laten uitlui-
den! Deze keer werd speciaal voor het 
mooie, oude kastorgel uit 1739 van 
de Kapel gekozen als hoofdinstru-
ment en begeleiding van een sopraan. 

Het is zeker de moeite waard om dit
unieke instrument vaker in te zetten,
was de algemene mening. 
Na het laatste muziekstuk van Lothar
Graap kreeg het tweetal een groot ap-
plaus en werden zij met bloemen be-
dankt door Paulien Assink die deze 
concerten mede organiseert namens 
de Lionsclub. Natuurlijk werd er na
afloop nagepraat onder het genot van
een kopje koffie.

Koffieconcert 
Lions Bronckhorst

Bronckhorst - Op zondagochtend 1 april vond er weer een koffiecon-
cert plaats in de Kapel van Bronkhorst, voor de derde maal georgani-
seerd door de Lionsclub Bronckhorst. In een goed gevulde kapel tra-
den op de organist Gijs van Schoonhoven en de sopraan Evelyn Ziegler.
Om precies 11.00 uur opende Walter Stellaart het concert.

Organist Gijs van Schoonhoven en de sopraan Evelyn Ziegler in de Kapel van Bronkhorst.

De Stoppersregeling Actieplan Am-
moniak Veehouderij maakt het bin-
nenkort mogelijk voor varkenshou-
ders om in de periode 2013-2020 
het bedrijf nog enkele jaren voort te 
zetten zonder een zogenoemd emis-
siearm stalsysteem. Wel moeten 
varkenshouders in die periode een 
aantal snel inzetbare maatregelen 
nemen (stal, voer, minder dieren, 
management) om de emissie terug 
te dringen.

Plattelandshuis Achterhoek en Lie-
mers en Boerenkans organiseren 
een bijeenkomst om varkenshou-
ders te ondersteunen bij hun be-
sluitvorming over gefaseerd stop-

pen na 2013. In deze bijeenkomst 
geeft adviseur Dick Hengeveld, 
specialist ruimtelijke ordening en 
milieu (Rombou), een uitleg over de 
Stoppersregeling en de ruimtelijke 
voorwaarden. 

Joan Jansen, technisch- en financi-
eel specialist varkenshouderij (LTO 
Noord advies/Flynth) presenteert 
een overzicht van de financiële as-
pecten als gevolg van de regeling. 
Jan Hollewand, specialist financiële 
planning (LTO Noord Advies/Flynt), 
gaat in op de vraag welke factoren 
een rol spelen bij het kiezen van het 
beëindigingsmoment en de fiscale 
en financiële gevolgen hiervan. De 
informatieavond wordt gehouden 
bij Plattelandshuis Achterhoek en 
Liemers, 

Dr. Grashuisstraat 8, 7021 CL Zel-
hem. De bijeenkomst start om 19.30 
uur en duurt tot 22.00 uur. Aanmel-
den voor deze avond is mogelijk via 
info@plattelandshuis.nl of bij Jan 
Tiggeloven tel 06 - 53 62 12 46.

Voor varkenshouders over stoppersregeling

Informatieavond
Zelhem - Op donderdagavond 
12 april organiseert Plattelands-
huis samen met Boerenkans 
de bijeenkomst ‘Hoe verder als 
varkenshouder?’. Het doel van 
de bijeenkomst is om in kaart 
te brengen wat de ‘Stoppersre-
geling’ kan betekenen voor var-
kensbedrijven na 2013.

WAT IS FOCUSSEN?
Focussen betekent eigenlijk ‘scherp stellen’ en heeft alles 
te maken met je aandacht op iets richten. In deze cursus 
leer je je aandacht te richten op lijfelijk waarneembare 
gevoelens, zoals bijvoorbeeld een knoop in je maag of een 
brok in je keel. De kunst is deze gevoelens niet te onder-
drukken maar juist ‘te begroeten’. 

Wat heeft die knoop daar in je maag je te vertellen of wat 
heeft die brok daar in je keel je te zeggen? Als je bij die 
gevoelens stilstaat op een vriendelijke en uitnodigende 
manier, krijgt het de kans zich te ontvouwen en kun je 
luisteren naar wat het je te vertellen heeft. Focussen leert 
je luisteren naar je eigen ‘wijze’ lichaam. 

Focussen brengt je verder dan alleen erover nadenken. 
Het wordt duidelijk waar het echt om gaat. Het kan leiden 
tot inzicht en (kleine) veranderingen die je leven ten goede 
komen. Door de signalen niet weg te drukken maar er 
naar te luisteren, verduidelijkt het problemen of keuzes. 

Hierdoor ontstaat er meer ruimte zowel fysiek als mentaal. 
In zes dagdelen ga je hiermee aan het werk volgens de me-
thodiek van Gene Gendlin.

VOOR WIE IS DE FOCUSTRAINING?
Voor mensen die;meer contact willen maken met hun 
gevoelens;snel overspoeld raken door emoties; meer in-
zicht willen krijgen in hun gevoelens; last hebben van on-
zekerheid, faalangst of gebrek aan zelfvertrouwen.

WAT LEVERT HET JE OP?

De training wordt gegeven door Yvonne Beltman, gedi-
plomeerd focustrainer en massagetherapeut in Ruurlo en 
Zutphen. Naast het geven van Focustrainingen, behandelt 
Yvonne Beltman in haar praktijk mensen met verschil-
lende lichamelijke en psychische klachten zoals hoofdpijn, 
nek-, schouder- en rugklachten, innerlijke onrust, burn-
out, angsten, hyperventilatie, slapeloosheid, verlies- en 
rouwverwerking. 

Bewustwording van de klacht staat centraal en welke rol 
speelt deze in ons leven. Inzicht hierin draagt bij aan een 
geestelijk en lichamelijk welbevinden. 

De behandelingen in haar praktijk worden geheel of ge-
deeltelijk vergoed door de meeste zorgverzekeraars bij een 
aanvullend pakket. Doorverwijzing van een huisarts mag 
maar is niet noodzakelijk. Naast behandeling van gerichte 
klachten zijn ook massage-behandelingen zonder klachten 
mogelijk. Heeft men interesse voor de cursus of in een be-
handeling, neem dan contact op met Yvonne Beltman via 
tel. 06 54753407 of info@ybron.nl

Voor meer informatie kijk op 
www.ybron.nl en zie advertentie van volgende week.

Wees je eigen schatbewaarder, 
leer Focussen
Ruurlo - Praktijk YBRON voor massagetherapie en 
lichaamsbewustwording van Yvonne Beltman uit 
Ruurlo start in mei en september 2012 weer met een 
introductiecursus Focussen. Zelfverrijking heeft in 
deze tijd een negatief imago. We horen helaas maar 
al te vaak verhalen over mensen die zich verrijken 
ten koste van een ander, hierbij gaat het om verrij-
king in materiële zin. Echter focussen is een verrij-
king op het geestelijke vlak, je komt in contact met 
je eigen kracht door gehoor te geven aan je gevoel.

Yvonne Beltman: ,,Focussen is de sleutel tot zelfverrijking.”
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Uitgangspunten. Haar uitgangspunt 
is om er samen een persoonlijke af-
scheidsdienst, herdenking of viering 
van te maken waarbij het gaat om de 
inbreng van de betrokkenen. Zij wil 
in haar breed gevarieerde dienstver-
lening iedereen met zorg, aandacht 
en respect tot zijn/haar recht laten 
komen. En gebruik maken van de 
cultuur en tradities die er al zijn. 
Gerrie Vos kan bijvoorbeeld voorgaan 
in en begeleiden van een plechtigheid 
bij de uitvaart, in overleg met de cli-
ent en de uitvaartverzorger, een ge-
denken van een geboorte- of sterfda-
tum, het plaatsen van een urn of graf-
steen of het verstrooien van de as. 
Een andere mogelijkheid is dat, in 
verband met ziekte, het levenseinde 
in zicht komt waardoor de wens ont-
staat om samen de afscheidsdienst 
te bespreken en deze geheel naar de 
wens van de cliënt en zijn/haar naas-
ten samen te stellen. Een echtschei-
ding kan ook een gedenkmoment zijn. 
Daarnaast zijn het vieren van een ge-
boorte, doop, huwelijk, jubileum, een 
afscheid van het werk of op reis gaan 
verschillende ‘overgangsmomenten’ 
om bij stil te staan. Ook hier kan een 
rol voor een ritueelbegeleider zoals 
Gerrie Vos zijn weggelegd.
Persoonlijke ervaring. Het hele leven 
bestaat uit momenten van afscheid, 
maar ook van viering. Veel mensen 
beseffen dat en willen, in deze tijd 
van aandacht voor de persoonlijke be-
leving, dit op hun eigen manier vorm 
en inhoud geven.
Gerrie: “Ik kan als ritueelbegeleider 
bij afscheid en viering mijn diensten 
aanbieden en mijn inbreng leveren. 
Uit ervaring weet ik dat een persoon-

lijk afscheid, een persoonlijke viering 
helend werkt. In 2005 hebben we 
samen met een ritueelbegeleider de 
afscheidsdienst bij het overlijden van 
mijn man gemaakt. Dat was een heel 
bijzondere levenservaring die kracht, 
troost en moed gaf voor de toekomst. 
De ritueelbegeleider reikte toen de 
mogelijkheden aan en wij konden 
daarmee aan de slag. Van daaruit is 
bij mij de wens gegroeid om, in dienst 
van mensen, belangrijke levensmo-
menten te gaan verzorgen.” 
Een passende invulling. Voor een 
ritueelbegeleider is het heel belang-
rijk om alle tijd, aandacht en ruimte 
te nemen voor het moment van af-
scheid nemen, gedenken of vieren. Zij 
luistert naar het verhaal en ‘luistert’ 
naar de gevoelens die leven bij de cli-
ent. Het verleden, heden en de toe-
komst worden benoemd en zo nodig 
kan een persoonlijk symbool worden 
gebruikt om het kracht en inhoud te 
geven. Bijvoorbeeld een bloem, hart, 
kaars of ander voorwerp, maar ook 
een beeld of gezegde dat bij de per-
soon, de viering of het gedenken past. 
Er is alle ruimte om dat samen uit te 
zoeken en met toepasselijke muziek, 
gedichten, liedjes, foto’s of verhalen 
wordt er een persoonlijk geheel van 
gemaakt. 
Uiteraard kan de cliënt (indien mo-
gelijk) of een naaste – kinderen of 
volwassenen - een eigen bijdrage aan 
de dienst verzorgen, vanuit de eigen 
beleving. De overweging wordt in 
overleg gemaakt. Als deze ‘op papier 
staat’, krijgt de cliënt deze te lezen, 
zodat hij/zij er eventueel nog wat 
aan kan veranderen of toevoegen. En 
dan is op de dag van de viering of het 

gedenken al bekend wat er gezegd 
wordt: dat maakt het wat minder 
enerverend. Gerrie Vos kan als ritu-
eelbegeleider - indien gewenst - de 
dienst ook in het dialect voorgaan. Ze 
is geboren en getogen in de Achter-
hoek, verstaat en spreekt het dialect, 
de taal die het dichtst bij het hart 
en het gevoel ligt. Ze kan eveneens 
vanuit haar protestants-christelijke 
achtergrond een gebed, een overwe-
ging uitspreken of een Bijbellezing 
verzorgen. Het belangrijkste bij dit 
alles is, dat de cliënt er later met een 
goed gevoel aan terugdenkt en op te-
rugkijkt. Het moet passen bij zijn of 
haar beleving.
Gerrie: “Zo is het mogelijk om het 
overlijden, het afscheid, de herden-
king of de viering te verwerken en 
een plek te geven in het verdere le-
ven. Daarbij wil ik graag vanuit mijn 
onderneming ‘De Levensloop’ van 
dienst zijn.” Meer informatie: Gerrie 
Vos-Hiddink, Ritueelbegeleider bij af-
scheid, Singel 11, 7255 WK Hengelo 
Gld. Tel: 06-38700488. 
E-mail: gerrie@de-levensloop.nl 
Website: www.de-levensloop.nl

Gerrie Vos-Hiddink

Levensmomenten centraal in 
‘De Levensloop’
Hengelo - “Het is goed om van tijd tot tijd stil te staan, je levensloop 
te overzien en daarna weer verder te gaan.” Deze spreuk is te lezen op 
de folder van de nieuwe onderneming ‘De Levensloop’ van Gerrie Vos-
Hiddink. Gerrie Vos is in januari 2012 geslaagd voor de éénjarige Post-
HBO-opleiding: ritueelbegeleiden bij afscheid. Zij is nu bezig om een 
eigen onderneming te starten. Een onderneming waarbij zij mensen 
helpt en begeleidt bij afscheid nemen, gedenken en vieren.

Alice Huitink-Becking schildert sinds 
december 2000. Sinds zes jaar is zij 
leerling bij Latente Talenten, de stich-
ting voor amateurkunst te Halle. 
Voordien had zij les van diverse kun-
stenaars. Zij schildert met overgave 
abstracte composities met acrylverf 
op doek, paneel of papier. Opvallend 
zijn de dynamiek en het kleurgebruik 
in haar werk, er zit vaart in en het is 
een lust voor het oog. 
Vera van Loon is beeldend kunste-
naar en docent bij Latente Talenten, 
de stichting voor amateurkunst te 
Halle. Zij schildert abstracte compo-
sities met olieverf op doek. In haar 
werk ligt de nadruk op natuurlijke 
rust en textuur. Door haar manier 

van schilderen zijn de kleuren zeer
diep, intens. 
Hoewel bij deze expositie werk van 
docent en leerling naast elkaar hangt
en beiden abstracte composities schil-
deren, verschilt het werk hemels-
breed van elkaar. Vooral bij abstract
werk is de associatie van de kijker 
belangrijk en bepalend voor wat de
bezoeker ervaart.
Voor meer informatie kunt u terecht
op de site: www.Latentetalenten.nl

U kunt ook contact opnemen via 
email:
Alice: huitink-becking@hetnet.nl
Vera: vera@latentetalenten.nl

De expositie is iedere dag te bewonde-
ren tussen 09.00 en 17.00 uur in zorg-
centrum de Bleijke, Beukenlaan 1 in
Hengelo Gld. Voor meer informatie
kunt u bellen met tel. 0575-498200.

Schilderijen
Expositie in De Bleijke 
in Hengelo
Hengelo - Van 1 april tot en met 
30 mei is in de gangen van De Ble-
ijke werk te zien van Alice Hui-
tink-Becking en Vera van Loon.

VOORDELEN VOOR ZOWEL 
ORGANISATIE ALS BEZOEKER
Op dit moment onderzoekt de or-
ganisatie de mogelijkheden van 
uitbreiding naar een zevendaags 
evenement. In verband met overleg 
met de autoriteiten zal dit op zijn 
vroegst in 2013 te realiseren zijn. 
Naast het plezier voor de camping-
bezoekers heeft de uitbreiding ook 
andere voordelen voor zowel orga-
nisatie als bezoeker. De vaste kos-
ten zijn op deze manier over meer-
dere dagen te verdelen en dit komt 
de prijs van een kaartje ten goede. 
Daarnaast wordt de kans op files 
stukken kleiner, omdat de vervoers-
stroom wordt verdeeld over een 
week. “En de kans op mooi weer tij-
dens de Zwarte Cross wordt ook veel 
groter!”, lacht de festivaldirectrice. 

Suicidal Tendencies, Ronald 
Giphart, Drive Like Maria, Ber-
tolf, Congolese ochtendgymnas-
tiek en meer nieuwe namen!

Volgens Tante Rikie hoort iedereen 
er bij en het publiek van het jaar-
lijkse Achterhoekse feest is eigenlijk 
niet te duiden. Daar is het simpel-
weg te divers voor! Wat de program-
mering betreft wordt er dan ook nie-
mand overgeslagen. De Nederlands/
Belgische rocksensatie Drive Like 
Maria komt bijvoorbeeld naar de 
Schans, de legendarische crossover-
band Suicidal Tendencies uit de VS 
komt knallen in de Metalweide en 
er zullen workshops als ‘Aquarobics 
op het droge’ en Thai Chi gegeven 
worden in de Theaterweide. Voor 
de cultuurliefhebbers is er zelfs een 
Zwarte Cross Museum. 

Nieuw geboekte bands: Drive Like 
Maria, Heideroosjes, Bertolf, Wild 
Berrys, Che Sudaka (SPA), Maison 
du Malheur, Ruben Hoeke, Danny 

Panadero, The Cyborgs (ITA), Motor-
band, Russkaja (RUS) en uiteraard 
gastheren Jovink & The Voederbie-
tels. 
Nieuwe metalnamen: Suicidal Ten-
dencies (VS), Pain (ZWE), Exodus 
(VS), Suicidal Angels (GR), Municipal 
Waste (VS), Alestorm (UK)
Eerste namen Reggaeweide bekend: 
Jah6, The Tuners, Leeways, Kenny 
Keylard, Joggo & Royal Roots Band, 
Kenny B. & Benaissa, Quique Neira 
(CHI), Amsterdam Faya Allstars, 
Judge Dread Memorial, Ziggi Re-
cado

Nieuw geboekte acts theater:
Ronald Giphart (auteur), Hans Zim-
merman (goochelen), Klavan (bal-
kanbeats), DJ Rebergen, De Movers 
(dans met motoren), Quasler (straat-
theater), Congolese ochtendgymnas-
tiek, Vrouw enzo (cabaret), Zwarte 
Cross Museum, Lastplak (graffiti 
artists), Car O Chieno (straatthea-
ter), hangspeler Rob Verheul, Asp-
halt Theatre (muziek/straattheater 
uit Israël – eerste optreden in Eu-
ropa ooit!), Aquarobics op het droge 
(workshop), Gezichtsgymnastiek 
(workshop), Strong and Silent Types 
(gipsy), Bende van Beuving (cabaret), 
Thai Chi (workshop), Henry Welling 
(Achterhoekse singer/songwriter), 
Bonne Route (dialectfolk), Work-
shop “out of the box denken”, Gent-
lemen (straattheater), buurt maken 
met Reinier Sijpkens en Valsspeler 
(professioneel oplichter). 

Kaarten voor het Zwarte Cross Festi-
val 2012 zijn nog verkrijgbaar en te 
bestellen via www.zwartecross.nl. 
De organisatie adviseert om niet te 
lang te wachten met bestellen. De 
campingkaarten zijn bijvoorbeeld 
iedere editie nog uitverkocht. Op de 
site staat ook het programma tot nu 
toe.

Nieuwe namen voor editie 2012

In de toekomst 
mogelijk een week 
lang Zwarte Cross
Lichtenvoorde - De organisatie van het Zwarte Cross Festival, Feest-
fabriek Alles Komt Goed, overweegt om het jaarlijkse driedaagse 
evenement uit te breiden naar een zevendaags evenement. “We heb-
ben van de campingbezoekers het verzoek gekregen om de duur 
het festival langer te maken”, aldus festivaldirectrice Tante Rikie. 
“Voor de meeste campingbezoekers is de Zwarte Cross hun vakantie 
en daarom is vier dagen in hun ogen te kort. Dat kan ik mij goed 
voorstellen, want ik ga zelf ook geen vier dagen op vakantie!” Er 
zijn al andere festivals, o.a. Sziget en Kazantip, die zeven dagen of 
zelfs langer duren. Het Zwarte Cross Festival zou hiermee het eerste 
zevendaagse festival met camping van Nederland worden.

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

ADVERTORIAL
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De komende tijd zijn er op meerdere 
plekken in de omgeving schilderijen 
van Ina te bekijken. In Dieren, aan de 
Hogestraat 16 bijvoorbeeld, waar in 
een etalage van een voormalige bak-
kerij telkens een kunstenaar in de ge-
legenheid wordt gesteld zijn of haar 
werk tentoon te stellen.
Tot 8 mei zijn een 10-tal werken hier 
te zien. Eveneens de komende maand 
doet ze mee met een kleine exposi-
tie samen met cursisten van Galerie 
Mouseion in de bibliotheek van Does-
burg. Neem gerust een kijkje bij één 
van deze exposities. Allen op prach-

tige locaties: Een mooi doel voor een
lentefietstocht.

De eerstvolgende grotere expositie is
uiteraard de Kunst10daagse in de ge-
meente Bronckhorst (11 t/m 20 mei)
waarbij haar woonhuis een galerie
zal worden.
Er zal naast werk van haarzelf ook 
werk te zien zijn van Charlotte Nas,
Ties Mulder en Joke Logtenberg.

Voor meer info over de exposities en
haar schilderijen zie:
www.galeriebronkhorst.nl

Kleurrijke expositie in
‘De Lunette’ Sutfene

Zutphen - Ina Bijvank exposeert met een deel van haar schilderijen
t/m 12 juni in Studio 3 van De Lunette (Sutfene) Coehoornsingel 3 te
Zutphen. Dit prachtige nieuwe gebouw is op zich al een bezoek waard
en is vrij toegankelijk voor iedereen, elke dag tussen 9.00 en 21.00 uur.
Studio 3 ligt direct aan de centrale hal met horeca faciliteiten. Hier is
ook de mediatheek gevestigd. www.desingeldelunette.nl

Nissan Nederland heeft Herwers 
Nissan geselecteerd om exclusief de 

GT-R te verkopen en te servicen. Het 
nieuwste model van deze bijzondere 

auto heeft maar liefst 550pk en staat 
speciaal voor het publiek tijdens de 
introductiedagen in de showroom.

GT- R Exclusief bij Herwers
Er is nog meer, speciaal voor de intro-
ductiedagen is de Nissan 370 Z GT4 
circuitauto aanwezig. Ook kan het 
publiek zelf haar racetalent testen op 
racesimulatoren en zelfs de strijd aan 
gaan met de 24-jarige Thomas Arends. 
Hij is de winnaar van de Nederlandse 
editie van de GT Academy 2011. Hij 
zal het komende seizoen naast Tim 
Coronel racen in de eredivisie van de 
Nederlandse autosport het HDI-Ger-
ling Dutch GT Championship. 

De openingstijden van de Introductie-
dagen bij Herwers aan de Kruisberg-
seweg 8 in Hengelo Gld. zijn vrijdag 
13 april van 9.00 tot 20.00 uur en 
zaterdag 14 april van 10.00 tot 17.00 
uur.

Kijk ook op www.herwers.nl/sport
Zie ook de advertentie elders in de 
krant.

Introductiedagen Herwers Nissan Sport
Exclusief: GT-R en 370 Z GT4 raceauto

Hengelo - Op vrijdag 13 en zaterdag 14 april a.s. kan het publiek ken-
nismaken met exclusieve Nissan sportauto’s tijdens de Introductieda-
gen bij Herwers Nissan in Hengelo Gld.

Exclusief bij Herwers Nissan Sport: GT4 Raceauto.

Maandag 16 april in Zelhem (in 
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41), 
woensdag 18 april in Steenderen (De 
Bongerd aan De Bongerd 1), donder-
dag 19 april in Vorden (Dorpscentrum 
aan de Raadhuisstraat 6) en vrijdag 
20 april in Hengelo (Zorgcentrum De 
Bleijke, Steintjesweide 67). De bijeen-
komsten beginnen om 14.30 uur en 
duren tot 16.30 uur.
Initiatiefnemer tot het houden van 
dit soort themabijeenkomsten is 
de Stichting Samenwerken Welzijn 
Bronckhorst. Louise van Uden hier-
over: ‘We willen als Welzijn Bronck-
horst in samenwerking met de oude-
renbonden ieder jaar tenminste één 
thema organiseren. Voor dit jaar dus 
het thema ‘ Beter Zien’, zo zegt ze. 
Piet Marsman, wijkverpleegkundige 
van Sensire formuleerde donderdag-
morgen tijdens een persbijeenkomst 
het belang van het thema ‘ Beter 
Zien’ als volgt: ‘Met goed zicht kun 
je tot het eind van je leven plezier 
hebben. Levensvreugde hangt samen 
met goed horen en zien. Als Sensire 
willen we graag op preventief gebied 
veel voor mensen betekenen. We 
zien ‘Beter Zien’ als onderdeel van 
zorg. Wij zijn zeer enthousiast over 
dit soort bijeenkomsten en werken er 
graag aan mee. Ons Servicehuis Sen-
sire Vorden zal tijdens de bijeenkom-
sten informatie geven over hulpmid-
delen en mogelijkheden’, zo zegt Piet 

Marsman. 
Bartimeus is eveneens present. Barti-
meus is specialist op het gebied van 
leven, wonen, leren en werken met 
een visuele handicap. Tijdens de bij-
eenkomst in het Dorpshuis te Vor-
den was ook Fred Midden aanwezig. 
Hij vertegenwoordigde het Senioren 
Convent Gemeente Bronckhorst. 
(Het overkoepelend orgaan van de 
drie ouderenbonden PCOB, ANBO en 
KBO) Het Senioren Convent heeft o.m 
een paar keer per jaar overleg met de 
betr. wethouder van de gemeente 
Bronckhorst. Fred Midden: ‘Ons be-
langrijkste doel is de belangen van 
onze leden behartigen. We hechten 
bijzonder veel waarde aan voorlich-
ting, zonder dat wij ouderen willen 
betuttelen. De ouderen van deze tijd 
zijn veel mondiger geworden. Het 
begeleiden van ouderen, dat is onze 
rol. Een themabijeenkomst als ‘Be-
ter Zien‘ is een goede zaak, waarbij 
ik hoop dat er een discussie op gang 
komt.
Voormalig huisarts Gerben Ster-
ringa, een man met veel ervaring 
en praktijkdeskundige zal tijdens 
‘Beter Zien‘ informatie geven over 
bijvoorbeeld oogaandoeningen. Zegt 
hij: ‘Zo zal ik wat vertellen over de 
‘grijze staar ‘(slijtage van de lens), de 
‘groene staar’ (te hoge oogboldruk)’, 
aldus Gerben Sterringa. Ook zal ik 
het hebben over het ‘gesproken boek‘ 

voor slechtzienden en blinden. Opti-
cien Siemerink is tijdens ‘Beter Zien’ 
ook present. Hij geeft o.m. informa-
tie over hulpmiddelen zoals brillen. 
Verder over onkosten, de declaraties 
m.b.t. de zorgverzekeraar. Tijdens de 
bijeenkomsten worden o.m. ook oog-
ziektes besproken. Drs. Nel Koetsier-
van den Broek is voorzitter van de 
MD vereniging (Maculadegeneratie 
Vereniging), een patiëntenvereniging 
voor mensen met MD. Bij velen niet 
bekend. Tijdens ‘ Beter Zien ‘ zal Nel 
Koetsier hier samen met Gerben Ster-
ringa informatie over verstrekken. 
Maculadegeneratie (MD) is de meest 
voorkomende vorm van blijvende 
slechtziendheid. Staar komt name-
lijk meer voor, maar is goed te be-
handelen. MD is een oogaandoening 
waardoor de gezichtscherpte sterk 
afneemt. Met gezichtscherpte wordt 
bedoeld het vermogen om details te 
zien. Details worden waargenomen 
met het centrale deel van het net-
vlies, de macula of gele vlek. Juist 
door uitval van deze functie ontstaan 
problemen met bijvoorbeeld lezen en 
het herkennen van gezichten. Bij MD 
zit het probleem niet in de ooglens, 
maar in het netvlies, helemaal achter 
in de oogbol. Een andere bril biedt 
geen oplossing. Voor meer informa-
tie over de themamiddag ‘Beter Zien’ 
kan men wat Zelhem terecht bij Paul 
Tiggeloven (0314-622074), voor Steen-
deren bij Ineke Bijsterbosch (0575-
450029), voor Vorden bij Louise van 
Uden (0575-553405) en voor Hengelo 
bij Ans Vermeulen (0575-465281).

Levensvreugde hangt samen met goed horen en zien
‘Beter Zien’ in alle kernen van Bronckhorst

Vorden -  De ouderenbonden, Sensire en de Welzijnsorganisaties or-
ganiseren deze maand gezamenlijk op vier locaties in de gemeente 
Bronckhorst een aantal themabijeenkomsten over ‘Beter Zien‘.

v.l.n.r : Fred Midden, Piet Marsman, Nel Koetsier, Gerben Sterringa en Louise van Uden.

Het stoorde haar steeds meer dat, ter-
wijl zij een prachtige kleur ontwik-
keld had, zij er toch nooit doorheen 
kon kijken omdat de klei er als dra-
ger achter zat. Reden om te denken 
aan een materiaal waarbij dit wel zou 
kunnen. Op dat moment kwam zij op 
de keramiekmarkt in Swalmen mees-
terfuser Detlef Tanz tegen bij wie zij 
enkele seminars volgde. Bij glasfusen 
worden verschillende stukken glas 
in de oven samengesmolten tot een 
nieuwe plaat die vervolgens in een 
volgende stook vervormd wordt.
Mary Quarles van Ufford werkt graag 
thema gericht en laat zich daarbij 
inspireren door wat haar op dat mo-
ment bezig houdt. Zo heeft zij een 

tijd vlechtwerk schalen gemaakt,
vormen geïnspireerd op de Chinese
waaier en recentelijk maakt zij orga-
nisch gevormde objecten die als vaas
gebruikt zouden kunnen worden. Zij
zegt met nadruk dat dit een mogelijk-
heid kan zijn, maar eigenlijk maakt 
zij haar objecten als siervoorwerp die
een functie kunnen hebben. 
In haar atelier verzorgt Mary work-
shops glasfusen op aanvraag voor 
kleine groepen, maximaal vijf perso-
nen. Kijk ook op haar website: www.
prachtglas.nl. 
Het werk van Mary Quarles van
Ufford is de hele maand april te be-
zichtigen in de bibliotheek, tijdens de
openingstijden.

In de bibliotheek van Hengelo
Glaskunst van Mary 
Quarles van Ufford
Hengelo - In de maand april exposeert Mary Quarles van Ufford haar
glaskunst in de bibliotheek van Hengelo. Mary Quarles van Ufford is van-
uit de keramiek in 2006 met glasfusen begonnen, na zich jarenlang met
klei en vooral het ontwikkelen van glazuren te hebben bezig gehouden.
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Ludieke opening door Bennie Jo-
link
Op donderdag 10 mei wordt om 18.30 
uur gestart in Warnsveld bij de fami-
lie Lammers aan De Boggelaar 3, ach-
ter het wokrestaurant. De opening 
zal worden verricht door de alom 
bekende Bennie Jolink die dit evene-
ment ook een warm hart toedraagt.
Overige startplaatsen
Op vrijdag 11 mei wordt om 18.30 ge-
start bij de Sporthal Het Hooge Wes-
sel in Steenderen en op zaterdag 12 
mei wordt om 14.00 uur gestart in 
Varssel bij de Hamove Molen. Deel-
name kost € 7,50 voor alle drie de 
dagen en € 3,00 voor deelnemers die 
één dag willen meedoen.

Roll-over Bronchorst ook speciaal 
voor scootmobielers
Dit jaar zijn er ook weer prachtige 
scootmobielroutes uitgezet voor 
mensen met een scootmobiel, die ge-
zamenlijk weer gaan genieten van de 
natuur en van elkaar. Kent u mensen 
met een scootmobiel? Nodig ze dan 
uit om deel te nemen en ze kennis te 
laten maken met dit geweldige eve-
nement.

Help de rolstoelers over de 
streep
Wij zoeken voor dit geweldige eve-
nement nog nieuwe vrijwilligers/du-
wers. Het duwen van een rolstoel kan 
intensief zijn en daarom zoeken we 
naar meerdere vrijwilligers. U kunt 
zich via de site www.rolloverbronck-
horst.nl  opgeven voor alle drie de da-
gen, maar ook voor één avond of mid-
dag. Juist voor jongeren is dit ook een 
sportieve uitdaging en de organisatie 
zal deze jongeren van harte verwel-
komen! U kunt ook een mail sturen 
naar info@rolloverbronckhorst.nl 

met uw naam, telefoonnummer en
welke dagen u beschikbaar bent.

Drie dagen wandelen in de prach-
tige natuur voor iedereen
Behalve als duwer kunt u ook voor
de gezelligheid komen kijken, want
samen genieten is dubbel genieten 
en wellicht kunt u dan andere vrij-
willigers misschien even aflossen en 
elkaar helpen om deze vrolijke wan-
deling weer tot een succes te maken.
De Zonnebloem regio IJsselstreek, die
dit evenement organiseert, zal u van
harte welkom heten.

Als gast mee naar de rolstoeldrie-
daagse?
Kent u personen die ook als gast wil-
len meedoen? Nodig hen uit zich op
te geven via onze website. Zij mogen
hun eigen “duwers” meenemen en
er zo een “familiefeestje”van maken.
Geen eigen duwers? Wij zorgen dan
voor duwers, want we gaan ervan uit
dat we veel nieuwe duwers mogen
begroeten!
Geef u op!

Traditionele Rolstoel en 
Scootmobiel Wandeldriedaagse 2012
Achtste editie Roll-over 
Bronckhorst 10, 11 en 12 mei
Bronckhorst – Op 10 mei gaat voor de achtste keer de Roll-over
Bronckhorst weer van start. Deze rolstoel driedaagse is een bijzon-
der evenement van de Zonnebloem omdat aan zowel minder valide,
als gezonde mensen een prachtige wandeltocht van gemiddeld zes ki-
lometer wordt aangeboden door de mooie natuur die de gemeente
Bronckhorst biedt.

Bennie Tijssen nam namens de buurt 
twee flessen in ontvangst en beloof-
de netjes langs de medebewoners te 
gaan. Hij en de andere handige man-
nen timmerden twee hekken in el-

kaar van hout afkomstig uit de bossen 
van Hackfort. Om de eiken toegangs-
poort een nog meer lokale uitstraling 
te geven, kerfde Tijssen de woorden 
‘Lindeselaak’ en ‘De Wogt 2 Ludger’ 

in het houtwerk. Om het geheel af te 
maken, freesde hij in het ene hek de 
afbeelding van een lindeboom en in de 
ander de beeltenis van bisschop Lud-
ger die onlosmakelijk aan Wichmond 
verbonden is. Bovendien heten de 
straten waaraan de weides grenzen 
Lindeselaak en Ludger. Schapenhou-
der Anton Jansen zal zijn diertjes in 
de weide laten grazen. Buurtbewoners 
moeten echter nog even wachten voor 
ze de wolfabriekjes kunnen verwelko-
men. Eerst moet het gras nog wat lan-
ger groeien. Waarschijnlijk gaan de 
dieren in juni de wei in.

Buurtbewoners maken toegangspoort voor gemeentelijke weide in De Wogt 2

Schaapjes achter een echt Wichmonds hek

Wichmond - “Een Sallands hek? Een Wichmonds hek mot d’r kom-
men!” Woorden van deze strekking werden gesproken tijdens een in-
formatieavond voor buurtbewoners van het nieuwbouwplan De Wogt 
2 aan de rand van Wichmond. Drie handige mannen raapten hun za-
gen, hamers en ander gereedschap bij elkaar en maakten twee hekken 
voor de gemeentelijke schapenweides in hun buurt. Wethouder Arno 
Spekschoor van de gemeente Bronckhorst keek vrijdag 6 april met 
bewondering naar het werk van Reint Krijt, Bennie Tijssen en Henk 
Klein Kranenbarg. “Dit is een mooi voorbeeld van zelfredzaamheid.”

Eén van de makers Bennie Tijssen (l) en wethouder Arno Spekschoor leunen over het Wichmondse hek dat Tijssen samen met Reint Krijt 
en Henk Klein Kranenbarg maakte voor de schapenweide in het plan De Wocht 2.

Elf medewerkers vierden dat ze 12,5 jaar bij 
wijkzorgtak van Sensire werkten en acht waren 

er maar liefst 25 jaar in dienst. De jubilarissen 
waren die middag vanuit de hele Achterhoek 
met familie of kennis naar de wijngaard geko-
men om dit te vieren. 

Ze kregen een uitgebreide uitleg over hoe wijn 
in deze streek gemaakt wordt en natuurlijk 
ging het drankje ook over de tong tijdens een 
proeverij.

Jubilarissen Sensire proosten op lang dienstverband

Lievelde - Een 12,5- of 25-jarig dienstver-
band is een goede aanleiding om het glas 
eens te heffen. Dat deden de negentien ju-
bilarissen van Sensire wijkzorg woensdag 
4 april op Wijndomein Besselinkschans in 
Lievelde.

Jubilarissen van Sensire wijkzorg heften het glas op hun 12,5- of 25-jarige dienstverband met familie en kennissen.

PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VAKSCHILDERWERK

www.harmsenvakschi lders.nl

Zelhemseweg 21 Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 40 00

6% BTW

VERF
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GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

VOOR BINNEN-
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4 podiums:  - 14 dweilorkesten - 14 orkesten 
in één grote wedstrijd. 

Locatie: Spalstraat en Raadhuisstraat/Kerkstraat. 
Tijd: 13.00 – 17.00 uur.

Opening: 12.45 Hoofdpodium (pleintje Expert-Enorm 
Arendsen). Finale: ± 17.00 uur op het Hoofdpodium

HENGELO heeft het   HENGELO bruist !!    HENGELO het Centrum van Bronckhorst

“Er zit muziek in Hengel!”

Tijd Hoofdpodium Podium 1 Podium 2 Podium 3 
  Expert-Enorm Langeler Leemreis Kerkstraat 
          
13.00 1 2 3 4 
13.17 5 6 7 8 
13.34 9 10 11 12 
13.51 13 14 1 2 
14.08 3 4 6 5 
14.25 8 7 9 10 
14.42 11 12 2 1 
14.59 4 3 14 13 
15.16 6 5 8 7 
15.33 12 11 10 9 
15.50 14 13 4 3 
16.07 2 1 5 6 
16.24 7 8 12 11 
16.41 10 9 13 14 
17.00 Finale/prijsuitreiking       
 

Nr.  Naam 
Tijden / 
podium       

            
1 Tapwacht ‘90 13.00 / H 13.51 / 2 14.42 / 3 16.07 / 1 
2 De Knolderapen 13.00 / 1 13.51 / 3 14.42 / 2 16.07 / H 
3 ????? 13.00 / 2 14.08 / H 14.59 / 1 15.50 / 3 
4 De Neutkrakers 13.00 / 3 14.08 / 1 14.59 / H 15.50 / 2 
5 Pretband HOB 13.17 / H 14.08 / 3 15.16 / 1 16.07 / 2 
6 De Opbloasband 13.17 / 1 14.08 / 2 15.16 / H 16.07 / 3 
7 Kom over de Brugman 13.17 / 2 14.25 / 1 15.16 / 3 16.24 / H 
8 De Pleardöpkes 13.17 / 3 14.25 / H 15.16 / 2 16.24 / 1 
9 De Valleibloazers 13.34 / H 14.25 / 2 15.33 / 3 16.41 / 1 

10 De Klippeleaters 13.34 / 1 14.25 / 3 15.33 / 2 16.41 / H 
11 Toontje Ongeregeld 13.34 / 2 14.42 / H 15.33 / 1 16.24 / 3 
12 De Träöters 13.34 / 3 14.42 / 1 15.33 / H 16.24 / 2 
13 De Onbekend Band 13.51 / H 14.59 / 3 15.50 / 1 16.41 / 2 
14 Dokter’s Swingende Infuustoeters 13.51 / 1 14.59 / 2 15.50 / H 16.41 / 3 

Zondag 15 april 2012 
in Hengelo Gld



HENGELO heeft het   HENGELO bruist !!    HENGELO het Centrum van Bronckhorst

“Er zit muziek in Hengel!”

Subsponsor:
Albert Heijn Wansink BV, Heyerman dé Bakker, 
Grand Café De Egelantier, Lubron Technisch Inter-
mediair BV.

Vrienden van het Hengels 
Dweilfestival:
Administratiekantoor De Wending, Adviesbureau 
ROMA, Alfonso Wolbert B.V., Apotheek Hengelo 
(Gld), Arendsen Installatietechniek, Blooms and 
Moore, BMS rc Tuning, Bosman Groenspecialist, 

Bouwbedrijf Jaaltink & Sessink V.o.f., Brugman Mu-
ziek BV, Café-Bar De Zwaan, Chinees Indisch Restau-
rant “De Chinese Muur”, De Dunsborg Ruitersport, 
Eugelink Zonwering & Kozijntechniek, Expert Arend-
sen, Focus Fashion, Groot Kormelink Optiek, Harm-
sen Vakschilder, HEMA Hengelo (Gld), Jan Bosman 
Klimmaterialen, Kapsalon De Barbier, Mart Eten & 
drinken, Memelink & Bergervoet BV, Metselbedrijf 
B. Thüss B.V., Meubel- & Tapijthuis De Spannevogel 
V.o.f.,Onstenk Meubelen, Onstenk Rieten Daken, 
PLUS Eland, Rabobank, Roozegaarde Sport & Mode, 
Sloot & Sessink Installatiebedrijf, Vakgarage Hans 
Sloot, Van Bentum Schoonmaakbedrijf, Van den 
Brink ICT, Van Nature Bloemisterij, Welkoop.

Sponsor:
Hotel Restaurant Leemreis, 
Eetcafé & Partycentrum Langeler, Y-sign reclame.

Vrijdag 13 april 
in het café:

Finale Hengelse 
Embassy

Zaterdag 14 april
Discotheek 
geopend

KOM EN 
BELEEF
de lente!

15 april geopend van 12.00 - 17.00 uur

Wij zijn ook 15 april geopend.

Spalstraat 13
7255 AA Hengelo (Gld.) Tel. 0575 - 461996

Zondag 15 april zijn wij

OPEN
 

 Raadhuisstraat 21B 
 Hengelo gld

De heer René Elschot uit Lichtenvoorde

Ook meedoen? www.winnenmetweevers.nl

2012

Tegen inlevering van deze advertentie

ALLEEN OP ZONDAG 15 APRIL:

30% KORTING
Op het totale assortiment

✃

De ijssalon is weer open!

Tijd voor het echte genieten van het 

lekkerste schepijs en softijs!

Speciaal voor de liefhebber en onze 

fans is er ook weer 

Hazelnootsoftijs

nieuw nieuw nieuw

Het Koen Kampioen ijsje
met gratis leesboekje



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

van geboorte of een uittreksel kunnen 

 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

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 7
Nr. 15, 10 april 2012

Iedereen doet mee in de maatschap-
pij, daar spant de gemeente zich voor 
in. Cliënten met een uitkering, die 
wel in staat zijn om gedeeltelijk of 
helemaal in het arbeidsproces een 
bijdrage te leveren, steunen wij op 
allerlei mogelijke manieren om terug 
te keren naar een baan. Om geschik-
te vacatures en werkervaringsplaat-
sen te vinden heeft Bronckhorst twee 
zogenaamde jobhunters in dienst.
Dit zijn Marian Pater en Colin Rijmers. 
Zij bespreken met ondernemers en 
instellingen de plaatsingsmogelijk-
heden voor onze cliënten.

Gemotiveerd

kunnen een heel interessante groep 

-
veerd en willen dolgraag aan de slag. 
Ze beschikken over veel ervaring. 

hodes en processen eigen te maken. 

Het kan voor ondernemers aantrekke-

op doet, met behoud van uitkering. 

de beschikking over een gratis kracht, 

Bemiddeling

geen geschikte kandidaat in Bronck-
horst is gevonden, nemen we de 

-
-

meente werkt in dit verband samen 

kan uit een grote groep kandidaten 
uit de regio selecteren. 

Contact

werkervaringsplaatsen of het werven 
via het werkgeversservicepunt toe te 
lichten. Bent u geïnteresseerd, neemt 
u dan contact met ons op via tel. 

-

Op zoek naar vacatures en werkervaringsplaatsen
Bronckhorster jobhunters zoeken contact met ondernemers

de politie meldt als u iets gevonden of 

-
-

den, bent u een mobiele tele-
foon, portemonnee of kost-

bronckhorst.nl →
loket. Hier vindt u een handig 

7 dagen in de week 24 uur 

melding ook doen door ons 
te bellen (tel. 0575 - 75 02 50) 
of langs te komen. Na uw 
melding hoort u van ons 

wat we voor u kunnen betekenen en 
hoe en waar u gevonden voorwerpen 

gestolen voorwerp betreft, neem dan 
contact op met de politie. 

Gevonden en verloren voorwerpen?
Sinds 1 januari kunt u hiervoor bij de 
gemeente terecht

een overeenkomst gesloten met 

waarin het aantal woningen wordt 
-

onder Bestemmingsplannen in de 
rubriek openbare bekendmakingen 

plan te kunnen realiseren moet de 
voormalige meubelfabriek, die in-

-
-

middels gestart. Naar verwachting 

omwonenden hebben hierover in-
-

Voorbereidingen herziening 

bestemmingsplan ‘De Kwekerij’, Hengelo

die graag meer wil weten over het 
opvoeden en opgroeien van kinderen 

a.s. weer een nieuwsbrief van het 

-
gerschap, baby, peuter, schoolgaand 
kind, puber en uw volwassen kind. 

Met deze maand:

met alle activiteiten voor u en uw 
kind

-

Nieuwsbrief Centrum Jeugd en Gezin 
over opvoeden en opgroeien 
Schrijf u in en ontvang op 12 april 
de nieuwste uitgave

Jobhunters van Bronckhorst: 
Colin Rijmers en Marian Pater



Op dit moment zijn we bezig met een 
aantal voorbereidingen voor de Her-
inrichting Vorden centrum. Zo bekij-
ken we voor het pand aan de Dorps-
straat 1 de mogelijkheden voor een 
horecafunctie. Het gebouw van de bi-
bliotheek aan de Dorpsstraat 3 past 
niet binnen de nieuwe opzet van het 
centrum en de bibliotheek verhuist 
naar de Raadhuisstraat. De biblio-
theek wacht hiervoor nog op een sub-
sidie van de provincie. De verwach-
ting is dat we rond de zomer met de 
sloop van het huidige bibliotheekge-
bouw kunnen beginnen. Sloop van het 
pand levert een versterking van de 
dorpsbeeld op en er ontstaat meer 
ruimte voor parkeergelegenheid in 
dit deel van het centrum.

Openbaar groen
Als onderdeel van de herinrichting 
van Vorden centrum willen we onge-
veer 72 bomen langs de wegen 
kappen en daarvoor planten we er 
50 terug. Daarnaast planten we 
18 leibomen op de parkeerplaats 

achter de kerk. In februari overhan-
digden tegenstanders van de plannen 
een groot aantal handtekeningen aan 
wethouder Mulderije voor het behoud 
van de huidige bomen. De wethouder 
nodigde de initiatiefnemers vervol-
gens uit voor een gesprek. Tegen de 
kapvergunning werden verschillende 
bezwaren ingediend, die vorige week 
in een hoorzitting van de commissie 
bezwaarschriften zijn behandeld. 
Hierbij was veel publiek aanwezig. 
Over de invoering van een zogenaam-
de blauwe zone volgt eind april een 
hoorzitting. De gemeente wacht de 
adviezen van de commissie af voor 
zij verder gaat met uitvoering van de 
plannen. 

Wij houden u op de hoogte van de 
herinrichting van Vorden centrum 
via deze gemeentepagina’s en 
www.bronckhorst.nl. Onder Plannen 
en projecten in uw buurt vindt u o.a. 
het definitieve ontwerp, binnenge-
komen reacties daarop en diverse 
kaarten van het masterplan Vorden. 

Herinrichting Vorden centrum Voetgangersoversteek Dorpsstraat Vorden
Tot voor kort konden voetgangers de 
Dorpsstraat in Vorden oversteken 
via de verkeerslichten ter hoogte 
van de kerk. Helaas zijn deze ver-
keerslichten onherstelbaar bescha-
digd, waardoor we deze weg moes-
ten halen. Vanuit de school en van 
verschillende inwoners van Vorden 
kregen we vragen over en sugges-
ties voor een veilige manier van 
oversteken. Wij besloten daarop de 
verkeerslichten niet te vervangen, 
maar te zorgen voor een goede voet-
gangersoversteekplaats in de vorm 
van een zebrapad.

Centrumplan
Na realisatie van het centrumplan 
wordt de Dorpsstraat smaller en 
heeft de weg een maximumsnelheid 
van 30 km per uur. Samen met een 
nieuwe inrichting van de openbare 
ruimte zorgt dat ervoor dat er min-
der doorgaand verkeer gebruik 

maakt van de Dorpsstraat en de 
Zutphenseweg. Deze maatregelen 
zorgen voor een sterke verbetering 
van de oversteekbaarheid. Om het 
oversteken zo veel mogelijk te con-
centreren op één plek en de voet-
ganger te beschermen komt er een 
voetgangersoversteekplaats in de 
vorm van een zebrapad.

Wat doet de gemeente tot die tijd?
Voordat het centrumplan in uitvoe-
ring gaat, blijft de Dorpsstraat een 
50 km weg. Om ook in die tussen
periode de oversteek te regelen, 
komt er dus, ter hoogte van de Dorps-
straat 2, een zebrapad. Veel voet-

gangers, met name scholieren, komen 
uit of moeten naar Vorden-Zuid via 
de Raadhuisstraat. Een oversteek in 
de buurt van deze route ligt daarom 
voor de hand. De oversteekbaarheid 
in het hart van het dorp wordt zo 
beter. 

Deze locatie past ook goed binnen 
het vastgestelde ontwerp van de 
openbare ruimte voor Vorden cen-
trum. Hiermee wordt de locatie van 
de tijdelijke oversteek ongeveer 
dezelfde als de geplande locatie van 
de permanente oversteek. We brengen 
de nieuwe oversteek (afhankelijk van 
het weer) binnen enkele weken aan. 

De acht gemeenten in de Regio 
Achterhoek werken samen bij de be-
strijding van de eikenprocessierups. 
Door de gezamenlijke aanpak van be-
strijden en voorlichten, bereiken wij 
een efficiëntere bestrijding. Het doel 
is om met name de overlast van de 
processierups tegen te gaan en niet 
het bestrijden van het beestje op zich. 
Uitgangspunt is de landelijke ‘Lei-
draad beheersing eikenprocessie-
rups’. Deze is in te zien op de site van 
het ministerie van landbouw, natuur 
en voedselkwaliteit, www.minlnv.nl

De eikenprocessierups
De eikenprocessierups is de larve 
van een nachtvlinder. Het is een be-
haarde rups die in de maanden mei 
tot en met september overlast kan 
veroorzaken. Ze leven in groepen 
bijeen en maken op de stammen of 
dikkere takken van eikenbomen 
spinselnesten. Vanuit hun nesten 
gaan de rupsen ’s nachts groeps-
gewijs (in processie) op zoek naar 
voedsel (eikenbladen). 

U herkent de rups aan zijn sterke be-
haring. De besmette eikenbomen zijn 
te herkennen aan de specifieke nes-
ten: dichte spinsels met vervelling-
huidjes, uitwerpselen en brandharen.

De overlast
De brandharen van de eikenproces-
sierups zijn de veroorzakers van 
overlast. Nadat iemand in contact is 
geweest met de brandharen kunnen 
gezondheidsklachten ontstaan. Ook 
mensen die in de nabijheid van de be-
smette bomen komen, kunnen hinder 
ondervinden, omdat de brandharen 
zich ook door de lucht verspreiden. 
De reacties kunnen van persoon tot 
persoon verschillen. De huidirritaties 
zijn rood en pijnlijk en gaan gepaard 
met hevige jeuk. Als de brandharen in 
de ogen komen, treedt snel een rode, 
pijnlijke en jeukende zwelling en irri-
tatie op. Inademing van de brandha-
ren kan leiden tot irritaties en ontste-
kingen van het slijmvlies van de neus, 
keel en luchtwegen. Klachten ver-
dwijnen over het algemeen binnen 
twee weken. Een zachte crème met 
menthol kan verlichting geven. Neem 
bij ernstige klachten contact op met 
uw huisarts.

Voorkomen overlast
U kunt zelf ongemak voorkomen door 
ieder contact met rupsen en resten 
ervan, zoals vrijgekomen brandharen 
en lege nesten, te vermijden. Zorg bij 
bezoek aan (natuur-)gebieden waar 
de rupsen voorkomen voor een goede 
bedekking van de hals, armen en be-

nen en ga niet op de grond zitten. Ga 
na aanraking van de rupsen of haren 
niet krabben of wrijven, maar was of 
spoel de huid met water.

Preventieve bestrijding, in mei
We bestrijden de rups preventief door 
eiken in het buitengebied te bespui-
ten met een biologisch middel. We 
spuiten op basis van een inventarisa-
tie van de meldingen in de afgelopen 
jaren. Alleen eiken langs wegen 
waarvan meldingen bekend zijn, wor-
den preventief gespoten. We spuiten 
niet preventief in en langs bossen en 
in particuliere bomen. 
We zetten op een aantal publieksge-
voelige locaties binnen de bebouwde 
kom een proef voort waarin we de 
rups bestrijden met natuurlijke vijan-
den. Hierbij spuiten we een microsco-
pisch klein aaltje (nematode) in de 
boom. Het spuiten gebeurt in de eer-
ste weken van mei, vlak nadat de 
bladvorming van de eikenbomen is 
begonnen. Door de verneveling van 
het (biologische) bestrijdingsmiddel 
en de mogelijke verwaaiing van 
brandharen van de rups is het aan te 
raden niet in de spuitnevel te komen 
en dieren circa 15 meter uit de buurt 
te houden van de spuitactiviteiten. 

Werkwijze bestrijding nesten
Wij kunnen, ondanks de preventieve 
bestrijding, niet voorkomen dat in het 
buitengebied nesten ontstaan. Deze 
nesten zullen overlast veroorzaken. 
De gemeente bestrijdt nesten in de 
openbare ruimte binnen de bebouw-
de kommen, een zone van 500 meter 
rondom de kernen en publieksgevoe-
lige locaties zoals openbare sport-
complexen en zwembaden.

Meer informatie
U kunt vanaf 15 april a.s. de wegen-
kaart inzien waarop is aangegeven 
waar we preventief spuiten. Deze 
kaart ligt tijdens openingstijden ter 
inzage in het gemeentehuis. U vindt 
de kaart en wegenlijst ook op www.
bronckhorst.nl. Ziet u processierup-
sen in uw buurt dan kunt u contact 
opnemen met de gemeente, via tel. 
(0575) 75 02 50.

Bestrijding eikenprocessierups start weer

Ieder jaar en veelal rond Koningin-
nedag worden Koninklijke onder-
scheidingen (Ko) uitgereikt. Ook in 
onze gemeente gebeurt dat bij re-
gelmaat. Inwoners ontvangen een 
Koninklijke onderscheiding, omdat 
zij een bijzondere prestatie hebben 
geleverd. Of zich op bijzondere wijze 
verdienstelijk hebben gemaakt voor 
de samenleving. Mensen op wie we 
trots kunnen zijn! Vaak gaat het om 
personen die zich lange tijd, vaak 
vrijwillig, inzetten voor verenigingen 
of maatschappelijke organisaties.

Ook u kunt een inwoner van Bronck-
horst voordragen voor een Konink-
lijke onderscheiding. Dien een aan-
vraag wel op tijd in. Omdat diverse 
personen en instanties de aanvra-
gen toetsen en daarover adviseren, 
neemt het gehele traject geruime 
tijd in beslag. Om de aanvragen voor 
Lintjesregen 2013 op tijd te kunnen 
verwerken, is het noodzakelijk dat 
de aanvraag uiterlijk 1 juni 2012 bij 

de gemeente is ingediend. Wanneer 
u een aanvraag wilt indienen voor 
een uitreiking tijdens een andere 
gelegenheid dan Koninginnedag 
(bijvoorbeeld een afscheid of jubile-
um) dan moet u de aanvraag mini-
maal zes maanden van tevoren in-
dienen.

Iemand voordragen?
Wilt u iemand voor een Koninklijke 
onderscheiding in aanmerking laten 
komen? Neem dan contact op met 
het bestuurssecretariaat van de 
gemeente via tel. (0575) 75 02 50. 
Zij kunnen in grote lijnen aangeven 
of de verdiensten bijzonder genoeg 
zijn voor een Koninklijke onder-
scheiding. 

Ook lopen ze 
procedure 
met u door. 
Meer informatie 
vindt u ook op 
www.lintjes.nl.

Voor Lintjesregen 2013 aanvraag 

uiterlijk 1 juni van dit jaar indienen!

Kent u iemand die een lintje verdient? 

U kunt hem of haar voordragen!



De gemeentelijke zwembaden gaan weer open!

Wat hebben wij voor u in petto?
Binnenkort gaan de gemeentelijke zwembaden weer open: 
Het Burg. Kruijffbad in Steenderen op 14 april en Het Elderink 
in Hengelo op 28 april. U heeft vast al weer zin in een frisse 
duik in ons helderblauwe water. Op deze pagina vindt u meer 
informatie over onze baden. Wij begroeten u graag gauw! 

Het Elderink 
Elderinkweg 1, Hengelo (Gld), 

tel. (0575) 75 05 81

Het Elderink opent de poort op 28 april om 10.00 uur. 
Op de eerste dag hebben we reuze opblaasballen waarin je 
over het water kunt duikelen! Het zwembad ligt er mooi bij en 
het terras staat klaar.

 reuzenpaddenstoel

-
toestellen en een springkussen

afsluitbare kluisjes

erger-je-niet

Openingstijden Het Elderink
maandag gesloten m.u.v. 6 weken zomervakantie open van  

donderdag  7.00 – 20.00 u

Burg. Kruijffbad
Prins Bernhardlaan 3, Steenderen, 

tel. (0575) 75 05 83

Het Burg. Kruijffbad werd in 2011 uitgeroepen tot beste buiten-
zwembad van Gelderland.

Openingstijden Burg. Kruijffbad
maandag           gesloten m.u.v. 6 weken zomervakantie open van  

Afwijkende openingstijden                                                                                                                       

gesloten. Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag zijn de baden 
geopend als op zondag. Op 10 juni is Het Elderink de gehele dag 
gesloten i.v.m. de triathlon. 

Tarieven zwemabonnementen
 Normaal                Voorverkoop

  www.zwembad-indedennen.nl

Zwemlessen

Nederland is het natuurlijk erg belangrijk de fijne kneepjes van 
het zwemmen onder de knie te krijgen. Deskundige zwem-
onderwijzers leren de zwemvaardigheden aan jong en oud. 

met het personeel van het desbetreffende zwembad. 

Naast de zwemlessen bieden de zwembaden ook diverse andere 

voor het ruime aanbod per zwembad.

Zwem4daagse

Tijdens deze week staan de baden bol van gezellig zwemplezier 

Veel zwemplezier gewenst

Onze zwembadmedewerkers wensen u veel zwemplezier en 
staan graag voor u klaar in de baden! 

Meer informatie over de gemeentelijke 
zwembaden vindt u op 

Over het Hessenbad vindt u informatie op 

op www.zwembad-indedennen.nl

Volwassen: vanaf 18 jaar

Jeugd: 3 t/m 17 jaar

Kinderen: t/m 2 jaar 
gratis toegang



Openbare bekendmakingen

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

Wethouder Dorien Mulderije is verantwoorde-
lijk voor economische zaken, plattelandsont-
wikkeling en recreatie en toerisme. Heeft u een 
vraag aan de wethouder over iets wat speelt in 
de gemeente en onder haar verantwoordelijk-
heid valt? Bijvoorbeeld over hoe de gemeente 
omgaat met veranderingen op het platteland, 
hoe we recreatie en toerisme, werkgelegen-
heid stimuleren, de verschillende centrum-
plannen en proberen glasvezel voor alle 
Bronckhorsters mogelijk te maken? 

Dit kan door een afspraak met haar te maken, 
maar het kan ook op een modernere manier: 
via het twitterspreekuur! Iedere dinsdag 
(tussen de middag) houden, om de beurt, 
de burgemeester en de wethouders een 
twitterspreekuur om vragen te beantwoorden 
die over hun vakgebied gaan. We kondigen 
dit steeds aan via onze twitteraccount 
(@gem_bronckhorst), www.bronckhorst.nl en 
zo nu en dan de gemeentepagina’s in Contact. 
Nog een reden om ons te volgen via twitter! 

Het eerstvolgende spreekuur is met wethouder 
Mulderije op dinsdag 17 april a.s. tussen 
12.30 en 13.00 uur. U kunt haar een vraag 
stellen door de hashtag #vraagbronckhorst 
te gebruiken. We gaan dan graag met u in 
twittergesprek!

Twitter met ons tijdens het twitter-
spreekuur iedere dinsdag tussen 
12.30 en 13.00 uur via #vraagbronckhorst!

Twitterspreekuur met b en w 
Stel b en w vragen via twitter iedere dinsdag tussen 12.30 en 13.00 uur!

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

muziekvereniging Crescendo

keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de gemeente.  

Afgewezen aanvragen (hiervoor geldt de bezwaarprocedure als genoemd onder Verleende 
vergunningen)

 marktkraamverhuur

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 

Ontvangen op 30 maart 2012: 

Ontvangen op 2 april 2012: 

Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 7 maart 2012: 

Vergunningsvrij
Ontvangen op 21 maart 2012:  

Bouwvergunningen fase 2

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan éénmaal met zes weken 
worden verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de 

vergunningen op deze gemeentepagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken 
liggen vanaf dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Aanvragen

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:

U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Ontwerpvergunningen

Zienswijze indienen?

schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belang-
hebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn 
geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunningen.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Afgegeven op 30 maart 2012:

international sheep dog trials
Afgegeven op 3 april 2012:

-

-

Drank- en horecavergunningen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

afgesloten voor alle verkeer

de Dorpsstraat, de Raadhuisstraat, tussen Het Hoge en de Dorpsstraat, en de Insulindelaan, tussen 

alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

uitzondering van bestemmingsverkeer

afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

22.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
Gewijzigde verkeersmaatregel:

Doetinchem), tussen de Rutgerstraat en de Nijmansweg, IJzevoordseweg (gem. Doetinchem), 
-

tot 22 april 03.00 uur éénrichtingsverkeer op de IJzevoordseweg (gem. Doetinchem), vanaf de 
-

IJzevoordseweg (gem. Doetinchem), Halseweg (gem. Doetinchem), Bruggenweg (gem. Doetinchem), 

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

(gem. Doetinchem), en op de Slangenburgweg geldt een stopverbod voor beide zijden van de weg 
van 21 april 14.00 uur tot 22 april 2012 03.00 uur

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de 
gemeente Bronckhorst, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo 
(Gld). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, 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 
een voorlopige voorziening te vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, 
Sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Omgevingsvergunningen voor het kappen 
van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriftentermijn 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 bezwaarschriftentermijn. 
Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

 Gelderland 

De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd. De stukken liggen van 
12 april t/m 23 mei 2012 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor 
melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 ontwerpvergunning

 ingebracht tegen de ontwerpvergunning

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn 
beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt 
niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet u in tweevoud indienen 
bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 
7200 AE Zutphen. Ook een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u richten aan de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen. Voor meer informatie over de procedure en 
de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar www.bronckhorst.nl

Voorbereiding bestemmingsplan ‘Hengelo; herziening De Kwekerij’ 
(melding art. 1.3.1 Bro)

voor te bereiden. Het plan voorziet in de beperking van de woningbouwcapaciteit in het bestem-

De Heurne, de Vordenseweg, de Hiddinkdijk en het Vordense voetpad en omvat max. 50 woningen.

Aangezien het hier enkel een mededeling betreft, bestaat er nu geen mogelijkheid tot het indienen 
van een reactie. Tezijnertijd publiceren wij de nog te volgen procedure, komen stukken ter inzage te 
liggen in het gemeentehuis en beschikbaar via de website en is er gelegenheid tot het indienen van 
een reactie. 

Anterieure overeenkomst op grond van artikel 6.24 wet ruimtelijke ordening
‘De Kwekerij’, Hengelo
B en w van Bronckhorst maken, ter voldoening van het bepaalde in artikel 6.12 lid 2 en 6.24 lid 3 van 
de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat er op 13 februari 2012 een anterieure overeenkomst 

Grondontwikkeling Oost B.V. en Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V.

beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt tijdens openingstijden, van 11 april t/m 
23 mei 2012, ter inzage op het gemeentehuis. Tegen de afgesloten overeenkomst staat geen bezwaar 
of beroep open. 

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009; Varsselseweg 49 Hengelo’
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 29 maart 2012 het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009; 

-
bracht ten opzichte van het ontwerp. Het bestemmingsplan ligt van 12 april t/m 23 mei 2012 voor 
een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op verruiming van de oppervlakte voor buitenopslag 
binnen het bestaande bouwperceel en de inpassing van akoestische voorzieningen in de vorm van 
geluidsschermen en een grondwal.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

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

→ Infobalie → Ruimtelijke plannen

 genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken 
 via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

Mogelijkheden voor beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren 
heeft gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep  instellen tegen het 
vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 AE ‘s-Gravenhage.

Bestemmingsplannen

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na 
die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. 
Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek 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.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied; Zutphen-
Emmerikseweg 2-4 Toldijk’
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 29 maart 2012 het bestemmingsplan ‘Buitengebied; 

aangebracht ten opzichte van het ontwerp. De wijzigingen betreffen het volgende: de bestaande 
intensieve veehouderij-activiteiten mogen worden uitgeoefend met een maximale oppervlakte van 
470 m2. Het bestemmingsplan ligt van 12 april t/m 23 mei 2012 voor een ieder ter inzage. Het plan 
heeft betrekking op het uitbreiden van het agrarische bouwperceel tot een oppervlakte van 2,3 ha. 
in verband met de uitbreiding van een melkveehouderij met een ligboxenstal.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

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

→ Infobalie → Ruimtelijke plannen

 genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken 
 via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

Mogelijkheden voor beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belangheb-
bende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft 
gebracht, alsmede iedere belanghebbende voor zover het de aangebrachte wijzigingen betreft, 
kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ‘s-Gravenhage. 
Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.

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

Beleid voor GSM en UMTS-antenne(drager)s gewijzigd
De gemeenteraad en b en w hebben op 29 maart 2012 respectievelijk 31 januari 2012 de volgende 
beleidsregels gewijzigd vastgesteld:
1. beleidsregels voor het verlenen/weigeren van medewerking aan de (voorbereiding van) herziening 

2. beleidsregels voor het verlenen/weigeren van een afwijking van bestemmingsplanvoorschriften  

De wijzigingen betreffen het terugbrengen van de afstandseis naar 100 m tussen een nieuwe antenne-

De gewijzigde beleidsregels liggen met ingang van 10 april 2012 tijdens openingstijden voor een 
ieder ter inzage. U kunt de gewijzigde beleidsregels ook digitaal benaderen via www.bronckhorst.nl 
→ Infobalie → Ruimtelijke plannen → Ruimtelijk beleid. U kunt niet reageren op dit besluit.

Ruimtelijk beleid

Besluit tot het handhaven van objecten op de gemeentelijke monumenten-
lijst
B en w van Bronckhorst hebben besloten het volgende object op de gemeentelijke monumentenlijst 
te handhaven: 

Besluit tot het plaatsen van objecten op de gemeentelijke monumentenlijst
B en w van Bronckhorst hebben besloten het volgende object op de gemeentelijke monumentenlijst 
te plaatsen: 

Besluit tot het niet plaatsen van objecten op de gemeentelijke monumen-
tenlijst
B en w van Bronckhorst hebben besloten de volgende objecten niet op de gemeentelijke monumen-
tenlijst te plaatsen: 

Deze besluiten zijn bekendgemaakt aan betrokkenen op 4 april jl. en liggen van 12 april t/m 23 mei 2012 
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in 
het gemeentehuis. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt 
u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook 
raadplegen op www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze besluiten kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, 
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen ziens-
wijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van de besluiten 
aan aanvragers, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector 
bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Een besluit treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. 
Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift ingediend, 
dan kunt u om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Arrondissements-
rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, verzoeken. Hiervoor is 
griffierecht verschuldigd.

Monumenten
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U wilt een dakkapel, serre, kozijnen, aanbouw of een verbouwing??

 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 

Live muziek
15 april

Brabant in de Achterhoek
Zondagmiddag vanaf 14.30 uur

Jan Koevoet, Hans Solo en Roger van Meer

Scheffer Keukens pakt deze maand flink uit! 

We pakken uit, en niet zo’n klein beetje ook. 

Het voorjaar kriebelt, dus tijd 

voor actie. Daarom gaan we 

deze maand ver en bieden grote 

kortingen met optimale service.

Kijk, dat is nou echt Scheffer!

Openingstijden:
Maandag  10.00  - 18.00 uur
Di t/m do 09.00  - 18.00 uur
Vrijdag  09.00  - 21.00 uur
Zaterdag  08.30  - 16.00 uur

ZELHEM Gildenweg 1 
Tel. (0314) 62 36 58

www.schefferkeukens.nl

Deze maand bij uw eerste keukenofferte 

CADEAUBON T.W.V. 20,- 

Te verzilveren bij Groenrijk Doetinchem

* Vraag onze adviseurs naar de voorwaarden 

35%kortingop de totalekeuken*

Deze maand tot

*Mega* 
Matsweken

1 inbouw
apparaat 

GRATIS!
  5 halen 

4 betalen*

Deze maand bij aankoop van een keuken*

GRANIETEN WERKBLAD VOOR 

DE PRIJS VAN KUNSTSTOF*

KAST NAAR KEUZECADEAU!
Bij aankoop van tien SieMatic keukenkasten*

*
*

Nieuwe collectie
meubelen, lampen
en accessoires!!

The after Paasshow!!

&

Presenteren u: 

www.onstenkmeubelen.nl

Onstenk Meubelen
Molenenk 20, Hengelo Gld.

0575 463153

Ak-Zie! Meubelhal
Winkelskamp 2, Hengelo Gld.

0575 460105

 Breng een bezoek aan onze showrooms en laat u inspireren door 
onze ruime collectie, scherp geprijsde meubelen!!

Ybron
Henri Dunantlaan 12
7261 BX Ruurlo

0573-454030
06-54753407

www.ybron.nl
info@ybron.nl

De meeste zorgverzekeraars ver-
goeden de behandeling geheel 
of grotendeels bij een aanvullend 
pakket. Doorverwijzing van een 
huisarts mag,maar is niet nood-
zakelijk

Special

www.weevers.nl

Laat ook uw speciale krant 
onze zorg zijn. Vormgeving, 
redactie, opmaak, 
verspreiding: wij denken 
graag met u mee!
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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

Dweil
orkesten
festival

Vrijdag 13 april
in het café

Finale
Hengelse 
Embassy

Zaterdag 14 april

Discotheek
geopend

SIO, School voor Intuïtieve
Ontwikkeling organiseert

in april een workshop
VERANDERING & GROEI.

Vanaf september start weer
de opleiding: PSYCHO-

ENERGETISCH THERAPEUT.
Informatie: 0314-381084

www.siomariamajoor.nl

Wet bodembescherming

Rijksweg 33 in Drempt

Kennisgeving

Vaststelling besluit bodemsanering
Op 23 maart 2012 is door Stichting Subat 

een melding op grond van de 

Wet bodembescherming ingediend.

Er is gemeld dat de bodem op de Rijksweg 33 

in Drempt, gemeente Bronckhorst 

verontreinigd is. Er is een saneringsplan 

ingediend, waarin staat hoe men deze 

verontreiniging gaat aanpakken.

Rechtsmiddelen
Voor het vaststellen van dit besluit wordt de 

zogenaamde “verkorte” procedure gevolgd. 

Dit betekent dat het besluit niet ter inzage 

zal worden gelegd. Belanghebbenden kunnen 

reageren op deze kennisgeving.

Op verzoek wordt een afschrift van ons besluit 

toegezonden.

Tot twee weken na deze publicatie kunt u 

uw reacties toezenden aan:

Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Wilt u meer weten?
Bel het Provincieloket, T (026) 359 99 99.

Arnhem, 6 april 2012,

zaaknummer 2012–005599 / ge025600015

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Uw Expert bij u in de buurt?
www.expert.nl/winkels

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. 
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 14 april 2012.

ALLEEN DEZE WEEK!

HOGE KORTINGEN OP WINKELMODELLEN!

Alleen deze week ontvangt u bij uw Expert tot wel 

50% korting op alle winkelmodellen. 

Kom dus snel langs en profi teer mee!

Profi teer nu!

Op=Op
INCL. PARKETBORSTEL

We maken ruimte voor het nieuwe assortiment!

OPRUIMING
BIJ EXPERT

99.-
 

VAN 199.-
AEG STOFZUIGER AJM6805.

379.-
 

NU

SAMSUNG TABLET Galaxy Tab 10.1.

299.-
 

VAN 399.-
PANASONIC LCD-TV TXL32C4.

MEENEEMPRIJS

Kijk  wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

En wat doe jij? Ik sta op voor 
de beste vriendin
van Esmé
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Schotel Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

Tel 0575-467437 telefonisch bereikbaar: 
maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00h 

(tussen de middag gesloten) 
of digitaal aanvragen op 

www.rowielektro.nl

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

www.jandewinkel.nl - info@jandewinkel.nl
Eerbeekseweg 19 - 6971 LB  Brummen Telefoon 0575 56 14 98 / Zelhemseweg 22a, 7255 PT Hengelo (gld)  Telefoon 0575 44 16 88

Stiga VE 32  verticuteer-
 machine 
1500 Watt, 12 sets stalen  messen 
werkbreedte van 32 cm 
inclusief opvangzak.

 179,-

Stiga Villa  Frontmaaier

 vanaf 2390,-

John Deere 
X155R  Tuintrekker 
met grasopvang

van 5097,- voor 3999,- John Deere
verticuteermachine
Elektrisch of  benzine

vanaf 305,-

John Deere X125  Tuintrekker

van 3503,- voor 2699,-

Maandaanbieding APRIL*
AKTIE

GRATIS 
RUBBER 

ONDERTAPIJT
OP=OP

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
*Vraag naar de voorwaarden

Zaterdag 21 april
Zondag 22 april
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Peter Beets is een jazzpianist van we-
reldklasse, oogst zowel in binnen- als 
buitenland grote bewondering. Hij 
speelde met jazzgroten als Chick Co-
rea, Wynton Marsalis, Jean ‘Toots’ 
Thielemans en John Clayton. Hij 
maakte cd’s met Jeff Hamilton en Cur-
tis Fuller. In 2001 lanceerde hij zijn 
eerste en veelgeprezen Amerikaanse 
cd ‘New York Trio’ die het begin in-
luidde van een bloeiende internationa-

le carrière. Daarna volgden nog ‘New 
York Trio Page 2’ en ‘New York Trio 
Page 3’ alsmede het eveneens in de 
Verenigde Staten opgenomen album 
‘New Groove’, alle met topmusici uit 
de Amerikaanse jazzscene. Peter Beets 
heeft zijn optreden in de kasteeltuin 
in Ruurlo de titel ‘The blues goes la-
tin’ meegegeven. Hij belicht -en laat 
vooral horen- de Zuid-Amerikaanse 
elementen in de blues. De bluesmu-

ziek heeft een ‘date’ met de typisch 
Spaanse klanken en Latijns-Ameri-
kaanse ritmes in het programma van 
Beets. De zogenaamde ‘Spanish tin-
gue’ en het latina-ritme staan centraal 
in deze muzikale vogelvlucht van het 
Peter Beets Kwartet. Peter Beets zegt 
over zijn optreden in Ruurlo: ,,Het zal 
zowel de geoefende jazzliefhebber als 
de minder ervaren luisteraar bijzon-
der aanspreken. Bovendien staat het 
garant voor swingende klanken die 
onder elke weersomstandigheid het 
KasteelTuinFestival Achterhoek een 
zonnige tint geven.” 
Meer info over het festival staat op 
www.kasteeltuinfestival-achterhoek.nl

Op 7 juli in kasteeltuin van Huize Ruurlo

Jazzpianist Peter Beets bij 
KasteelTuinFestival

Ruurlo - Op zaterdag 7 juli wordt voor de 17e keer het KasteelTuinFesti-
val in de tuinen van kasteel Huize Ruurlo georganiseerd. Een optreden 
van de internationaal bekende jazzpianist Peter Beets belooft een van 
de hoogtepunten te worden tijdens het festival. De KunstKring Ruurlo 
is als organisator van het festival zeer verguld met zijn komst.

Peter Beets, internationaal succesvol jazzpianist, vaste pianist van het Jazzorchestra of the Conertgebouw, is op 7 juli te horen in de kas-
teeltuin van Ruurlo. Foto Genevieve Ruocco.

Met Pasen horen we het wonderlijke 
bericht dat Jezus niet dood is maar 
leeft. Er zijn zelfs mensen die hem 
ontmoeten, zo zijn er de twee man-
nen die onderweg zijn naar Emmaus. 
Ineens loopt er ‘iemand’ met hen 
mee, hij luistert naar hun teleurstel-
ling en hun hoop. Jezus gaat ook met 
ons de weg in het leven… Hij luistert 
naar onze levensverhalen.
Hebt u ook wel eens het gevoel dat 
Hij er misschien was? Met je mee-
liep in het leven? Die vraag stellen 
wij elkaar deze donderdagavond, 12 
april, zo vlak na Pasen. Na de vesper, 
een korte viering, om 19.00 uur in 

het kerkje aan de Banninkstraat in
Hengelo gaan we vandaar op pad in
willekeurige groepjes van twee of 
drie mensen. Als Emmaüsgangers
op weg, een mooie wandeling ma-
ken we en onderweg hebben we een
luisterend oor en een goed gesprek 
over wezenlijke dingen (praten en
luisteren, aan de hand van een aantal
vragen). Dat willen we combineren in
deze wandeling en hopelijk worden
we verrast, zoals de Emmaüsgangers
verrast werden door nieuwe inzich-
ten en een ontmoeting die nieuw
perspectief bracht. Na de wandeling 
van ongeveer een uurtje (een afstand
van hooguit drie kilometer) komen
we weer terug voor een gezamenlijke
afsluiting. Iedereen is van harte wel-
kom en voor vragen of informatie
kunt even bellen of mailen ds. Chris-
tien Ferrari tel. 0575-461794 of mail
c.ferrari@ lijbrandt.nl

Oecumenische Vesper
Emmauswandeling vanuit 
kerk Banninkstraat
Hengelo - Dominee Christien 
Ferrari is op donderdag 12 april 
voorganger tijdens een korte oe-
cumenische Vesper met een wan-
deling: Het onderwerp is: ‘Op weg 
naar Emmaus’.

Ruim 30% van de aangeschreven 
woningzoekenden heeft zijn of haar 
inschrijving al geheractiveerd. Dit 
kan nog tot 1 juni, dus de mensen 
die dat nog niet gedaan hebben, heb-
ben nog even de tijd. Ook zijn er bijna 
600 mensen die zich als nieuwe wo-
ningzoekende hebben ingeschreven. 
Thuis in de Achterhoek heeft naast 
een ‘gewone’ website ook een mobie-
le website. Donderwinkel: ‘Mobiele 
websites zijn niet nieuw. Maar een 
mobiele website waarop je direct op 
woningen kunt reageren is uniek in 
Nederland. De mobiele website is in 
een maand tijd ruim 3.500 keer be-
zocht door meer dan 1200 unieke be-
zoekers. Je kunt waar je ook bent met 
je smart Phone direct op een leuke 
woning reageren. Dat is erg makke-
lijk’, zo zegt ze.
Met de naamsbekendheid van de 
website zit het volgens Donderwin-
kel ook goed: ‘40% komt direct op 
de site terecht en 40% via de websi-
tes van de deelnemende corporaties. 
Daarnaast komt 20% er terecht door 
via Google de naam in te tikken. We 
kunnen dus concluderen dat de lan-
cering succesvol is geweest en dat 
een grote groep woningzoekenden de 
weg naar de nieuwe website heeft ge-
vonden’. Een kleine honderd woning-
zoekenden die zelf geen computer of 
internetaansluiting hebben, brachten 
afgelopen maand een bezoek aan één 
van de kantoren van de deelnemende 
corporaties. Via de openbare compu-
ters in de bezoekersruimtes van de 
diverse vestigingen hebben zij hun 
inschrijving als woningzoekende op-
nieuw geactiveerd. Dan is er nog een 
kleine groep mensen die niet met een 
computer overweg kan. Deze mensen 
worden bijgestaan door de verhuur-
medewerkers van de corporaties. 
‘Hier proberen we zoveel mogelijk 

maatwerk te leveren. Op het moment
dat ze actief op zoek zijn naar een
woning zoeken wij via het systeem
samen met hen naar een passende 
woning of raadplegen ze iemand uit
kennissen- of familiekring om hen te
helpen’, aldus Renate Donderwinkel. 
ProWonen onderstreept dit verhaal
met een aantal cijfers. Heleen Weer-
kamp, woordvoerder bij ProWonen:
‘In maart hebben 119 mensen de
klantenservice van ProWonen gebeld
over de brief die zij van Thuis in de
Achterhoek hebben ontvangen. Van
de klanten die nog ingeschreven 
willen blijven, hebben 41 mensen 
familie, buren of kennissen die hen
willen helpen. Er zijn 59 klanten die
wij hebben geholpen met het herac-
tiveren als woningzoekende. Deze
groep is vaak uit voorzorg ingeschre-
ven. Veel van deze klanten hebben 
wel kinderen of anderen in de omge-
ving, maar vinden het prettiger dat 
wij hen heractiveren of begrepen niet
hoe zij anderen kunnen inschakelen.
We hebben met hen afgesproken dat
volgend jaar, als zij hun inschrijving
weer moeten heractiveren, wij dat
voor hen doen. Zij hoeven daar zelf 
niet over na te denken of contact over
op te nemen. Zij bellen ons alleen dan
als zij actief op zoek willen naar een
andere woning of uitgeschreven wil-
len worden als woningzoekende. Dat
is trouwens een mooi contactmoment
om te kijken of er ondertussen men-
sen in hun omgeving zijn die kunnen
helpen’, aldus Heleen Weerkamp.
Er zijn 14 klanten die geen sociaal
vangnet hebben en actief op zoek 
zijn naar een andere woning. Voor
hen is een duidelijk zoekprofiel aan-
gemaakt. De woningen die vrijkomen
en aan dat profiel voldoen, komen bij
ProWonen per e-mail binnen. Ver-
volgens gaat de Borculose corporatie
heel gericht met deze klant verder.
Deze klanten worden ook elk jaar
door ProWonen heringeschreven. Bij
Wonion zijn ongeveer 100 klanten 
door de medewerkers telefonisch of 
aan de balie door het her- inschrij-
vingsproces geloodst. Ester Helming,
woordvoerder bij Wonion, bevestigt
dat het aantal klanten dat geen soci-
aal vangnet heeft én actief op zoek is
naar een andere woning, heel klein
is. ‘Bij Wonion zijn dat slechts drie
klanten. Ook wij helpen elke klant
op een individuele manier verder’, zo
zegt ze.

Thuis in de Achterhoek
Succesvolle lancering website
Vorden - ‘De lancering van www.
thuisindeachterhoek is succesvol 
verlopen’, zo zegt Renate Don-
derwinkel een maand na de in-
troductie van de nieuwe website 
waarop vijf wooncorporaties uit 
de Achterhoek gezamenlijk hun 
aanbod adverteren. ‘De website 
heeft in de eerste maand al meer 
dan 25.000 unieke bezoekers ge-
trokken en is in totaal meer dan 
61.000 keer bezocht‘, aldus Rena-
te Donderwinkel, coördinator 
van Thuis in de Achterhoek.

Het toernooi wordt volgend jaar op-
nieuw op de agenda gezet.

Klootschiettoernooi 
Wildenborch afgelast
Vorden - Het klootschiettoernooi 
dat zondag 15 april in het buurt-
schap Wildenborch gehouden 
zou worden, is vanwege droevige 
omstandigheden afgelast.

Het idee voor een Brabantse middag in de Achterhoek 
is afkomstig van Achterhoekse vrienden van Brabant-
se vrienden van Jan Koevoet. Deze trouwe fans van 
Jan Koevoet woonden theaterconcerten van hem in 
schouwburg de Kring In Roosendaal bij in 2006, 2007 
en 2009. Dat waren benefietconcerten, waarvan de 
opbrengst ging naar achtereenvolgens ‘Villa Pardoes’, 
‘CliniClowns’ en de stichting ‘Doe een Wens’. 

Door die concerten ontstond bij deze vrienden het 
idee om Jan Koevoet te gaan promoten in de Achter-
hoek. Resultaat is het zondagmiddagconcert op 15 
april in café ‘de Tol’ in de Wittebrink.

Om een afwisselend programma te krijgen, verlenen 
twee collega-artiesten uit (west) Brabant hun mede-
werking. Jan Koevoet vertolkt als volkszanger het Ne-
derlandse levenslied, schrijft zijn eigen liedjes en zal 
die middag optreden met zijn twee danseressen. Hans 
Solo entertaint feestmuziek en Roger van Meer zingt 
een rockrepertoire. Samen zorgen ze voor een afwis-
selend programma, goed voor een spetterend feestje.

Brabantse middag in de Achterhoek

Jan Koevoet & Friends in ‘de Tol’
Wittebrink - Zondagmiddag 15 april komt Jan 
Koevoet, inclusief danseressen samen met twee 
(West-) Brabantse collega-artiesten naar Café ‘de 
Tol’ voor een zondagmiddagoptreden. Het op-
treden vindt plaats tussen 14.00 en 18.00 uur.



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

Na de gemeentelijke herindeling heb-
ben de menverenigingen in Vorden, 
Hengelo en Zelhem gezamenlijk ge-
tracht de paardensport in hun nieuw 
gevormde gemeente Bronckhorst een 
extra impuls te geven. Hiertoe heb-
ben ze de Stichting Bronckhorster 
Paardenmeerdaagse opgericht met 
als doel minimaal één keer per jaar 
een meerdaags paardensport evene-
ment te organiseren. 
Ook in 2012 is de tocht voor zowel 
menners als ruiters. De opzet is om 
in een gemoedelijke, rustige sfeer 
de mooiste plekjes uit de gemeente 
Bronckhorst te ontdekken. Het is een 
zeer gevarieerd landschap met bosge-
bieden, landerijen, kastelen en uiter-
waarden dat zich erg goed leent om 
een aantal dagen op een ontspannen 
manier met de ruiter- of mensport in 
de natuur bezig te zijn. De omgeving 
straalt nog steeds de rust uit van het 
platteland waar mens en natuur een 
eenheid vormen. De akkers, de bo-
men, het groen en de boerderijen ge-

ven je een gevoel van vervlogen tijden 
die in Bronckhorst nog tot het heden 
behoren. 
De leden van de menvereniging ken-
nen de mooiste plekjes in hun woon-
omgeving en zijn er trots op dat ze 
deze in de verschillende routes op 
mogen nemen. Er zijn weggetjes op-
genomen die normaal niet toeganke-
lijk zijn maar speciaal voor dit eve-
nement opengesteld worden door de 
Landgoedeigenaren. De routes gaan 
voor een groot deel over onverharde 
wegen waarbij vanuit Hengelo Gld. 
drie windstreken aangedaan worden. 
De deelnemers worden zoveel als 
mogelijk is vrij gelaten om te rijden 
wanneer zij willen. De start is elke 
dag tussen 11.00 en 12.30 uur. Het se-
cretariaat sluit om 18.00 uur. Hoewel 
het zeker de moeite waard is om alle 
3 routes te rijden kunnen de deelne-
mers ook volstaan met 1 of 2 routes 
te rijden. De afstanden zijn ongeveer 
30 kilometer per dag en er is voldoen-
de verkeersbegeleiding aanwezig. 

Het bekende paarden evenementen-
terrein de Hietmaat in de voormalige 
gemeente Hengelo Gld. is het dage-
lijks start- en eindpunt van de tocht. 
Van hieruit is door leden van ‘In Stap 
en Draf’ een route uitgezet in de om-
geving van Hengelo; door leden van 
‘In de Reep’n’ de route in de omge-
ving van Vorden en door leden van 
‘Onder de Zweppe’ de route in de om-
geving van Zelhem. 
De afgelopen jaren heeft de organisa-
tie gemerkt dat er zeker ook belang-
stelling is voor deze rit van mensen 
die er een vakantietocht van willen 
maken. De mogelijkheden voor over-
nachtingen met pensionstalling voor 
paarden in de nabijheid van de Hiet-
maat is groot. (zie de site www.paar-
dentoerismebronckhorst.nl ) Indien 
u toch ’s avonds weer naar huis wilt, 
maar het te lastig vind de menwagen 
of het rijtuig mee te nemen, dan kan 
deze dichtbij de Hietmaat achter een 
gesloten omheining gestald worden.
Voor meer informatie en aanmelding 
kunt u terecht op de website van de 
Stichting Bronckhorster Paarden-
meerdaagse. (www.bronckhorster-
paardenmeerdaagse.nl)

Bronckhorster 
Paardenmeerdaagse 2012
Bronckhorst - Op 18 mei 2012 gaat alweer voor de vierde keer de 
Bronckhorster Paardenmeerdaagse van start. Deze meerdaagse wordt 
over drie dagen verreden; te weten 18, 19 en 20 mei.

Ruitersport speciaalzaak Cavaletti 
is voor geheel Gelderland exclusief 
dealer van de Kingsland dressagelijn. 
Deze dressuurlijn is speciaal ontwik-
keld voor de dressuurruiter. Bekende 
dressuurruiters zoals Edward Gal en 
Hans-Peter Minderhoud rijden ook 
in deze exclusieve lijn. Persoonlijke 
aandacht en service staat voorop 
bij Cavaletti. Laat u adviseren door 
eigenaresse Michelle Woudsma of 
door een van haar medewerkers. Bij 
Cavaletti vindt u alles voor ruiter en 
paard. Maar ook voor u die van het 
buitenleven houdt. De winkel – in 
fris limegroen ingericht – nodigt uit 
tot een bezoek. Planken van steiger-
delenen een grote leestafel zorgen 
voor een trendy en toch landelijke 
toets. ,,Mensen zijn vaak aangenaam 
verrast als ze binnenkomen. De win-
kel ziet er heel anders uit dan men 
van een ruitersportzaak verwacht”, 

vertelt Michelle. Bij Cavaletti vindt 
men alles op het gebied van ruiter-
sport voor zowel de recreatie als 
wedstrijdruiter maar ook voor de 
sportieve buitenmens is een bezoek 
aan Cavaletti de moeite waard. Er is 
geruime keuze aan outdoorkleding 
en schoeisel. Denk hierbij aan wind-
dichte jacks, hippe polo’s en trendy 
shirts die heerlijk te dragen zijn bij 
o.a. het golfen, wandelen en winter-
sporten. Al deze kleding is gemaakt 
van technische stoffen. 

GROOT ASSORITMENT
Verder heeft Cavaletti een uitgebreid 
assortiment. Denk hierbij aan o.a. rij-
laarzen, wedstrijdjasjes, shabrakken 
en dekens op maat gemaakt en ge-
personaliseerd. Ook uw persoonlijke 
voorkeur zoals strass elementen in 
bijvoorbeeld helm of laars of sponsor-
dekens/dekjes in huisstijl uitgevoerd 

met eventueel een geborduurd logo. 
Voor ieder heeft Cavaletti wel wat 
wils; producten voor ieder budget! In 
het assortiment bevinden zich grote 
bekende merken zoals o.a. Ariat, 
Anky, Dyon, Esperado,Equiline-Italia, 
Gersemi,Kentucky, KEP Italia, Kings-
land, Passier,Petrie, Veredus, Eska-
dron, Euro-Star en Stubben & Trust 
die inspelen op de hedendaagse mo-
derne technieken en trends. 

WEBSHOP
Binnenkort heeft Cavaletti ook een 
heuse lingerielijn voor de sporter, 
Equi-Linn genaamd, afgeleid van de 
Marlies Dekkers lijn (weg met die stan-
daard sport BH!). Sinds een jaar heeft 
Cavaletti ook een webshop waar u alle 
nieuwe collecties en artikelen kunt 
vinden. Ook kunt u hier shoppen in 
ons outlet assortiment! Naast onze up 
to date website kunt u ons ook op Fa-
cebook volgen voor de laatste trends. 
Michelle: ,,Naast bestellen vanuit de 
webshop staat het persoonlijk contact 
met de klanten nog steeds hoog in het 
vaandel bij ons. Als u niet kunt vinden 
wat u zoekt, gaat Cavaletti er gewoon 
achteraan!” Voor meer informatie: 
www.cavalettiruitersport.nl

Standaard korting op gehele assortiment/outlet

Koopzondag Ruitersport 
speciaalzaak Cavaletti

Ruurlo - Ruitersport speciaalzaak Cavaletti in Ruurlo houdt zondag 15 
april van 13.00 tot 17.00 uur onder het genot van een hapje en drank-
je een speciale koopzondag. Cavaletti geeft tijdens deze koopzondag 
standaard korting op haar gehele assortiment/outlet met kortingen 
die oplopen tot wel 70 procent! Voor de kinderen is er een springkus-
sen. U vind Cavaletti in het centrum van Ruurlo aan de Dorpsstraat 
33 achter de Etos.

Persoonlijke aandacht en service staat voorop bij Cavaletti. Laat u adviseren door eigenaresse Michelle Woudsma of door een van haar 
medewerkers.

Ieder jaar wordt de Prijs van de Kin-
derjury uitgedeeld aan het boek dat 
de meeste stemmen krijgt. Wie tus-
sen de 6 en 12 jaar is, kan ook een 
stem uitbrengen en mee bepalen 
welk boek dit jaar gaat winnen. Er 
zijn twee Kinderjuryprijzen te win-
nen: één voor het beste boek voor 
kinderen van 6 t/m 9 jaar en één voor 
het beste boek voor kinderen van 10 
t/m 12 jaar. 

De kinderen moeten hiervoor zoveel
mogelijk boeken die in 2011 versche-
nen zijn lezen en voor 11 mei 2012
laten weten welke boeken zij het
beste vinden. In de bibliotheek en 
de bibliobus zijn boeken te lenen die
een kinderjury etiket hebben. Er zijn
stemformulieren verkrijgbaar, of kijk
op de website. 
Stemmen kan op www.kinderjury.nl
of op nl-kinderjury.hyves.nl

De Nederlandse Kinderjury 2012 
Stemmen kan tot 11 mei

Regio - De strijd om de Prijs van de Kinderjury 2012 is al weer begon-
nen. Welke boeken gaan er dit jaar met een prijs vandoor? Alle kinde-
ren tussen de 6 en 12 jaar kunnen hierover tot 11 mei mee beslissen.

Naast het feit dat deze jaarlijkse kle-
dingbeurs natuurlijk reuze gezellig is, 
een ruim aanbod heeft van leuke en 
nette kleding tegen een lage prijs en 
u er speelgoed kunt kopen voor een 
prikkie, is het doel van deze dag dat 
de uiteindelijke opbrengst geheel ten 
goede komt aan de peuterzaal “Ot en 
Sien”. Hiervoor wordt speelgoed aan-
geschaft voor de peuters. Alle kin-
derkleding en klein speelgoed (geen 

knuffels) kan vanaf 26 maart onder 
schooltijd ingeleverd worden in de 
daarvoor bestemde bakken bij Peu-
terspeelzaal Ot en Sien. Deze bakken
zullen duidelijk zichtbaar geplaatst
worden in de hal van de peuterspeel-
zaal. U kunt daar alle kinderkleding
en klein speelgoed in een goed af-
gesloten zak deponeren. De kleding
dient wel schoon en heel te zijn, het
kleine speelgoed ook uiteraard com-
pleet. Groot speelgoed is natuurlijk
ook welkom, dit kunt u echter alleen
op vrijdag 20 april 2012 inleveren tot
16 uur.
Tot ziens op zaterdag 21 April om 
10.00 uur op de kinderkleding- en 
speelgoed beurs bij peuterspeelzaal
”Ot & Sien” Kerkstraat 17 in Vorden!

Stichting peuterspeelzalen Bronckhorst SPSB
Kinderkleding- en 
speelgoedbeurs Ot en Sien
De kinderkleding- en speelgoed-
beurs van peuterspeelzaal “Ot 
en Sien” komt er weer aan! Deze 
gezellige verkoop zal zijn op ZA-
TERDAG 21 april 2012 van 10 tot 
12 uur aan de Kerkstaat 17 te 
Vorden.

Ouders, opa’s, oma’s en overige be-
langstellenden zijn van harte welkom 
om nader kennis te maken met de 
speelplek van de Zelhemse peuters. 
Onder het genot van een kopje koffie 
is er volop gelegenheid om informa-
tie te ontvangen van leidsters en om 
andere ouders te ontmoeten. Voor de 
kinderen zijn er diverse leuke activi-

teiten georganiseerd, zoals: schmin-
ken, Oudhollandse spelletjes en er is
een echte Ballonnenclown aanwezig!
Uiteraard is er ook gelegenheid om 
(nieuwe) peuters in te schrijven. Dit 
is al mogelijk voor kinderen vanaf 1
jaar.
Kom naar deze gezellige ochtend op
zaterdag 21 april!

Stichting peuterspeelzalen Bronckhorst SPSB
Open ochtend peuterspeelzaal 
De Prullenbak Zelhem
Op Zaterdag 21 april a.s. houdt SPSB peuterspeelzaal ‘de Prullenbak’
haar jaarlijkse open ochtend van 10 tot 12 uur aan de Zuivelweg 2 in
Zelhem.

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur

Lid N.V.K.H.

 Behandeling wordt grotendeels 

 vergoed door zorgverzekeraar



Krokus
Krokus (Crocus) is een geslacht uit de 
lissenfamilie (Iridaceae), dat 89 soor-
ten omvat. Hiervan is circa een derde 
deel herfstbloeier.
De krokussen zijn vooral afkomstig 
uit de bergen rond de Middellandse 
Zee. Het grootste aantal soorten zijn 
afkomstig uit de Balkan en Klein-Azië, 
met uitzondering van Crocus vernus 
(L.) Hill, die men tot Centraal-Europa 
aantreft (Alpen en Karpaten), en een 
paar soorten zoals Crocus alatavicus 
Semenova & Reg. en Crocus korolko-
wii Regel ex Maw, die afkomstig zijn 
uit de bergen van Centraal-Azië.

Sneeuwklokje
Het geslacht Sneeuwklokje (Galan-
thus) bestaat uit 19 soorten bolge-
wassen uit de Narcisfamilie (Amaryl-
lidaceae), die in Europa en West-Azië 
voorkomen. In Nederland is naast het 
Gewoon sneeuwklokje (Galanthus 
nivalis) ook te vinden, in stinzenmi-
lieus: Galanthus elwesii en Galanthus 
woronowii.

Narcis
Narcis (Narcissus) is een geslacht 
van bolgewassen uit de narcisfamilie 
(Amaryllidaceae). De naam is afkom-
stig uit de Griekse mythologie (zie 
Narcissus (mythologie)). Narcissen 
zijn voorjaarsbollen en hebben een 
koude rustperiode nodig. Je vindt 
narcissen in vele soorten en kleuren: 
roze, oranje, rode, witte of gevlekte, 

dubbelbloemige bloemen, met grote 
gele trompetten of met trosjes van 
gele of witte bloemetjes. In tegenstel-
ling tot bij de leliefamilie komt bij de-
ze familie een onderstandig vrucht-
beginsel voor.
Je kunt narcissen rustig laten verwil-
deren; ze vermeerderen zich vanzelf 
en elk jaar zullen er meer bloemetjes 
komen.

Soorten
Er zijn ongeveer 35 soorten narcissen. 
De bekendste zijn: de trompetnarcis, 
de grootkronige narcis en de kortkro-
nige narcis. In Nederland en België 
komt alleen de wilde narcis (Narcis-
sus pseudonarcissus subsp. pseudo-
narcissus) van nature voor.

HOEPELROKNARCIS
De hoepelroknarcis (Narcissus bulbo-
codium) is een bolgewas uit de narcis-
familie (Amaryllidaceae). De twee tot 
zeven dunne, gespitste bladeren per 
plant zijn tot 45 cm lang en donker-
groen van kleur.
De hoepelroknarcis bloeit van maart 
tot mei. De zes bloemdekbladeren 
zijn lintvormig tot smal-driehoekig 
en 0,6-1,5 cm lang. De bijkroon is 
zeer groot, trechtervormig, 0,7-2,5 
cm lang en lichtgeel tot diep oranje-
geel. De vruchten zijn doosvruchten.
De hoepelroknarcis komt van nature 
voor in Spanje, Portugal, Zuidwest–
Frankrijk, Marokko en Algerije. De 
soort komt voor in struikgewassen, 
rotsvelden en bergweiden.

DICHTERSNARCIS
De dichtersnarcis of witte narcis (Nar-
cissus poeticus) is een 30-60 cm hoog, 
overblijvend bolgewas uit de narcis-
familie (Amaryllidaceae). De drie tot 
vijf bladeren per plant zijn lintvor-
mig, afgeplat en 20-40 cm lang.
De dichtersnarcis bloeit van april tot 
juni. De bloemstengels zijn aan de 
bovenkant geknikt. De bloemen zijn 
meestal alleenstaand. De bloembuis 
is 2-3 cm lang en groenachtig. De zes 
bloemdekbladeren zijn wit, uitge-
spreid en 1,5-3 cm lang. De bijkroon 
is schotelvormig, 1-3 mm lang en geel 
met een rode, gefranjerde rand. De 
vruchten zijn doosvruchten.
De dichtersnarcis komt van nature 
voor in Zuid-Europa en het westen 
van de Balkan. De plant komt voor 
in bergweiden en bossen. Tevens is 
de soort als sierplant in cultuur en 
is deze hier en daar noordelijker ook 
ingeburgerd.

Hyacinthus
Hyacinthus is een geslacht van bol-
gewassen. In de 23e druk van de 
Heukels wordt ze ingedeeld in de As-
pergefamilie (Asparageaceae), maar 
volgens het APG II systeem is het 
ook toegestaan ze te plaatsen in de 
Hyacinthenfamilie (Hyacinthaceae). 
Er bestaan enkele tientallen soorten. 
De bekende rijkbloeiende en geurige 
soorten, die ook in de huiskamer 
worden gezet, zijn afstammelingen 
van Hyacinthus orientalis. Deze wil-
de soort komt oorspronkelijk uit Sy-
rië en Irak.

De hyacint werd in de 16e eeuw door 
Europeanen ontdekt en al gauw wer-
den de eerste bollen aangevoerd en 
vermenigvuldigd. De legende wil dat 
Ogier van Busbeke, ambassadeur van 
de koning in Spanje en diplomaat 
in Konstantinopel, de hyacint mee-
bracht naar de Lage Landen. Oor-
spronkelijk was de kleur blauw en de 
bloem enkel. In de 18e eeuw ontston-
den er vele nieuwe variëteiten, als ge-
volg van het intensief kruisen en se-
lecteren van de plant. Zo ontstonden 
er vele gevuldbloemige varianten en 
ontstonden er andere kleuren.

WILDE HYACINT
De wilde hyacint of boshyacint (Hy-
acinthoides non-scripta, synoniem: 
Scilla non-scripta) is een plant uit de 
aspergefamilie (Asparagaceae).

De plant werd reeds door Carl Lin-
naeus beschreven, die deze de soort-
aanduiding non-scripta gaf omdat 
men bij deze plant in tegenstelling 
tot de hyacinten geen witte tekens in 
de bloemdekbaden kon onderschei-
den. Linnaeus deelde hem in bij de 
hyacinten (Hyacinthus). Later werd 
de plant bij het geslacht Scilla inge-
deeld. Nu wordt de plant ingedeeld 
bij het geslacht Hyacinthoides.

Leliefamilie
De leliefamilie (Liliaceae) is een fa-
milie uit de orde Liliales. De familie 
heeft een bewogen taxonomische ge-
schiedenis gekend: de omschrijving 
van de familie heeft in de loop van de 
tijd sterk gevarieerd.

In het APG II-systeem (2003) bevat de 
familie ruim 600 soorten. Het zijn 
overblijvende planten met wortelstok-
ken, bol of wortelknollen. Het bloem-
dek bestaat uit twee kransen van drie 
blaadjes. Er zijn evenveel meeldraden 
als bloemdekbladen. Het vruchtbe-
ginsel is bovenstandig en driehokkig. 
De vrucht is meestal een doosvrucht, 
maar kan ook een bes zijn.

In Wikipedia wordt het geslacht: 
Tulp (Tulipa) op een eigen pagina be-
handeld alsook de volgende soorten:

* Kievitsbloem (Fritillaria meleagris)
* Keizerskroon (Fritillaria imperialis)
* Akkergeelster (Gagea villosa)
* Bosgeelster (Gagea lutea)
* Schedegeelster (Gagea spathacea)
* Roggelelie (Lilium bulbiferum 

subsp. croceum)
* Turkse lelie (Lilium martagon)
* Bostulp (Tulipa sylvestris)

AKKERGEELSTER
De akkergeelster (Gagea villosa, syno-
niem: Galea arvensis) is een bolgewas 
uit de leliefamilie (Liliaceae). Het is 
een plant van vrij droge, kalkhou-
dende grond: te vinden op bescha-
duwd grasland en onder heggen. De 
akkergeelster komt voor in Eurazië 
en Noordwest-Afrika. De soort staat 
op de Nederlandse Rode lijst van 
planten als zeer zeldzaam en matig 
afgenomen. In Vlaanderen is de plant 
uitgestorven.
De plant wordt 10-25 cm hoog en 
heeft aan de voet twee of soms drie 
lijnvormige bladeren. De akkergeel-
ster bloeit in maart en april met 
zwavelgele bloemen. De bloem kan 
bestaan uit twee tot tien bloemdek-
bladen. De bloemstelen zijn behaard 
en ook de bloemdekbladeren zijn aan 
de buitenzijde behaard. De bloeiwijze 
heeft twee niet stengelomvattende 
schutbladeren.

BOSGEELSTER
De bosgeelster (Gagea lutea) is een 
overblijvende plant die behoort tot 
de leliefamilie (Liliaceae). Het is een 
plant van vochtige, voedselrijke grond 
in loofbossen en in grasland. De soort 
komt van nature voor in Europa en 
Oost-Azië.
De plant wordt 10-30 cm hoog en 
vormt één ronde, toegespitste bol. 
Het geelgroene, grondstandige blad is 
5-10 mm breed. Soms zit er een broed-
bolletje in de oksel van het blad.
De bosgeelster bloeit van maart tot 
mei met gele, 1,5-2,5 cm grote bloe-
men. De twee schutbladen van de 
bloeiwjze zijn lancetvormig. De bloei-
wijze is een scherm met twee tot ze-
ven bloemen. De kroonbladen zijn 

langwerpig met een stompe punt. Na
de bloei rollen ze terug en verkleuren
dofgroen.
De vrucht is een doosvrucht. Het zaad
heeft een mierenbroodje en wordt
daarom door mieren verspreid.

TULP
Tulp (Tulipa) is een geslacht van
eenzaadlobbige planten uit de Lelie-
familie (Liliaceae). Tulpen werden in
de westelijke wereld geïntroduceerd
door de Weense ambassadeur voor 
Turkije, Ghislain de Busbecq, die over
de bloemen schreef die hij in 1551 in
het Turkse Edirne had gezien. Later
zond hij enkele zaden ervan naar Oos-
tenrijk. De aankomst van een vracht
tulpenbollen in 1562 in Antwerpen 
betekende het begin van de Europese
tulpenteelt. Rond 1593 verschenen de
eerste exemplaren in Nederland. De
eerste gedocumenteerde exemplaren
werden door Carolus Clusius geplant
in de door hem vanaf 1593 geleide 
Hortus botanicus Leiden. De bostulp
(Tulipa sylvestris) is de enige soort die
in Nederland in het wild voorkomt
en is ingeburgerd vanaf de 19e eeuw.
Ottomaanse sultans droegen een
tulp op hun tulband als symbool. De
naam tulp is zo afkomstig van het
Perzische woord 'tulipan' wat tul-
band betekent.

BOSTULP
De bostulp (Tulipa sylvestris) is een
bolgewas, dat behoort tot de leliefa-
milie (Liliaceae). Het is de enige tul-
pensoort die in Nederland in het wild
voorkomt. De eerste opgave dateert 
al uit 1568. De plant komt voorname-
lijk op buitenplaatsen voor op voch-
tige, voedselrijke, kleiige grond. De 
bostulp wordt ook wel tot de stinsen-
planten gerekend.
De plant wordt 20-50 cm hoog en
heeft een kale stengel. De plant 
vormt lange ondergrondse uitlopers 
met aan de top een nieuw bolletje.
Hierdoor kan de plant zich verder
verspreiden. Onder schaduwomstan-
digheden bloeit de bostulp niet.
De bostulp bloeit in Nederland in 
april en mei met 7-8 cm grote, geu-
rende, gele bloemen. De nog gesloten
bloemen zijn knikkend. De bloem-
dekbladen zijn botanisch gezien kelk-
bladen, waarvan de binnenste aan de
voet gewimperd zijn. De meeldraden
zijn aan de voet behaard en de klei-
ne stempels zijn met de top van het
vruchtbeginsel vergroeid.

Voorjaar!
Lente of voorjaar is een van de vier seizoenen. De 
lente volgt op de winter en wordt gevolgd door 
de zomer. De lente begint op het noordelijk half-
rond (meestal) op 20 maart en eindigt (meestal) op 
21 juni. Op het zuidelijk halfrond begint de lente 
meestal op 22 september. Tijdens de lente worden 
in de noordelijker streken van het noordelijk half-
rond de bomen veel groener en gaan veel planten 
bloeien; geleidelijk wordt het warmer en wordt de 
kans op vorst kleiner.

BEPALING
Het begin en einde van de lente (20 of 21 maart - 20 of 21 juni) is bepaald 
op basis van een afspraak. Astronomisch gezien begint de lente als de dag 
en de nacht even lang zijn. Tijdens de lente worden de dagen steeds langer. 
Deze lentenachtevening treedt op rond 20 maart op het noordelijk halfrond 
en rond 23 september op het zuidelijk halfrond. De zon gaat dan door het 
lentepunt en de dag en de nacht zijn ongeveer even lang. De lente eindigt 
met de zomerzonnewende (rond 21 juni op het noordelijk halfrond en 21 
december op het zuidelijk halfrond). Dat is het moment dat de zon het 
hoogste aan de hemel staat.

BEGIN VAN DE LENTE
Aanvangstijdstippen van de astronomische lente op het noordelijk half-
rond:

2012  20 maart  06:14  

2013  20 maart  12:02  

2014  20 maart  17:57  

2015  20 maart  23:45

2016  20 maart  05:30

2017  20 maart  11:28

2018  20 maart  17:15

2019  20 maart  22:58

2020  20 maart  05:45

BRON: http://nl.wikipedia.org
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Bertha Ruesink is geboren en getogen 
in Vorden, maar woont ruim dertig 
jaar in Hengelo. Als kind vond ze 
tekenen wel leuk, maar besteedde 
er niet veel meer aandacht aan dan 
haar klasgenoten. Ze studeerde voor 
Botanisch Analist op de STOVA in 
Wageningen. Ze vond er geen werk 
in en nam de zorg voor haar kinderen 
op zich. Toen ze jaren later op zoek 
ging naar passend werk in die rich-
ting, bleek dat de opleiding zo was 
veranderd dat ze eigenlijk opnieuw 
moest beginnen. Ze zocht en vond 
ander werk, maar echt passend was 
dat niet. 
Wanneer ze kennis maakt met het 
prachtige werk van An Wingelaar 
in Leersum, gaat ze daar tekenles-
sen volgen. “Dat is mijn begin. An 
kon hele mooie mandala’s maken, 
daar heb ik het tekenen en kleuren 
van mandala’s geleerd. Zij wekte ook 
de belangstelling voor de tekentaal 
in mij op: ‘Wat kun je er instoppen 
en wat kun je er uithalen’.” An wist 
van het bestaan van Lisa Borstlap, die 
van alles kan vertellen over een teke-
ning. 

Bertha Ruesink volgde uit interesse 
de vijfjarige deeltijdopleiding Teken-
taaldocent en Tekentherapeut bij 
Lisa Borstlap in Zutphen. “Ik wilde 
er meer van afweten, omdat het heel 
boeiend is. Het was niet de opzet om 
ermee aan het werk te gaan, dat was 
het gevolg,” vertelt ze enthousiast. 
“Tekenen is niet alleen met kleur-
potlood, tekenen doe je ook met verf, 
klei of collage, de tekentaal is veel 
breder.” 
Bertha maakt niet alleen mandala’s. 
“Ik vind het prettig om mandala’s te 
tekenen, maar ben ook iemand die 
van variatie houdt en wil ook ande-
re dingen doen. Daarom volg ik ook 
schilderlessen voor mezelf. Ik houd 
van mooie dingen maken, maar wil 
daarin de tekentaal wel terugvinden.” 
Ze volgde haar eerste schilderlessen 
bij Anne von Drehle. Zij leerden el-
kaar kennen toen Anne bij Bertha 
kwam tekenen. Nu is Bertha bij aqua-
rellist Corinne Veen in de leer. 
Bertha geeft nu drie keer per week te-
kenlessen in haar atelier op de boven-
verdieping van haar woning. Een plek 
waar het prettig is om te zijn door de 

ruimte en het licht van de grote ra-
men. “Ik werk het liefst met groep-
jes van vier of vijf cursisten,” vertelt
ze. “Door de interactie met anderen
leer je ook weer van elkaar.” Naast 
mandalatekenen, biedt ze de cursus 
Varia aan met allerlei verschillende 
onderwerpen en technieken en een
kindergroepje. “De kinderen kunnen
elke week instromen om te kijken en
om een keertje te kunnen meema-
ken wat mijn manier van tekenen en
schilderen is. De kinderen die elke
week komen, willen een ‘echte’ cur-
sus. Een goed teken, ze zijn echt en-
thousiast.” 
Tijdens de Kunst10daagse exposeert 
Bertha Ruesink samen met Anne von
Drehle in de expositieruimte van Hoe-
ve Tankink aan de Steenderenseweg
in Hengelo Gld. Deze ruimte is afgelo-
pen periode geheel opgeknapt. Anne
laat haar portretten van mens en dier
in acryl en olieverf zien. Bertha expo-
seert mandala’s en schilderijen van 
haar hand. Zij geeft op dinsdag 15 
mei een workshop mandalatekenen
van 10.00-12.00 uur. 
Opgave kan tot en met 14 mei. 
Anne von Drehle, 
website www.atelierkunstzin.nl. 
Bertha Ruesink, De Heurne 18, 7255
CL Hengelo Gld. 

Voor inlichtingen bel (0575) 463385,
email info@bertharuesink.nl of kijk
op www.bertharuesink.nl.

Kunst10daagse Bronckhorst - 11 mei t/m 20 mei 2012

Mandala’s en schilderijen van Bertha Ruesink
Hengelo - De zesde editie van de Kunst10daagse wordt gehouden van 
11 mei t/m 20 mei 2012. Dan zijn de deuren van 50 ateliers, galeries, 
musea en tentoonstellingsruimten in de gemeente Bronckhorst 
geopend. Bertha Ruesink tekent mandala’s met kleurpotlood en 
schildert met acryl en olieverf. Samen met kunstschilder Anne von 
Drehle stelt zij haar werk tentoon in de expositieruimte van Hoeve 
Tankink.

Bertha Ruesink in haar atelier met een van haar mandala’s.

LAAT ETEN UW LEVEN NIET 
LANGER BEPALEN!
Juist als u alleen eet waar u écht zin 
in hebt, als u goed proeft en geniet, 
dan eet u zelden te veel. Het lichaam 
weet namelijk heel goed wat het no-
dig heeft. 

U kunt leren weer naar uw lichaam te 
luisteren, zodat u andere, duurzame 
keuzes maakt. Dat vraagt tijd en des-
kundig begeleiding. Daarom hebben 
Bakker & Metz, bureau voor coaching 

en Sensire Diëtetiek hun krachten ge-
bundeld. Samen bieden zij een indi-
vidueel begeleidingsprogramma om 
duurzaam af te vallen. 

INDIVIDUELE BEGELEIDING 
NAAR EEN GEZOND GEWICHT
Het circa 36 weken durende program-
ma wordt volledig op uw behoefte 
afgestemd. U krijgt onder andere 
persoonlijk voedingsadvies, individu-
ele coaching, een beweegmonitor en 
-plan, en nazorg. Ook krijgt u hulp 

bij verbeteren van uw zelfinzicht en 
zelfbeeld, bij omgaan met tegensla-
gen en stress en het herkennen van 
invloeden uit uw directe omgeving. 
De nadruk ligt op versterking van uw 
motivatie en het verantwoordelijk-
heid nemen voor ander, effectiever 
gedrag. Zodat u weer gaat genieten 
van eten.

MEER INFORMATIE OF 
AANMELDEN
Wilt u aanvullende informatie over 
individuele begeleiding naar een ge-
zond gewicht of een persoonlijk en 
kosteloos kennismakingsgesprek op 
een van onze locaties? 
Neemt u dan contact op met Bakker 
& Metz via tel. 0544-375131 of kijk op 
www.overgewichtprogramma.nl
Zie ook de advertentie elders in deze 
krant.

Stop met lijnen, begin met eten

Lichtenvoorde - Alles eten wat je wilt en toch afvallen… Waarschijn-
lijk denkt u dat dit onmogelijk kan. Want u moet toch lijnen en op 
dieet? Diëten maken meestal onderscheid tussen gezond en ongezond 
voedsel. Als u dan iets eet wat als ongezond bestempeld is, dan kunt 
u zich schuldig en vervelend gaan voelen. De kans is hierdoor groot 
dat u door dat nare gevoel weer meer gaat eten. Zo komt u in een 
negatieve spiraal van aankomen en afvallen terecht; het welbekende 
jojo-effect.

Ook in april maken deelnemers weer 
kans op een paar dagen lekker tot 
rust komen in een van de prachtige 
Bed and Breakfast-accommodaties 
die de Achterhoek rijk is. Ditmaal 

stelt B&B Aan de Berkel in Zutphen 
een arrangement beschikbaar. 
Ga naar www.winnenmetweevers.nl
om kans te maken op een verblijf op
deze locatie.

Maart-winnaars 
Winnen met Weevers

Zwolle - De heer en mevrouw Elschot uit Lichtenvoorde zijn de geluk-
kige winnaars van een arrangement bij Bed and Breakfast Het Rei-
rinck in Zwolle, bij Groenlo. Het Reirinck ontvangt de maart-winnaars
van Winnen met Weevers. Eigenaar Erik Lagers en Tonnie Zieverink
van Weevers Grafimedia reikten de cheque woensdag 4 april uit bij
de historische boerderij. Het Lichtenvoordse stel kijkt uit naar een
verblijf op deze prachtige locatie.

Vlnr: Erik Lagers (Het Reirinck), mevrouw en meneer Elschot (winnaars Winnen met
Weevers in de maand maart) en Tonnie Zieverink (Weevers Grafimedia).

Eerder al organiseerde de Oudheid-
kundige Vereniging Hengelo Gld. een 
combinatie van lezing en excursie. 
Aan beide kan weliswaar ook apart 
worden deelgenomen, maar de lezing 
geeft uitgebreide informatie over de 

later te maken excursie. Zo ook dit
jaar met de lezing op 11 april en de
excursie in juni.

De excursie, die plaats zal vinden op
vrijdag 8 juni, zal gaan naar de Kop
van Overijssel, waarbij onder andere
Vollenhove, het vestingstadje Blokzijl
en Giethoorn worden aangedaan en
een boottocht zal worden gemaakt.
Als reisleider gaat dus Jan Berends uit
Doetinchem mee. Mede als voorbe-
reiding op deze excursie geeft Jan Be-
rends op woensdag 11 april de diale-
zing waar bezoekers te horen krijgen
wat er allemaal te zien en te genieten
is tijdens deze reis. De avond in zaal
Wolbrink begint om 20.00 uur.

Lezing Jan Berends
Hengelo - Op uitnodiging van 
de Oudheidkundige Vereniging 
Hengelo Gld. zal Jan Berends 
uit Doetinchem op woensdag 11 
april een lezing verzorgen in zaal 
Wolbrink. De titel van de lezing 
met diabeelden is ”Naar de Kop 
van Overijssel”. Dit onderwerp is 
gekozen omdat in juni een excur-
sie naar dit gebied gemaakt zal 
worden.
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Toen de Commissie Inspiratie en Ont-
moeting Leo Fijen vroeg of hij opnieuw 
voor een lezing naar Ruurlo wilde ko-
men gaf hij aan dat graag te doen. De 
vorige keer staat hem nog goed in het 
geheugen met een bomvolle zaal. Leo 
Fijen was eindredacteur en presenta-
tor van het programma Kruispunt van 
de RKK en daarmee het best bekeken 
religieuze televisieprogramma van 
Nederland. Nu is hij hoofd Cultuur en 
Godsdienst van de KRO. Ook is hij de 
schrijver van boeken als ‘Het jaar dat 
mijn vader stierf’, ‘Hoe word ik geluk-
kig’ en ‘De ouders van Volendam’. 
Leo Fijen schrijft over het onderwerp 
‘De toekomst van de lokale geloofsge-
meenschap’het volgende: ,, Ik praat 
graag ook een avond vol over de toe-
komst van de lokale geloofsgemeen-
schap en de kansen die er zeker zijn, 
over de spirituele groei die ieder mens 
kan maken en ook gelukkig maakt en 
over afhankelijkheid en dan toch weer 
tot leven komen. De lokale geloofsge-
meenschap heeft het moeilijk in deze 
tijd, maar hoeft niet bang te zijn. Er 
zijn kansen genoeg voor de buurtkerk. 
In wijken en dorpen, op de scharnier-
momenten van het leven, bij jongeren 
en ouderen, met gemeenschappelijke 
activiteiten en in het gevecht tegen de 
sprakeloosheid. Maar die kansen lei-
den tot niets als de leden van de plaat-
selijke kerk zelf niet eerst in hun eigen 
hart kijken en door stil zijn en wach-
ten om God op het spoor te komen. Er 
kan pas over de zoektocht naar God 
in de buurt en de wijk gesproken wor-
den als de kerkleden God zelf van tijd 

tot ervaren.” Dat is het verhaal dat Leo 
Fijen zal vertellen met veel concrete 
voorbeelden en inspirerende anek-
dotes. Wie bemoedigd wil worden in 
zijn of haar betrokkenheid op geloof 
en kerk, moet komen en mag deze 
lezing niet missen. Een aantal van 

zijn boeken zijn tijdens de avond ook 
te koop. De avond begint om 20.00 
uur. Voor deze speciale lezing is er 
een collecte bij de uitgang Voor meer 
informatie: Lilian Beeks-Vergroesen, 
tel. (0573) 452845 of het e-mailadres 
rozenquartz.beeks@planet.nl

‘De toekomst van de lokale geloofsgemeenschap’

Leo Fijen opnieuw te gast in 
Ruurlo
Ruurlo - De Commissie Inspiratie 
en Ontmoeting van de gezamen-
lijke Ruurlose en Barchemse ker-
ken heeft weer een leuke lezing 
voor op stapel staan. Opnieuw 
komt Leo Fijen naar Ruurlo. The-
ma van de lezing op donderdag 19 
april in gemeenschapscentrum 
De Sprankel is ‘De toekomst van 
de lokale geloofsgemeenschap’.

Toen de Commissie Inspiratie en Ontmoeting Leo Fijen vroeg of hij opnieuw voor een lezing 
naar Ruurlo wilde komen gaf hij aan dat graag te doen. De vorige keer staat hem nog goed 
in het geheugen met een bomvolle zaal.

,,De website heeft in de eerste maand 
al meer dan 25.000 unieke bezoekers 
getrokken en is in totaal meer dan 
61.000 keer bezocht”, vertelt Renate 
Donderwinkel, coördinator van Thuis 
in de Achterhoek. ,,Ruim dertig pro-
cent van de aangeschreven woning-
zoekenden heeft zijn of haar inschrij-
ving al geheractiveerd. Dit kan nog 
tot 1 juni, dus de mensen die dat nog 
niet gedaan hebben, hebben nog even 
de tijd. Ook zijn er bijna 600 mensen 
die zich als nieuwe woningzoekende 
hebben ingeschreven.” Thuis in de 
Achterhoek heeft naast een ‘gewone’ 
website ook een mobiele website. 
Donderwinkel: ,,Mobiele websites 
zijn niet nieuw. Maar een mobiele 
website waarop je direct op woningen 
kunt reageren is uniek in Nederland.” 
De mobiele website is in een maand 
tijd ruim 3500 keer bezocht door 
meer dan 1200 unieke bezoekers. ,,Je 
kunt waar je ook bent met je smart 
Phone direct op een leuke woning 
reageren. Dat is erg makkelijk!” Met 
de naamsbekendheid van de website 
zit het volgens Donderwinkel ook 
goed: ,,Veertig procent komt direct 
op de site terecht en veertig procent 
via de websites van de deelnemende 
corporaties. Daarnaast komt twintig 
procent er terecht door via Google de 
naam in te tikken. We kunnen dus 
concluderen dat de lancering succes-
vol is geweest en dat een grote groep 
woningzoekenden de weg naar de 
nieuwe website heeft gevonden.”

GEEN INTERNET
Een kleine honderd woningzoeken-
den die zelf geen computer of inter-
netaansluiting hebben, brachten af-
gelopen maand een bezoek aan een 
van de kantoren van de deelnemende 
corporaties. Via de openbare compu-
ters in de bezoekersruimtes van de 
diverse vestigingen hebben zij hun 
inschrijving als woningzoekende op-
nieuw geactiveerd. Dan is er nog een 
kleine groep mensen die niet met een 
computer overweg kan. Deze mensen 
worden bijgestaan door de verhuur-
medewerkers van de corporaties. 
,,Hier proberen we zoveel mogelijk 
maatwerk te leveren. Op het moment 
dat ze actief op zoek zijn naar een 
woning zoeken wij via het systeem 
samen met hen naar een passende 
woning of raadplegen ze iemand uit 
kennissen- of familiekring om hen te 
helpen.”

CIJFERS
Woningcorporatie ProWonen onder-
streept dit verhaal met een aantal cij-
fers. Heleen Weerkamp, woordvoer-
der bij ProWonen: ,,In maart hebben 
119 mensen de klantenservice van 
ProWonen gebeld over de brief die zij 
van Thuis in de Achterhoek hebben 
ontvangen. Van de klanten die nog 
ingeschreven willen blijven, hebben 
41 mensen familie, buren of kennis-
sen die hen willen helpen. Er zijn 59 
klanten die wij hebben geholpen met 
het heractiveren als woningzoeken-

de. Deze groep is vaak uit voorzorg 
ingeschreven. Veel van deze klanten 
hebben wel kinderen of anderen in 
de omgeving, maar vinden het pret-
tiger dat wij hen heractiveren of 
begrepen niet hoe zij anderen kun-
nen inschakelen. We hebben met 
hen afgesproken dat volgend jaar, 
als zij hun inschrijving weer moeten 
heractiveren, wij dat voor hen doen. 
Zij hoeven daar zelf niet over na te 
denken of contact over op te nemen. 
Zij bellen ons alleen dan als zij actief 
op zoek willen naar een andere wo-
ning of uitgeschreven willen worden 
als woningzoekende. Dat is trouwens 
een mooi contactmoment om te kij-
ken of er ondertussen mensen in hun 
omgeving zijn die kunnen helpen.”

INDIVIDUELE HULP
Er zijn 14 klanten die geen sociaal 
vangnet hebben en actief op zoek 
zijn naar een andere woning. Voor 
hen is een duidelijk zoekprofiel aan-
gemaakt. De woningen die vrijkomen 
en aan dat profiel voldoen, komen bij 
ProWonen per e-mail binnen. Vervol-
gens gaat de woningcorporatie heel 
gericht met deze klant verder. Deze 
klanten worden ook elk jaar door 
ProWonen heringeschreven. Bij Wo-
nion zijn ongeveer 100 klanten door 
de medewerkers telefonisch of aan de 
balie door het her inschrijvingsproces 
geloodst. Ester Helming, woordvoer-
der bij Wonion, bevestigt dat het aan-
tal klanten dat geen sociaal vangnet 
heeft én actief op zoek is naar een 
andere woning, heel klein is. ,,Bij 
Wonion zijn dat slechts drie klanten. 
Ook wij helpen elke klant op een in-
dividuele manier verder.”

‘Thuis in de Achterhoek’
Succesvolle lancering website 
wooncorporaties
Ruurlo - ,,De lancering van de website www.thuisindeachterhoek is 
succesvol verlopen”, zegt Renate Donderwinkel een maand na de in-
troductie van de nieuwe website waarop vijf wooncorporaties uit de 
Achterhoek gezamenlijk hun aanbod adverteren.

Dit zal plaatsvinden in Cultureelcen-
trum De Brink aan het Stationsplein. 
In deze samenkomst, die om 16.00 
uur begint, zal evg. Feike te Velde uit 
Zeewolde spreken over het thema: 
“Leven uit de volheid van de Geest. 

Hoe doe je dat?” Naast samenzang
wordt er muzikale medewerking ver-
leend door het Duo de moeite waard
en het Gospelkoor Inspiration uit
Vorden o.l.v. Piet Piersma. (Stichting
de Opdracht heeft als doel om over 
kerkmuren heen het Evangelie van
Jezus Christus te brengen op basis
van de Bijbel als het Woord van God).
Voor meer info: 0314-622878. 
www.stichtingdeopdracht.nl

Samenkomst stichting 
de Opdracht
Zelhem - “Stichting De Opdracht” 
heeft op D.V. zondagmiddag 3 
juni een zang- en ontmoetings-
dienst georganiseerd in Zelhem.

Iedere ondernemer stelt zichzelf re-
gelmatig de vraag hoe hij zichzelf 
nog beter kan presenteren of iets 
nieuw kan bedenken waarmee hij 
zich extra onderscheidt van andere 
ondernemers/concurrenten. Een vlie-
gende auto is een mooi voorbeeld van 
een product dat direct tot de verbeel-
ding spreekt maar zal dit een com-
mercieel succes gaan worden ? Vaak 
stranden goede ideeën omdat de be-
denker er zelf geen vertrouwen in 
heeft of geen risico’s durft te nemen. 
Hoe kun je dit vooraf goed inschat-
ten, wie of wat kan je hierbij helpen 
en wat zijn de grootste valkuilen ? De 
avond begint met een korte presenta-

tie van Martien Pater met een aantal
voorbeelden uit zijn eigen praktijk
als ondernemer. Hierna gaan de deel-
nemers in groepen aan de slag met
een bijzondere opdracht. Tijdens het
eten kan hier verder aan worden ge-
werkt, waarna er een korte presenta-
tie zal plaatsvinden van de opdracht.
Gijs van den Biggelaar, sinds kort lid
van de Commissie Ondernemerscafe 
en eigenaar van B&B Olthuys in Vor-
den, neemt de begeleiding van dit 
laatste onderdeel voor zijn rekening.
Zo is er ook binnen het programma
van het Ondernemerscafé deze keer 
sprake van een nieuwe aanpak, waar-
bij samenwerking ook een belangrijk
onderdeel is. De commissie heeft er
alle vertrouwen in dat er veel belang-
stelling is voor het thema vernieu-
wing. Belangstellenden kunnen zich
aanmelden door een e-mail te sturen
naar c.smeerdijk@chello.nl

De bijeenkomst begint met een infor-
mele borrel van 18.00 tot 18.30 uur
en daarna volgt het inhoudelijke ge-
deelte.

Vliegende auto in Vordens 
Ondernemerscafé?
Vorden - Op donderdag 19 april 
a.s. is er weer een bijeenkomst 
van het Vordens Ondernemers-
cafe bij Brasserie Lettink. Dit 
keer is het thema “ van idee naar 
product “(of dienst) . Vernieuwen 
hoort bij goed ondernemerschap, 
maar hoe doe je dat en hoe zorg 
je ervoor dat een goed idee op den 
duur ook rendabel wordt?

Een deel daarvan 
(6100 euro) is de 
netto opbrengst 
van de gehouden 
Blubber Run, die 
jaarlijks nabij de 
molen in het buurt-
schap Linde wordt 
georganiseerd. Een 
evenement met ge-
middeld circa 400 
deelnemers. 
Tijdens de laatste 
Run kwamen er 
zelfs 550 deelne-
mers aan de start. 
Ze lopen en ‘blub-
beren’ allemaal 
voor het goede 
doel: de KWF Kankerbestrijding. Het 
idee voor deze Blubber Run ontstond 
vijf jaar geleden. In de familie Lense-
link in Vorden komt een erfelijk 
vorm van borst- en eierstokken kan-
ker voor. Ilona Lenselink nam toen 
samen met Arjan Mombarg het initi-
atief om in Vorden t.b.v. het KWF een 
Blubber Run te organiseren. En met 
succes, veel lopers steunen het initia-
tief. De Blubber Run is in Vorden niet 
meer weg te denken. 
Inmiddels is de organisatie omge-
doopt in de Stichting Blubber Run 
Vorden. Hierin hebben zitting: Ilona 
Bourgondien-Lenselink en haar man 
Marcel, Liesbeth Geubels-Bakker, 
Cindy Zweverink en Arjan Mombarg. 
Riet Lenselink, de moeder van Ilona 
en zelf kankerpatiënt was reuze en-
thousiast over het jaarlijks terugke-
rend evenement. Riet was er ook zelf 
nauw bijbetrokken, de afgelopen 

jaren loste Riet op originele wijze
het startschot. Zij ontstak dan met
een brandende fakkel de melkbus
die met carbid was gevuld. De dek-
sel kwam vervolgens met een doffe 
knal soms wel vijftig meter verder, in
het maisland terecht. Voor de deelne-
mers het sein om er als een hazewind
van door te gaan. Bij de laatste Blub-
ber Run was ook een TV ploeg van
SBS (Hart van Nederland) aanwezig,
zodat heel Nederland op die bewuste
zondagavond kennis kon maken met
de Blubber Run in Vorden. Vrij kort
na deze Run, overleed Riet Lenselink.
Begaan met het lot van kankerpatiën-
ten kon er tijdens de begrafenis van
Riet een gift voor de KWF Kankerbe-
strijding gedoneerd worden. Met als 
resultaat 1147,25 euro!! Zondag 28 
oktober wordt de Blubber Run voor
het vijfde achtereenvolgende jaar ge-
organiseerd.

Euro 7247,25 voor KWF Kankerbestrijding

Blubber Run voor dit goede
doel
Vorden - De 
KWF Kankerbe-
strijding heeft 
één dezer dagen 
vanuit Vorden 
een bedrag ont-
vangen van euro 
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Vier teams, in totaal 31 deelnemers, 
gaan op 7 juni in Frankrijk de uit-
daging aan. “Het is een mooie door-
snede van wat er bij de provincie 
werkt,” vertelt René. “Onze algemeen 
directeur gaat mee, een gedeputeerde 
met haar man, maar ook Provinciale 
Statenleden. Het zijn dus niet alleen 
ambtenaren, maar ook bestuurders.” 
Iedereen heeft een streefbedrag, het 
aantal euro’s wat zij willen inbren-
gen, maar elk team moet acht keer 
2500 euro, dus 20.000 euro inleggen. 
“Je gaat niet alleen om te fietsen. 
Het doel is toch ook om zoveel mo-
gelijk geld voor de kankerbestrijding 
bij elkaar te brengen,” legt René uit. 
“Het zijn eigenlijk twee uitdagingen, 
merkte ik later. Eerst begint het met 
de uitdaging om het geld bij elkaar 
te krijgen en dat is mij niet tegenge-
vallen. Ik heb zo’n 75 sponsors en zit 
bijna aan mijn 5000 euro. Vervolgens 
is de uitdaging voor mij om zes keer 
de berg op te fietsen.” De deelnemers 
kunnen zelf aangeven hoeveel keer 
zij de Alpe d’Huez willen beklimmen. 
Het is overigens geen wedstrijd, er is 
de hele dag de tijd tot ’s avonds 20.00 
uur om het doel te bereiken. 

René van Eijden heeft een vrij groot 
netwerk. “Het zijn hele lieve mensen, 
die toch, omdat er een goed, bekend 
en erkend doel achter zit, snel bereid 
zijn een flinke donatie te doen. Ieder-
een heeft in zijn omgeving wel men-

sen die met kanker te maken hebben 
of hebben gehad. Dan krijg je het geld 
relatief gemakkelijk bij elkaar.” 

Door berichtjes via de mail brengt Re-
né zijn sponsoren steeds op de hoogte 
van de nieuwste ontwikkelingen en 
stand van zaken. “Je wordt heel crea-
tief,” lacht hij. “Omdat ik samen met 
de mensen van de Toerclub in de win-
ter bij Aerofit op de spinningfiets zat 
en ze een spinningmarathon gingen 
organiseren voor een goed doel, heb 
ik gezegd: ‘Ik weet nog wel een goed 
doel’. Daar hebben ze netjes aan mee-
gewerkt en ik heb een aantal mensen 
voor op de fietsen meegebracht.” 

Hij is nu extra aan het trainen en 
neemt er regelmatig een ochtend of 
middag vrij voor. “Ik heb een rede-
lijke basisconditie, doordat ik ook in 
de winter fiets, spinning doe bij Aero-
fit en vrij regelmatig naar mijn werk 
fiets.” De sportarts raadde hem aan 
te zorgen dat hij kilometers maakt. 
Daarom maakt hij tochten van ten-
minste 100 kilometer. Hij wil nog wel 
naar Limburg of de Vogesen om lan-
ge klimmen te doen. “De Alpe d’Huez 
is 15 kilometer alleen maar omhoog, 
een anderhalf uur durende inspan-
ning achterelkaar. De terugweg gaat 
heel snel, maar je mag niet harder 
dan 40 kilometer per uur. Dat kun 
je in Nederland niet realiseren.” De 
groep fietsers van de Provincie Gel-

derland traint elke zondagochtend 
met elkaar, waar René van Eijden ook 
aan deelneemt. Daarnaast is ook rust 
een onderdeel van training en een 
goede, goed onderhouden racefiets. 

Verschillende werkgroepjes organise-
ren de reis, het verblijf en dergelijke. 
“Wij staan een week op een camping 
vlakbij Le Bourg-d’Oisans, vijf kilo-
meter van het begin van de klim. Ik 
begreep dat er zelfs een kok meegaat. 
Samen eten geeft saamhorigheid.” In 
die week zullen verschillende fietsers 
nog de berg opgaan om te ervaren 
hoe het is en om uit te vinden wel-
ke versnelling het best gebruikt kan 
worden. 

Tijdens bijeenkomsten van de deel-
nemende fietsers wordt gesproken 
over het doel en de aanleiding voor 
deelname. “De vrouw van een collega 
is overleden, een van de deelnemers 
heeft zelf kanker gehad. Zij hebben 
de aanleiding om mee te doen. Onze 
commissaris heeft er weer mee te 
maken en dat geeft een extra dimen-
sie aan het verhaal. Vanaf het begin 
heeft hij ons gesteund en medewer-
king verleend. We trainen in onze ei-
gen tijd en we nemen vrij om ernaar 
toe te gaan.” 

Op 6 juni 2006 is de actie Alpe 
d’HuZes begonnen. Ze begonnen met 
een opbrengst van drie ton en kwa-
men vorig jaar op een bedrag van 20 
miljoen. Deze zevende editie hoopt 
de stichting 30 miljoen op te halen. 
De Stichting Alpe d’HuZes geeft alle 
giften voor (meer dan) 100% door aan 
haar eigen onderzoeksfonds bij KWF 
Kankerbestrijding. Dit komt door het 
unieke antistrijkstokbeleid waardoor 
geen kosten gemaakt worden. Met dit 
geld financiert Alpe d’HuZes onder-
zoek, projecten en diensten die in lijn 
zijn met de missie: ‘Anderen Facilite-
ren en Inspireren om Goed, Gelukkig 
en Gezond te leven met kanker’. 

“Meer dan de helft van het onder-
zoeksbudget van de KWF wordt 
met deze actie bij elkaar gebracht. 
We kunnen kanker de wereld niet 
uit helpen, maar we moeten zorgen 
dat we er niet meer aan dood gaan. 
Dat de behandelmethodes zodanig 
worden of de onderzoeksmethode 
zodanig wordt, dat je het vroeg kunt 
opsporen. Dat je wel ziek wordt maar 
dat het vervolgens weer overgaat. Dat 
is het streven van de stichting. En de 
nazorg kan nog wel beter. Daar wordt 
momenteel onderzoek naar gedaan.” 

Via de website kunnen mensen René 
van Eijden nog steunen. Ga naar ht-
tp://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/acties/
reneeijden/rene-van-eijden/actie.aspx. 
Meer informatie is te vinden op de 
website www.opgevenisgeenoptie.nl 
en op de specials Provincie Gelder-
land website www.gldad6.nl

Gelderland voor Alpe d’HuZes

René van Eijden is er bij

Steenderen - Hij werkt bij de Provincie Gelderland, René van Eijden. 
Hij fietst bij de Toerclub Steenderen, in de weekenden en doordeweeks 
’s avonds, in de winter op de mountainbike en zomers op de racefiets. 
Hij zag de beelden van de voorgaande editie van de Alpe d’HuZes en 
wanneer dan een collega een of meerdere teams wil samenstellen voor 
deelname van de actie 2012 sluit hij zich daarbij aan.

René van Eijden traint extra voor zijn deelname aan de Alpe d’HuZes.

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A.  Groezelen: Huiveren, rilling. 
  “Dat groezelt mi’j.”Daar huiver ik van.

 B.  Tweederweggens: Op twee plekken. 
  “Der is tweederweggens brand in Zuwwent.”

 C.  Zwömmen: (uutspr. Zwömm) Zwemmen. 
  “In d’n oorlog schot ne dronken saldaote met fietse en al in 

de Grolse grachte, hee begon te reern: Hilfe! Hilfe! 
  Leideken dee dat zag gebeuren, zei: “Wat, i’j met ow ‘Hilfe’, 

had maor zwömm eleerd in plaats van Duuts.”

afd. Dialect

Iedereen die een poel wil, kan mee-
doen. Een adviseur van Landschaps-
beheer Gelderland doet voor u een 
kosteloos bureauonderzoek naar de 
geschiktheid van uw locatie voor de 
aanleg van een poel. Heeft u al een 
poel? Dan ontvangt u tips voor onder-
houd. Iedereen die met de poelenac-
tie meedoet, ontvangt bovendien een 
informatiepakket over poelen. SLG 
wil in 2012 de poel als landschapsele-
ment lekker in het zonnetje zetten. 
Een mooie poel in het landschap is 
namelijk niet alleen een lust voor het 
oog maar ook een kraamplaats voor 
kikkers, padden, salamanders en li-
bellen. Vogels en zoogdieren drinken 
er en allerlei planten gedijen langs de 
rand en in de poel. Hoe meer poelen, 
hoe beter dus! 
Meldt u nu aan op www.landschaps-
beheergelderland.nl/poelen.

GRATIS ADVIES EN 
INFORMATIE OVER POELEN
Wanneer u er aan denkt om een 
poel aan te leggen dan voorziet Land-
schapsbeheer Gelderland u graag van 
advies. Ga naar www.landschapsbe-
heergelderland.nl/poelen en vul het 
antwoordformulier in en stuur ons 
een foto of schets van de locatie waar 
de poel moet komen. Een adviseur 
onderzoekt op basis van uw opge-
stuurde gegevens of uw locatie kan-
sen biedt voor de aanleg van een poel 

en of daarvoor subsidie mogelijk zou
kunnen zijn. Niet elke plek is geschikt
voor een poel. Vooral de grondwater-
stand is van belang en verder moet 
een poel voldoende ruimte en licht 
hebben. Bovendien sturen we u een
pakketje met interessante informa-
tie over poelen en de dieren die er in
voorkomen.
Ook wanneer u al een poel heeft en
behoefte heeft aan advies over het 
onderhoud of meer wilt weten over
de flora en fauna kunt u met uw vra-
gen bij de adviseur terecht. Foto’s van
mooie of juist hulpbehoevende poe-
len, vreemde kikkers en onbekende
planten zijn van harte welkom. Stuur
uw foto’s naar info@landschaps-
beheergelderland.nl of naar Land-
schapsbeheer Gelderland, Rosendael
2a, 6891 DA in Rozendaal. U krijgt 
dan van ons een beknopt advies over
aanleg of onderhoud en antwoord op
overige vragen. 

Stichting Landschapsbeheer Gelder-
land houdt zich als ideële organisatie
al 25 jaar bezig met het beheer en be-
houd van het cultuurlandschap. Dit
jaar besteedt zij met de poelenactie
extra aandacht aan poelen. De Stich-
ting Ravon is een vrijwilligersorgani-
satie voor onderzoek naar reptielen,
amfibieën en vissen. Kijk op www.
landschapsbeheergelderland.nl en
www.ravon.nl

Grote poelenactie in Gelderland

Doe mee

Regio - Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) start met mede-
werking van Stichting Ravon een unieke poelenactie in Gelderland.
Met deze actie wil zij zoveel mogelijk poelen aanleggen en ook de kwa-
liteit van bestaande poelen verbeteren.

Een van de prachtige poelen.

De Stoppersregeling Actieplan Am-
moniak Veehouderij maakt het 
binnenkort mogelijk voor varkens-
houders om in de periode 2013-2020 
het bedrijf nog enkele jaren voort te 
zetten zonder een zogenoemd emis-
siearm stalsysteem. 

Wel moeten varkenshouders in die 
periode een aantal snel inzetbare 
maatregelen nemen (stal, voer, min-
der dieren, management) om de 
emissie terug te dringen.

Plattelandshuis Achterhoek en Lie-
mers en Boerenkans organiseren 
een bijeenkomst om varkenshou-
ders te ondersteunen bij hun besluit-
vorming over gefaseerd stoppen na 
2013. 
In deze bijeenkomst geeft adviseur 
Dick Hengeveld, specialist ruimte-
lijke ordening en milieu (Rombou), 
een uitleg over de Stoppersregeling 
en de ruimtelijke voorwaarden. Joan 
Jansen, technisch- en financieel spe-
cialist varkenshouderij (LTO Noord 

advies/Flynth) presenteert een over-
zicht van de financiële aspecten als 
gevolg van de regeling. Jan Holle-
wand, specialist financiële planning 
(LTO Noord Advies/Flynt), gaat in 
op de vraag welke factoren een rol 
spelen bij het kiezen van het beëin-
digingsmoment en de fiscale en fi-
nanciële gevolgen hiervan.

De informatieavond wordt gehouden 
bij Plattelandshuis Achterhoek en 
Liemers, Dr. Grashuisstraat 8, 7021 
CL Zelhem. De bijeenkomst start om 
19.30 uur en duurt tot 22.00 uur. 
Aanmelden voor deze avond is mo-
gelijk via info@plattelandshuis.nl of 
bij Jan Tiggeloven tel. 06-53621246.

Voorlichtingsavond op donderdag 12 april

Voor varkenshouders over 
stoppersregeling
Zelhem - Op donderdagavond 12 april organiseert Plattelandshuis 
samen met Boerenkans de bijeenkomst ‘Hoe verder als varkenshou-
der?’. Het doel van de bijeenkomst is om in kaart te brengen wat de 
‘Stoppersregeling’ kan betekenen voor varkensbedrijven na 2013.

De aanvang van de dienst is om 10.30
uur in de kleine kerk aan de Bannink-
straat.

Zondag 15 april
Kerkdienst Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap Hengelo
Hengelo - Mevrouw Hermien Bleu-
mink-Nieuwenhuis uit Brummen 
zondag 15 april voorganger in 
de kerkdienst van de Vrijzinnige  
Geloofsgemeenschap Hengelo.
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Race talent? Kom het testen in racesimulatoren en ga de strijd aan met de 24-jarige Thomas  
Arends. Hij is de winnaar van de Nederlandse editie van de GT Academy 2011. Hij zal het  
komende seizoen naast Tim Coronel racen in de eredivisie van de Nederlandse autosport het 
HDI-Gerling Dutch GT Championship. 
Kom, kijk en beleef Herwers Nissan Sport 
tijdens de introductiedagen!

Introductiedagen Herwers Nissan Sport 
13 en 14 april in Hengelo Gld

Kruisbergseweg 8 - Hengelo Gld - Telefoon 0575 46 22 44 - www.herwersnissan.nl/sport

13 april:  9.00 uur - 20.00 uur
14 april: 10.00 uur - 17.00 uur

Nissan GT-R

Nissan 370 Z

Exclusief aanwezig:
Nissan GT4 raceauto



V e i l i g  e n  

Veilig sporten en bewegen 

Ingrid van Onna,
Directeur.

Wilt u recreatief zwemmen, werken aan uw gezondheid, 
conditie of leren zwemmen?

 

Sporthal De Hessenhal is multifunctioneel en geschikt voor 
individuele sport, teamsport en sporten in verenigingsverband. 

 

Zwemmen in Zorgbad Zonnewater betekent voor kinderen 
en volwassenen lekker bewegen in warm water (33 graden 
Celsius). 

Programma

C o n t a c t i n f o r m a t i e





BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

TIG LASSER M/V  
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr. VIO914777

Werkzaamheden
Het betreft het zelfstandig lassen van RVS onderdelen voor de ma-
chinebouw. Je werkt vanaf technische tekeningen en bent bekend 
met stuklijsten. Als TIG Lasser RVS bewerk je zelf de materialen 
zowel in de voorbereiding als in de afwerking.

Functie eisen
-  Minimaal afgeronde LTS/LBO metaal opleiding;
-  Relevante werkervaring als TIG Lasser RVS niv. 2/3;
-  Zelfstandig technische tekeningen kunnen lezen.

ENGINEER M/V  
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr. VIO918862

Werkzaamheden
Onder begeleiding van een project engineer werk je gedetailleerde 
tekeningen. Je denkt actief mee over de ontwerpfase. Bij het uit-
werken van het ontwerp houd je rekening met de geldende normen 
op het gebied van veiligheid en kwaliteit. Je krijgt een uitgebreid 
inwerktraject waarbij je kennis maakt met de producten en de ma-
nier van werken van deze opdrachtgever. Je krijgt veel ruimte voor 
eigen initiatief en verantwoordelijkheid en de kans jezelf verder te 
ontwikkelen.

Functie eisen
-  HTS – Werktuigbouwkunde;
-  Kennis van 3D Solidworks;
-  Kennis van aandrijftechniek, pneumatiek en hydrauliek;
-  Goede beheersing van de Engelse taal.

EMBALLAGE OPERATOR M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VIO918368

Werkzaamheden 
Je bedient de machines en onderneemt actie bij afwijkingen. De 
benodigde materialen haal je uit het magazijn en eventueel overge-
bleven materiaal voer je ook weer af. Je houdt de machines en de 
omgeving schoon. Je werkt volgens de normen van het kwaliteits-, 
arbo- en milieubeleid. Daarnaast voer je een deel van het preven-
tieve onderhoud uit en verhelp je zelf kleine storingen. Je neemt 
actief deel in autonoom onderhoud en verbeterprojecten (TPM). 
Indien nodig of gewenst, kunt je ook ingezet worden voor andere 
werkzaamheden. Het betreft een functie in 5 ploegendienst.

Functie eisen
-  Technische vaardigheden en inzicht op LBO+ niveau;
-  Kennis van kwaliteitszorgsystemen;
-  Flexibele en proactieve instelling;
-  Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord en geschrift;
-  In bezit van een geldig heftruckcertificaat.

SERVICE MANAGER M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VCP918130
 
Werkzaamheden 
Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden van service opdrach-
ten ten behoeve van de monteurs en tevens het aansturen van de 
monteurs, het ingeven van service opdrachten in het ERP systeem, 
het selecteren van onderdelen t.b.v. de service opdrachten en het 
eventueel (laten) inkopen van de onderdelen. Je hebt contact met 
klanten inzake service opdrachten. Je hebt incidentele klantbezoeken 
op locatie om service opdrachten met de klanten te bespreken. Daar-
naast houd jij je bezig met het controleren en verwerken van de uren 
van de monteurs en het facturen van service orders.

Functie eisen
-  Afgeronde opleiding op HTS niveau, liefst richting WTB;
-  Goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal;
-  Goede communicatieve vaardigheden.

WERKVOORBEREIDER M/V  
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VMK878348
 
Werkzaamheden
De werkvoorbereider is het eerste aanspreekpunt voor de productie 
en het magazijn. Je bent verantwoordelijk voor het creëren van een 
optimale productievoorbereiding. Belangrijke taken hierbij zijn het 
inkopen van de benodigde materialen, het plannen van de productie 
en het maken van calculaties. Je zorgt ervoor dat levertijden wor-
den gehaald en je organiseert de transportplanning van de projec-
ten. Door dit veelzijdige takenpakket ben je betrokken bij het gehele 
proces; van de productievoorbereiding tot aan de verzending.

Functie eisen
-  MBO+ /HBO denk- en werkniveau;
-  Ervaring als werkvoorbereider;
-  Affiniteit met techniek en machinebouw; 
-  Nauwkeurige, stressbestendige en flexibele persoonlijkheid; 
-  Communicatieve en organisatorische vaardigheden; 
-  Goede beheersing van de Nederlandse en Duitse taal.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

INTERNATIONAAL SUPERVISOR M/V
Fulltime - vacaturenr. VIO918864

In deze functie ben je de spil in de realisatie van projecten 
op locatie bij de klant. Hierbij ben jij vanuit het projectteam 
verantwoordelijk voor het traject van projectvoorbereiding tot 
en met eindrapportage na oplevering van het project. Je bent 
verantwoordelijk voor het montagebudget en uitvoering van 
het project met lokale inhuurkrachten. Per project verblijf je 
gedurende langere tijd (maximaal 6 weken aaneengesloten) op 
locatie bij internationale opdrachtgevers.

De kandidaat die wij zoeken beschikt over een werktuigbouw-
kundige opleiding op MBO+/HBO niveau met basiskennis van 
electro- en besturingstechniek. Daarnaast heb je aantoonbare 
kennis van pneumatiek, hydraulica en aandrijftechniek. Je bent 
praktisch ingesteld en hebt minimaal 3 jaar relevante werkerva-
ring en bent bereid veelvuldig te reizen. Je bent als supervisor 
een doorzetter met verantwoordelijkheidsgevoel en aanpas-
singsvermogen en bent in staat helder te communiceren met 
de klant en het projectteam. Het is belangrijk dat je de Engelse 
en Duitse taal goed beheerst.
 
Voor meer informatie kunt u zich richten tot Ingrid Olivier. 
Telefoonnr.: 0575 - 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.

Sensire wonen met zorg in Vorden zoekt
verzorgenden niveau 3 (basisteam én fl exteam)

 is onderdeel van Sensire. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

 

Sensire wonen met zorg
Solliciteren? Ga naar www.sensire.nl 
of neem contact op met Judith van Zelst 
(De Lindenhof), tel 06-12960006 
óf met Yvonne Eggink (De Wehme), 
tel 06-51231849. 

Vijf redenen om bij Sensire te werken:
1.  Je hebt de tijd om je klant persoonlijk 

te leren kennen.
2.  Je werkt op eigen kracht, met alle 

ondersteuning die je nodig hebt.
3.  Sensire heeft aandacht voor een goede 

balans tussen werk en privé.
4.  Je maakt gebruik van vernieuwende 
 technieken, zodat je meer tijd hebt 

om dátgene te doen waarvoor jij de 
zorg in ging.

5.  Je krijgt alle ruimte om jezelf te 
ontwikkelen.

Theo Hoitink Transport B.V. is een nationaal / 

internationaal transportbedrijf. Wegens uitbreiding 

van onze werkzaamheden zoeken wij op korte 

termijn 

nationale / internationale chauffeurs

Je bent zelfstandig, klantgericht, flexibel en zorg-

vuldig met materieel. Je vindt het geen bezwaar 

om van maandag tot en met vrijdag van huis te 

zijn. 

Tevens ben je in bezit van:

-  chauffeursdiploma of code 95

-  rijbewijs CE

-  digipas 

Als je interesse hebt in deze functie, kun je bellen 

voor het maken van een afspraak, tel: 0544-

371454, of mail je CV naar info@hoitink.com.



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 15 van 10 t/m
14 april 2012www.ah.nl

H E N G E L O 

BONUSaanbiedingen

OPENINGSTIJDEN


