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Noord

Vorden - Het Voorjaarsconcert van 
Harmonie Vorden had zaterdag-
avond 11 april in sporthal ‘t Jebbink 
als thema ‘Concert In Vrijheid’ mee-
gekregen. Een keuze die niet alleen 
geïnspireerd was op 70 jaar bevrij-
ding maar op de vrijheid die er sinds 
deze tijd in Nederland is. “We zijn 
een tolerant en vrij land waar ieder-
een kan en mag zeggen wat hij of zij 
wil. Dat is de reden om vanavond 
niet alleen stil te staan bij 70 jaar 
bevrijding maar het thema ook heel 
breed maken”, aldus voorzitter Wout 
Dekkers in zijn welkomstwoord. 
En inderdaad ‘Concert In Vrijheid’ 
werd een afwisselend concert waar-
aan naast het harmonieorkest en de 
slagwerkgroep ook de majorettes 
hun medewerking verleenden. De 
majorettes traden overigens voor de 
allerlaatste keer op, want de majoret-
teafdeling binnen Harmonie Vorden 
wordt opgeheven.

Om een groot publiek te kunnen ver-
welkomen was sporthal ‘t Jebbink om-
gebouwd tot een concertzaal. Vorig 
jaar pakte het harmonieorkest onder 
leiding van dirigent Berjan Morsink 
flink uit om te laten zien dat men heel 
veel mogelijkheden heeft. Dit jaar 
deed men daar nog een schepje bo-
venop. Harmonie Vorden wil namelijk 
van haar ‘oubollige imago’ af. En daar 
werkt iedereen binnen de vereniging 
hard aan. En het moet gezegd worden. 
Harmonieorkest Vorden slaagde daar-
in meer dan voldoende.

Het harmonieorkest opende met de 
bekende toepasselijke overture Jubi-
lance. De muziekcommissie die het 
programma had samengesteld kwam 
in aanloop naar het concert al snel 
tot de conclusie dat er veel muziek is 
te vinden die met het thema ‘Vrijheid’ 
kan worden geassocieerd. Men vond 
het jammer om daar niets mee te doen. 
Zo speelde het orkest onder meer het 
nummer ‘Imagine’ van John Lennon 
en natuurlijk een Glenn Miller Medley. 
De slagwerkgroep onder leiding van 

Mike de Geest speelde onder andere 
het door Jeff Wayne gecomponeerde 
‘The Eve Of The War’. Een prachtig stuk 
dat gearrangeerd is voor melodisch 
slagwerk dankzij de samenwerking 
met de slagwerkgroep van De Een-
dracht uit Hummelo. Ook het nummer 
‘Oradour sur Glane’ maakte indruk.
De majorettegroep onder leiding van 
instructrice Manon Bonnink verzorg-
de tijdens een nummer van het orkest 
(Van Oranje) en de slagwerkgroep 
(Concentration) een bijpassende dans 
op de zaalvloer. De uit nog maar zes 
leden bestaande groep spetterende 
solo vlak voor de pauze op het num-
mer ‘Connected’ nog eenmaal voor het 
voetlicht. “We zijn op dat gebied mis-
schien wel ingehaald door de tijd. En 
met maar vier leden kunnen we geen 
representatieve majorettegroep meer 
op de been brengen”, aldus Wout Dek-
kers.

Dat de harmonie over talenten be-
schikt, bewijst de soliste Jacqueline 
Brummelman die het nummer ‘Sweet 
Sunset’ en ‘Oblivion’ op een fantas-
tische wijze op haar hobo vertolkte. 
Maar ook het nummer ‘A Tribute’ to 
Edith Piaff maakte indruk met op de 
achtergrond prachtige lichtbeelden 
die waren verzorgd door Leonie Mas-
selink.
Als uitsmijter kon presentator Tim-
my van Lingen het nummer ‘Ever so 
Samba’ aankondigen dat gezamenlijk 
door orkest en slagwerkgroep werd ge-
bracht.

Hiermee besloot Harmonieorkest Vor-
den een heerlijke muzikale avond die 
meer publiek had verdiend. Vorden 
mag trots zijn op een harmonie die met 
veel enthousiasme bezoekers weet te 
boeien met muziek van hoog niveau.

De majorettegroep van Harmonie Vorden trad zaterdagavond voor de allerlaatste keer op. 

Vorden mag trots zijn op een harmonie die met veel enthousiasme bezoekers weet te boeien

Heerlijke avond Harmonieorkest Vorden

Thema ‘Concert 
In Vrijheid’ zeer 
toepasselijk
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0575 - 52 25 94

vanaf 20 personen

voor 9,99 p.p

 

0573 - 251761

        Neem jij het initiatief?   

 “Als er een manier is om het beter te doen, vind die dan.”
                                                                                 Geïnspireerd door Thomas A. Edison

Software Engineer

 Traineeship Engineering

Sr. Constructeur WTB

Technisch Manager

Vacaturenummer: 6149

Vacaturenummer: 5895

Vacaturenummer: 6136

Vacaturenummer: 6134

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

Wil je werken aan uitdagende projecten als lid van een inspirer-

ende werk community? Word onze ambassadeur in de techniek.

Ontvang het laatste nieuws het eerst! Like ons op Facebook:  /ContactVorden

IK WIL OERRR

Meld je aan op OERRR.nl

www.contact.nl



WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

“Het bijzondere zit vaak verborgen in het gewone”

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

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

persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

wist u dat 

er verschillende mooie 

locaties zijn waar je een

uitvaart kunt houden?

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de overwel-
digende belangstelling, kaarten, steunbetuigingen en 
prachtige bloemen die wij mochten ontvangen na het 
overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa

Gerard Hakvoort

De leegte blijft, maar uw betrokkenheid geeft ons kracht 
om verder te gaan.

   Marietje Hakvoort-Aarnink
   Kinderen en kleinkinderen

Vorden, april 2015

Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van 

onze broer, zwager en oom

Dik Brummelman

zeggen wij u hartelijk dank.

Namens de familie:

Annelies Hummelink-Brummelman

Vorden, april 2015

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

0575 46 26 40

• Gratis controle van uw
 kunst- of klikgebit.

• Geen verwijzing nodig 
 van de tandarts.

• Spoedreparaties klaar 
 terwijl u wacht.

• Nieuw kunstgebit in één dag.

• Vergoedingen worden 
 grotendeels vergoed
 vanuit de basisverzekering.

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

 Houtkachels  Gaskachels
 Pelletkachels  Haarden

Onze showroom is geopend op: 
Donderdag 13.00 - 17.00 uur 
Vrijdag  09.00 - 17.00 uur 
Zaterdag  09.00 - 16.00 uur

Andere dagen op afspraak.

Kerkhoflaan 11

7251 JW Vorden

0575-470354

06 17236100

www.hetkacheltje.nl

IJssel
computerservice
Thuisservice voor particulier én MKB

• Betrouwbare en goede service  

aan huis

• Vakkundige, snelle reparaties en 

onderhoud

• Geen voorrijkosten*

• Gratis vervangende PC of  

laptop tijdens reparatie

• Ook voor al uw vragen en advies

Bel 0575-451000 of  

* zie www.ijsselcomputerservice.nl
Cursus bewust beter bewegen
In 6 lessen van 1 uur leer je in een kleine groep onder begeleiding van 
een Cesar therapeut een set oefeningen (3B – stretch). Hierbij komt het 
hele lichaam aan bod. 

Je wordt je bewust van onnodige spierspanning en je leert deze door middel 
van de oefeningen te verminderen. Vergroot je bewegelijkheid en herstel je 
originele bewegingspatroon. 

Doel cursus
Vergroot je lichaamsbewustzijn
Verbeter je coördinatie en balans
Vergroot je mogelijkheden in ontspannen
Leer efficiënt en pijnvrij bewegen

Na de cursus heb je een set oefeningen die je binnen 10 tot 20 minuten 
dagelijks uit kan voeren om je bewegingspatroon te onderhouden. 

De cursus start op donderdag 23 April. Geef je dus snel op want er kan 
maar een beperkt aantal deelnemers mee doen. Kijk voor de overige data, 
tijden, kosten en overige informatie op www.cesardynamiek.nl  
of ga naar onze facebook pagina www.facebook.com/cesardynamiek

Voor vragen of aanmelden mag je mailen of bellen naar:
info@cesardynamiek.nl
0651723800

Cursus   Bewust
Beter   Bewegen

                         

EEN DIERBARE OVERLEDEN?
Stuur uw tekst naar:
advertentie@contact.nl
advertentie@groenlosegids.nl Voor informatie:
advertentie@elna.nl Tel. 0544-371323
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Vrouwen van Nu bewondert 
wagens fruitcorso Tiel
Vorden - De regionale agrarische 
commissie van Vrouwen van Nu 
heeft voor maandag 21 september 
een reisje naar Tiel georganiseerd.

Op de derde zaterdag in september 
wordt jaarlijks het bekende fruitcorso 
in Tiel gehouden. De dagen erna zijn 
de wagens nog te bewonderen op de 
Veemarkt in Tiel? Voor Vrouwen van 
Nu een reden voor een bezoekje, zo-

dat ieder in z’n eigen tempo de prach-
tige creaties kan bewonderen. Ook 
zullen er bouwers van de wagens aan-
wezig zijn om uitleg te geven. Leden 
van de afdeling Vorden van Vrouwen 
van Nu kunnen voor meer informatie 
terecht bij Rikie Norde.
   

 ▶ Rikie Norde: 0575 551622 of 
rikienorde@hotmail.com

   

Oecumenische Vrouwengroep Wichmond/Vierakker

Bezoek glasblazerij Laren
Wichmond - Woensdagmiddag 29 
april 2015 gaat de Oecumenische 
Vrouwengroep Wichmond/Vierak-
ker op bezoek bij de glasblazerij 
Martorell in Laren.

Verschillende technieken zullen ge-
demonstreerd worden. Het aantal 
deelnemers is beperkt. Dus wilt u ze-
ker zijn van een plekje, geeft u zich 

dan zo spoedig mogelijk op bij het se-
cretariaat: mw. Henny Krijt, telefoon 
0575-441992; email rh.krijt@upcmail.
nl. Verzamelen woensdagmiddag 
29 april om 14.00 uur bij de kerk te 
Wichmond. Men gaat zoveel mogelijk 
gecombineerd met eigen auto’s.
Meer informatie volgt woensdag-
avond 15 april op de verenigings-
avond.

   

Reumafonds bedankt
Vorden / Kranenburg
Vorden/Kranenburg - Het Reuma-
fonds bedankt alle collectanten, co-
mitéleden en bewoners in Vorden 
/ Kranenburg voor hun grote inzet 
en bijdrage aan de landelijke col-
lecteweek. Tijdens de collecte van 
16 t/m 21 maart 2015 is in Vorden 
en Kranenburg in totaal € 2.496,89 
opgehaald, waarvan € 525,27 in Kra-
nenburg. 

Hiermee levert Vorden en Kranen-
burg een belangrijke bijdrage aan de 
reumabestrijding in Nederland. In 

Nederland leven bijna twee miljoen 
mensen een reumatische aandoe-
ning. Reuma is niet te genezen of te 
voorkomen en kan jong en oud over-
komen. Mensen met reuma hebben 
vooral last van pijn en moeheid. Het 
Reumafonds strijdt voor een beter le-
ven met reuma en is blij met iedere 
gift die hieraan bijdraagt. Bankreke-
ningnr: NL86RABO0123040000, Am-
sterdam.
   

 ▶ www.reumafonds.nl
   

PCOB bespreekt Alzheimer
Vorden - Op donderdag 23 april 
om 14.00 uur houdt de PCOB afde-
ling Vorden en omstreken de laatste 
maandelijkse bijeenkomst voor de 
vakantieperiode in De SooS te Vor-
den.

Dan komt mevrouw L. Waterlander te 
Zutphen van de Alzheimer vereniging 
Zutphen, Lochem, Vorden e.o. spre-
ken over het actuele onderwerp “Alz-

heimer”. Dit gaat vaak gepaard met 
dementie, een actueel onderwerp bij 
het ouder worden. Tijdens deze verga-
dering zal de heer F. Midden afscheid 
nemen als voorzitter. Komt allen deze 
bijeenkomst bijwonen.
Op vrijdag 22 mei ‘s middags vindt de 
voorjaarsexcursie plaats naar Laren 
(Gld.): een bezoek aan de glasblazerij. 
Opgeven bij mevr. A. Rigterink (0575-
552933).

   

Opbrengst collecte

Gehandicaptensport
Vorden - Bij voetbalvereniging Vorden is onlangs een collecte gehouden 
voor de gehandicaptensport. 

Deze collecte heeft het mooie bedrag 
van € 2479,64 opgebracht. De organi-
satie, Anita Pierik en Xaveria Bohmer, 

bedanken hierbij alle collectanten en 
gulle gevers. En hopen volgend jaar 
weer een beroep op u te mogen doen.

   

Leerling wint vakwedstrijd
Wichmond - Leerling Jeroen Tim-
mers is woensdag 8 april Neder-
lands kampioen geworden op de 
vakwedstrijden in Wageningen.  
Leontien van Moorsel, ambassadeur 
van de ambachtelijke bakkerijbran-
che, zette de prijswinnaar in het 
zonnetje.

Hij deed mee in de categorie brood en 
banket.Voor de wedstrijd heeft hij een 
sinaasappelcanache koek gebakken 
en briochebroodje met mango. Jeroen 
is tweedejaars student aan het Graaf-
schap college in Doetinchem en werkt 
twee dagen per week bij bakkerij Bes-
selink in Wichmond. Hij is ambitieus, 
leergierig en zeer gemotiveerd om het 
vak te leren. Deze prijs is dan ook een 
heel mooie bekroning op zijn werk en 
een goede start voor zijn loopbaan als 
bakker. U zult in de toekomst zeker 
meer van hem gaan horen en proe-
ven!

Vorden - Dressuurbanen, springring, 
water, toiletten. EHBO, secretariaat, 
consumptietent en losrijbanen. De 
deelnemers en bezoekers aan het 
jaarlijkse Concours Hippique van 
Rijvereniging en Ponyclub De Graaf-
schap werden zaterdag en zondag 
op de weilanden van Het Geldersch 
Landschap voor Kasteel Vorden keu-
rig middels handwijzerborden naar 
de locaties verwezen waarop men 
naar op zoek was. Met het concours 
opende RV en PC De Graafschap het 
zogenaamde ‘groene seizoen’. 

Door de spring- en dressuur amazo-
nes en ruiters werden afgelopen week-
einde namelijk de overdekte rijhallen 
ingeruild voor de buitenbanen in Vor-
den. Normaliter gebeurt dat steevast 
in het eerste weekeinde van april. Ter-
wijl de reclamevlaggen zaterdagmid-
dag strak aan de mast wapperen, ver-
richt de nieuw beoogde voorzitter van 
RV en PC De Graafschap Jorien Papen 
de eerste prijsuitreikingen in de tent. 
Er zouden er gedurende de twee da-
gen nog talloze volgen. Het wedstrijd-
secretariaat dat zich in een grote rode 
bouwkeet had verschanst kon uitein-
delijk iets meer dan duizend starts uit 
heel Oost-Nederland noteren. En die 
hadden zich dit jaar allemaal digitaal 
ingeschreven. “En dat was best wel 
spannend. Het digitaal inschrijven was 
voor ons namelijk nieuw”, aldus Jorien 
Papen die bijna twintig jaar de coör-
dinatie van het wedstrijdsecretariaat 
voor haar rekening had genomen. Met 
een kleine tweehonderd vrijwilligers 
die één of meer dagdelen de handen 
uit de mouwen staken, verliep het con-
cours volgens het draaiboek. RV en PC 
De Graafschap telt momenteel ruim 
honderd actieve leden: rijdende leden 
en zogenaamde ‘startkaarthouders’. 
De Graafschap heeft ook zogenaamde 
‘Pamperleden’. Jorien Papen: “Jonge 

leden die de eerste kneepjes van de 
paardensport leren met de hoop dat ze 
doorstromen naar de wedstrijdruiters 
van de ponyclub.” Kinderen in de leef-
tijd van zes tot en met dertien jaar kun-
nen meedoen aan de Bixie rubrieken. 

Deze Bixie proeven zijn ontwikkeld 
door de KNHS en bedoeld om jonge 
ruiters en amazones spelenderwijs 
kennis te laten maken met de sport. Er 

zijn Bixie rubrieken in dressuur, sprin-
gen en mennen die onderverdeeld zijn 
in drie niveaus: de lichtste klasse (AA), 
de middenklasse (A) en de zwaarste 
klasse (B1). Bij de Bixie proeven hoeft 
men niet eerst een winstpunt te halen 
in de dressuur voordat je mag gaan 
springen.
Successen van leden van RV en PC De 
Graafschap tijdens het concours wa-
ren te noteren voor Danice Brown met 
een eerste plaats in het L springen po-
ny’s en Lucille van Bolderick werd op 
haar eerste Bixie wedstrijd in klasse A 
eerste. De tweelingzusjes Joyce en De-
mi Mennings werden eerste en tweede 
in de B1 Bixie terwijl hun moeder Ka-
rin Groot Jebbink zondag derde werd 
in klasse L2 dressuur bij de paarden. 
In deze klasse wist Martine Helmink 
tweemaal een eerst plaats te behalen. 

Vorden - Veelal is het liefde op het 
eerste gezicht. En als je eenmaal 
met het virus besmet bent, is er 
geen houden meer aan. Tientallen 
‘Kever’ bezitters troffen elkaar afge-
lopen weekeinde rondom het meer-
tje van camping De Grasplas aan de 
Ruurloseweg in Vorden. Het weer 
werkte zaterdag absoluut niet mee. 
Mondjesmaat druppelden de deel-
nemers binnen. De spandoeken van 
Keverclub Overijssel staan bol van 
spanning in de wind te wapperen.

Als Jan en Corrie Elders uit Loenen 
hun kever uit 1974 tussen de rood 
witte linten parkeert, is er nog een 
zee aan ruimte. Sinds vier jaar rijd het 
echtpaar een ‘tweede’ auto. Puur voor 

de liefhebberij. Het opvallende aan 
hun kever is de kleurstelling. Die is 
met wit en grijs niet origineel. “Maar 
wij vinden die kleuren mooi”, zo laat 
Jan weten. De belangstelling valt hem 
tegen. “Morgen wordt het drukker”, zo 
laat voorzitter Jeffery Berendsen uit 
Ruurlo van de organisatie weten. En 
inderdaad zondag is het terrein veel 
voller gelopen. Grofweg kan men drie 

generaties ‘Kevers’ onderscheiden. 
Ten eerste de ‘veteranen’ uit de peri-
ode 1945-1957. Dat zijn de ‘brilkevers’ 
met een gedeelde achterruit en een 
ovalen achterruitje. Dan zijn er de 
modernere Kevers die net als de vete-
ranen nog een klassieke look hebben 
dankzij hun ‘liggende koplampen’ 
maar technisch wat moderner zijn. 
Vanaf 1968 krijgen alle Kevers staande 
koplampen. En dan komen de mo-
dernste Kevers die tot 2003 gebouwd 
werden. De productie in Duitsland 
stopte in 1978. Kevers die in Europa 
op de markt kwamen werden toen uit 
Mexico geïmporteerd. De allerlaatste 
Kever rolde in 2003 in Brazilië van de 
productieband.

Roestbak
Een van de oudste ‘roestbakken’ op 
het treffen is die van Kees Dute uit Bel-
trum. Geen personenauto maar een 
pick-up uit 1970 met een verlaagde 
laadbak. “Voorlopig blijft die in deze 
staat”, zo vertelt Kees die zijn ‘blikvan-
ger’ naast een tweetal auto’s van Peter 
Klein Gunnewiek uit Groenlo heeft 
geparkeerd. Klein Gunnewiek heeft 
een verzameling van drie kevers. Die 
van het Baja model is wel de meest 
opvallendste. Een rallymodel voor 
‘off the road’. Intussen vermaken een 
aantal deelnemers zich tijdens de be-
hendigheidswedstrijd. Een VW Kever 
politiebus dient als ‘speeltje’. De bus 
moet zo snel mogelijk voor- en ach-
teruit worden geparkeerd tussen de 
roodwitte linten en pylonen. En dat 
is nog niet zo eenvoudig zonder rem-
bekrachtiger en een duo passagier die 
buiten uit het raam een ei op een lepel 
moet zien te houden. Hilariteit volop.

Het is tekenend voor de ontspannen 
sfeer tijdens het treffen. Regio Overijs-
sel van Keverclub Nederland kijkt dan 
ook tevreden terug op het treffen.

Een behendigheidsproef met een oude politiebus behoorde tot het treffen. 

Anne Jonker van LR De Graafschap met Rablon in de Z1 dressuurklasse.

“Als je eenmaal met het virus besmet bent, 
is er geen houden meer aan”

LR en PC De Graafschap opent nieuwe 
‘groene’ seizoen met concours

Meer dan duizend 
starts verdeeld 
over twee dagen

Een VW Kever 
politiebus diende 
als ‘speeltje’

Jeroen ontvangt de prijs van Leontien.
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Kluswijs Ruurlo  De Venterkamp 10  7261 AH Ruurlo  www.kluswijs.nl

Kluswijs 
ruurlo

Gewijzigde 
openingstijden!
Maandag t/m vrijdag: 8.30 - 19.00 uur 

Zaterdag:  8.30 - 17.00 uur 

Zondag:  12.00 - 16.00 uur

LET OP:
Tot 1 juli 2015  

 

  

GRATIS ISOLATIEADVIES!

Hengelo GLD  |  Ulft  |  Zevenaar  |  Elst GLD

0575 - 46 81 81 | www.bouwcenterhci.nl | www.hci.nl

Het bestuur van de Stichting Kinderopvang 
de Morgenster te Zutphen zoekt een
 Directeur  (18 uur, evt uit te breiden 
met extra uren te maken op de groepen).
Met ingang van 1 juni 2015.  

Wij zijn op zoek naar iemand die vanuit de 
antroposofische grondslag leiding wil geven aan 
onze kleinschalige kinderopvang organisatie. 

Meer informatie vind je op 
www.morgensterzutphen.nl

Graag jouw sollicitatiebrief met CV 
uiterlijk 24 april 2015.

Antroposofisch Kindercentrum

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van 14 t/m 20 april 2015

Burgemeester Galleestraat 6a

7251 EB Vorden

Tel.: 0575-550850

LEKKER LOKAAL...

Hollandse trostomaten

         500 gram  0.99

Sappige SATSUMA 

mandarĳ en        
15 voor   2.98

 

Zoete perssinaasappelen

VOL SMAAK!  

voordeelzak à 3 kilo   3.99

Kant-en-klare chili con 

carneschotel met witte 

rĳ st en groenten         p.p.  5.98    
(bĳ  aankoop van deze maaltĳ d 
rauwkost naar keuze voor €1,-)

NIEUW!!!

Verse maaltijden
service

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

Bĳ  interesse bel 0575-550850.

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

Aanbiedingen zijn geldig van 13 t/m 18 april

MAALTIJD IDEE

Gegrilde Kippenpoten

 4 stuks 398

KEURSLAGERKOOPJE

Gehakt  
cordon bleus
  ELKE 4E GRATIS

SPECIAL

Pittige
puntpaprika

per stuk 275

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Varkensrollade  
heerlijk gekruid
  500 gram 498

VLEESWARENKOOPJE

150 gram filet speciaal + 100
gram boterhamworst

samen 339

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

Dorpsstraat 27
Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

www.spannevogel.nl

BINNENZONWERING UIT 
ONZE HUISCOLLECTIE

NU MET 25% KORTING*
O.A. OP ROLGORDIJNEN, 

VOUWGORDIJNEN, 
DUETTES, ETC. 

* bestellen tussen 20 april en 23 mei 2015
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Nieuwe stek voor Sensire 
dagbegeleiding De Klimop
Vorden - De dagbegeleiding van 
Sensire De Klimop is verhuisd naar 
Weppel 5 in Vorden. Hiermee is een 
langgekoesterde wens in vervulling 
gegaan.

Zowel Sensire als de gemeente ziet 
het belang van dagbegeleiding. De 
samenwerking met de huisartsen, 
vrijwilligersorganisatie, het demen-
tienetwerk en Sensire thuiszorg zal 
intensiever worden, met als doel de 
zorgbehoefte nog beter af te stemmen 
op de individuele wensen en moge-
lijkheden van de bezoekers.
De Klimop kan de hele week een goed 
dagritme bieden aan de bezoekers, 
want Sensire biedt dagbegeleiding op 
alle werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur. 
“Naast de specifieke begeleiding mer-
ken wij dat het hebben van een struc-
turele dagindeling voor alle deelne-
mers een duidelijke houvast geeft. Dit 
geeft invulling, een doel en vreugde in 
het leven,” aldus Diana Bruil, activitei-
tenbegeleidster.

Kenmerkend aan de nieuwe locatie 
is de kleinschalige intieme sfeer van 
een huiskamer die de ruimte uit-
straalt, wat overeenkomt met de eigen 
thuissituatie. “Wel in een huiskamer 
zijn, maar niet alleen. Vergezeld met 
een lekker kopje koffie en een fijn 
gesprek, dat in de praktijk nog altijd 
voornamelijk wordt gevoerd in onze 
Achterhoekse streektaal,” zegt Diane 
Wesselink.
Er wordt gewerkt vanuit vaste thema’s 
en vanuit verschillende disciplines. 
Denkt hierbij aan koken, bakken, 
sport en spel, handvaardigheid en 
bloemsierkunst. “Door het samen op-
pakken komen de bezoekers beter in 
contact met elkaar en ontstaat er een 
bepaalde “reuring”, die doet denken 
aan vroegere tijden. Het gevoel van 
erbij horen en deelnemen is belang-
rijk,” vertelt Cindy Kuiperij, activitei-
tenbegeleidster.
Meer informatie over Sensire De 
Klimop:(0314) 356424 of 24 uur per 
dag via 0900 - 8856.

   

KunstBus Vorden succes
Vorden - Dit jaar kunt u al weer voor 
de 7de keer met de KunstBus uit-
gaan. De opzet om juist iets te or-
ganiseren voor 60+ ouderen is suc-
cesvol. Deze groep gaat namelijk iet 
snel alleen op pad, omdat het niet 
gezellig is of omdat er beperkingen 
zijn door de leeftijd.

Om de “uitstapjes” zo gevarieerd 
mogelijk te maken, kon men telkens 
kiezen uit museumbezoek, zang- en 
dans voorstellingen, toneel en klas-
sieke muziek. Afgelopen seizoen 
2014-2015 was het bezoek aan het 
museum Wasserburg Anholt in Duits-
land heel bijzonder. Hun vaste col-
lectie van Hollandse meesters uit de 
17e eeuw in de pronkzaal en een fraai 
aangelegde slottuin waren een genot 
voor het oog. Helaas was de toegan-
kelijkheid voor rollators was op enkele 
plekken niet goed. Dit jaar was er he-
laas een concert, namelijk dat van Wi-
bi Soerjadi, dat niet kon doorgaan. Er 
waren onvoldoende aanmeldingen. 
Het toneelstuk “De ontdekking van 
de hemel” naar de roman van Harry 
Mulisch werd door een groot aantal 
kunstbusreizigers zeer gewaardeerd. 
Een kleiner aantal vond het een min-

der geslaagde bewerking. Het spette-
rende optreden van Tineke Schouten 
met haar “Amerikaanse” show “Ge-
woon doen” gaf de nodige lachsalvo’s 
en soms ook ontroering. En er waren 
zeer goede plaatsen voor de mensen 
met rollator in Amphion Doetinchem.
De formule van de Kunstbus heeft 
haar kracht bewezen en de organi-
satie zal haar best doen om voor het 
komende seizoen opnieuw een aan-
trekkelijk programma voor u samen 
te stellen en goede plaatsen te reser-
veren, ook voor mensen die slecht 
ter been zijn. Hou de komende tijd 
het weekblad Contact en het vereni-
gingsnieuws in de gaten. Daarin zal 
het programma voor het komende 
seizoen worden aangekondigd.
De KunstBus is mede mogelijk ge-
maakt door de Stichting Welzijn Vor-
den. Zij heeft de KunstBus vanaf het 
begin gesteund, administratief en fi-
nancieel. Zo ook dit jaar. Wilt u meer 
weten, dan kunt u inlichtingen krijgen 
bij de leden van de Werkgroep Kunst-
bus Vorden: Antoinnette Timmer 
(0575 552027), Nienke Slabbekoorn 
(0575 846368), Lamien Nijhoff (0575 
552118) en Josefine Meijer (0575 
547930).

   

PKV op school Het Hoge
Vorden - Afgelopen week waren er kuikens van de PKV te gast op school Het 
Hoge. Kleine kuikentjes eten veel en groeien onvoorstelbaar hard en zijn dus 
maar heel kort kuikentje! Na de paasviering van donderdag gingen ze weer 
terug naar hun eigen vertrouwde plek. Hartelijk dank PKV!

Vorden - Vordenaar Jan Martens 
schildert al meer dan 35 jaar, heeft 
een carrière opgebouwd in het 
schilderen en exposeren van zijn 
werk in de naïeve stijl en exposeert 
in binnen- en buitenland. 

Het kunstwerk is 2 meter hoog en 5 
meter lang. Voordat het schilderij zijn 
weg vindt naar een receptie, aula of 
groot kantoorgebouw, zocht Jan Mar-
tens naar een mogelijkheid om het als 
eerste te laten zien aan de inwoners 
van Vorden en de gemeente Bronck-
horst en aan de bezoekers van het 
dorp. Dankzij bedrijfsmakelaar Tho-
ma staat dit kunstwerk in de etalage 
van de winkel waar voorheen Blokker 
gehuisvest was, aan de Zutphenseweg 
in Vorden. Meer informatie janmar-
tens@naievekunst.nl. Jan Martens is trots op zijn enorme, moderne kunstwerk. 

Inwoner van Vorden heeft twee jaar gewerkt aan modern kunstwerk

Kunstwerk bestaat uit 50 schilderijen

Zutphen - Zondagmiddag 26 april 
geeft Martine Letterie een lezing voor 
kinderen én volwassenen over haar 
nieuwste boek Eenzaam in de oorlog 
in de Bibliotheek van Zutphen. Ze 
baseerde het verhaal op de aangrij-
pende oorlogsgeschiedenis van oud-
politicus Ed van Thijn en schreef het 
boek in opdracht van het Herinne-
ringscentrum Kamp Westerbork. De 
lezing wordt georganiseerd door de 
Bibliotheek Zutphen en Boekhandel 
Van Someren & Ten Bosch.

Ed van Thijn (1934) heeft als Joods 
jongetje de Duitse bezetting van be-
gin tot eind aan den lijve ervaren: de 
razzia’s, het ‘verdwijnen’ van opa en 
oma, opgesloten in kamp Westerbork, 
gescheiden worden van zijn ouders, 
onderduiken op achtereenvolgens 18 
verschillende adressen, verraden, ge-
vangengenomen en opnieuw kamp 

Westerbork, waar hij op 12 april 1945 
werd bevrijd. Jaren later werd Ed van 
Thijn minister van Binnenlandse Za-
ken en was hij elf jaar lang burgemees-
ter van Amsterdam.

Voor het onderzoek dat voorafging aan 
Eenzaam in de oorlog sprak Martine 
Letterie met verschillende overleven-

den die als kind ondergedoken waren. 
Een van hen is Ronny Pouw-de Jong. 
Zij zat gedurende een korte periode sa-
men met Ed van Thijn ondergedoken 
in het ‘rubberen huis’ in Brunssum bij 
de familie Vermeer. De lezing van Let-
terie bestaat uit twee delen: in het eer-
ste deel vertelt ze over haar onderzoek 
en de achtergrond van het boek, in het 
tweede deel interviewt ze Ronny Pouw 
over haar onderduikervaringen.
Veel leerlingen doen op hun school 
mee aan het leesproject Vergeten Oor-
log van de Bibliotheek, waarbij ze le-
zen over de Tweede Wereldoorlog en 

in gesprek gaan met een ooggetuige. 
Kinderen vanaf 10 jaar zijn daarom 
van harte uitgenodigd om met hun 
(groot)ouders te komen luisteren.

De Bibliotheek (Broederenkerkplein 2, 
Zutphen) opent om 14.30 uur de deu-
ren. De lezing begint om 15.00 uur en 
duurt tot circa 16.30 uur. Na afloop is er 
gelegenheid om het boek te kopen en 
te laten signeren.
Kaarten à € 2,00 (incl. koffie/thee/fris) 
zijn te koop bij de Bibliotheek Zutphen 
en bij Boekhandel Van Someren & 
Ten Bosch.

Martine Letterie  tijdens haar lezing ‘Eenzaam in de oorlog’.

Lezing ‘Eenzaam in de oorlog’ door Martine 
Letterie uit Vorden

Vorden - “Bij Rabobank Noord- en 
Oost-Achterhoek zijn we erg betrok-
ken bij de samenleving. In onze om-
geving bruist het van de initiatieven 
om het economische, sociale en cul-
turele leven te verbeteren. Het Coö-
peratiefonds van Rabobank Noord- 
en Oost-Achterhoek steunt zulke 
projecten.”

Met deze woorden overhandigden 
Johan Visschers en Erik Bloemen-
daal van Rabobank Noord- en Oost-
Achterhoek zaterdagavond 11 april de 
waardecheque van 7500 euro uit het 
Coöperatiefonds van de bank aan de 
voorzitter van de Harmonie Vorden, 
Wout Dekkers tijdens het ‘Concert in 
Vrijheid’ in sporthal ‘t Jebbink. Van 
het bedrag van de waardecheque heeft 
Harmonie Vorden inmiddels onder 
meer twee trombones en ondersteu-
nend materiaal voor het jeugdorkest 
gekocht. “Het is een zeer welkome 
financiële aanvulling naast onze jaar-
lijkse slaatjes- en oliebollenactie en 
de donateurs inkomsten”, aldus Wout 

Dekkers. Rabobank Noord- en Oost-
Achterhoek stort jaarlijks 1.5 procent 
van de winst in het Coöperatiefonds. 
Dat bedrag besteed men aan projec-
ten die bijdragen aan het welzijn en 
de leefbaarheid van de regio. Iedere 

instelling/vereniging zonder winst-
oogmerk komt voor een bijdrage uit 
het Coöperatiefonds in aanmerking. 
De leden van de bank beslissen uit-
eindelijk welke projecten een bijdrage 
ontvangen. 

Wout Dekkers (r) ontvangt cheque van Johan Visschers (m) en Erik Bloemendaal (l).

Harmonie Vorden ontvangt 7500 euro uit 
Coöperatiefonds van Rabobank

Martine sprak 
met verschillende 
overlevenden

In week 18 (week van Koningsdag) 
verschijnt Weekblad Contact
gewoon op dinsdag 28 april.

Advertenties en kopij kunt u aanleveren 
tot donderdag 23 april  12.00 uur.
advertenties: advertentie@contact.nl 
redactie:  redactie@contact.nl
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Bronckhorst - Jopie Wullink werkt 
sinds 1991 bij de VVV Bronckhorst, 
nu in de functie van coördinator. 
Vanwege het wegvallen van ge-
meentelijke subsidie, was 2014 een 
turbulent jaar, maar inmiddels is de 
VVV nieuwe stijl een feit.

Was dat niet schrikken, al die ge-
ruchten over dat de VVV zou ophou-
den te bestaan?
Jawel, maar we zijn nu alweer zo hard 
aan de slag! Met al die fantastische 
mensen die zich voor de VVV inzet-
ten, raakt dat dan ook weer snel op de 
achtergrond.

Maar er is wel wat gebeurd toch?
Onrust bij ondernemers, onrust bij 
de bevolking en onrust in de hele 
gemeente. Dat is jammer omdat we 
ontzettend ons best hebben gedaan 
Bronckhorst toeristisch op de kaart 
te zetten. Niet in de laatste plaats de 
ongeveer 50 vrijwilligers.

Betekent die onrust ook betrokken-
heid?
Jazeker, overal word je aangespro-
ken door mensen die vinden dat de 
VVV moet blijven: ‘Het kan toch niet 
zo zijn dat er geen VVV meer is!’ Het 
betekent wel dat nu de gemeente is 
gestopt met financieren, het voortbe-
staan meer afhankelijk is van de on-
dernemers en inwoners. We moeten 
het nu financieel van leden en dona-
teurs hebben.

Wat is er veranderd?
De belangrijkste verandering is dat 
we afscheid hebben moeten nemen 
van betaalde krachten. Inmiddels is 
dat deels opgevangen door mensen 
die zich vrijwillig inzetten voor het 
toerisme in Bronckhorst. Maar we 
hebben nog meer vrijwilligers nodig.

En verder?
Verder zijn sommige taken en pro-
jecten verlegd naar Stichting Achter-
hoek Toerisme. Bijvoorbeeld het on-
derhouden van de fiets- en wandel-
routes waarvan de coördinatie door 
de gemeente bij de VVV was gelegd. 
Nu ligt dit bij St. AT die het overigens 
weer bij ons heeft neergelegd. Dat is 
ook logisch want de specifieke kennis 
zit toch vaak lokaal. Dat merk ik ook 
bij het digitaliseren van de kinder-
routes. Ondanks het wegvallen van 
de gemeentelijke subsidie proberen 
we toch een weg te vinden onze me-
dewerking te verlenen.
Een ander voorbeeld is de website. 
Stichting Achterhoek Toerisme maakt 
gebruik van de informatie die wij 
voor onze website verzamelen. Zo 
zijn er tal van activiteiten waar we bij 
betrokken zijn.

Hoe belangrijk zijn de ondernemers 
voor de VVV nieuwe stijl?
Ondernemers en toeristen vormen 
de basis van de VVV en van hen zul-

len dan ook de inkomsten moeten 
komen om te kunnen blijven voort-
bestaan. Omdat eenderde inkomsten 
vanuit de subsidie is weggevallen zal 
dat deel nu gedeeltelijk moeten ko-
men uit de contributieverhoging die 
heeft plaats gevonden en deels uit de 
inkomsten vanuit de winkelverkopen. 
De ondernemers hebben gelukkig 
goed gereageerd door geen bezwaar 
te maken tegen de verhoging.

Wat biedt de VVV de ondernemers?
We proberen ons nog meer te rich-
ten op wat ondernemers belangrijk 
vinden. U vraagt en wij draaien. Zo 
hebben we de website geheel ver-
nieuwd en is er meer gelegenheid 
voor ondernemers om zich hierop te 

profileren. We geven ondernemers 
een mooie plek om zich te tonen en 
zorgen dat ze gemakkelijk gevonden 
worden. De VVV-site is toch eigenlijk 
de site waar mensen naar toegaan 
als ze willen weten wat er te doen is 
in Bronckhorst. Daarnaast zijn we als 
VVV betrokken bij alles wat met toe-
risme te maken heeft. Dat helpt om 
meer bezoekers te trekken. In feite 
heeft iedereen in de gemeente daar 
baat bij.

Wat spreekt je het meeste aan in 
Bronckhorst?
Ik ben dol op het stadje Bronkhorst, 
de Dorpsstraat in Laag Keppel vind 
ik ook helemaal leuk, maar het liefst 
fiets ik door de verschillende land-

schappen van Bronckhorst. En ik 
woon natuurlijk niet voor niets in 
Vorden. Bronckhorst, ik voel me er 
helemaal thuis.

Hoe zie jij de Achterhoeker?
In de eerste plaats als super gastvrij. 
Ik ben getrouwd met een Achter-
hoeker. Ze kijken even de kat uit de 
boom, maar als het contact eenmaal 
goed is, dan kan bijna alles. men heeft 
altijd een kop koffie en is bereid veel 
te vertellen.

Wat moet er gebeuren om het toe-
risme te bevorderen? 
Samenwerken. Dat is het belangrijk-
ste. De charme van de Achterhoek is 
de kleinschaligheid. Heel veel leuke 

kleine dingen. Men moet elkaar be-
ter weten te vinden. En je moet weten 
wat anderen doen, zodat je mensen 
naar elkaar kan verwijzen. Het zou 
mooi zijn als daar de komende jaren 
een slag gemaakt kan worden.

Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen?
Er wordt nu hard gewerkt aan het di-
gitaliseren van de routes. De kinder-
routes zoals De Smoks Hanneroute 
in Zelhem en het Koen Kampioen-
pad in Hengelo, maar ook de routes 
voor de volwassenen. Daarnaast zal 
in mei het wandelnetwerk klaar zijn. 
De prachtige tochten die je door het 
landschap kan maken, vormen toch 
de kracht van Bronckhorst als het om 
toerisme gaat.

Jopie Wullink voor  het kantoor van de VVV Bronckhorst in Vorden.

Vanwege het wegvallen van gemeentelijke subsidie was 2014 een turbulent jaar

Jopie Wullink, coördinator VVV, enthousiast over VVV nieuwe stijl

Rijbewijs A  (motorfiets)

Rijbewijs B (personenauto)

Rijbewijs E bij B (aanhangwagen)

Rijbewijs A M (bromfiets)

Voor meer informatie:
0314-622556

www.Lidy.nl

Pluimersdijk 13
7021 HW  Zelhem

L
auto-
en
motorrijschool

 idy
 Ellenkamp

Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken
Berendsen Omheiningen
Berendsen Aanhangwagens

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

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

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

Hekwerken

Omheiningen

Aanhangwagens

Eigen bijdrage 
wordt door ons 
vergoed

Praktijk voor tandprothese en 
implantologie, Paardenwal 3, 
Zutphen. Tel. 0575 - 545953

RJBM Degen, 
tandarts-implantoloog

Klikgebit in combinatie met implantaten in 
een tandenloze onderkaak. Als u geen eigen 
risico meer heeft is het dus gratis!
U moet wel 1 jaar tandenloos zijn

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

BEZORGERS GEVRAAGD

Ook een leuke bijverdienste?
Voor de dinsdag / woendag zoeken wij nog 
bezorgers, voor het bezorgen van kranten 
en folders, speciaal voor Vorden, 
omgeving Schoolhuisweg / Vennemansweg / 
Galgengoorweg / Larenseweg. 

Voor andere plaatsen kunt u zich ook aanmelden.
Neem voor info gerust contact op.
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Vorden/Linde - In het Theater On-
der de Molen genoot het publiek 
vrijdagavond 3 april van een ge-
weldige voorstelling van cabaretier 
Pieter Jouke. Alsof hij geen vast pro-
gramma heeft, vermengde hij de op- 
en aanmerkingen van het publiek in 
zijn optreden. Pieter Jouke presen-
teerde zijn derde solovoorstelling: 
‘Tot Nu Toe’.

De gasten zaten voor aanvang van de 
voorstelling in de foyer te genieten 
van een gezellig gesprek en koffie of 
thee met eigengemaakte Molenkoek. 
Daarna zochten zij een mooie plek in 
de knusse theaterzaal.

Pieter Jouke sprong lachend het po-
dium op zette meteen de toon: een 
vrolijke, olijke jongen met rood shirt 
en sportschoenen met rode zool en 
dito veters, die meedeelde dat lachen 
verplicht is. Een duidelijke opdracht 
voor deze avond! Anderhalf uur lang 
keek en luisterde het publiek geboeid 
naar de verhalen en capriolen van de 
cabaretier op het kleine podium. Het 
lukte hem zelfs om als ballerina en 
mug over het podium te dansen.

Vele onderwerpen passeren revue
Vele onderwerpen knoopte hij moei-
teloos aan elkaar, daarbij snel scha-
kelend als iemand uit het publiek re-
ageerde. De rode draad was het leven 
van alledag en de eenzame fietstocht 
die hij blijkbaar moest ondernemen 
om inspiratie te vinden. Onderwer-

pen als zijn vrouw, de kinderen, hun 
school en vakantieperikelen, maar 
ook conflicten, relaties en sex passe-
ren de revue. Pieter Jouke schroomde 
niet dit onderwerp te vergelijken met 
het bakken van appeltaarten.

Kijk op de wereld
Naast alle vrolijkheid bleek Pieter 
Jouke ook een andere kijk op de we-
reld te kunnen aanspreken. Op ge-
past humoristische wijze laat hij het 
publiek kennismaken met lastige on-
derwerpen. Zijn zoon is hierbij het 
klankbord. Jouke bespreekt met hem 
de problemen in de wereld, zoals de 
productie van mobiele telefoons door 
kinderen in arme landen. Hij vertelde 
zijn zoon: het komt allemaal goed. 
Wat ook lukte, tot nu toe.

Pieter Jouke kreeg een staande ovatie 
voor deze geweldige avond. De gasten 
praatten er nog over na in de foyer en 
de cabaretier zelf ging ook met een 
aantal in gesprek.

Agenda TOM
Op de agenda van het Theater Onder 
de Molen staan landelijk en regio-
naal bekende artiesten: zondag 3 mei, 
15.00 uur: Duo NIHZ en verhalenver-
teller Loek Boer, zondag 17 mei, 15.00 
uur: Debby Petter.
Kijk voor meer informatie op de web-
site.
   

 ▶ www.theateronderdemolen.
nl of programma@
TheaterOnderdeMolen.nl

Vorden - Het regent sterren bij 
Keurslagerij Vlogman! Nadat Keur-
slagerij Vlogman eind vorig jaar in 
Nijkerk twee sterren scoorde tijdens 
de landelijke finale van Slager met 
Ster, heeft ook u nu de mogelijkheid 
hiervan mee te profiteren! Van 13 
april tot en met 16 mei 2015 kunt u 
namelijk sparen voor uiteenlopen-
de lekkernijen, waarbij u zelf kiest 
waar u voor spaart.

Hoe werkt dit? U ontvangt bij beste-
ding van iedere 5 euro een stempel en 
met 10 stempels heeft u al een volle 
spaarkaart. Eén volle spaarkaart le-
vert u een gratis grillworst op en bij 
twee volle spaarkaarten ontvangt u 
een prachtige snijplank. En BBQ lief-

hebbers opgelet, want bij drie volle 
kaarten ontvangt u hamburgers (4x) 
en worstjes (4x) voor de BBQ en bij 
vier volle kaarten zelfs een 4-persoons 
BBQ pakket! Ook ontvangt u bij be-
paalde producten extra sterren, zie 
hiervoor de winkelaanbiedingen en 
houdt de Facebookpagina in de gaten.

Slager met Ster
Slager met Ster wordt je niet zomaar, 
het betekent dat de hele slagerij 
doorgelicht wordt in verschillende 
rondes en op diverse onderdelen. Al-
leen slagers die zich onderscheiden 
door uitzonderlijke prestaties beha-
len een sterbeoordeling. Een vakjury, 
mysteryshopper, team van retail des-
kundigen, de andere finalisten én de 

klanten beoordeelden Keurslagerij 
Vlogman op het gebied van kwaliteit, 
service, organisatie, klantgerichtheid 
maar ook digitaal ondernemerschap. 
November vorig jaar verzamelden 69 
finalisten zich in Nijkerk voor de Sla-
ger met Ster finale en het trotse team 
van Vlogman ging naar huis met maar 
liefst twee sterren op zak! Daarom kunt 
u tot en met 16 mei profiteren van de 
sterrenregenactie om deze prachtige 
prestatie nogmaals te vieren. Ook dit 
jaar zal Keurslagerij Vlogman weer 
meedoen aan Slager met Ster.

Dag van de Slager
Donderdag 16 april is het weer de 
landelijke Dag van de Slager, een dag 
waarop u een kijkje achter de scher-
men kunt nemen. Bij Keurslagerij 
Vlogman in Vorden bent u van 13.00 
tot 16.00 uur van harte welkom! Er 
worden verschillende technieken 
gedemonstreerd, van het uitsnijden 
van een half varken tot het opbinden 
van een rollade. Natuurlijk valt er ook 
van alles te proeven en kunt u met al 
uw vragen bij de slager terecht. Ook 
nieuwsgierig naar ‘de kunst van de 
slager’? Kom een kijkje nemen.

Voor meer informatie over Keurslage-
rij Vlogman, aanbiedingen en de Dag 
van de Slager, kijk op de website of op 
de facebookpagina.

   

 ▶ www.vlogman.keurslager.nl of 
Facebook ‘Keurslagerij Vlogman’.

Dick en Roy Vlogman laten wat lekkernijen zien waar je voor kan sparen. 

Pieter Jouke in het Theater Onder de Molen.

Profiteer van de sterrenregen en spaar mee 
bij Keurslager Vlogman

Taalkunstenaar Pieter Jouke krijgt staande 
ovatie voor geweldige voorstelling

Vooraf duidelijke 
opdracht: lachen 
is verplicht

U kiest zelf voor 
welke lekkernijen 
u spaart

Voordelige bloemen

17 T/M 19 APRIL
VOORDEEL!WEEKEND

PRIJSVERLAGINGEN

7



Nationale sportweek
Regio - Van 18 tot 25 april staat tijdens de Nationale Sportweek het hele land 
een week lang in het teken van sport. De acht Achterhoekse gemeenten heb-
ben door een gezamenlijke inspanning het startschot van deze week naar 
de regio gehaald. Op zaterdag 18 april vindt de landelijke opening plaats 
in Doetinchem. Om de samenwerking te symboliseren brengen de Achter-
hoekse atletiekclubs en loopgroepen het vuur met een fakkeltocht naar het 
hoofdpodium. Loopgroepen Zandloper en Fastfoot brengen het vuur na-
mens Bronckhorst naar het Simonsplein in Doetinchem.

De Nationale Sportweek Fakkelloop 
is de officiële opening van de week. 
Feikje Breimer en Tom Mengers over 
de deelname aan de Fakkeloop: “We 
zijn er als Achterhoekse loopgroe-
pen trots op bij te mogen dragen 
aan de openingsact van de Nationale 
Sportweek. Onze loopgroepen en de 
loopsport krijgen door deelname een 
prachtig landelijk podium. De laatste 
500 meter naar het hoofpodium lopen 
er diverse bekende Nederlanders mee, 
waaronder Nick Schilder (van Nick en 
Simon). Naast bekende Nederlanders 
lopen ook topatleet en regionaal am-
bassadeur Gert-Jan Wassink mee en 
de mascotte van het EK Atletiek 2016 
- Adam - is er ook bij. Het gaat een fan-
tastische ervaring worden”.

Naast deelname van aan de Fakkel-
loop organiseren beide loopgroepen 
nog veel meer activiteiten tijdens de 
Nationale Sportweek. Zo zijn gedu-
rende één week lang de trainingen 
voor iedereen toegankelijk. Deelname 
aan de trainingen is gratis en verplicht 
tot niets. Hardlopen in groepsverband 
werkt stimulerend. Uit onderzoek 
blijkt dat hardlopers in groepsver-
band langer actief blijven dan hardlo-
pers die voor zichzelf trainen.
Feikje en Tom zijn er duidelijk over: 
“Bij onze loopgroepen is een trai-
ning altijd afwisselend. Deskundige 
en gediplomeerde trainers verzorgen 
verantwoorde trainingen. Er is veel 
aandacht voor een goede warming-
up en cooling-down. Blessurepreven-
tie staat hoog in het vaandel. We ho-

ren van veel lopers dat het trainen in 
groepsverband erg motiverend is en 
een belangrijke stok achter de deur. 
De groep wacht toch op je en ander-
zijds is het natuurlijk helemaal geen 
punt als je een keertje niet kan komen 
trainen. Bovenal is het natuurlijk erg 
gezellig bij Fastfoot en Zandloper!”
Beide loopgroepen roepen hun lopers 
op om een vriend of kennis naar de 
training mee te nemen. Wacht dus 
de uitnodiging af of kom gewoon met 
ons meelopen tijdens de open trai-
ningen. Als je mee komt trainen maak 
je ook nog eens kans op een leuk door 
de Atletiekunie beschikbaar gesteld 
prijzenpakket. Aanmelden voor de 
open trainingen tijdens de Nationale 
Sportweek kan via: www.hardlopen.
nl/ikneemjemee

Op zaterdag 25 april verzorgen zowel 
loopgroep Zandloper als loopgroep 
Fastfoot een gratis hardloopclinic. 
Zandloper doet dit in Veldhoek en 
Fastfoot in de boomgaard van Fruit-
bedrijf Horstink in Rha. Zowel be-
ginnende lopers als lopers die al zelf 
begonnen zijn met hardlopen zijn 
welkom.
Maak kennis met deskundige loop-
trainers die aandacht besteden aan 
trainingsopbouw, looptechniek en 
blessurepreventie. Bij beide loopgroe-
pen kunnen lopers zich daarna aan-
melden voor een basiscursus hard-
lopen van drie maanden. Zandloper 
traint in bosgebied ‘t Zand en Fastfoot 
in het buitengebied tussen Baak en 
Hengelo (Gld).  

Bronckhorst - Dit negende jaar 
kunst in Bronckhorst is de Kunst-
10daagse een Kunst4daagse gewor-
den waar vele kunstenaars, galerie-
houders en (gelegenheid)kunstlo-
caties hun poorten openen voor een 
breed publiek. Deze week aandacht 
voor de schitterende (fiets)route 
van 24 kilometer in en rond Vorden. 
De locaties van de deelnemers zijn 
herkenbaar aan de vlag, beachvlag 
of banner.

Het nieuw ingerichte dorpscentrum 
van Vorden werd in mei 2014 feeste-
lijk geopend. In de hoofdstraat zijn 
verschillende leuke winkels. Voor 
een hapje en een drankje zijn diver-
se etablissementen geopend, waar 
met mooi weer op een gezellig terras 
kan worden genoten van een pauze. 
De exposanten van de Kunst4daagse 
hebben hun (gelegenheid)ateliers ge-
opend in en rond Vorden.

In de route worden drie molens ge-
passeerd. In het centrum van Vorden 
staat aan de Zutphenseweg korenmo-
len De Hoop. Deze molen is in 1850 
gebouwd en is eigendom van de fami-
lie van Ark. De tweede molen in het 
centrum is de Hackforter Molen / Op 
‘t Hoge. Deze stellingmolen uit 1851 is 
in 1943 gerestaureerd. Voor bezoekers 
veelal op zaterdagochtend geopend. 
In het buitengebied van Vorden, staat 
aan de Lindeseweg de achtkante belt-
molen De Lindesche Molen. Deze 
korenmolen is gebouwd in 1890 en in 

1971 gerestaureerd, voordien stond 
er een molen uit 1856. In het Theater 
onder de Molen worden voorstellin-
gen gegeven door regionale en lan-
delijke artiesten. ‘t Penseel Collectief 
(locatie 65) bestaat uit leerlingen van 
de Schildersschool Corinne Veen. Zij 
laten hun kleurrijke werken zien in 
de Dorpskerk te Vorden aan de Kerk-
straat 2.
Er is een programma samengesteld 
met open lessen, workshops, schil-
dersessies, een lezing en muziek. 
Corinne Veen: “Er is een overzichts-
tentoonstelling ingericht met van elk 
van de vijftig cursisten een werk van 
het afgelopen schilderseizoen, in ver-

schillende stijlen en technieken.”
Vorden staat bekend om zijn Achtkas-
telentocht, de zeer bekende fietsroute 
langs de acht kastelen. Kasteel Vorden 
aan de Horsterkkamp 8-14, is enkele 
dagen per week geopend voor publiek 
en is tevens deelnemer aan de Kunst-
4daagse (locatie 68). In restaurant het 
Kasteelhaantje hangt werk van Alice 
van Aken en kasteelvrouwe Karin de 
Rouw heeft in het restaurant een Bro-
cante tentoonstelling: www.AliceAr-
t4you.nl en www.kasteelvorden.nl.
Alle fietsroutes zijn straks te vinden in 
de brochure bij Weekblad Contact en 
staan nu al op de website, www.kunst-
4daagsebronckhorst.nl.

Alice van Aken schildert liefst dieren en mensen, vooral indianen.

Kunst4daagse Bronckhorst van 14 t/m 17 mei 2015

Kennismaken met deelnemers rond Vorden

Geniet van de 
Vordense molens 
en kastelen

- Advertorial -

Het voormalige pand ‘Het Olde Lettink’ krijgt nieuwe invulling na jaar leegstand 

Nieuw restaurant Frappant opent haar deuren in Vorden
Vorden – Na ruim een jaar leeg te hebben gestaan, is er eindelijk weer rumoer 
aan de Mispelkampdijk 11 in Vorden (voormalig Olde Lettink). Uitbaters 
Jurre Snippe en Dorry Budding uit Zutphen openen eind deze maand, op za-
terdag 25 april, de deuren van hun nieuwe restaurant: Frappant! Op vrijdag-
avond 24 april vindt de officiële opening plaats en is iedereen tussen 19.00 
en 21.00 uur welkom voor een hapje en een drankje om de opening te vieren.

Jurre en Dorry waren al een tijdje op 
zoek naar een pand voor hun restau-
rant, in eerste instantie in Zutphen. 
Totdat ze ineens stuitten op een online 
advertentie voor de koop van het pand 
aan de Mispelkampdijk in Vorden. Jur-
re:”Het is ontzettend snel gegaan. ’s 
Maandags nam ik contact op met de 
makelaar en donderdag was het pand 
van ons!”. En van die snelle beslissing 
hebben ze nog geen seconde spijt. 
“Moet je dit prachtige uitzicht zien” 
vertelt Dorry wijzend op de landerijen 
waar je vanaf het grote terras een fan-
tastisch uitzicht hebt. “Dat is toch su-
per. Bovendien is het centraal gelegen 
en ligt het op de route van vele popu-
laire wandel- en fietsroutes.”

Work in progress
En prachtig gelegen is het inderdaad. 
Wel moest er veel gebeuren en nog 
steeds wordt er hard gewerkt. Gelukkig 
hebben Jurre en Dorry al versterking 
van Matthijs, Eveline en Hester, die na 
de verbouwing voornamelijk werk-
zaam zullen zijn in de bediening. Een 
rondleiding door het pand laat zien 
hoeveel werk het team al verricht heeft, 
maar ook wat er nog moet gebeuren 
voor de opening. Jurre vertelt:”In eer-
ste instantie hebben we heel veel moe-
ten opruimen en schoonmaken. Ook is 
het portaal opgeknapt, hebben we in 
veel ruimtes de plafonds vernieuwd 
en heeft de keuken meer verlichting 
en apparatuur gekregen.” Het restau-
rant zal in eerste instantie grotendeels 
hetzelfde blijven vanwege de snel na-
derende opening en krijgt later meer 
aandacht. “We hebben ons, met het 

oog op het komende zomerseizoen, 
vooral gericht op het terras. Het terras 
is nu volledig aangepakt en opgeknapt. 
Laat de zomer maar komen!”.  Jurre en 
Dorry hebben er duidelijk zin in:”We 
voelen ons heel welkom in Vorden en 
hebben al veel goede reacties gehad. 
Ook krijgen we regelmatig bezoek van 
mensen uit de buurt, die even aan ko-
men waaien om te zien wat er allemaal 
gaande is. Die betrokkenheid en inte-
resse, geweldig.” Bovendien was er al 
snel kennisgemaakt met de buren van 
Het Biesterveld en ook met de vorige 

eigenaren,  Henk en Marjorie Klaassen 
van Brasserie Lettink, is er goed con-
tact. “Ze zijn blij dat het pand weer een 
invulling heeft gekregen en niet langer 
leegstaat”, aldus Dorry.

Dat is Frappant
De gastvrijheid die zij nu al ervaren, is 
precies wat zij hun gasten willen bie-
den. Dorry zal de functie van allround 
gastvrouw vervullen, terwijl de keuken 
het domein is van Jurre. Over één ding 
is de chef direct duidelijk: alles wordt 
vanaf de basis vers bereid. Soepen, 
sauzen en fonds, niets komt uit ‘een 
pakje’. En wanneer naar de kaart ge-
vraagd wordt, brand hij los:”Overdag 
willen we ons vooral richten op de dag-
jesmensen en daarom een uitgebreide 
lunchkaart hanteren. Van een kop kof-
fie met een heerlijke punt appeltaart 

tot rijk gevulde salades en soepen. 
Ook zalm, gamba’s, gerookte eenden-
borst, vegetarische en seizoensgerech-
ten, bijvoorbeeld asperges, zullen niet 
ontbreken.  ’s Avonds kan op de grill 
een heerlijk stuk vlees of vis gegrild 
worden. Verder serveren we ‘vergeten’ 
vleessoorten waaronder kalfssukade 
en bavette, maar ook klassieke des-
serts zoals arretjescake of hangop. In 
de avonduren, zeker richting de winter, 
willen we bovendien ’s avond graag 
live muziek bieden.”

High wine and beer
“We willen Vorden wat bieden. Een fij-
ne plek voor een hapje en drankje en 
heerlijk te genieten”, gastvrouw Dorry 
kan niet wachten en vertelt over hun 
voorliefde voor de betere wijnen en 
bijzondere bieren. “Er worden zoveel 

prachtige wijnen gemaakt en bijzonde-
re bieren gebrouwen, zonde om daar 
niets mee te doen. Wij kiezen daarom 
niet voor high tea, maar voor high beer 
en high wine arrangementen met een 
keur aan speciale bieren, goede wijnen 
en diverse hapjes waardoor vele wijn 
spijs combinaties uit te proberen zijn.” 
Van bier met bitterballen, kippenvleu-
geltjes of kalfsukade tot luxe wijnen 
met olijven, tapenade of een kaas-
plankje, alles is mogelijk.
 
Toekomstplannen
Ook voor de toekomst van Frappant 
zijn al vele ideeën en plannen. Zo kan 
de chef niet wachten tot een eigen 
moestuin met verse kruiden, specerij-
en en eetbare bloemetjes een feit is. 
Verder behoren thema-avonden zoals 
Thaise of Indiase avonden en reserve-
ringen voor feesten en partijen tot de 
plannen. Voor het voormalige snack-
bar gedeelte is voorlopig nog geen 
invulling. Dit zal later verder gestalte 
krijgen. Jurre: “We hebben ontzettend 
veel plannen, maar we beginnen net. 
Er wordt hard gewerkt om zoveel mo-
gelijk af te krijgen. In eerste instantie 
willen we in ieder geval het terras en 
restaurant in orde hebben voor het ko-
mende seizoen.”

Openingstijden
Frappant zal vanaf zaterdag 25 april 
open zijn van dinsdag t/m zondag van 
10.00 tot 22.00 uur. De zomermaanden 
juli en augustus zal het restaurant zelfs 
dagelijks geopend zijn.
Jurre en Dorry zoeken nog versterking 
voor hun team en zijn op zoek naar 
hulp in de afwas en bediening. Ben of 
ken jij iemand die hen graag wil ko-
men helpen? Neem dan contact op via: 
0575-473973. “Of kom gezellig even 
aan”, aldus Jurre en Dorry.  Binnenkort 
zal Frappant ook op internet te vinden 
zijn. ‘Work in progress’: Hester, Dorry, Jurre en Eveline zijn hard aan het werk om alles op tijd af te krijgen. 

8



Vorden - Zaterdag 11 april mochten 
de Vordenaren aantreden tegen de 
kampioenen van de tweede divisie 
B, V.C.V dames 1 uit Varsseveld. De 
uitwedstrijd had Dash met 3-1 ver-
loren dus ze hadden nog heel wat 
goed te maken. Met de sfeer van het 
Familie van Dash feest op de tribune 
gingen de rood-zwarten met volle 
moed van start.

De eerste set begon Dash goed. Er 
stond al snel een voorsprong op het 
scorebord. Door goede passes aan 
het net kon er mooi gescoord wor-
den. De aanvallen van V.C.V werden 
goed verdedigd door de dames uit het 
Achtkastelendorp. Bij een stand van 
17-13 konden de meiden uit Vorden 
het spel niet doorzetten. Hierdoor gaf 
Dash de grote voorsprong uit handen 
en verloor de eerste set met een stand 
van 22-25.

De tweede set was bijna een exacte 
kopie van de eerste set. Het spel van 
Dash begon weer sterk, goede passes 
en set-ups werden opgevolgd door 
mooie aanvallen. Dit keer was Dash 

van plan om het goede spel door te 
zetten. Maar helaas na een ruime 
voorsprong van 21-17, gaf Dash uit 
toch uit handen en trok aan het kort-
ste eind. De set ging verloren met 24-
26.

De dames uit Vorden baalden enorm 
dat ze de tweede set op dezelfde ma-
nier verloren hadden als de eerste set, 
hierdoor waren ze vastbesloten om 
de derde set anders te laten eindigen. 
Dit keer ging de stand steeds gelijk op, 

maar op het eind wisten de dames uit 
Vorden, mede door een goede ser-
vicedruk, door te zetten en haalden ze 
de set binnen met 25-18.
Het publiek van Vorden gaf aan dat 
ze genoeg tijd hadden, dus vonden 

de rood-zwarten dat ze er maar een 
vijfsetter van moesten maken. De set 
begon niet zoals ze gehoopt hadden, 
de Vordenaren keken al snel tegen 
een achterstand aan. Deze konden 
ze weer gelijk trekken, met weer een 
spannend eind tot gevolg. Met een 
stand van 22-24 werd er een publieks-
wissel aangevraagd voor Kelly Har-
bers.

De set is gewonnen door de dames 
uit Varsseveld met 22-25 waardoor ze 
lieten zien dat ze de terechte kampi-
oenen zijn van de tweede divisie B. Na 
deze set werden Janine te Walvaart, 
Ellen Leunk en Henk Wahl bedankt 
voor de leuke tijd en het enthousias-
me van de afgelopen jaren.

Volgende week zaterdag, 28 april, 
speelt Dash haar laatste wedstrijd van 
de competitie in Deventer tegen De-
VolCo’88 dames 1, de nummer 8. De 
wedstrijd begint om 15:00, kom aan-
moedigen!
   

 ▶ www.vvdash.nl
   

Vorden 1 kan zondag kampioen worden
Vorden - Het 1e elftal van v.v. Vorden 
is afgelopen zondag, ondanks een 
gelijkspel in een matige wedstrijd 
tegen Reünie, weer een punt uitge-
lopen op de concurrent RKZVC en 
kan zodoende komende zondag in 
en tegen Varsseveld wellicht al de 
kampioenvlag hijsen.

Het beste voetbal wordt vaak niet in de 
slotfase van een competitie gespeeld, 
want dan spelen de zenuwen en de 
druk van het ‘moeten winnen’ vaak 
een te grote rol. Zo ook afgelopen zon-
dag op het zonnige Sportpark ‘t Grote 
Veld, waar het wederom gezellig druk 
was met ongeveer 400 toeschouwers, 
toen Vorden 1 in een matige wedstrijd 
toch een punt pakte tegen degradatie-
kandidaat Reünie uit Borculo.

Het eerste kwartier leek het de wed-
strijd te worden waar Vorden 1 en 
haar supporters op had gehoopt met 
veel druk vooruit en veel initiatief. In 
deze periode kreeg Stefan Eggink een 
goede kans toen een vrije trap over de 
verdediging viel en de aanvoerder van 
Vorden pardoes alleen voor de keeper 
kwam te staan. Zijn inzet verdween 
naast het doel.

Na een kwartier verdween het initi-
atief van Vorden 1 en werd het een 
evenwichtige wedstrijd waarin de 
strijd, inzet en vele duels het won van 

het goede voetbal. Er was wat dat be-
treft weinig te genieten van het mooie 
spel, maar de spanning en de strijd 
vergoedde veel. Voor het 1e elftal is 
het extra knap dat men ondanks de 
afwezigheid van twee basisspelers 
die tot de betere voetballers behoren 
van de selectie (Daan Horstman en 
Sam Abbink) toch de wedstrijden zijn 
blijven winnen, alleen heeft het wel 
invloed gehad op het veldspel.

In de laatste weken is er vooral tegen 
WVV en RKZVC goed gevoetbald en 
heeft het in de overige wedstrijden 
vooral laten zien dat het ook over een 
uitstekende wedstrijdmentaliteit be-
schikt en eenvoudig scoort uit diverse 
spelsituaties. Afgelopen zondag kwam 
het veldspel niet uit de verf en speelde 
het met veel inzet en mentaliteit een 
slordige en matige wedstrijd.

Ook in de tweede helft bleef het spel 
matig en tot overmaat van ramp werd 
het in de 70ste minuut zelfs 0-1 voor 
Reünie, maar wederom liet de ploeg 
van trainer Michel Feukkink zien dat 
het over een prima mentale weer-
baarheid beschikt.
Weliswaar had het een discutabele 
beslissing van de erg warrig leidende 
scheidsrechter nodig om tot een pe-
nalty te komen, maar de gelijkmaker 
door de zeer koele Rik Schröer was 
wel verdiend te noemen.

Vorden 1 heeft na deze zondag 9 
punten voorsprong gekregen op de 
nummer twee RKZVC, die wederom 
verloor, en kan zodoende aanstaande 
zondag kampioen worden in en tegen 
Varsseveld.

Voor het eerst in de 86-jarige historie 
kan Vorden 1 de stap maken naar de 
2e klas en daarvoor heeft het nog vier 
punten nodig (dus twee wedstrijden) 
of de nummer twee RKZVC moet nog 
eerder extra punten verliezen. Dat 
moet dus volgende week ook gebeu-
ren wil de ploeg van trainer Michel 
Feukkink aanstaande zondag gehul-
digd worden als kampioen.
Als Vorden wint en RKZVC verliest of 
speelt gelijk is het kampioen en zelfs 
met een gelijk spel kan het feest los 
barsten maar dan moet RKZVC verlie-
zen van Reünie in Borculo.Ga naar de 
website www.vv-vorden.nl om kaar-
ten te bestellen voor de busreis naar 
Varsseveld.

Vriendinnendag
Op zaterdag 18 april om 15.30 uur 
wordt er door v.v. Vorden en Socïi een 
vriendinnendag georganiseerd om 
het meidenvoetbal te promoten. Kom 
gerust naar het Sportpark ‘t Grote Veld 
(zonder aanmelding) als je interesse 
hebt en jou het leuk lijkt om te gaan 
voetballen. De instuif duurt tot onge-
veer 17.00 uur.

Aanvallen van V.C.V werden goed verdedigd door de Vordense dames

Dash pakt één punt van de kampioenen
Winst voor dames van Ratti
Kranenburg - Op zondagmorgen 
12 april vertrokken de Ratti Dames 
naar Winterswijk om het op te ne-
men tegen het eerste team van FC 
Winterswijk. 

In de 15e minuut speelde Winterswijk 
een lange bal over de verdediging 
heen. De aanvalster van Winterswijk 
wist de bal net onder de lat te plaat-
sen: 1-0. Twee minuten later was het 
wederom Winterswijk die een poging 
deed om te scoren. De bal belandde 
echter naast het goal. Ratti was hier-
door wakker geworden en begon wat 
meer druk te zetten. In de 20ste mi-
nuut nam centraal middenvelder Kim 
Heuvelink een vrije trap, die ze aan 
laatste vrouw Laura Verstege doorgaf. 
De bal belandde naast het doel. Een 
minuut later was er weer een vrije 
trap. Laura Verstege schoot de bal in 
de handen van de keepster.
In de 22ste minuut was er een corner 
voor Ratti. Kim Heuvelink nam deze 
corner net iets te scherp, de bal be-
landde op de bovenkant van het doel.
In de 27ste minuut werd een hoge bal 
op het doel van Ratti geplaatst. Keep-
ster Hanneke Nijenhuis wist deze bal 
netjes op te vangen. Zij bezorgde de 
bal bij Kim Heuvelink. Zij speelde 
twee man uit en gaf de bal aan links-
voor Esther Tuinman, die hier een 
corner uit wist te halen. Kim Heuve-
link nam de corner. De bal kwam bij 
(de jarige) middenvelder Jessica ten 
Elshof, zij wist de bal richting doel te 
koppen. Maar helaas kwam de bal op 
de paal terecht.
In de 32ste minuut werd er vanuit de 
achterhoede een aanval gecreëerd. 
Door mooi samenspel kwam de bal 

uiteindelijk bij rechtsmidden Esther 
Menkveld. Zij plaatste de bal laag in 
de verre hoek: 1-1. In de 36ste minuut 
schoot middenvelder Jessica ten Els-
hof vanaf ongeveer 20 meter de bal op 
doel. Deze bal viel met een grote boog 
over de keepster heen: 1-2. In de 41ste 
minuut speelde rechtsmidden Esther 
Menkveld de bal op middenvelder 
Kim Heuvelink. Zij wist de bal naast 
de keepster te schieten: 1-3. Na de rust 
zocht Ratti weer het doelgebied van 
Winterswijk op. In de 48ste minuut 
school Esther Menkveld de bal in de 
handen van de keepster. Maar ook 
Winterswijk probeerde druk te zetten. 
In de 54ste minuut kon een aanvaller 
van Winterswijk oplopen, maar keep-
ster Hanneke Nijenhuis wist deze 
aanval tegen te gaan, door de bal met 
de voet tegen te houden.
In de 61ste minuut zette middenvel-
der Kim Heuvelink een aanval op. Ze 
schoot rakelings langs het doel. In 
de 70ste minuut kwam laatste vrouw 
Carlien Ansems-Nijenhuis het veld in 
na een wissel. Bij het eerste balcontact 
wist zij middenvelder Kim Heuvelink 
te bereiken. Kim Heuvelink maakte 
deze kans af: 1-4. In het laatste kwar-
tier van de wedstrijd probeerde Win-
terswijk het spel weer op te pakken, 
maar het kon niet goed meer door de 
verdediging komen.
Vlak voor het laatste fluitsignaal wist 
linksvoor Esther Tuinman nog een 
goede pass te maken. De bal kwam 
tegen de keepster aan. Hieruit volgde 
een corner, die net te scherp genomen 
was. De wedstrijd werd afgesloten 
met 1-4 als eindstand.
Zondag 19 april speelt Ratti Dames 
thuis tegen het eerste team van DEO.

   

Duivenberichten
Bronckhorst - Uitslagen van de eer-
ste vitessevlucht van de drie dui-
venverenigingen in de gemeente 
Bronckhorst. De duiven werden 
gelost om 8.15 uur vanuit het Belgi-
sche Lommel.

PV de Koerier Zelhem
Door 20 liefhebbers zijn er in totaal 
308 duiven ingezet. De gemiddelde af-
stand tot Zelhem zat rond de 113 km. 
Met een redelijk harde zuidwesten 
wind begonnen de duiven aan hun 
terugreis. De snelste duif is geklokt 
om 09.10.54 en vliegt hiermee circa 
120 km per uur. Een leuk weetje is dat 
dit bijna nooit voorkomt, zo’n hoge 
snelheid! De uitslag van de top 10 ziet 
er als volgt uit: 1-10 A. Kamperman, 
2-5-7-8 H. Niesink, 3 M. Burghout, 4 
M. Velthorst, 6 J. Wassink, 9 S. Niesink.

PV Vorden
De afstand naar Vorden was 120 km, 
de snelste duif vloog 127 km/uur! 
Uitslag: Ashley Eykelkamp 1-10, H.B. 
Hoksbergen 2-7, D.J. Gotink 3-4, Roy 
Schipper 5, H.J. Stokkink 6, Martijn 
Schuerink 8, G.H.H. Kelderman 9. NB 
eerste is winnaar zowel in Vorden, in 
CC en Kring van 8400 duiven!

PV Steeds Sneller Hengelo GLD
Van 11 deelnemers werden 158 dui-
ven gelost. Uitslag: R. Koers (6/20) 
1-5-6-12-20-27, G. Duitshof (8/24) 
2-4-7-11-26-30-31-33, G. Kempers 
(8/15) 3-14-16-17-25-28-37-40, E. 
Koers (2/15) 8-13, L Te Stroet (5/30) 
9-21-22-32-34, A.H.J. Peters (7/20) 
10-18-23-24-29-35-36, J. Teunissen 
(4/12) 15-19-38-39.

Volgende week 
laatste wedstrijd 
van de competitie

Verbazing
Tegenover onze winkel, in het pand waar voorheen juwelier De Grijff was 
gevestigd, wordt al een tijdje verbouwd. Een nieuwe vestiging van Douglas 
moet het resultaat van deze inspanningen worden. Toen de bouwschotten 
ervoor weggingen, kwam een mooie nieuwe houten pui met openslaan-
de deuren tevoorschijn. Wat schetst mijn verbazing? Een paar dagen later 
staat er een constructie van grijs geverfde ijzeren balken voor. Een betreu-
renswaardige decoratie.  Zutphen blijft verbazen! 

Tynjetaler verbaast ook. Deze gaten-
kaas van kaasboerderij De Gelder uit 
het Friese Tijnje is in vele opzichten 
bijzonder. Romig, nootachtig en iets-
je zoet van smaak, lijkt de Tynjetaler 
veel op Emmentaler, zoals de naam 
al doet vermoeden. En gezien de stij-
gende prijzen van Zwitserse kaas ook 
een betaalbaarder alternatief voor 
Emmentaler. 

Een bijzondere manier van kaasmaken 
en rijpen zorgt ervoor dat de grote ga-
ten in de kaas ontstaan, wat voor de 
specifieke smaak zorgt. De kaas viel 
al meerdere keren in de prijzen en in 

2011 was de Tynjetaler in Noord Ne-
derland winnaar van ‘De Held van de 
Smaak’.

Een smakelijke kaas begint bij aan-
dacht voor de koeien. Schone en frisse 
stallen, weidegang en de juiste voe-
ding. Als koeien zich ‘gelukkig’ voe-
len, geven ze de beste melk. En laat 
het maar aan Jenny Vogel over om er 
dan heerlijke kaas van te maken. Ty-
njetaler, een verbazend lekkere boe-
renkaas. Probeer hem maar eens, op 
brood, uit het vuistje of in de kaasfon-
due. Kom, en proef het zelf! 

Marcel Schilt 
Kaasspecialist in Zutphen

Kaas van gegeten
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Warnsveld - Na ruim 36 jaar vinden Jaap en Anke Luijendijk het tijd om terug 
te treden en het stokje over te dragen aan hun medewerkers Robert Wijnho-
ven en Marcel Blom. De beide heren hebben met ingang van 1 januari het 
bedrijf overgenomen. De overname brengt geen merkbare veranderingen 
met zich mee. 

Onder de naam Hoveniersbedrijf Luij-
endijk blijven zij het vertrouwde adres 
voor tuin- of groenvoorziening en ga-
randeren zij de kwaliteit en service die 
men de afgelopen 36 jaar gewend was.
Ook de bedrijfslocatie blijft voorlopig 
ongewijzigd.

Marcel en Robert
Marcel Blom is 22 geleden bij het 
hoveniersbedrijf gestart als vakantie-
kracht. In de loop der jaren heeft Mar-
cel alle facetten van het hoveniersvak 
bij Luijendijk doorlopen. Marcel heeft 
zich de laatste jaren vooral gericht op 
het ‘groot groen’ bij onder andere be-

drijven en instellingen, zoals relatie-
beheer en leidinggeven aan de mede-
werkers groenvoorziening.

Marcel denkt graag mee om van de 
tuin een visitekaartje te maken. Ro-
bert Wijnhoven werd 26 jaar geleden 

gegrepen door het schitterende hove-
niersvak en hoveniersbedrijf Luijen-
dijk. Dit enthousiasme heeft hij nooit 
meer losgelaten.
Ook Robert heeft alle facetten van het 
hoveniersvak doorlopen en heeft zijn 
creativiteit kunnen ontwikkelen en 
kunnen groeien binnen het bedrijf. 
Robert heeft zich vooral toegelegd op 
het adviseren, ontwerpen en begelei-
den van de tuinaanleg.
Samen met een professioneel team 
staan zij garant voor vakmanschap.

   

 ▶ Hoveniersbedrijf Luijendijk
 ▶ Oude Borculoseweg 3
 ▶ 7231 PR Warnsveld
 ▶ 0575-431693
 ▶ info@hoveniers-luijendijk.nl
 ▶ www.hoveniers-luijendijk.nl

   

Voorjaarsconcert Muziekvereniging Jubal
Baak - Op vrijdag 17 april geven het 
opleidingsorkest en de harmonie 
van Muziekvereniging Jubal, beide 
onder leiding van dirigent Raymond 
Waanders een voorjaarsconcert in 
Zaal Herfkens. Aanvang 20.00 uur.

Het opleidingsorkest van Muziekver-
eniging Jubal zal de avond openen. 
Daarna zal de harmonie een gevari-

eerd programma ten gehore brengen. 
Het programma bestaat uit: ‘Shalom!, 
Suite of Israeli Folk Songs’ van Philip 
Sparke, ‘Hymn To The Fallen’, ‘Law-
rence of Arabia’, ‘March op. 99’, voor 
orkest gecomponeerd door Sergei 
Prokofiev, ‘El Paso Montanesa’ van 
de Nederlandse componist Kees Vlak 
en ‘Van Oranje’ van de Nederlandse 
componist Carl Wittrock.

De entree is 5 euro inclusief een kop 
koffie / thee met kruidkoek. Jeugd tot 
en met 12 jaar is gratis en zij krijgen 
limonade met kruidkoek. Informatie 
over Muziekvereniging Jubal is te vin-
den op de website.

   

 ▶ www.muziekvereniging-jubal.nl
   

Nederlandse Perzen Vereniging organiseert 
internationale kattenshow
Steenderen - Op zondag 19 april er 
in Sporthal Het Hooge Wessel een 
Internationale Kattenshow georga-
niseerd door de Nederlandse Per-
zen Vereniging. Te zien zijn raskat-
ten, maar ook huiskatten van leden 
van de vereniging van liefhebbers 
van Lang-, Halflang- en Kortharige 
Kattenrassen.

Naast de langharige Perzen en hun 
kortharige evenbeeld, de Exotic 
Shorthairs, zijn er vertegenwoordigers 
van de halflangharen als Maine Coon, 
Heilige Birmaan, Ragdoll, Turks An-
gora, Noorse Boskat, Siberische Kat, 
Somali en ook van de kortharige ras-
sen als Brits Korthaar, Siamees, Abes-
sijn, Thai, Bengaal, Oosters Korthaar 
en wellicht ook de naakte Sphynx 
bijvoorbeeld. Deze raskatten worden 
door internationale keurmeesters op 
basis van de rasstandaarden beoor-
deeld.
De eigenaars hopen uiteraard dat 
hun katten als besten zullen worden 

beoordeeld, zodat ze uiteindelijk als 
Kampioen of Wereldkampioen te 
boek zullen staan. Het publiek kan 
kennismaken en oriënteren op favo-
rieten. Er zijn vele verschillende soor-
ten en variëteiten te zien. Verder zijn 
er stands aanwezig waar alle informa-

tie te vinden is en waar dit materiaal 
ook te koop is.

Entree € 3,50 en tot 16 jaar en 65+ € 
2,50. Meer informatie: www.npv.org of 
via de voorzitter (0314) 641602. Toe-
gang van 10.00 tot 17.00 uur.

De oude eigenaren van Luijendijk geflankeerd door de nieuwe.

Jaap en Anke Luijendijk dragen hun
hoveniersbedrijf over

Sociï beter dan De Hoven, 
maar blijft berooid achter
Wichmond - Voor Sociï was het zaak 
om zich tegen De Hoven te herstel-
len van een slecht afgesloten paas-
weekend. Onder het genot van een 
stralende zon mochten de heren om 
14.00 uur aftrappen.

De wedstrijd was net één minuut oud 
en Sociï liep al weer achter de fei-
ten aan. Een breedtepass werd door 
Frank Stokkink verkeerd getaxeerd 
waarop de beruchte Vredenberg van 
De Hoven ertussen kwam en resoluut 
afrondde; 0-1. Na deze treffer werd al 
snel duidelijk dat Sociï veruit de bo-
venliggende partij was. Continu kon 
er gecombineerd worden rond de 
zestien en kans op kans werd dan ook 
gecreëerd.

Wonder boven wonder bleef de nul 
echter op het scorebord staan voor 
Sociï. Ballen werden te zacht inge-
schoten en naast geschoten, de eerste 
keer dat de bal wel resoluut tussen de 
palen werd gekopt door Dubaern Bes-
seling toonde de keeper aan toch alert 
te zijn. Gedurende de gehele eerste 
helft vond het spel plaats op de helft 
van De Hoven, maar daar worden 
geen (doel)punten voor toegekend. 
De rust werd dan ook bereikt met een 
0-1 achterstand.

In de tweede helft ging Sociï verder 
met waar het gebleven was. Kansen 
creëren en deze vervolgens niet afma-
ken. Gert-Jan Loman was het dichtst 
bij een treffer, maar zijn vrije trap 
spatte uiteen op de paal. Naarmate de 
tweede helft vorderde werd het aantal 
scherpe aanvallen langzaamaan min-
der en benutte De Hoven af en toe de 
ruimte die Sociï ‘noodgedwongen’ 
weggaf. In de 80e minuut leidde dit 
zelfs de 0-2 in, waarbij de verdediging 
van Sociï er niet goed uitzag.

Hans Vleemingh moest het alleen op-
knappen tegen twee spelers van De 
Hoven en dat was hem te machtig. In 
de resterende tien minuten moest het 
nog mogelijk zijn om langszij te ko-
men gezien het aantal gecreëerde kan-
sen. Als je deze er echter niet inschiet 
dan blijft de hatelijke nul natuurlijk op 
het bord staan. Zo geschiedde en So-
ciï verloor met 0-2, het positieve van 
deze wedstrijd is dat er in ieder geval 
kansen werden gecreëerd.

Tijdens de trainingen van deze week 
zal er ongetwijfeld aandacht worden 
besteed aan de afronding. Tot slot 
mag het ook wel eens gezegd worden 
dat de scheidsrechter de beste man 
van het veld was. De heer Degirmenci 
debuteerde in de standaardklasse en 
liet zien dat hij zeker nog wat stappen 
hogerop gaat maken.

Deze week staat een tweeluik tegen 
Orderbos op het programma. Don-
derdag wordt om 20.00 uur een in-
haalwedstrijd gespeeld in Wichmond. 
Op zondag mag Sociï op bezoek bij 
Orderbos, aanvangstijd van die wed-
strijd is 14.00 uur.Ook staat er nog een 
vriendinnendag op het programma.

Deze dag wordt georganiseerd door 
v.v. Vorden in samenwerking met 
Sociï. Meisjes (geboortejaar ± 1999 - 
2005) die kennis willen maken met de 
voetbalsport zijn op zaterdag 18 april 
vanaf 16.00 uur van harte welkom op 
het complex van v.v. Vorden.

Kijk voor alle uitslagen en het com-
plete programma van Sociï op de 
website.

   

 ▶ www.svsocii.nl
   

Laatste thuiswedstrijden 
voor SV Quintus
Hengelo - Zondag 12 april stonden 
de laatste wedstrijden van Hand-
balvereniging SV Quintus op het 
programma in Sporthal De Kamp. 
De E1 eindigde dit seizoen op een 
mooie tweede plaats.

Quintus E1 speelde tegen WPG Re-
search/De Gazellen E1. Helaas ging 
deze wedstrijd niet om het kampi-
oenschap. Dit kwam doordat Angeren 
zaterdag gewonnen had van Minerva 
uit Gaanderen. Toch heeft de E1 een 
fantastisch seizoen doorgemaakt. Het 
team maakte grote sprongen vooruit 

en had veel lol en plezier in het spelle-
tje handbal. Handbal is gaan leven bij 
de jongens, zowel aanvallend als ver-
dedigend. Deze laatste wedstrijd was 
eenzijdig en werd afgesloten met een 
winst: 15-5, waardoor Quintus E1 op 
1 punt achterstand in de competitie 
eindigde als tweede. Een zeer goede 
prestatie van dit team.

Uitslagen 12 april
Quintus DC1 - Grol HV DC1: 5-7/9-15;
Quintus D1 - Grol HV D1: 12-7/12-16;
Quintus E1 - WPG Research/de Gazel-
len E1: 6-0/15-2.

   

Avondwandelvierdaagse
Hengelo - Het weer wordt heel langzaam beter en mensen krijgen weer zin 
om erop uit te trekken. Waar de organisatie van de Avondwandelvierdaagse 
Hengelo achter de schermen al weer volop bezig is, bijvoorbeeld met het 
strikken van een bekende Hengeloër voor de opening van de zesde Avond-
wandelvierdaagse, die georganiseerd wordt van 2 tot en met 5 juni.

Zoals in de kranten is te lezen, gaat 
op zondag 19 april het Dweilfestival 
in Hengelo gelukkig weer door en 
net zoals voorgaande jaren is ook de 
organisatie van de Avondwandelvier-
daagse er weer bij. Vorig jaar was er 
in de stand de Marmotten Wandel-
vierdaagse bak met bekende Neder-
landers en als grote favorieten André 
van Duin en Maxima. Het wordt weer 
een verrassing waar de organisatie nu 
weer mee komt.

Vanaf dat moment kunnen belang-
stellenden natuurlijk al weer in-
schrijven of daarna op woensdag 27 
en donderdag 28 mei bij Pax in de 
kantine. Ook dit jaar doet de organi-
satie weer hun uiterste best om meer 
groepen mee te laten lopen. Dat heb-
ben ze 2 jaar geleden opgestart, met 
compleet wisselbeker en al! Dus wil-
len jullie meedoen als groep? Super. 
Een groep moet uit minimaal 10 per-
sonen bestaan onder begeleiding van 

2 volwassenen. Dit geeft elk jaar weer 
extra spanning voor de groepen hoe 
ze beoordeeld worden en dus een ex-
tra reden om je op te geven. Als groep 
kan worden meegedaan met een 
gym-, voetbal-, handbal- of volleybal-
team, wandelclub en ga zo maar door.

De Avondwandelvierdaagse heeft 
een eigen website: www.avondvier-
daagse-hengelo-gld.nl en Facebook-
pagina: Hengelose Avondwandelvier-
daagse. Bezoek deze eens om foto’s 
en films van voorgaande jaren te 
bekijken, komt uzeker al in de stem-
ming.

Vrijwilligers en verkeersregelaars zijn 
ook altijd welkom!
Voor vragen en info kunt u terecht bij: 
Joke Groot Roessink (06-11097357), 
Jolanda Bannink (06-20797479), Anja 
Oostendarp (06-40380837), Henriët 
Hiddink (06-13746503), Evert Hollan-
der (06-47549828).

Vertrouwd adres 
voor tuin- of 
groenvoorziening

10



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

vvdfractie@bronckhorst.nl  •  www.vvdbronckhorst.nl

Klachtenmanagement is een gratis verbete-
ringsinstrument voor de gemeentelijke dienst-
verlening.

Mede door de transities in het sociaal domein 
moeten diverse klachtenprocedures worden 
herzien of aangepast. Hier liggen volgens de 
VVD grote kansen om een moderne visie te 
ontwikkelen op het klachtenmanagement. Een 
visie die afwijkt van de meer traditionele pro-
cedures, die vooral waren  georiënteerd  op de 
afname van het aantal klachten en veel minder 
op “het leren verbeteren” van de kwaliteit van 
de dienstverlening. Ook biedt deze aanpassing 
de mogelijkheid om de externe procedures 
volledig buiten het gemeentelijk apparaat te 
organiseren.

De doelen van een goed gemeentelijk klach-
tenmanagement moeten volgens de VVD zijn:
• Verbetering van de kwaliteit van de gemeen-

telijke dienstverlening,
• Drempels verlagen om kritische feedback te 

geven,
• Optimale veiligheid bieden voor de burgers 

die klachten hebben,

• Het vertrouwen van 
de burgers in het ge-
meentelijk bestuur  
(her)winnen,

• Kortom: de burgers 
uitnodigen om te par-
ticiperen in de verbe-
tering van de dienst-
verlening.

Op termijn zal dan ook het percentage klach-
ten dat in eerste instantie kan worden afge-
handeld, hoger worden. De burgers zijn zo 
“gratis adviseurs”.

Klachtenmanagement

Contact met de POLITIEK

d66fractie@bronckhorst.nl  •  www.d66bronckhorst.nl

gbbfractie@bronckhorst.nl  •  www.gbbronckhorst.nl

Inmiddels is er veel geprivatiseerd en overge-
dragen aan stichtingen en verenigingen. Ook 
naar particulieren wordt veel groenonderhoud 
overgedragen. Deze vorm van overdracht is 
meer het overdragen van taken naar u als in-
woner, omdat de gemeente deze taken niet 
meer tot haar kerntaken beschouwt.

Nu is de stap dat initiatieven van u een kans 
moeten krijgen. Dat is een moeilijk proces van 
omdenken. Omdat de overheid c.q. gemeente 
nu moet leren daarin niet leidend/uitvoerend 
te zijn maar faciliterend! Hierdoor zal het wer-
ken van het ambtelijk apparaat en college an-
ders moeten worden. Ook wij als raad hebben 
daarin een taak.

Wij als Gemeentebelangen Bronckhorst staan 
open om uw initiatieven aan te horen en waar 
mogelijk te ondersteunen, zodat deze nieuwe 
werkwijze werkelijk inhoud gaat krijgen.

Neem gerust contact met ons op.

Verbindend samenwerken - het nieuwe werken    

groenlinksfractie@bronckhorst.nl  •  www.groenlinksbronckhorst.nl

GroenLinks Bronckhorst stelt graag haar ‘Zin 
in de toekomst-team’ aan u voor.

Voor aan van links naar rechts Theo Wentink 
(Steenderen), Michel Coenen (Steenderen). 
Achter van links naar rechts: Dick Jolink (Hum-
melo), Titus Smit (gemeenteraadslid, Vorden), 
Marianna de Kuijer (Zelhem), Herman van 
Rooijen (fractie-voorzitter, Bronckhorst), Ulri-
ke ter Braak (Halle) en Jan Holtrigter (Vorden). 

GroenLinks ‘gaat meer om mensen en minder 
om cijfers.’ Enkele resultaten en acties van 
het GroenLinks-team: op initiatief van GL zijn 
moties aangenomen die hebben geleid tot be-
houd van de basisschool in Velswijk. GL initi-
eerde diverse plannen voor duurzame energie 
en stelde recent voor bewoners te betrekken 
bij de selectie van de nieuwe burgemeester 
voor Bronckhorst. 

Het gaat ons ‘meer om mensen en minder om 
cijfers.’ GroenLinks heeft zin in de toekomst. 
Ook zin om samen met enthousiaste mensen 
iets te doen voor mens of natuur in uw eigen 
omgeving? Mail ons.

GroenLinks Bronckhorst: zin in de toekomst!

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

Ontwikkeling 1: Bronckhorst kent veel monu-
menten. Er zijn veel ontwikkelingen op dit ge-
bied. Ook hier moeten we het met minder geld 
doen. Ten tweede: Er zijn stemmen om een 
aantal naoorlogse woningen op de monumen-
tenlijst te zetten.  Tot slot:  De gemeenteraad 
heeft besloten om energie-neutraliteit hier aan 
te koppelen: Is het mogelijk om in het beleid 
de monumenten zo energiezuinig mogelijk te 
maken? In verband met deze ontwikkelingen 
heeft de gemeenteraad aan B&W gevraagd om 
nog deze zomer stappen te zetten naar een 
nieuw monumentenbeleid.

Ontwikkeling 2: Een totaal andere ontwikke-
ling is die van, zoals dat in Bronckhorst heet, 
“Verbindend Werken”; inwoners krijgen al 
vroeg de gelegenheid om mee te denken met 
nieuw beleid of nemen zelf initiatieven. We 
zien daar landelijk allerlei voorbeelden van: 
een burgerjury, wijken of kernen die een deel 
van hun budget zelf invullen, en allerlei nieuwe 
vormen van overleg. Verbindend Werken vergt 
veranderingen voor alle actoren: Raadsleden, 
B&W, ambtenaren én inwoners.

Een aantal gedreven raadsleden van verschil-
lende oppositie- en coalitie-partijen willen 
deze twee ontwikkelingen koppelen: Komen 
we met “Verbindend Werken” tot een creatie-
ver, breder gedragen en effectiever nieuw be-
leid, in dit geval voor monument en energie?  
Praktisch: welke mensen vragen we al vroeg 
aan tafel? Welke belanghebbenden? Welke 
niet-belanghebbenden? Deskundigen? Raads-
leden? Beginnen we blanco of geven we al een 
richting aan?

Wordt vervolgd, we houden u op de hoogte. 

Luuk Preijde,
raadslid PvdA 

Monumenten kosten energie?

cdafractie@bronckhorst.nl  •  www.cdabronckhorst.nl

De gemeenteraad van Bronckhorst spreekt de 
komende periode over een aantal belangrijke 
onderwerpen, waaronder privacy van inwo-
ners en de afhandeling van klachten. Voor het 
CDA zeer belangrijke aspecten, zeker als het 
gaat om de bescherming van kwetsbare men-
sen, dit zijn mensen die door omstandigheden 
op de gemeente mogen rekenen als het gaat 
om bijstand, WMO ondersteuning of jeugdzorg.

Het CDA gaat uit van de zelfstandigheid van 
mensen en staat voor mensen die, door om-
standigheden, aangewezen zijn op ons sociaal 
vangnet. Voor het laatste geldt dat het CDA er 
op toe ziet dat mensen tijdig en goed geholpen 
worden door de gemeente en de medewerkers 
in de sociale wijkteams. De dienstverlening 
aan burgers moet optimaal zijn. Daar tegen-
over staat dat wij van de betrokken burgers 
verwachten dat zij ons juist en tijdig informe-
ren. Op die wijze houden wij ons sociaal stelsel 
in stand en betaalbaar.

Om een en ander goed uit te kunnen voeren, 
moeten de ondersteuners en hulpverleners 
kunnen beschikken over informatie over men-

sen. Informatie die gedeeld 
mag worden om het werk 
goed te kunnen doen. Het 
opslaan en delen van ge-
voelige informatie raakt de 
privacy van mensen. Als ge-
meenteraad zien wij toe op 
de wijze waarop het college de uitvoering ter 
hand neemt. Het CDA vindt het belangrijk dat 
de balans niet doorslaat. Centraal staat dat de 
burger die ondersteuning nodig heeft, gehol-
pen moet worden.

Als de gemeente tekortschiet in haar dienst-
verlenende taak moet het voor de inwoner 
van Bronckhorst mogelijk zijn een klacht in 
te dienen, die vervolgens snel en doeltreffend 
afgehandeld wordt. Liefst in dialoog met de 
gemeente en als het niet anders kan door een 
onafhankelijke ombudsman. 

Wilt u vragen stellen over dit onderwerp of een 
belangrijk signaal afgeven, dan kunt u zich 
richten tot onze fractiesecretaris, j.rexwinkel@
cdabronckhorst.nl 

De inwoner van Bronckhorst staat centraal



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

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

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

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

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

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

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

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

De artikelen staan ook op de website 
www.bronckhorst.nl. 
Op deze website vindt u de belangrijkste 
informatie over de gemeente.
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Het centrum van Vorden is heringe-
richt. Alleen de toegang tot het dorp 
vanaf de rotonde Ruurloseweg- 
Horsterkamp moet nog aangepast 
worden. Deze is te krap voor het 
 verkeer dat er gebruik van maakt, 
zoals vracht- en busverkeer. 

De rotonde wordt verplaatst richting 
het weiland nabij Horsterkamp 35 en 
het gebied eromheen richten we 
opnieuw in. Het ontwerp is in overleg 
met omwonenden gemaakt. De uit-
gangspunten voor het ontwerp 
waren:
• verbetering oversteekbaarheid  

en veiligheid (vooral ook voor fiet-

sers die er nu weinig ruimte 
 hebben)

• verbetering doorstroming door-
gaand verkeer (Zutphen-Ruurlo)

• verbetering entree Vorden 
 centrum

Verleggen van de rotonde iets verder 
het weiland in, is nodig om de 

 benodigde ruimte te realiseren. Voor 
het verplaatsen, werken we aan een 
aanpassing van het bestemmings-
plan. Het voorontwerpbestemmings-
plan heeft begin dit jaar ter inzage 
gelegen. Hierop zijn enkele reacties 
binnengekomen. Onder meer over 
verkeer en landschappelijke inpas-
sing. Het plan is naar aanleiding 
daarvan niet gewijzigd. De land-
schappelijke inpassing is nu nader 
uitgewerkt. Het ontwerpbestem-
mingsplan ligt van 16 april tot 27 mei 
a.s. ter inzage. Zie ook de rubriek 
Bekendmakingen. De aanpassing van 
de rotonde staat gepland in het 
najaar. 

Ontwerpbestemmingsplan rotonde Ruurloseweg-
Horsterkamp Vorden ter inzage

Rijkswaterstaat gaat in oktober 2015 
groot onderhoud verrichten aan de 
IJsselbrug bij Doesburg. Aanvanke-
lijk was de duur van de afsluiting van 
de brug voor het verkeer berekend 
op 12 weken. De geselecteerde aan-
nemer geeft aan de afsluting tot  
6 weken te kunnen beperken door 
optimalisatie in werkwijze en plan-
ning. De afsluiting vindt plaats na  
15 oktober 2015, waarmee zoveel 
mogelijk rekening wordt gehouden 
met het oogstseizoen. De scheep-
vaart ondervindt geen hinder van de 
werkzaamheden aan de brug. Tus-
sen april en juni brengt de aannemer 
de onderhoudsstaat van de brug in 
kaart. Daarna maakt hij een nauw-

keurige planning van de werkzaam-
heden en de afsluitingsduur.

Meer informatie?
Kijk voor achtergrondinformatie op 
de pagina www.rws.nl/ijsselbrug-
doesburg. U kunt ook bellen met het 
gratis informatienummer van Rijks-
waterstaat op (0800) 80 02 (ma t/m 
zo van 06.00 tot 22.30 uur).

Afsluiting IJsselbrug Doesburg 
duurt korter dan gepland

Vanaf 1 januari betaalt de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB) de per-
soonsgebonden budgetten (pgb’s) 
uit. Als u een pgb heeft, is het 
belangrijk dat u elke maand uw 
declaratie indient bij de SVB. Van-
wege de problemen rondom de uit-
betalingen van pgb’s betaalde de 
SVB tot 31 maart 2015 alle budget-
ten automatisch uit. Ook al heeft u 
geen declaraties ingediend. Vanaf 1 
april is dat veranderd.

Vanaf 1 april: zelf declareren
Als u de afgelopen maanden nog 
niet zelf declareerde, kreeg u uw 
pgb gewoon uitbetaald. Vanaf 1 
april is dat dus niet meer zo. Het is 
dus belangrijk dat u uw declaratie 
deze maand zelf indient bij de SVB.

Hoe declareer ik bij de SVB?
Alle informatie rondom het declare-

ren vindt u op de site van de SVB: 
www.svb.nl. U kunt ook bellen met 
het SVB Servicecentrum PGB: (030) 
26 48 200.

Heeft u nog vragen?
Dan kunt u altijd contact opnemen 
met één van de sociale teams  
van de gemeente, via tel. (0575)  
75 02 50. U kunt ook binnenlopen  
bij één van de locaties van de socia-
le teams. Zie www.bronckhorst.nl/
socialeteams voor de locaties en 
inloopuren.

Pgb-houders: vergeet niet te 
declareren bij de SVB

Elke overval of winkeldiefstal is er 
één teveel, zeker omdat criminelen 
vandaag de dag het gebruik van 
geweld niet schuwen. Ook krijgen 
winkeliers steeds vaker te maken 
met afpersing. Om ondernemers en 
hun medewerkers te leren wat zij 
zelf kunnen doen om het risico op 
(winkel)criminaliteit te verkleinen, 
organiseren we samen met de poli-
tie, het Openbaar Ministerie en het 
Centrum voor Criminaliteitspreven-
tie en Veiligheid (CCV) een 
preventie bijeenkomst ‘Laat je niet 
overvallen’. U bent van harte wel-
kom op 28 april op het gemeente-
huis in Hengelo, de toegang is 
 gratis.

Een overval, afpersing, winkeldief-
stal, geweld en agressie hebben 
een grote impact op ondernemers 
en medewerkers die het overkomt.  
Niet alleen financieel, maar ook 
 emotioneel. Preventieve maatrege-
len helpen om dergelijke situaties 
te voorkomen. Denk aan organi-
satorische maatregelen, zoals 
gezamenlijk openen en sluiten, dui-
delijke huisregels en het stimuleren 
van pinbetalingen. Technische en 
bouwkundige maatregelen, zoals 

camera’s of een afroombox (apart 
kluisje voor papiergeld) zijn daarbij 
een hulpmiddel. Al deze aspecten 
komen aan bod tijdens de preven-
tiebijeenkomst.

Programma
De bijeenkomst is op 28 april 2015 
van 18.45-22.00 uur (inloop met 
broodjes vanaf 18.00 uur) in het 
gemeentehuis in Hengelo. U leert 
alles over overvalpreventie en 
afpersing en wat te doen als het 
toch gebeurt. Ook leert u hoe om te 
gaan met winkeldiefstal en agres-
sie. Daarnaast kunt u vragen stellen 
aan de gemeente en de politie en/of 
Openbaar Ministerie en het CCV. 
Interesse? Geef u 
vóór 21 april op via 
www.laatjeniet 
overvallen.nl of 
scan de QR-code.

Preventiebijeenkomst voor 
 ondernemers en  medewerkers

De voorbereidingen voor de uitvoe-
ring van de herinrichting van de 
Huiskamer (Dorpsstraat e.o.) in 
 Hummelo zijn vrijwel afgerond. 
Naast de uitvoering van de Huis-
kamer worden er op diverse plekken 
werkzaamheden aan de riolering 
 uitgevoerd. Deze laatste werkzaam-
heden zijn volop in voorbereiding. 

Rioleringswerkzaamheden
Bij hevige regenbuien staat er regel-
matig op verschillende plekken in 
Hummelo regenwater, maar ook vuil 
water vanuit de riolering op straat. 
Om dit te verminderen, voeren wij op 
een aantal plekken in Hummelo 
werkzaamheden uit aan de riolering, 
de bestrating en het groen. Het gaat 
om de straten:
• Westerbeek van Eertenweg/ 

Weppel
• Groeneweg / J.D. Pennekampweg
• Dorpstraat Zuid

Kijk voor details op de tekeningen die 
we op www.bronckhorst.nl hebben 
geplaatst (zoek op Huiskamer 
 Hummelo)

Uitvoering werk
De aanbesteding vindt voor de 
zomervakantie plaats. De werkzaam-
heden worden na de zomer door één 
aannemer gefaseerd uitgevoerd. 
Hierbij houden wij rekening met de 
septemberfestiviteiten in Hummelo.

Verbetering riolering en 
 herinrichting huiskamer 
Hummelo



Sinds kort kunt u ook bij alle 
Bronckhorster milieuparkje restaf-
val (oftewel grijs) kwijt. De restaf-
valcontainer bij de milieuparkjes 
zijn een handige oplossing voor wie 
(af en toe) veel restafval heeft en 
dan even niet uitkomt met z’n grijze 
container. Ook voor wie weinig rest-
afval heeft en dit liever zelf weg-
brengt naar de milieuparkjes is dit 
een mogelijkheid. U heeft in dat 
geval uw grijze container niet meer 
nodig en kunt deze laten ophalen 
door Circulus-Berkel. Overweegt u 
dit, overleg er eens over met de 
afvalinzamelaar. Per aanbieding 
geldt een tarief van 1,88 euro voor 
een vuilniszak. De container is te 
openen met een speciale (gratis) 
pas. Heeft u de pas nog niet aange-
vraagd, dit kan nog steeds via de 
Servicelijn van Circulus-Berkel, tel. 
(0900) 95 52. 

Blik in de oranje container 
Sinds 1 april kunt u uw blik geschei-
den inleveren via de oranje contai-
ner (dus samen met kunststof ver-
pakkingen en drankenkartons) en 
bij de milieuparkjes in de dorpen. 
Voor al deze verpakkingen is het 
om te beginnen belangrijk dat u ze 
leeg aanbiedt. Vul lege blikjes of 
pakken daarom niet met ander 
afval voordat u ze in uw container, 
verzamelcontainer of de onder-
grondse container bij de milieu-
parkjes deponeert. En verder:
• doppen en deksels mogen op de 

verpakking blijven

• buig deksels van conservenblik-
ken naar binnen (denk om scher-
pe randen)

• vouw drankenkartons plat en 
plaats de dop weer op de verpak-
king

Wat zijn metalen verpakkingen?
Conservenblikken, drankblikjes, 
kattenvoerverpakkingen, de 
bekendste metalen verpakking is 
natuurlijk het blikje. Maar ook 
siroopflessen zijn vaak gemaakt 
van metaal, net als sommige tubes 
of deksels. De meeste metalen ver-
pakkingen zijn gemaakt van staal, 
een klein deel van aluminium. Het 
zijn waardevolle verpakkingen, 
want al dit metaal kan eindeloos 
worden gerecycled! Op www.circu-
lus-berkel.nl ziet u wat wel/niet 
metaal is.

Wist u dat u restafval nu ook bij 
de milieuparkjes kwijt kunt? 
Handig!

Glasvezel Buitengebied 
Bronckhorst

In 2014 hebben de zeven Achter-
hoekse gemeenten de hoofdkernen 
van de Achterhoek in beeld gebracht 
door middel van zogenaamde 
Kernenf oto’s. In Bronckhorst hebben 
we vier kernen op deze manier 
geanalyseerd: Hengelo, Steenderen, 
Vorden en  Zelhem. 

Uitnodiging voor inwoners 
Steenderen
Wethouder Spekschoor neemt graag 
de resultaten van het kernenonder-
zoek met u door. Hiervoor organise-
ren wij in Hengelo, Steenderen, Vor-
den en Zelhem inloopavonden. Het is 
geen avond met presentaties, maar 
een avond waar ruimte is voor een 
persoonlijk gesprek. Heeft u  vragen 
over het woonbeleid? Wilt u weten 
waarom de gemeente bepaalde keu-
zes maakt voor woningbouw? Schuif 
dan aan en ga informeel onder het 
genot van een kop koffie hierover 
met de wethouder in gesprek. 
 Steenderen is het eerst aan de beurt. 
Op 20 april 2015 is wethouder 

 Spekschoor van 19.30 tot 21.30 uur 
aanwezig in zaal Het Anker, 
J.F. Oltmansstraat, Steenderen. 
Loop binnen en stel uw vraag!

In gesprek met wethouder 
Spekschoor over toekomstige 
woningbouw  in uw kern
De beurt is aan Steenderen

Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025
Eind 2014 zijn de resultaten van de Kernenfoto’s gebundeld en gezamenlijk 
vormen zij de input voor een nieuwe Regionale Woonagenda 2015-2025. 
Deze Woonagenda richt zich in eerste instantie op het ontwikkelen van een 
evenwichtige kwalitatieve en kwantitatieve woningvoorraad, maar ook op 
het voorkomen en aanpakken van leegstand in maatschappelijk vastgoed. 
Daarnaast willen we de Achterhoek vitaal houden en dat betekent onder 
meer inzetten op wonen en zorg, basisonderwijs, sport en lokale initiatie-
ven.

De Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 vormt het nieuwe kader 
voor het regionale en lokale woonbeleid. Op 28 mei 2015 ligt de Woonagen-
da ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Op 23 april vergadert de gemeente-
raad in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. De openbare vergadering 
begint om 20.00 uur. U bent van har-
te welkom om deze vergadering bij 
te wonen. Op de agenda staan onder 
meer de volgende onderwerpen:

• Bestemmingsplan Steenderen 
Sportpark het Hooge Wessel

 Wij hebben op 29 april 2014 de 
sportvelden aan de Prins Bern-
hardlaan in Steenderen aan SV 
Basteom overgedragen en in juni 
2014 met deze vereniging een af-
rondende vaststellingsovereen-
komst over de privatisering geslo-
ten. Onderdeel van de gemaakte 
afspraken was, dat de gemeente 
het bestemmingsplan zou herzien 
voor de noodzakelijke uitbreiding 

van het aantal voetbalvelden en 
het clubgebouw. De raad wordt 
gevraagd om het bestemmings-
plan gewijzigd vast te stellen. 

• Beslissing op bezwaar bestem-
mingsplan De Dunsborg 8, 8A, 
8B in Hengelo (Gld)

• Privacybeleid sociaal domein 
gemeente Bronckhorst

 Vanaf 2015 is de gemeente ver-
antwoordelijk voor een aantal 
nieuwe sociale taken. De gemeen-
te moet nog meer dan voorheen 
aandacht hebben voor een zorg-
vuldige verwerking van persoons-
gegevens van inwoners die een 
ondersteuningsvraag stellen. De 
raad wordt gevraagd het bijbeho-
rende visiedocument vast te stel-
len

• Zendmachtiging Stichting Lokale 
Media, Radio Ideaal

 De raad wordt gevraagd het Com-
missariaat voor de Media te advi-
seren de zendmachtiging voor de 
gemeente Bronckhorst toe te wij-
zen aan de Stichting Lokale Media 
voor de gemeente Bronckhorst, 
Radio Ideaal. De machtiging geldt 
voor een periode van vijf jaar

• Wijziging regeling attenties 
rouw en trouw inclusief uitvoe-
ringsregeling

• Procedurevoorstel voor initia-
tiefvoorstel GBB Reservering 
vrijkomende wooneenheden

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

Hoe kan ik mijn stem laten horen?
Tijdens de raads¬vergaderingen 
kan niet worden ingesproken. Over 
onderwerpen die op de agenda 
staan kunt u inspreken tijdens de 
commissievergadering. Over onder-
werpen die niet op de agenda staan 
heeft u hiervoor de mogelijkheid tij-
dens het agendapunt ‘Mogelijkheid 
tot inspreken over niet-geagendeer-
de onderwerpen’ in de commissie-
vergadering.

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

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

Het glasvezelargument van Eugénie Smits 
van Waesberghe, buitengebied Halle:

“De Achterhoek mag geen 
achtergebleven hoek 

worden”

“Ik ben van origine Brabantse. Met mijn man heb ik een tijd in de 
Randstad gewoond en gewerkt. Maar daar was het ons niet rustig en groen genoeg. En we hadden een 

droom: zelf een huis opknappen. Dat project werd een boerderij aan de Halle Nijmanweg in Halle. We zijn 
nu 18 jaar verder en de boerderij is verbouwd én voorzien van riolering.” Eugénie lacht. “Over een 

 heleboel dingen hadden we niet nagedacht, zoals die riolering, maar ook niet over de consequenties van 
buitenaf wonen voor een internetverbinding. Die is namelijk slecht. Rond het jaar 2000 ging het nog wel. 
Toen mijn man een dag in de week thuis kon gaan werken, trokken we gewoon een kabeltje door naar zijn 
werkplek op zolder. Maar het aantal digitale apparaten in ons huis groeit. Onze twee pubers verzuchten na 
het wegvallen van het signaal wel eens: “Mam, hoe heb je ooit kunnen kiezen voor deze plek. Kunnen we 
niet in Utrecht of zo gaan wonen?” 

Stuif es in
“Ik kan me nog herinneren dat wij thuis in 1975 een zwart-wit tv kregen. Woensdagmiddag keken we naar 
Stuif es in en zaterdags naar Q en Q. Dat was het. Verder geen apparaten. Alhoewel mijn vader vroeger 
nog wel eens mopperde dat ik uren aan de telefoon hing met een vriendin. “Waar is dat voor nodig!”, riep 
hij dan. Nu kijk ik fronsend naar al die schermpjes die mijn kinderen voor zich hebben. Alleen waar het 

vroeger bij ons puur om ontspanning ging, zie ik dat de moderne communicatietechniek voor de 
 tieners van nu ook noodzakelijk is. Scholen communiceren digitaal en voor hun werkstukken hebben 

zij internet nodig.” 

Terug naar de Randstad is geen optie voor het gezin van Eugénie. Daarvoor genieten ze te veel 
van hun heerlijk huis en de ruimte rond Halle. Maar Eugénie is ervan overtuigd dat internet wel 

iets van stadse dynamiek kan vervangen. Internet brengt de hele wereld je huis binnen met 
als voordeel dat je zelf kiest wanneer je dit wilt. Zij twijfelt dan ook niet over het glasvezel-

project. “Wij doen mee, glasvezel moet er gewoon komen. De digita-
lisering is één van de andere veranderingen in de maatschappij. 

Daar moeten wij op aanhaken. Het stomste wat je kunt doen in 
een vergrijzende omgeving is niet meer aan de toekomst 

denken. Wij zijn dat juist verplicht aan de volgende 
 generatie. Vernieuwing is nodig. Laat de Achterhoek 

alsjeblieft niet een achtergebleven hoek 
 worden.”

Uit de raad



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

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

Drempt:
• Rijksweg 42, veranderen inrichting, melding beoordeeld
• Zomerweg 53A, veranderen inrichting, melding beoordeeld en vergunning verleend
• Zomerweg 60, veranderen inrichting, melding beoordeeld
• Zomerweg 61, veranderen inrichting, melding beoordeeld

Hengelo (Gld):
• Baaksevoetpad 7, vergroten varkenschuur, vergunning verleend
• Bronkhorsterstraat 10, veranderen inrichting, melding beoordeeld en vergunning verleend
• Centrum, organiseren Hengels Dweilfestival, vergunning verleend
• Koekoekstraat 4, kappen notenboom, aanvraag ontvangen
• Ruurloseweg 78A, wijzigen luchtwasser, aanvraag ontvangen 
• Sarinkkamp 7 nabij parkeerplaats, het organiseren van de rommelmarkt Crescendo 2015, 

 vergunning verleend
• Sarinkkamp 7, het organiseren van het voorjaarsconcert 2015, vergunning verleend

• Slotsteeg 18, bouwen woning, vergunning verleend
• Varsselseweg 43, vernieuwen dak woning, aanvraag ontvangen
• Waarleskamp 18, verbouwen garage, aanvraag ontvangen

Hoog Keppel:
• Centrum, Kunst-, antiek en rommelmarkt, vergunning verleend

Steenderen:
• Burg. Buddingh’plein, organiseren Koningsdag met live-muziek, vergunning verleend
• Centrum, organiseren Koningsdag met kinderspelen en vrijmarkt, vergunning verleend
• Kerkhofweg 16, kappen lindeboom, verlenging beslistermijn
• Prins Bernhardlaan ong., bouwen clubgebouw en plaatsen tijdelijke toiletunit, aanvraag buiten 

behandeling gelaten
• De Eiken 19, plaatsen dakkapel, vergunning geweigerd

Toldijk:
• Hoogstraat 15 (Flophouse), organiseren Lentefeesten, vergunning verleend
• Wolfsstraat  5, het organiseren van het Agrarisch Verleden Herleefd 2015, vergunning verleend

Vorden:
• Deldensebroekweg 11A, bouwen vervangende woning, aanvraag ingetrokken
• Dorpsstraat tegenover nr. 8 (nabij kerk), het innemen van een standplaats, vergunning verleend
• Hamminkweg  4, het organiseren van Kunst- en ambachtsmarkt/Goedgemutst weekend 2015, 

vergunning verleend
• Molenweg 39, verbouwen woning, aanvraag ontvangen 
• Rotonde Horsterkamp-Ruurloseweg, vergroten en verplaatsen rotonde, ontwerp bestemmings-

plan  
• Ruurloseweg 94, kappen/toppen 11 populieren, aanvraag ontvangen
• Schoneveldsdijk ong., verleggen uitrit, vergunning verleend

Zelhem:
• Burgemeester Rijpstrastraat 2, vervangen schutting, aanvraag ontvangen
• Hummeloseweg 67, het houden van een loterij tijdens toneeluitvoering Wees een Zegen 2015, 

vergunning verleend
• Slangenburgweg nabij nr. 2, het organiseren van Mega Piraten Festijn 2015, vergunning verleend

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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

Vo
rd

en

Ontvang het laatste nieuws het eerst via Facebook 

Like ons:         /ContactVorden
gezellig winkelen in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!



Wichmond - Het spetterde en flitste 
zondagmiddag 12 april van alle kan-
ten in de sfeervol ingerichte sporthal 
De Lankhorst. Niet alleen maar door 
de jonge deelnemers zelf. Ook de 
mannen achter de geluid- en licht-
knoppen maakten evenals menige 
digitale fotocamera van vader en/of 
moeder overuren. Maar liefst veertig 
jazz-, hiphop en streetdance groepen 
uit de regio traden op uitnodiging 
van Dans- en gymnastiekvereniging 
Door Oefening Gezond uit Baak voor 
het voetlicht. Ze maakten er een 
prachtige middag van. Er werd dan 
ook volop ‘gebound’ op de beats.

Natuurlijk verzorgde DOG zelf de af-
trap van de dansdemonstratie. Onder 
leiding van Patricia Rutten trad groep 
drie tot men met vijf van DOG op met 
het nummer ‘Calle me maybe’. “DOG 

is naast een gymnastiekvereniging 
ook nadrukkelijk een dansvereniging. 
Naast het turnen worden er ook hip-
hop- en jazzdanslessen gegeven en 
vanaf peuterleeftijd dance4kidz tot 
en met jong volwassenen”, zo vertelt 
Marga Jansen die de algehele leiding 
van het evenement heeft.

Publieke toeloop
Terwijl de groepen zich in sneltrein-
vaart afwisselen op de sportvloer be-
kijkt Jansen het geheel op afstand in 
alle rust. “Na meer dan twintig jaar 
hebben we de nodige ervaring op-
gebouwd met deze dansdemo. Alles 
loopt op rolletjes. Iedereen weet zijn 
taak en is op elkaar ingespeeld.”
De publieke toeloop is op deze zon-
overgoten lentezondag groot. De au-
to’s staan kris en kras langs de Lank-
horsterstraat door elkaar heen gepar-

keerd. De wijkagent had deze middag 
zijn slag kunnen slaan. Er blijken zelfs 
onvoldoende programmaboekjes te 
zijn.

Deelnemende dansgroepen
De deelnemende dansgroepen ko-
men onder meer uit Lochem (Bri-
nio), Apeldoorn (KDO), Zelhem/
Halle/Veldhoek (Dynamic), Warns-
veld (WSV), Eefde (Valto), Hummelo 
(Sperwer), Keijenborg (DIO) en Eer-
beek (Kracht en Vlugheid).

DOG Baak verzorgde zelf de aftrap van de dansdemo. Onder leiding van Patricia Rutten trad groep drie tot men met vijf 
van DOG op met het nummer ‘Calle me maybe’. Foto: Achterhoekfoto.

Spetterende dansdemonstraties tijdens 
Dans Demo DOG Baak 

Koppel-Darttoernooi
Zaal Heezen Steenderen
Steenderen - Zaterdag 18 april is er een Koppel-Darttoernooi bij Zaal Hee-
zen in Steenderen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. 

Wie zich als koppel op wil geven kan 
dat doen tot 17 april. Uiteraard zijn 
er weer leuke prijzen te winnen voor 

de finalisten in de A- en B-poule. De 
aanvang is 17.00 uur. Het inschrijfgeld 
bedraagt € 7,50 per persoon.

   

Roggebroodweging
Hengelo-Zelhem. Op donderdag 14 
mei is er weer de traditionele rog-
gebroodweging bij de Muldersfluite 
tussen Hengelo en Zelhem.

Rondom deze 500 jaar oude traditie 
zijn er enkele stands met oude am-
bachten en folklore. De organisatie 
wil ruimte bieden aan meer personen 

of instellingen die hierbij een pas-
sende aanvulling kunnen en willen 
geven. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met de organisatie.

   

 ▶ somsen@oudzelhem.nl of 
0314-621011

   

Vrijwilligers gezocht
Zelhem - Alle activiteiten in Museum Smedekinck worden gerund door vrij-
willigers. Ze onderhouden de gebouwen en het erf met de bongerd, de oude 
landbouwgewassen en de kruidentuin, dragen zorg voor de museumstuk-
ken, richten exposities in, organiseren activiteiten of zijn actief als gast-
vrouw of suppoost. Veel vrijwilligers hebben meerdere taken.

Extra mensen zijn altijd welkom, 
maar op het moment is er met name 
behoefte aan suppoosten en vrijwil-
ligers voor in de kruidentuin, ‘t Zun-
nenhöfken. Als het u iets lijkt om zo af 
en toe als suppoost toezicht te houden 
bij Museum Smedekinck, bent u van 
harte welkom. U kunt zich aanmelden 
bij het museum, tel. 0314 620664. Wie 
tijd over heeft en van tuinieren houdt, 
is welkom in kruidentuin ‘t Zunnehöf-
ken.
Van de werkgroep, die verantwoor-
delijk is voor de tuin, wordt verwacht 

dat ze een paar uur per week helpen 
tuinieren en dat ze iets over de krui-
dentuin willen leren, zodat ze die 
informatie kunnen vertellen aan be-
zoekers, bijvoorbeeld tijdens de Open 
Tuindagen, waaraan ‘t Zunnehöfken 
dit jaar drie keer deelneemt. Het zwa-
re werk wordt gedaan door mannen 
en er wordt alleen in de tuin gewerkt 
als het goed weer is.

Geïnteresseerden kunnen zich aan-
melden bij Annie Looman, tel. 0314 
621350.

   

Wandeling met IVN Oude IJsselstreek

Heidenhoekroute
Zelhem - Op zondag 19 april om 
11.00 uur kunt u vanaf de parkeer-
plaats van Scheffer Keukens aan de 
Gildenweg 1 samen met gidsen van 
IVN de Oude IJsselstreek een stevige 
wandeling van circa 10 kilometer 
over de zandwegen in de Heiden-
hoek maken.

De route voert naar dit buurtschap 
met nog een groot zandwegennet 
waar nog veel sporen uit het verleden 
zichtbaar zijn. Deze zandwegen heb-

ben bonte bermen en er zijn kleine 
bosjes, poelen, de waterloop de Hei-
denhoekse Vloed en een voormalig 
zondagsschooltje te zien. 
Halverwege de wandeling is er koffie- 
en/of theepauze, de consumptie is op 
eigen kosten. Deelname is gratis maar 
een vrijwillige bijdrage is welkom.
   

 ▶ www.ivn.nl/afdeling/
de-oude-ijsselstreek

 ▶ 0575 441107 (Wim van de Brink)
   

Rommelmarkt S.E.V
Zelhem - Op zaterdag 9 mei a.s. houdt korfbalvereniging S.E.V. rommelmarkt 
van 10.00 - 15.00 uur bij clubhuis ‘de Knik’ aan de Halseweg 31-a Zelhem.

De entree is gratis. Er zijn veel leuke 
spullen te koop: kleine meubeltjes, 
speelgoed, LP’s, boeken en (kinder) 
kleding te koop. Tevens worden er 

wafels en hamburgers gebakken. Tot 
9 mei kunt u nog spullen brengen bij 
SEV op zaterdag en op dinsdag- en 
donderdagavond.

Veertig jazz- 
en streetdance 
optredens

(Advertorial)

Investeren in duurzaamheid met zonnepanelen
Met zonnepanelen bespaart u niet 
alleen op uw energiekosten, maar 
draagt u ook bij aan een beter mi-
lieu. Het is zelfs mogelijk om hele-
maal zelfvoorzienend te worden. 
Zonnepanelen zijn makkelijk zelf te 
installeren, vragen geen onderhoud 
en zijn gunstig voor uw energiela-
bel. Tegenwoordig bieden een aan-
tal gemeentes een duurzaamheids-
lening met een aanzienlijke korting 
op de rente voor de financiering 
van energiebesparende maatrege-
len. De familie Klein Gunnewiek uit 
Eibergen besloot om gebruik te ma-
ken van deze lening voor het aan-
schaffen van zonnepanelen.

Solar Sell leverde onlangs 18 All Black 
zonnepanelen aan de familie Klein 
Gunnewiek in Eibergen. Wilfried Klein 
Gunnewiek vertelt: “Ik was me al een 
tijd aan het oriënteren op het aan-
schaffen van zonnepanelen. Mijn neef 
is installateur en plaatst onder meer 
installaties voor Solar Sell. Hij wees 
me op de mogelijkheden van dit be-
drijf. Na een paar goede gesprekken 
heb ik voor Solar Sell gekozen. 

De zonnepanelen heb ik samen met 
mijn neef geplaatst op de schuur ach-
ter onze boerderij. In eerste instan-
tie konden we zestien panelen kwijt, 
maar Paul heeft enorm gepuzzeld en 
uiteindelijk gekozen voor een andere 
constructie waardoor we er achttien 
konden plaatsen. Zo kon het hele dak 
belegd worden en konden ook de 
dakramen mooi worden ingepast. Dat 
vind ik wel zo mooi.”

Directe besparing
De heer Klein Gunnewiek werkt voor 
de Agrarische Natuurvereniging en 
is beroepshalve dus met duurzaam-
heid bezig. “Tijdens een gesprek bij 
de gemeente hoorde ik van de moge-
lijkheid om een duurzaamheidslening 
aan te vragen. Je kunt zo’n lening af-
sluiten tegen een hele lage rente. Je 
betaalt een vast bedrag per maand, 
dat lager ligt dan de opbrengst van 
de zonnepanelen. Paul heeft dat alle-
maal voor mij uitgezocht. Daarnaast 

heeft hij zich ook sterk gemaakt dat 
wij een andere aansluiting kregen. Wij 
hadden nog een oude bedrijfsaanslui-
ting, met een vastrecht van 900 euro. 

In eerste instantie leek een nieuwe 
aansluiting erg kostbaar, maar met 
tussenkomst van Paul hebben wij nu 
een eigen huisaansluiting. Daarmee 
besparen we direct. Het heeft daar-
door wel wat langer geduurd dan ge-
pland, maar dat was het wel waard”, 
aldus Wilfried.

Bij de familie Klein Gunnewiek is een andere constructie gebruikt waardoor 
meer panelen op het dak geplaatst konden worden en rekening gehouden is 
met de twee dakramen.

Agrarisch katern in weekblad contact
Verschijning week 18
Oplage: 33.200
Aanleveren: 22 april 2015

Een katern gericht op wat ondernemen 
is in de agrarische sector. 
Maak gebruik van deze unieke 
gelegenheid om uw producten en 
diensten onder de aandacht te brengen.

Meer informatie en reserveren: 
advertentie@contact.nl of 
tel. (0575) 55 10 10.

ELNA
GROENLOSE GIDS

Uitneembaar 

katern

Agrarisch
Katern

ELNA
GROENLOSE GIDS
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Dansgroep ACC Anique
Ralf Mackenbach
Freestyle voetballer  
Rowdy Heinen
Yes-R
Dansgroep Bertha Huls
Wolter Kroes
Fakkelloop 
Ria Valk
Acrogym 
Juvat Westendorp
En vele anderen

Fakkelloop 

Acht Achterhoekse verenigingen bren-
gen de vlag van hun gemeente naar 
het sportplein voor het gemeentehuis 
in Doetinchem. Vandaar lopen ze, met 
een fakkel, de laatste 500 meter naar 
het Simonsplein. Iedereen die dat wil, 
kan aanhaken. Regionaal ambassa-
deur en topatleet Gert-Jan Wassink en 
gouden waterpoloster Mieke Cabout 
lopen ook mee. Daarnaast sluiten 
zanger en schaakfanaat Nick Schilder, 
Adam (mascotte EK Atletiek 2016) en 
prominenten uit de Achterhoek aan. 
Als het sportvuur op het hoofdpodium 
aanwezig is, kan de Nationale Sport-
week officieel worden geopend. Dat is 
om ongeveer 14.00 uur.  

Ambassadeurs  
in de Achterhoek

Sportieve bekende Nederlan-
ders zetten zich als ambassa-
deur actief in voor de Nationale 
Sportweek. Op zaterdag 18 april 
is een groot deel van het ambas-
sadeursteam in de Achterhoek. 
Sport en beweeg met ze mee.

GTST-acteur en presentator Joris 
Putman fietst ‘Dwars deur d’n Achter-
hook’. Een toertocht van Eibergen naar 
Doetinchem of omgekeerd. Presen-
tatrice Hella van der Wijst wandelt van 
Winterswijk naar Aalten (15 km). 

Bij rustpunt De Twee Bruggen 
ontmoet zij meervoudig paralympisch 
kampioen Monique Kalkman. 
In Didam is het feest: zangeres Ria 
Valk gaat bewegen op muziek en 
iedereen mag meedoen.  
Waterpoloster Mieke Cabout voert de 
fakkelloop in Doetinchem aan en op en 
rond het podium op het Simonsplein 
zijn aanwezig Klokhuis presentator 
Bart Meijer, schaatskampioen Annama-
rie Thomas, zanger Ralf Mackenbach 
en profbokser Innocent Anyanwu.

 
Meedoen aan de toertocht  
‘Dwars deur d’n Achterhook’, de  
wandeltocht Winterswijk – Aalten of 
het beweegfeest in Didam of aan een 
van de vele activiteiten in de regio? 

 
 
Dat kan! 
Alle informatie staat op 
www.achterhoekinbeweging.nl

Nationale 
Sportweek

18 t/m 25 april 2015

Achterhoek zet Nederland in beweging
Op zaterdag 18 april geeft de Achterhoek het startsein voor een week lang sporten 
en bewegen in heel Nederland. De acht Achterhoekse gemeenten: Aalten, Berkelland, 
Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk, 
organiseren gezamenlijk de feestelijke en sportieve opening van de Nationale  
Sportweek in Doetinchem en sportieve activiteiten in de regio. 

Opening in Doetinchem
In Doetinchem, centraal in de Achterhoek, wordt op zaterdag 18 april  
de Nationale Sportweek geopend. Vanaf 11.00 uur ’s ochtends tot 
16.00 uur ‘s middags worden er in de binnenstad demonstraties  
en trainingen gegeven door sportverenigingen. Iedereen kan meedoen.

Zaterdag 18 april vanaf 12.00 uur is er op het Simonsplein in Doetinchem een  
spetterend podiumprogramma met sportieve acts en optredens van bekende artiesten

Aalten
Gemeente

Joris Putman Hella vd Wijst Monique Kalkman

Mieke CaboutRia Valk Bart Meijer Ralf Mackenbach Innocent Anyanwu



De gemeente Bronckhorst 
heeft twee golfclubs: Golfclub 
de Keppelse in Hoog-Keppel 
en Golfclub ‘t Zelle in Hengelo. 
Beide clubs bieden u de moge-
lijkheid kennis te maken met de 
golfsport.

Open dag  
Keppelse Golfclub 
Op zaterdagmiddag 18 april staan de 
gastheren en -vrouwen van Golfclub 
de Keppelse voor u klaar om u te ont-
vangen in het nieuwe clubhuis. Heeft u 

nog geen ervaring met golf, dan oefent 
u eerst verschillende  
slagen onder begeleiding van  
ervaren golfers. Er is materiaal aan-
wezig. Heeft u vervolgens zin om een 
hole te spelen, dan is dat mogelijk. 

Heeft u wel ervaring in de golfsport 
dan speelt u, met een gastheer of 
gastvrouw, een paar holes om een 
indruk te krijgen van de baan en uitleg 
te krijgen over de club. Neem dan uw 
eigen clubs mee! Ook voor kinderen is 
er een golfspel.

Van te voren aanmelden is niet  
nodig, maar mag wel via  
ledenwerving@keppelse.nl

Golfclinics  
Golfclub ‘t Zelle
Op dinsdag 21 en woensdag 22 april 
kan iedereen bij ‘t Zelle kennis maken 
met de golfsport tijdens een tweetal 
golfclinics. In het kader van ‘ik neem 
je mee’, het thema van de Nationale 
Sportweek, heeft ‘t Zelle ook basis-
scholen in de gemeente benaderd. 
Leerlingen van groep 7 en 8 mogen 

op vrijdag 24 april een golfclinic vol-
gen en daarbij een ouder meenemen. 
 
Golfen

Golfclub de Keppelse
zaterdag 18 april 
13:00 – 16:30 uur 
Burg. Vrijlandweg 35, Hoog-Keppel

Golfen 

dinsdag 21 en woensdag 22 april
18.00 – 20.00 uur
Driving range Golfclub ‘t Zelle
Vierblokkenweg 1, Hengelo

 

 
De Zonnewater groep organi-
seert in Sporthal de Hessenhal 
en in Zorgbad Zonnewater een 

grote verscheidenheid 
aan activiteiten voor jong en 
oud.

Bij de activiteiten voor volwassenen is 
er naast bewegen ook altijd aandacht 
voor gezellig samenzijn. Speciaal voor 
de jeugd (met en zonder een beper-
king) is er een sport- en spelclub en 
een zwemclub. Tijdens de Nationale 
Sportweek kan jong en oud vrijblijvend 
een keertje meedoen. 

Biljarten (volwassenen)

Maandag 20 april
13.30 – 17.00 uur
Kantine sporthal Hessenhal
Monumentenweg 30, Hoog-Keppel

Dynamic tennis (volwassenen)

Woensdag 22 april
14.00 – 15.00 uur
Sporthal Hessenhal
Monumentenweg 30, Hoog-Keppel

Handboogschieten (volwassenen)

Woensdag 22 april 
18.00 - 19.00 uur
Sporthal Hessenhal 
Monumentenweg 30, Hoog-Keppel

Badminton (volwassenen)

woensdag 22 april 
19.30 - 20.30 uur
Sporthal Hessenhal 
Monumentenweg 30, Hoog-Keppel

 
Sport- en spelclub Hessenkids

woensdag 22 april 
15.30 - 16.30 uur 
Sporthal Hessenhal
Monumentenweg 30, Hoog-Keppel

Zwemclub Zonnekids

donderdag 23 april 
18.15 - 19.00 uur
Zorgbad Zonnewater
Monumentenweg 32, Hoog-Keppel

Sportiviteit en plezier staan 
voorop bij Korfbalvereniging 
S.E.V. Tijdens de Nationale 
sportweek zijn er enkele spe-
ciale activiteiten om mensen 
kennis te laten maken met S.E.V. 
en de korfbalsport.

Voor de jongste jeugd is er op zater-
dag 18 april een Kangoeroe ochtend. 
Kinderen van 3 tot 7 jaar kunnen hier 
op een speelse manier kennismaken  
met korfbal. 

Ze leren gooien en vangen, maar ook 
hoe leuk het is om dingen samen te 
doen, met jongens én meisjes. 

Op dinsdag 21 april is er een korf-
balinstuif, een open training voor de 
jeugd vanaf 7 jaar. Iedereen mag 
meedoen.
 
Speciaal voor 40-plussers die niet 
willen of kunnen korfballen, is er  
op donderdagavond 23 april een 
wandeling van ca. 5 km.

Kangoeroe-club

3 – 7 jaar
zaterdag 18 april
10.30 – 12.00 uur
Halseweg 31A, Zelhem

Korfbalinstuif

jeugd vanaf 7 jaar
dinsdag 21 april
18.00 – 19.00 uur
Halseweg 31A, Zelhem

Wandeling

donderdag 23 april
vertrek 19.00 uur
Halseweg 31A, Zelhem

Nieuwe hardlopers zijn bij de 
Achterhoekse loopgroepen altijd 
van harte welkom, maar tijdens 
de Nationale Sportweek staan 
de deuren wagenwijd open voor 
nieuwkomers en nieuwsgierige 
(sport)maatjes. 

De Atletiekunie en de Achterhoekse 
clubs grijpen de Nationale Sportweek 
aan als start voor hun campagne ‘Ik 
neem je mee hardlopen’. Zij dagen hun 
lopers uit om nieuwe loopmaatjes te 
introduceren bij hun club. 
Onder begeleiding in groepsverband 

lopen heeft vele voordelen. Kom het 
zelf ervaren, want samen hardlopen 
is leuker! Er zijn tijdens de Nationa-
le Sportweek volop mogelijkheden 
om kennis te maken met het lopen 
onder deskundige begeleiding bij een 
club. Je hoeft niet te wachten op een 
uitnodiging van een clublid. Het is ook 
mogelijk om zonder uitnodiging aan 
open trainingen deel te nemen. Elke 
hardloper – van jogger tot wedstrijdlo-
per – is welkom! 
Meld je aan via de website
www.hardlopen.nl/ikneemjemee.

Hardloopclinic
Speciaal voor beginnende hardlopers 
organiseert Loopgroep Zandloper een 
hardloopclinic. De clinic bestaat uit 
een groepsgewijze training, waarbij 
met persoonlijk advies, loopscholing 
en aandacht voor blessurepreventie, 
kennis kan worden gemaakt met het 
plezier en de ontspanning van de 
hardloopsport.
Geïnteresseerden kunnen zich 
opgeven door te mailen naar  
info@lg-zandloper.nl.

Hardlopen

Fastfoot
diverse data
Koningsweg 1B, Hengelo
en Sarinkkamp 7, Hengelo

Hardloopclinic

Loopgroep Zandloper
zaterdag 25 april
10.45 – 11.45 uur
Varsselseweg 55, Veldhoek

Altijd al eens willen skaten 
of skeeleren? Op zondag 19 
april heb je de kans tijdens een 
skate- en skeelerclinic van Free-
Wheel in Vorden.

Jong en oud, beginner of gevorderd, 
iedereen kan meedoen.  

Deelname aan de clinic is gratis. Ma-
teriaal, inclusief beschermers en een 
helm (verplicht) kunnen voor € 5,00 
worden gehuurd. Hou er wel rekening 
mee dat de clinic bij regenachtig weer 
of nat wegdek niet door kan gaan. 

Skate- en skeelerclinic

zondag 19 april
10.00 - 12.00 uur
Netwerkweg 7, Vorden
aanmelden: info@free-wheel.nl

Voor ieder wat wils

Korfbal en wandelen

Ik neem je mee hardlopen

Skate- en skeelerclinic

Trek de stoute (maar wel platte)  
schoenen aan en kom golfen

Golfclub ´t Zelle



internetdrukker.nleen échte drukker... online!

Uw drukwerk, zo geregeld!

Brochures
8 pagina’s A4 selfcover, fc

Flyers
100 x 210 mm enkelzijdig, fc

Briefpapier
A4 enkelzijdig, fc

1000 stuks 
van €32,- voor

€24,-
1000 stuks 

van €48,- voor

€36,-
500 stuks 

van €179,- voor

€134,25

Uw drukwerk, zo geregeld. In 4 stappen drukwerk bestel-
len zoals u dat wenst! Het gemak van online bestellen, 
met de kwaliteit en persoonlijke service van een échte 
drukker: dát is Internetdrukker.

Actiecode: IZ77YD  *Zie website voor actievoorwaarden

Joost helpt 
u graag 
verder



Baak - Aan de Bakermarksedijk 
12 heeft Elly Bosman haar nieuwe 
atelier gerealiseerd, waar zij work-
shops en themadagen Beeldende 
Vorming en Vilten geeft. Geïnteres-
seerden kunnen een kijkje nemen 
tijdens het open huis op zondag 19 
april van 12.00 tot 16.00 uur.

Elly Bosman werkte lange tijd meer-
dere weekdagen als groepsactivitei-
tenbegeleidster in de gezondheids-
zorg en het onderwijs. Nu is zij nog 
een dag in de week actief als activitei-
tenbegeleidster. Door dit werk werd 
zij gemotiveerd om de 4-jarige oplei-
ding Creatieve Coaching in Breda te 
volgen.

Het bedrijf In-tenz, Creatieve Coa-
ching & Workshops runde Elly lange 
tijd vanuit het kantoor van haar man 
Gerrit. Ze wilde graag een nieuw, rui-
mer atelier en dat is gelukt: ‘De Bele-
veniz’ is een feit. “Ik heb een ruimte 
en daar wil ik niet alleen van genie-
ten,” vertelt zij enthousiast.

“Ik wil van deze fantastische plek 
een plek maken waar mensen elkaar 
ontmoeten, waar dingen kunnen ont-
staan. Ik zeg niet dat ik de wijsheid 
in pacht heb. Ik ben met mezelf, heb 
mijn rugzak mee, heb wat talenten 
erin.”

Bij creatieve coaching zet Elly Bosman 
creativiteit in, om verandering en/of 
ontwikkeling van een deelnemer in 

beweging te zetten, bijvoorbeeld door 
boetseren, schilderen, rollenspelen, 
foto’s maken en collages. Dit sluit aan 
bij het kind of de jongere, want beel-
den zeggen meer dan 1000 woorden. 
Met creativiteit is de weg naar die in-
nerlijke, onbewuste beelden gemak-

kelijk te vinden. Met nieuwe inzichten 
gaat men weer verder op zijn of haar 
levenspad.
Als creatief coach heeft zij een visie. 
“Ik wil niet in mijn eentje hier in de 
wereld staan. Ik merk dat als je met 
meer mensen samenwerkt vanuit ver-

schillende invalshoeken of disciplines, 
er hele interessante dingen tot stand 
komen. Al hoef je niet alles te kunnen.”
De workshops zijn voor groepen tot 
ongeveer twintig deelnemers. “Ieder-
een moet zich lekker kunnen manoeu-
vreren, de tafels zet ik dan uit elkaar. 

Iedereen doet zijn ding, helemaal leuk, 
lekker relaxed,’ vertelt ze enthousiast. 
De lunch wordt als het weer het toelaat 
buiten genoten.
De tuin heeft een mooi uitzicht over 
de landerijen waar koeien grazen. “Het 
is een fantastische plek, daar is zoveel 
mogelijk,” vertelt Elly. “Ik wil de wereld 
laten kennismaken dat ik mijn ruimte 
beschikbaar stel.” Het atelier kan ook 
worden gehuurd voor teambuilding 
dagen, vergaderingen of dergelijke. 
“Het landelijke karakter is voor brain-
stormacties heel fijn. Dan stel ik de 
ruimte rondom ook beschikbaar.”
Elly organiseert samen met collega In-
grid Jager eveneens themadagen, ook 
op andere locaties. “Als je op zo’n dag 
komt, het is jouw feestje. Jij bepaalt 
zelf wat je doet, hoeveel je doet. Als je 
denkt ‘het is een beetje heftig voor mij’ 
dan pak je lekker een bakje koffie of 
een sapje uit de koelkast. Ik wil gewoon 
dat je een zinvolle en leuke dag hebt, 
dat is mijn enige doel. Uiteindelijk 
werk ik vanuit creatieve opdrachten, 
dat geeft duidelijkheid en veiligheid bij 
mensen.”

Open dag
Tijdens de open dag op 19 april is er van 
alles te zien in en rondom het nieuwe 
atelier. Een collage van foto’s geven een 
impressie van de verschillende work-
shops en andere mogelijkheden. Elly 
exposeert en verkoopt eigen werk.

In-tenz, praktijk voor creatieve coa-
ching en workshops.
   

 ▶ Bakermarksedijk 12
 ▶ 7223 KJ Baak
 ▶ Informatie bij Elly Bosman, telefoon 
(0575) 442866 of (06) 10609637

 ▶ mail info@in-tenz.nl
 ▶ www.in-tenz.nl

Hummelo - Agrarisch ondernemers 
Ronald Pelgrom en Petra Boomsma 
van boerderij De Steenoven zijn de 
winnaars van de Publieksprijs Agra-
risch Ondernemer 2015. Met hun 
melkveebedrijf en ijsboerderij wis-
ten zij in de verkiezing de meeste 
stemmen te vergaren en wonnen 
daarmee een geldbedrag van 2.500 
euro.

De verkiezing Agrarisch Ondernemer 
werd dit jaar voor de twintigste keer 
georganiseerd door Reed Business 
Media, uitgever van onder andere het 
agrarische vaktijdschrift Boerderij, en 
bestond uit een juryprijs en een pu-
blieksprijs.
IJsboerderij De Steenoven die door 
voerleverancier Forfarmers was opge-
geven voor de verkiezing, behoorde 
tot de vijf topondernemers die kans 
maakten op de prijs die werd uitgereikt 
aan de ondernemer met passie, lef en 
visie.
Met een ruime voorsprong op nummer 
twee won De Steenoven de publieks-
prijs met 35% van alle stemmen. Een 
geweldige prestatie, vindt ijsbereider 
Ronald Pelgrom (38) zelf ook die met 
zijn partner Petra Boomsma (34) en 
hun dochters Elin (6) en Nele (4) aan 
de Broekstraat in Hummelo woont: 
“Op de juryprijs hadden we zelf geen 
invloed, maar om de publieksprijs te 
winnen, hebben we echt alles uit de 
kast gehaald. Via Facebook en Linke-
dIn maar ook via de mail hebben we 
zoveel mogelijk mensen geprobeerd te 
bereiken en gevraagd op ons te stem-
men. En om dat aantrekkelijk te ma-
ken hebben we daar mooie prijzen 
aangekoppeld.”
Contact zoeken met de klant, via so-
cial media maar zeker ook persoonlijk, 
kenmerkt de handelswijze en visie van 
de prijswinnaars. “We willen niet al-
leen maar ijs maken en daaraan geld 

verdienen maar een kwalitatief goed 
product maken dat de klant waardeert 
om de herkomst. Daarom nodigen we 
mensen ook graag uit om te komen kij-
ken op ons bedrijf.
We vertellen er graag over,geven rond-
leidingen aan bijvoorbeeld leerlingen 
van de basisschool, organiseren work-
shops en open dagen. Voor ons staat 
het welzijn van de koeien namelijk 
voorop. Dat is onze basis en van daar-
uit maken we heerlijk ambachtelijk ijs”, 
vertelt Ronald enthousiast.
De ijsbereiders aan de Broekstraat 
in Hummelo bouwden in 2010 een 
nieuwe ligboxenstal met daarin ook 
een ruimte waar de ijsbereiding 
plaatsvindt. Boven die ruimte is een 
ontvangstruimte gebouwd met een 
prachtig uitzicht op de stal waar ze 
hun klanten graag informeren over 
hun werkwijze.

Ook chefkoks en bedienend personeel 
van de restaurants die ijs afnemen 
worden nadrukkelijk uitgenodigd op 
De Steenoven. “Als zij niet alleen we-
ten maar ook zien hoe het ijs tot stand 
komt, kunnen ze het verhaal echt goed 
aan de klant vertellen en wordt ons 
ijs echt beleefd”, voegt partner Petra 
eraan toe.
Ronald Pelgrom kocht op zijn eenen-
twintigste zijn eerste ijsmachine. Hij 
zag er een nieuwe uitdaging in maar 
inmiddels is de ijsbereiding een be-
langrijke bedrijfstak geworden.
Petra vertelt erover: “Ronald bedenkt 
eigenlijk continu nieuwe dingen, zoals 

nieuwe ijssmaken als nozemijs voor 
de Zwarte Cross of pepernotenijs.Dit 
jaar starten we ook met het maken van 
milkshakes op festivals. Ronald zag op 
Marktplaats een oude wagen staan, 
kocht hem op en die wordt nu omge-
bouwd tot een soort saloon waaruit 
straks op diverse festivals in Nederland 
milkshakes worden verkocht.”

Deze nieuwe inslag typeert de jonge 
topondernemers. Altijd bezig met ver-
nieuwing, met het verrassen van de 
klant.
Wordt het prijzengeld van 2.500 euro 
ook besteed aan een nieuw idee? ‘We 
zijn bezig met de aanleg van een bele-
vingsweide bij het terras, met een ka-
belbaan en een trampoline maar ook 

met een insectenhotel en een boom-
gaard waar ouders hun kinderen kun-
nen laten zien wat er te beleven valt in 
de natuur. Daar kunnen we het geld 
goed voor gebruiken’, zegt de prijswin-
naar tot besluit.
   

 ▶ www.ijsvandesteenoven.nl

Ronald Pelgrom, Petra Boomsma en hun kinderen zijn dolblij met hun prijs. Foto: KoosGroenewold.

Elly Bosman in haar nieuwe atelier ‘De Beleveniz’.

Winnaar publieksprijs Agrarisch Ondernemer 2015

Ronald en Petra: “Ons ijs moet je beleven”

Open huis op op zondag 19 april

Opening atelier ‘De Beleveniz’ van Elly Bosman

Een plek waar 
mensen elkaar 
ontmoeten

‘We willen een 
kwalitatief goed 
product maken’
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Lente “Er zit muziek in Hengel”  
Het 8ste Hengels Dweilfestival
Op zondag 19 april 2015 is het dan weer 
zover, dan vindt het achtste Hengels 
Dweilfestival plaats in Hengelo (Gld). 
Dit jaar zal Hengels Dweilfestival  
openen om 12.30 uur bij het Hoofd-
podium, waarna tussen 13.00 en 
17.00 uur de 14 orkesten hun kunnen 
vertonen op alle 4 de podia. De podia 
staan bij Hotel-Restaurant Leemreis, 
bij pleintje Spannevogel, bij Hoofd-
sponsor “Eet & IJssalon Langeler” en het 
hoofdpodium staat op het plein voor 
Expert, waar tevens ook de finale is en 
de prijzen uitgereikt zullen worden. 
Dit zal ongeveer om 17:15 uur gaan 
plaatsvinden, waarna de winnaar het 
publiek nog verwend met een muzikaal 
spektakel!

Er is weer een keur aan orkesten, zowel 
uit de Achterhoek als ver daar buiten.
Voor een overzicht van de deelnemers 
neem een kijkje op onze website: 
www.hengelsdweilfestival.nl 
Deze website is volledig opgezet door 
Achterhoek Multimedia, dank daarvoor. 

Alle orkesten zullen worden beoordeeld 
door 4 juryleden. Op ieder podium is 
er een jurylid aanwezig, zodat ieder 
orkest evenveel kans heeft. Of ze nu 
als eerste of als laatste aan de beurt zijn. 
Alle orkesten zullen worden beoordeeld 
op muzikaliteit, repertoirekeuze en 
samenspel/uitvoering.

Dit is nog niet alles, er is nog meer!!!
Een grote markt aanwezig, welke 
geëxploiteerd wordt door Marktvision 
uit Groenlo. Voor het Hengels Dweil-
festival betekent dit dat Marktvison 
de organisatie van de markt in het dorp 
op zich zal nemen. Het mooie is dat 

de kramen en attracties langs de route 
van podium naar podium te vinden zijn. 
Deze zal gehouden worden van 12.00 
tot ongeveer 17.00 uur. Aanmelden 
voor een kraam gaat ook via Marktvision, 
www.marktvision.nl 
Verenigingen en stichtingen kunnen zich 
melden bij A. van Ommeren 0575-460454 
of via secretaris@hengelsdweilfestival.nl

Tevens is er, in de Kerkstraat, weer 
een vrijmarkt waar kinderen ook de 
mogelijkheid  krijgen om hun spulletjes 
te verkopen. Ook zij kunnen zich 
aanmelden bij A. van Ommeren. 
Ook is er door de HOV aangekondigd 
dat er tijdens het Dweilfestival een 
koopzondag zal zijn. 

Dit alles is in de afgelopen jaren gegroeid 
tot een mooie dag in Hengelo (Gld), 
welke niet meer weg te denken is voor 
jong en oud. Bij het hoofdpodium 
is er een attractie voor de kinderen 
aanwezig, geheel gratis. Al met al 
genoeg ingrediënten voor een bijzonder 
muzikaal evenement dat de moeite 
waard is om naar Hengelo (Gld) te komen 
om het te gaan zien en te beluisteren.

Komt allen naar dit prachtige evenement 
in Hengelo (Gld) op zondag 19 april 2015.

Stichting Hengels Dweilfestival wenst u 
veel plezier op deze dag.

Koopzondag op 19 april van 12.00 - 17.00 uur
De organisatie van de Modeshow in Hengelo bedankt alle 

deelnemers en bezoekers voor hun komst naar de Remigiuskerk 
op donderdag 26 maart. 

Voor wie er toen niet bij kon zijn, is er een nieuwe kans 
om de laatste mode in Hengelo te ontdekken. De winkels zijn 

zondag 19 april namelijk extra  geopend van 12.00 tot 17.00 uur!

 

Zondag 19 april 2015

Hengels Dweilfestival



‘t Holthuisje bestaat 10 jaar
Steenderen - Kinderopvang ‘t Holt-
huisje is er trots op dat zij ook in deze 
tijd van afnemende kinderaantallen 
in de kinderopvang, een nog steeds 
groeiende organisatie heeft waar 
kinderen heerlijk en veel buiten spe-
len en waar ouders zeer enthousiast 
over zijn. Dat geldt niet alleen voor 
ons, maar ook voor de collega’s in het 
hele land die aangesloten zijn bij de 
Verenigde Agrarische Kinderopvang 
(www.verenigdeagrarischekinder-
opvang.nl).

Op 23 april aanstaande is het precies 
10 jaar geleden dat toenmalig wethou-
der André Baars de eerste locatie, kin-
derdagverblijf ‘t Holthuisje op het erf 
van melkveebedrijf Holthuizen aan de 
Toldijkseweg in Steenderen, officieel 
opende.”Wij hebben dus iets te vieren!”
Daarom wordt er op het dagverblijf 
van 20 t/m 24 april de hele week feest 
gevierd met allerlei leuke activiteiten 

voor de kinderen. Maar ook aan de 
ouders en andere belangstellenden is 
gedacht: voor hen is er op maandag 20 
april een interessante avond bij zaal 
Den Bremer in Toldijk georganiseerd.

De trend op dit moment is de vorming 
van Integrale Kindcentra. “Scholen 
proberen op deze manier onder an-
dere het teruglopende leerlingenaan-
tal op te vangen. Gemeentes zien hier 
hun kans om te bezuinigen op peu-
terspeelzaalwerk. Samen laten ze ou-
ders geloven dat het beter is voor hun 
kinderen. Maar is dat wel zo?” Bekend 
ontwikkelingspsycholoog Steven Pont 
komt hierop zijn visie geven. Iedereen 
is welkom, graag wel even aanmelden 
bij info@holthuisje.nl.
   

 ▶ Anton IJsseldijk: 06-13902034
 ▶ Kantoor ‘t Holthuisje: 0575-451435
 ▶ www.holthuisje.nl

   

Bridgen in Toldijk
Uitslag van de tweede competitie-
avond van de zesde ronde gespeeld 
op donderdag 9 april.

A-lijn: 1. An Wortel & Paul Niks 60,00%; 
2. Joke Damveld & Hans Oldhoven 
58,33%; 3. Miguel Mendes de León & 
Herman Stapelbroek 54,58%.
B-lijn: 1. Fien & Henk Biezeman 
60,83%; 2. José & René Winkelman 
59,58%; 3. Theo Damen & Theo Schut 

58,33%.
C-lijn:1. Annie Hartman & Hen Rom-
bouts 64,58%; 2. Karen Notten & Joop 
te Veldhuis 63,54%; 3. Svatja & Jirka de 
Wolf 52,60%.
Tot donderdag 16 april. Afmelden kan 
op verschillende manieren: via een 
mail naar bcbronkhorst@hotmail.nl of 
een sms naar 06-25198329 (inspreken 
lukt niet!), of op de wedstrijddag bellen 
naar genoemd mobiel nummer.

EvaSchuurman
Column

Help
Eva voelde zich afgelopen weekend 
genoodzaakt het televisieprogram-
ma ‘Help! Mijn man is klusser’ te-
rug te kijken. Er was verleden week 
veel commotie rond de uitzending 
waarin een man zich - na vele jaren 
van klusontkenning - eindelijk in 
het zweet werkte voor een mooie 
keuken en dito woonkamer. Echter, 
zijn vrouw merkte bij de grote ont-
hulling enkel een gebrek aan stop-
contacten op in haar gloednieuwe 
keuken.

Na het zien van ‘Help mijn man is klus-
ser’ schoten mij een aantal dingen te 
binnen. Allereerst bedacht ik me dat 
ik, ware ik zo kritisch geweest als de 
vrouw van de man die geen ware 
klusser bleek, al veel eerder geschei-
den zou zijn geweest. Wanneer ik na 
noeste klusarbeid enkel zou hebben 
gezeurd over een gebrek aan stopcon-
tacten had mijn ex-man onherroepe-
lijk meteen ons eigen contact gestopt. 
Wel dacht ik nog, ware ik wat onaardi-
ger geweest aangaande afwerking en 
details, dat dit huis dan ongetwijfeld 
eerder verkocht was dan nu het geval 
gaat zijn.
En kun je nagaan, ik werd in mijn kri-
tiek niet eens beperkt door een ca-
meraploeg en een verwachtingsvolle 
presentator met aspiraties in de huis-
tuin- en keukenpsychologie. En in een 
nog pijnlijker moment bedacht ik dat 
mensen elkaar soms zo vreselijk onge-
lukkig maken, dat een glimmend aan-
rechtblad natuurlijk in wezen niets 
oppoetst. Sterker nog; Soms is onge-
luk wellicht minder snel te herkennen 
in een bouwval, dan tussen vers ge-
stuukte muren.
Beste RLT4, had die mensen alsjeblieft 
in al hun onmin, gehuld in oude, rafe-
lige fleece truien, over hobbelige, kou-
de (maar vertrouwde) betonnen vloe-
ren laten schuifelen. Onder stoffige 
balken met daartussen reeds ietwat 
dof geworden zilveren isolatiemateri-
aal. Dan hadden ze al klappertandend 
het onheil nog even buiten de tochtige 
deuren kunnen houden. Omdat de 

kou hen zodanig in beslag nam, dat 
ze genoodzaakt waren iets te vaak el-
kaars’ lichaamswarmte op te zoeken.
Wat reeds resulteerde in vier maal 
rijk nageslacht, in vijf maal een jaar 
armoe.
Had ze met rust gelaten achter die 
opzienbarend verse bakstenen en die 
verrassend mooie voordeur. In de fa-
çade van een kartonnen decor, dat de 
illusie van een hele wereld wekt maar 
waarachter niets te vinden is. ‘Ik ruik 
hout’, zei de ongelukkige huisvrouw. 
‘Ik ruik onraad’, dacht ik. Het dreigen-
de gevaar van een huwelijk dat met 
een niet te stoppen noodgang op de 
klippen afstevent. Dit kijkje in de keu-
ken was er voor mij geen van leedver-
maak of stiekem genot. Nee, het was 
er een waarvan de eetlust me direct 
verging.
En natuurlijk heb ook ik me nieuws-
gierig afgevraagd waar ze dan precies 
al die stopcontacten voor nodig had, 
‘k ben zelfs in de keuken even mijn 
eigen contactpunten gaan checken. 
Vier stuks, waarvan slechts één door-
lopend bezet. Hoopte tevergeefs nog 
even stiekem dat ze hem elke dag bij 
thuiskomst stuiterend van geluk op-
wachtte, met elke keer een andere 
geglazuurde taart van meerdere ver-
diepingen. Zo een die uitschreeuwt: 
‘Goed, we groeien dan wel dicht. Maar 
God, wat zijn we gelukkig.’ Maar naast 
mijn enige bezette contactpunt, werk-
te - op dat fantasievolle moment - het 
afslaan van de waterkoker als de vin-
gerknip van een hypnotiseur.
En net als de vrouw van de man die 
geen ware klusser bleek, zocht ook 
ik tegen het einde van het televisie-
programma naar een stopcontact. In 
een stoffig hoekje, scheef op de muur 
gemonteerd (want de pluggen wilden 
er niet helemaal waterpas in, zei mijn 
ex-man) vond ik het ietwat vergeelde 
geval. Met erin gestoken die ene zwar-
te dikke stekker. Met wilskracht en een 
ijzeren motivatie kluste ik het ding het 
stopcontact uit.
‘Poef’, zuchtte de televisie. ‘Oef’, zei 
mijn mond.

Bronckhorst - De afgelopen weken 
reden verschillende Hamove weg-
racecoureurs in binnen- en bui-
tenland hun eerste meters van dit 
seizoen. Verschillende teams reden 
op het circuit van Val de Vienne in 
Frankrijk. Daarnaast was er ook een 
aantal rijders die hun eerste wed-
strijd van het seizoen al reden. Dit ter 
voorbereiding op de IRRC en BENE-
CUP-wedstrijden op de ‘Varsselring’ 
in Hengelo. Deze race worden gere-
den op 2 en 3 mei.

Drie weken was het circuit van Val de 
Vienne afgehuurd door de zijspan cou-
reurs die een week lang konden rijden 
en testen. Team Ritzer, uit de gemeente 
Bronckhorst, had een drukke winter 
achter de rug. Er werd veel gesleuteld 

om het materiaal sneller en betrouw-
baarder te krijgen. Zijspan coureur 
Marcel Ritzer gaat dit seizoen niet 
meer met broer Erik op pad. Erik be-
sloot eind 2014 de helm aan de wilgen 
te hangen. Een vervanger was snel ge-
vonden in de naam van Jurgen Banda. 
Team Ritzer ging met een goed gevoel 
huiswaarts vanuit Frankrijk. Afgelopen 
weekend reed het duo hun eerste race 
voor het BENECUP kampioenschap op 
het Franse circuit van Croix au Ternois. 
Zij pakten daar een uitstekende vierde 
plaats in race 1. Helaas vielen zij in de 
2e race van de dag uit met mechani-
sche problemen. 
Na de zijspannen waren de solo rij-
ders aan de beurt om een week te 

kunnen rijden. Het uit Hengelo afkom-
stige Performance Racing Achterhoek 
(P.R.A.) was ook van de partij met Joey 
den Besten uit Halle. Aankomend sei-
zoen zal de International Road Racing 
Championship (I.R.R.C.)-rijder zijn 
titel verdedigen in de Supersport 600 
categorie. Den Besten liet weten dat hij 
er klaar voor is en over drie weken wil 
vlammen op zijn thuis circuit ‘De Vars-
selring’ in Hengelo.
Het P.R.A. team reisde evenals team 
Ritzer af naar Croix au Trois voor het 
BENECUP kampioenschap. Daar 
kwam Frank Bakker in actie mede 
om te trainen voor de aankomende 
I.R.R.C. wedstrijden. Tijdens de trai-
ningen en wedstrijden kon hij geen 
potten breken en finishte in de achter-
hoede. Teameigenaar Wassink vond 
dat niet zo erg omdat Bakker de wed-

strijden als trainingen beschouwde. 
Succes was er in het Paasweekend voor 
de clubleden van de Hamove in Assen. 
Daar werden OW-Cup races gereden 
en Rob Hartog, Nederlands kampioen 
en clublid, wist de race in de NK Super-
cup 600 te winnen. Hartog reed echter 
als gastrijder mee en werd uitgesloten 
van punten voor het kampioenschap. 
Cliff Kloots pakte de volle buit aan 
punten en stond op de hoogste trede 
van het podium. Kloots is evenals 
Hartog ook lid van de Hamove. In de 
NK Supercup 1000 was er geen kruid 
gewassen tegen clublid Nelson Rolfes 
die iedereen op een behoorlijke af-
stand reed. Deze heren staan over drie 
weken ook aan de start in Hengelo.
Aanstaand weekend rijden een aantal 
leden tijdens het WK SBK weekend op 
het TT Circuit Assen.

Zelhem - “Toen we hoorden dat we 
waren benaderd voor een optreden 
op het Mega Piraten Festijn moesten 
we wel even lachen. Zo van: ‘t zal ons 
benieuwen hoe dat dan gaat aflo-
pen’. Het is wel weer iets heel anders. 
Maar zorgen maken we ons daar 
verder niet over. Nee joh, ook niet 
toen we voor het eerst op de Zwarte 
Cross moesten spelen. Wij hebben 
de mazzel dat we een sfeertje kun-
nen neerzetten. Op wat voor manier 
dan ook lukt dat overal en dan komt 
het op het MPF ook wel goed!”

Aan het woord is Hans Keuper, de 
zanger/trekzakspeler van Boh Foi 
Toch. Zaterdag 25 april staat hij met 
zijn band op het Mega Piraten Festijn 

in Zelhem. Voor de allereerste keer 
in de nu al ruim 25 jaar dat Boh Foi 
Toch bestaat. “We gaan live spelen”, 
vertelt Keuper. “Toen de organisatie 
ons benaderde, kreeg ik de indruk dat 
ze meer met live muziek wilden gaan 
doen. Oh, werken ze dit jaar met een 
begeleidingsband? Dat bedoel ik dus! 
Da’s toch mooier dan muziek uit de 
machine!”
19 april verschijnt na vijf jaar een 
nieuwe plaat van het Achterhoekse 
gezelschap. Een nieuwe plaat, als we 
Keuper mogen geloven steviger dan 
ooit, en dat allemaal op zijn 70ste nog. 
“Moet kunnen toch”, lacht Keuper. Hij 
richtte de band in 1989 op met oud-
Normaaldrummer Jan Manschot. Het 
doel: muziek maken voor de dertigers 

en veertigers, het wat oudere publiek. 
Dat gebeurt nog steeds met een men-
gelmoesje van zydeco, blues, country, 
rock, cajun en Tex-Mex. Maar dat met 
die doelgroep, dat heeft allemaal wat 
anders uitgepakt. De band brengt al 
jaren net zo gemakkelijk ouderen 
aan het schuifelen als jongeren aan 
het springen en hossen. “Ja, dan zie 
je ze op de Zwarte Cross tekeer gaan 
op nummers als Beernd van Kuperi-j 
en Vrouw Begeerdink. Van die blagen 
van 15, 16, het hadden mijn kleinkin-
deren kunnen zijn!” Hij begint te la-
chen. “Doe het toch rustig aan, denk 
ik dan bijna. Maar het blijkt wel dat we 
nog een breed publiek aanspreken. 

Het loopt goed.”
Het Mega Piraten Festijn vindt zater-
dag 25 april plaats aan de Slangen-
burgweg. Op dit moment is ruim zes-
tig procent van de kaarten verkocht. 
Het terrein is geopend vanaf 18.30 
uur. Het officiële programma begint 
om 20.00 uur. De entreeprijs is voor 
dit jaar vastgesteld op 21 euro. Kaar-
ten voor de tribune kosten 29,50 euro 
en zijn uitsluitend via www.megapira-
tenfestijn.nl verkrijgbaar. 
Kaarten zijn onder meer in de voor-
verkoop verkrijgbaar bij Café de 
Groes, Sigarenmagazijn Roenhorst en 
Radio Ideaal in Zelhem; De Roos Le-
derwaren in Doetinchem; ‘t Keyzertje 
Bloemen en Meer in Varsseveld en 
de Bruna in Vorden. Daarnaast kunt 
u ook terecht bij alle vestigingen van 
Primera in Nederland; op www.mega-
piratenfestijn.nl en bij Paylogic. 

Boh Foi Toch treedt op tijdens het MPF in Zelhem. Foto: Jan van den Brink

Team Ritzer 2015. Foto: Henk Teerink 

Boh Foi Toch: “We hebben de mazzel dat 
we een sfeertje neer kunnen zetten”

Goede voorbereiding Team Ritzer en
Performance Racing Achterhoek

Trainingen in 
Frankrijk en 
wedstrijd in Assen

Het Mega Piraten 
Festijn is op 
zaterdag 25 april
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Wil jij een goed
betaalde bijbaan?

ALDI is één van de grootste Europese detailhandels- 
ondernemingen met ruim 500 filialen in Nederland. Ons 
uitgebalanceerde assortiment kenmerkt zich door zijn 
hoge kwaliteit en lage prijs. Respectvolle omgang met 
elkaar, onze klanten en leveranciers, is de basis van ons 
succes.

Om dit succes te continueren zijn wij voor onze filialen 
in Lichtenvoorde, Winterswijk, Lochem en Borculo op 
zoek naar representatieve, klantgerichte

Indien deze functie je aanspreekt, mail dan je 
sollicitatie met CV naar:
vacature-groenlo@aldi.nl  
o.v.v. vacature hulpkracht 
T.a.v. de heer F. Jonker,
Verkoopleider

Hoge kwaliteit    Lage prijs

Hulpkrachten m/v

Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

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

Junior Systeembeheerder m/v

Ben jij op zoek naar een veelzijdige functie 
als junior systeembeheerder waarbij je met 
ideeën mag komen en mee mag denken met 
ondernemers?

Functieomschrijving
Als junior systeembeheerder ben je mede 
verantwoordelijk voor de continuïteit van de 
IT-omgevingen van onze klanten, deze conti-
nuïteit realiseer je door middel van proactieve 
monitoring, het maken van (trend) analyses, 
verbanden leggen en op basis van je kennis en 
ervaring actie te ondernemen. Daarnaast ben je 
verantwoordelijk voor het behandelen van vra-
gen en storingen op IT-service, netwerk en/of 
serverniveau en adviseer je klanten over com-
plexe IT-vraagstukken en ontwikkelingen in het 
vakgebied. De klanten waar je werkzaamheden 
voor uitvoert zijn zeer divers, je zult je als junior 
systeembeheerder met name richten op kleine 
ondernemingen met maximaal 5 werkplekken.

ICT medewerker m/v 

Sta je graag in contact met klanten en op 
zoek naar een baan in de ICT?

Functieomschrijving
Voor een organisatie in de omgeving van 
Lochem zijn we op zoek naar een ICT mede-
werker. In deze functie ben je het aanspreek-
punt voor verschillende vraagstukken van zowel 
bedrijven/scholen als particuliere klanten. Je 
krijgt hier onder andere te maken met vraag-
stukken op het gebied van Windows Server, 
Exchange, MS Access en gerelateerde soft-
ware. Als ICT medewerkerr ben je verantwoor-
delijk voor de goede werking van één of meer 
computersystemen. Mocht een klant problemen 
met een pc of laptop hebben, dan neem je 
deze mee naar de werkplaats en voer je zelf 
de handelingen uit om deze weer optimaal te 
laten werken.

Montagemedewerker M/V

Ben jij op zoek naar een technische functie 
als montagemedewerker?

Functieomschrijving
In deze functie zet je halffabricaten in elkaar met 
behulp van handgereedschap. Je werkt in een 
klein team en je monteert veel verschillende 
producten.

Kok m/v

Ben jij een kok die zelfstandig kan werken?

Functieomschrijving
Als kok bij onze opdrachtgever ben je verant-
woordelijk voor het bereiden van à la carte 
gerechten. Echter een groot gedeelte van de 
werkzaamheden bestaan uit het bereiden en 
maken van hapjes en buffetten voor feesten en 
partijen. Ook beschikt onze opdrachtgever over 
een mobiel meubel waar men live en op locatie 
gerechten maakt.

Medewerker Technische Dienst m/v

Heb jij ervaring als technisch medewerker in 
een magazijn?

Functieomschrijving
In de functie van medewerker technische dienst 
ben je verantwoordelijk voor het onderhouden 
en verhelpen van storingen aan 
technische installaties, interne 
transportmiddelen en technische 
voorzieningen van een tweetal 
magazijnen. Tevens begeleid je 
externe monteurs. In deze functie 
draai je volgens rooster diverse 
diensten en draai je ook alarm-
diensten, daarom is het van groot 
belang dat je over een flexibele 
instelling beschikt.

Een leven lang
zorgeloos genieten
met de kunststof kozijnen, (garage)deuren, 
serres, veranda’s en vensterluiken van MRB

Ruurloseweg 118, 
Vorden (‘t Medler)

Tel. 0575-559 232 www.mrb-lensink.nl

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

Uw adres voor:
 3

 2

 2

 

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!



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

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

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

Aanleveren
Redactie: vrijdag 12.00 uur
Advertenties: maandag 9.00 uur 

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord
/ContactVorden
/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers
Tel. (0575) 55 10 10

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

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

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

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

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

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

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

Tandarts:
18 - 19 april, B.W.A.M. Polman, Lochem (0573) 25 14 83. 
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoord-
apparaat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 
verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, dieet 

en voeding, maaltijdservice, personenalarmering en thuis-
begeleiding. Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min.), 24 uur per dag 
bereikbaar. www.sensire.nl / info@sensire.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22. 
Openingstijden: maandag t/m donderdag: 9.30 - 17.00 uur.
Vrijdag: 9.00 - 17.00 uur.
Zaterdag: 10.00 - 15.00 uur (juli/augustus t/m 16.00 uur).

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

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

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

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

SchuldHulpMaatje Bronckhorst
Voor hulp bij schuldenproblematiek, tel. (06) 83 03 90 05.

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 19 april Gezamenlijke gezinsdienst in de Dorpskerk
10.00 uur: ds. J. Kool. 1e C: Spaarbusjesproject; 
2e C: Plaatselijk jeugd- en jongerenwerk.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 19 april Gezamenlijke gezinsdienst in de Dorpskerk
10.00 uur: ds. J. Kool. 1e C: Spaarbusjesproject; 
2e C: Plaatselijk jeugd- en jongerenwerk.
   
Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 19 april 10.00 uur, ds D. Bos, Doetinchem.

R.K. kerk Vierakker
Zondag 19 april 10.00 uur. Voorganger: Ds. D. Bos.
Kerkdienst. Kinderoppas: Renske Ellenkamp. 

R.K. kerk Vorden
Donderdag 16 april 10.30 uur. Eucharistieviering, 
vg. pastoor F. Hogenelst. 

Zondag 19 april 9.00 uur. Eerste Heilige Communieviering.
Locatie: Joppe Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming
voor de kinderen uit Joppe, Lochem en Vorden, 
vg. pastoor F. Hogenelst. 

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

VLOOIENMARKT
VORDEN

Zondag 19 april

10-17 uur

Sporthal ’t Jebbink
Jebbink 13

Inf. Kraamhuur:
tel. 0639108152

www.animo-markten.nl

15 t/m 21 april. Dagmenu’s ophalen € 8,00. Dagmenu’s bezorgen € 9,25. 
Dagmenu bĳ ons consumeren € 11,00. (Bestellen mag, maar hoeft niet.)  Vanaf 
16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in 
het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 15 april Mosterdsoep/Boeuf Bourguignon met aardappelkroketten 
en rauwkostsalade

Donderdag 16 april ½ Haantje met frites, appelmoes en rauwkostsalade/Vlaflip

Vrĳdag 17 april Groentesoep/Pangafilet op Oosterse wĳze met rĳst en groente

Zaterdag 18 april Italiaanse cordon bleu met aardappelen en rauwkostsalade 
Ĳs met slagroom (alleen afhalen of bezorgen)

Maandag 20 april Gesloten     

Dinsdag 21 april Wiener schnitzel met frites en rauwkostsalade/Ĳs met 
slagroom

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

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

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

Dagmenu’s

Cursussen Botanisch tekenen
In Vorden op woensdagochtend, 
29 april t/m 3 juni (Dorpscentrum Vorden). 

In Gorssel op maandagmiddag, 
4 mei t/m 15 juni (Pinkstermaandag valt uit) 

(’t Trefpunt,  Gorssel). 

Zes lessen van 3 uur, kleine groep. 

Bel 06 52 72 3770 voor informatie 
en aanmelden of kijk op 
www.tuinstudiorozenhorst.nl 
voor alle cursusinformatie.

Spalstraat 3 • Hengelo (Gld.)

SUPER SATURDAY
zaterdag 18 april:

In het café:
Underkoffer

New Style 

Disco:
DJ Dion

 Te huur: Half vrijstaande wo-

ning net buiten Zelhem met 3 

slaapkamers. Prijs: € 675,= excl. 

Tel.: 0314-622535.
       

    Eerste zondag in mei, zondag 3 

mei 2015: Wandeltocht “Dwars 

deur Söwent”. 6, 12, 18 of 24 

km. Start: ‘t Witte Paard, Dorps-

straat 49, 7136LG Zieuwent 

meer info: www.stichtingfrat-

sen.nl
       

    Te koop gevraagd: antiek, cu-

riosa en alles wat verzameld 

wordt. Ook complete inboe-

dels. Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35, (0575) 52 29 

19.
       

    Te koop: KIPPEN AAN DE LEG 

Goossens, tel. 06 - 21 92 23 08. 

Alleen op afspraak.
       

    Schilderwerk - Bloembergschil-

der heeft nog tijd over. Netjes en 

voordelig. Tel.: (06) 18181234.
       

    Repair Cafe: Zaterdag 9 Mei, 

10.00 - 12.00 uur. Kulturhus Vor-

den. 
       

     Schilderwerk  - Bloembergschil-

der heeft nog tijd over. Netjes en 

voordelig. Tel.: (06) 18181234.
     

    Gevonden in de Galleehof. 1 

Huis- en 1 autosleutel. Afhalen 

op nr. 33.
       

    Bert van Genderen  koopt en 

haalt uw boeken  en betaalt à 

contant. Tel. (0543) 45 13 11.
     

   

www.contact.nl




