
Bronckhorst-Noord
BRONCKHORST-NOORD BRONCKHORST-MIDDEN BRONCKHORST-ZUID ZUTPHEN - WARNSVELD CONTACT RUURLO ELNA LICHTENVOORDE GROENLOSE GIDS

Deze week
Paas- en voorjaarsspecial 2014 Extra uitneem-

baar katern:
‘Lentekriebels’

Aspergeprijsvraag 
Den4akker

Dag van de Slager 
bij Keurslagerij 
Vlogman

Nieuwe voor-
stelling Jeugd- 
ToneelVorden

Binnenkijken bij 
kippenbedrijf 
Bouwmeester

Dick Wagenvoort: 
Al 65 jaar ‘Muziek 
uit het hart’

Uitgave:
Weevers Grafimedia
(0575) 55 10 10

Alarmnummer 112
Politie, ambulance en brandweer

Politie (0900) 88 44

Huisartsenposten
Zutphen (0900) 200 9000
Doetinchem (0314) 32 98 98
Winterswijk (0900) 500 9000

Dinsdag 

15 april 2014

76e jaargang 

no. 6

Ze kwam in 1989 naar eigen zeggen 
binnen bij Bakker als een verlegen 
meisje. Een kwart eeuw later heeft 
ze vele gasten voorzien van de hapjes 
en drankjes. Liesbeth Bakker-Geubels 
van de horecagelegenheid grijpt in 
tijdens het gesprek als de jubilaris 
zich presenteert als ‘bediende die de 
gasten van eten en drinken’ voorziet. 
“Daarmee doe je jezelf echt tekort”, 
klinkt het resoluut. “Rita is een op en 
top gastvrouw die nog serveert zoals 
men dat vroeger ook deed. Ze kent de 
etiquette en daar hechten we bij Bak-
ker veel waarde aan.”
Haar werkgever prijst verder haar 
rust. “Ze raakt - hoe druk en hectisch 
het ook kan zijn - nooit in paniek. Ze 
blijft de gezelligheid en gemoedelijk-
heid uitstralen die wij onze klanten 
willen bieden. Daarnaast stuurt ze 

de jongere medewerkers aan. Rita is 
echt een vraagbaak voor hen.”
De complimentenstroom komt de 
vakvrouw toe. Ze beoefent het vak 
nog altijd met veel plezier en schaaft 
haar vaardigheden elke dag bij. 
“Mensenkennis, dat is iets dat je na 
vele jaren opbouwt. Je weet op den 
duur welke gasten aandacht nodig 
hebben, wie juist met rust gelaten 
willen worden en bij welke mensen 
je wel of geen grapje kunt maken.”
Dienstbaar zijn is volgens haar geen 
belemmering, maar een uitdaging. 
“Mijn doel is om zelfs mensen met 
een chagrijnig gezicht lachend naar 
huis te laten gaan.”
Op 17 april wordt het jubileum van 
Rita gevierd met haar man Gerbert, 
zoon Floris (10), dochter Fleur (13), 
familie, vrienden en collega’s.

Op en top gastvrouw Rita Kleine 25 jaar in dienst bij Bakker Vorden

‘Zelfs mensen met een chagrijnig gezicht 
moeten lachend naar huis gaan’
Vorden - Rita Kleine is maar liefst 25 jaar in dienst bij Bakker in Vor-
den. Bij de horecagelegenheid koesteren ze de vakvrouw in hart en 
nieren die de kunst van het bedienen nog echt verstaat.

Rita Kleine (rechts) werkt al 25 jaar met veel plezier bij Bakker in Vorden. Links op de foto 
haar werkgever Liesbethe Bakker-Geubels.

Naast de organiserende vereniging 
D.O.G. Baak, kwamen groepen uit 
de verre omtrek naar Wichmond. 
Zo stonden Dynamic Gym, Y.G.V. 
IJzevoorde, K.D.O Apeldoorn, Brinio 
Lochem, Valto Eefde, De Sperwer 
Hummelo, D.I.O. Keijenborg, WSV 
Warnsveld, Sparta Brummen en SGV 
Steenderen in het programmaboekje 
vermeld.

Vele uren waren in de voorbereidin-
gen gestoken om een goede uitvoe-
ring te laten zien. Jazz, Hiphop en 
Streetdance acts kwamen in verschil-
lende leeftijdscategorieën afwisse-
lend op de vloer. Ook was duidelijk 

dat was nagedacht over de uitstraling 
wat betreft kleding. De muziek en 
choreografieën waren erg verschil-
lend van elkaar en dat maakte het 
programma leuk om te blijven kij-
ken. Al met al was het een vrolijke, 
muzikale middag.
Het was voor Patricia Janssen de laat-
ste keer dat zij met een groep in het 

voetlicht stond. Zij vertrekt bij DOG 
Baak en kreeg bloemen voor de vele
jaren dat zij als leidster heeft gewerkt
bij de vereniging. Ze kreeg de beste
wensen mee voor haar volgende uit-
daging.

Het programma vervolgde met de
laatste optredens. Met tot slot be-
dankjes voor publiek, deelnemers en
de vele vrijwilligers, zat deze vrolijke,
sportieve middag er echt op.
Meer informatie over DOG, 
zie www.dogbaak.nl.

Heel veel prachtige dansdemonstraties 
in Wichmond
Baak/Wichmond - Op zondagmiddag 13 april kwamen vele dansgroe-
pen naar Sporthal De Lankhorst in Wichmond om hun kunnen te 
laten zien. Het programma bestond uit bijna 50 dansen en het publiek 
kon zich daarmee vele uren prima vermaken.

Slechts een impressie van de dansdemonstraties in Sporthal De Lankhorst.

De organisatie Anita Pierik en Xave-
ria Bohmer willen alle collectanten 
en alle gulle gevers hiervoor bedan-
ken!

Opbrengst 
Fonds 
Gehandicap-
tensport
Vorden - De collecte voor het 
Fonds Gehandicaptensport die 
onlangs in Vorden werd gehou-
den heeft het mooie bedrag van 
€ 2527,38 opgebracht.

Opleiding volgen tot evenementenverkeersregelaar?

Thuis via e-learning, aangevuld met een praktijkochtend.

Info: www.europetraffic.nl of 0314-624889 

Precision Airguns

MEGA 

VOORDEELVRIJDAG 18 APRIL 

GAMO LUCHTBUKSEN ACTIE
bij

voor meer info kijk op: 
www.wapenhandelcolenbrander.nl

M
EGA

VOORDEEL

 

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

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

Bij de Plus parkeert u voor de deur!

PLUS Vers geperst sap                  
per fl es 1000 ml.

Geldig 14 t/m 19 april

1.99
3.49

Shopping  Experience
in  Ruurlo               16  april 
van 18.00 - 22.00 uur

zie: 
www.achterhoekagenda.nl



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

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

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

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

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers Grafimedia
Tel. (0575) 55 10 10

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

! nnp

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

PUPPY TE KOOP

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

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Dagmenu’s 16 april t/m 22 april
Dagmenu om mee te nemen € 7,75. Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 9,00. Dagmenu bij ons consumeren € 10,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet.)
Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. 
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 16 april
Groentesoep/Spies de Rotonde met kruidenboter, aardappelen 
en groente

Donderdag 17 april
Varkensmedaillons met champignonsaus, aardappelkroketten 
en groente/Yoghurtfrisss… en slagroom

Vrijdag 18 april
Tomatensoep/Weense vis met tartaarsaus, aardappelsalade en 
groente

Zaterdag 19 april
Italiaanse lasagne Bolognese met Parmezaanse kaas en rauwkost-
salade/IJs met slagroom (alleen afhalen/bezorgen)

Maandag 21 april
Gesloten 

Dinsdag 22 april
Wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade/IJs met slagroom

Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel of 
dinercheque….kookworkshop, feestjes en meer!

Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en/of 
opmerkingen dan kunt u ons bellen op tel.nr. 0575 - 551519
of u komt even binnen op Kerkstraat 3 te Vorden.

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

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

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

Apotheek
Gelre Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen,

tel. (0575) 74 48 00. Deze apotheek is in het Gelre ziekenhuis 

tegenover de huisartsenpost.

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.

De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 

18.00-19.30 uur. Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, 

kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11.

De bezoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, B1, B2, 

Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks van 13.30-

14.15 uur en van 19.00-20.00 uur. Intensive Care (ICU): dagelijks 

van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur 

en tevens op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. 

Kinderafdeling B0: dagelijks van 15.00-16.00 uur en van 19.00-

19.30 uur.

Tandarts
Goede Vrijdag en Pasen. Vrijdag 18 april tot en met 21 april, G.W. 

Jelsma/Ruskamp, Lochem. Tel. 0573 25 18 70.

Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers
Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase. 

Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33. 

info@hospice-zutphen.nl / www.hospice-zutphen.nl

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 

Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.

Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.

Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 

alleen op afspraak (0900) 88 44.

Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).

Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 

Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.

Steenderen, A. Ariensstraat 33a.

Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 

Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

Calamiteiten gemeente
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,

wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u 

bellen naar het alarmnr. (0900) 88 44 of bij grote spoed 112. 

Kleinere meldingen over de openbare ruimte? Bijv. over een 

afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet brandt, losliggende 

stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde kom (dus niet 

de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de openingstijden 

het gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook doorgeven 

via www.bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en 

leefomgeving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, 

omdat het niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, bel dan 

ons calamiteitennummer (06) 13 10 07 77. Storingen aan gemalen 

en het drukrioleringsysteem in het buitengebied svp melden via 

tel. (0575) 75 05 00. 

Wmo-hulpmiddelen
Ook voor meldingen over problemen met Wmo-hulpmiddelen 

zoals een niet-werkende scootmobiel of tillift verzoeken wij u 

tijdens kantoortijden het gemeentehuis te bellen via tel. (0575) 

75 02 50 en buiten kantoortijden, als het niet kan wachten tot de 

eerstvolgende werkdag, ons calamiteitennr. (06) 13 10 07 77.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Doetinchem - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - 

Eerbeek - Brummen.

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder de 

volgende telefoonnummers:

Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88

Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78

Paard: (0575) 58 78 70

Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

Dierenkliniek Zutphen
Laarstraat 71, 7201 CC Zutphen, tel. (0575) 51 31 51

www.dierenkliniek-zutphen.nl

Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 46 03 12

www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 

Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

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

en jeugdgezondheidszorg.

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 34 05 

of (06) 22 92 96 30.

Welzijnsadviseur: Wilma Berns, e-mail: w.berns@sswb.nl

De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 

donderdag van 9.00-11.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek 

en huisbezoek mogelijk op afspraak.

Administratief medewerkende: Willy Gotink, 

e-mail: w.gotink@sswb.nl

Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.

24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.

www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl

Sensire wijkzorg (thuiszorg)
Verzorging en verpleging. Tel. 0900 - 88 56 (10 ct./min), 

24 uur per dag bereikbaar. www.sensire.nl / info@sensire.nl 

Sensire thuiszorgwinkels
Doetinchem, Kruisbergseweg 27 (bij Slingeland Ziekenhuis). 

Geopend ma t/m vrij van 9.00 - 17.30 uur, za 10.00 - 13.00 uur.

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724. 24 uur per dag bereikbaar. 

Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand telefoonnr. 

bellen of kijken op www.sensire.nl

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 

verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, dieet en 

voeding, maaltijdservice, personenalarmering en thuisbegeleiding. 

Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min.), 24 uur per dag bereikbaar. 

www.sensire.nl / info@sensire.nl

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 

bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. (0314) 36 02 85. 

Fax (0314) 36 02 87. E-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl

www.thuiszorggrootgelre.nl

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 

Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

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

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 
Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-

ten Arve. Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.

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

Dag- en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Voet- en handverzorgingssalon Podi
Gediplomeerd pedicure, diabetische en reumatische voet, 

lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / 

(06) 27 35 53 82. www.podi.nl

Annie Mokkink-Kasteel
Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 69 08. Pedicure +, 

gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, 

lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: 

De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; Nijntje in Halle; 

Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg; Hummeloord in 

Hummelo en Het Eerste Steentje in Steenderen. 

Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22. Openingstijden: 

Maandag t/m donderdag: 9.30 - 17.00 uur. Vrijdag: 9.00 - 17.00 uur.

Zaterdag: 10.00 - 15.00 uur (juli/augustus t/m 16.00 uur).

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- 

gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 

Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. (06) 21 60 72 27. 

www.marliesmeenks.nl, info@marliesmeenks.nl. Lid VNT, 

RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, 

doorverwijzing huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

Roemenië / inzameling goederen door St. COEH
op de 1e en 3e maandag van de maand (18.30 - 20.00 uur) 

inzameling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

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

info@avonturijn.nl

Kerkdiensten

Weekenddiensten

Zie elders in deze krant.

Gratis Lips bij tube Heat 

Pure Aloë vera producten

Warnsveld Jannie Nijkamp Tel.

0575 521316

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

Alleen op afspraak.

Te huur: 50  m  geïsoleerde  
opslagruimte /atelier + zolder  
en berging 15 m , omgeving 
Zutphen.  Tel: 06-22684706 

Zangles volw. en ensembles

Vorden/Delden 06-23638744

www.esthervanderheijden.nl

FRANSE LES VOOR ALLE

NIVEAU`S. GRATIS

PROEFLES. TF 0650293928

ERIETMAN@LIJBRANDT.NL

T.k. nw. tapijttegels meer dan

100 verschillende kleuren/mo-

tieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60

per m2. 0545-472574 of 06-

12300129.

Paaszaterdag   19 April   10.00-16.00 uur      

Bleekstraat  12 7255 XZ  Hengelo (Gld.) Tel. 0575-461210 E-mail: info@eugelink.nl

Te koop: Schoolmeubilair in

prima staat, € 10,= per set, 

ander meubilair en oude- en

nieuwe schoolplaten (bieden)

uit de voormalige basisscho-

len in Varssel, Veldhoek en 

Halle. Zaterdag 19 april van 

9.00 - 13.00 uur in basis-

school Veldhoek, Kapersweg 

6 in Ruurlo.

Te koop: 2 betonnen veedrink-

bakken 1000 liter. Tel. 0575 -

46 72 77.

Bij ideële kringloopwinkel “De

Werf” (stichting veilingcom-

missie), gelegen aan de Enk-

weg 11 in Vorden kunt u elke

ochtend (behalve zondags en 

‘s-maandags) van 09.00 tot

12.00 uur en daarnaast ook

nog dinsdag, donderdag- en

vrijdagmiddag van 13.30 tot 

17.00 terecht voor meubels,

kleding, witgoed, elektronica, 

huishoudelijke artikelen, boe-

ken enz. Inbrengen van goed

verkoopbare artikelen kan tij-

dens openingstijden of d.m.v.

een telefonische afspraak 

(06-44629049) of email: vc-

dewerf@gmail.com. Tevens 

kunt u via ons telefoonnum-

mer een afspraak maken voor

het ophalen van spullen. Be-

zoek onze meimarkt op 24 mei

!! Nadere informatie op onze

website: www.veilingcommis-

sie.nl.

Te huur: ruime 4-kamer wo-

ning. Alles begane grond.

In buitengebied Vorden. Tel: 

0575 - 556680



Kijk  wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

En wat doe jij? Ik sta op voor 
de beste vriendin
van Esmé

Voor de rest is het hele assortiment 
aanwezig van VERSE VIS tot 
GEROOKTE VIS en GEBAKKEN VIS.

We hebben ook dagverse GEROOKTE 
PALING en PALINGFILET bij ons.

Bij aankoop van 15,00 een GRATIS 
GEROOKT MAKREELFILET kado.
En kom even ‘n Gratis Kibbeling proeven.

Tot ziens op donderdag
De Spakenburgse Visspecialist

NIEUW IN VORDEN!!!!
De Spakenburgse Visspecialist
Nu elke donderdagmiddag in het centrum bij de KERK en MARKTPLEIN.
Staantijd: 15.30 tot 18.00 uur. Met uitloop tot 18.30 uur.

De reclames zijn geldig op donderdag 17 en 24 april

VIS PAKKET:
2 gebakken vis of 

400 gram Kibbeling + SAUS

+ 3 Haringen voor    € 10.00

Hollandse nieuwe Haring 

p/s 2,00  
NU 3 voor € 5,00 

+ de 4e GRATIS

Eigen gerookte Schepzalm
Delicatesse smeerbaar op toast of 
stokbrood
Per 100 gram 4,50 nu

per 100 gram € 3,50
6 dagen houdbaar

Dagvers haasje van zalm
Delicatesse klasse A
per stuk 4,50    nu per stuk € 3,50

en 3 voor € 10,00
Lekker en Gezond

Telefoon: 0575 - 55 27 49
(24 uur per dag, ook in het weekend)

Monuta Vorden
Het Jebbink 4a, Vorden
www.monuta.nl

Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

Warm, informeel 
en laagdrempelig.
Wij geven u alle ruimte om uw 
eigen wensen te bespreken. 
Wij denken graag met u mee.
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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

VLEESWARENKOOPJE

100 gram gebraden gehakt + 
100 gram cervelaatworst

samen 239

SPECIAL

Kalfskaaskop

160
100 gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Runder-
hamburgers

ELKE 4DE GRATIS

KEURSLAGERKOOPJE

Duitse 
Biefstuk + 
gekr. Gehakt

7954 stuks + 
500 gram

MAALTIJD IDEE

gebraden
Gehaktbal

185
per stuk

Paasbal
zaterdag 19 april

aanvang 21.00 uur

IN HET CAFÉ:
Perfect Showband

IN DE DISCO:
DJ Jive Bunny

+ Shots Cocktailbar

geknipt worden in landelijke sfeer (op afspraak)  |  zo mogelijk 

dezelfde dag nog aan de beurt  |  ook ‘s avonds tot 22.00 uur | 

dinsdags gehele dag gesloten  |  afspraakherinnering per sms

Molenweg 7  -  7223 DN  Baak  -  Tel. 0575 44 20 67 
www.hetkniphuus.nl

Voor al uw reparaties 
van wasautomaten / 
keukenapparatuur

Tel. 0575 - 467437 

Kijk voor onze aanbiedingen 
op www.rowielektro.nl

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

Tot 31 december 2014

BTW verlaging

van 21% naar 6%

Daan

Welkom lieve

Henry van den Brink

Annemiek Besselink

Grote broer Gijs

Veldhoekseweg 12

7255 NH  HENGELO (GLD)

31 maart 2014

Dankbaar dat zij niet langer heeft moeten lijden, 
maar verdrietig om het verlies, geven wij u kennis 
van het overlijden van mijn vrouw, onze moeder 
en oma 

Jane Boer-van der Meulen 
Adriana 

Amsterdam Zutphen  
28 mei 1930 12 april 2014  

We zullen haar commentaar missen.  

Jort Boer 

Martin Boer 
Anita Boer-Braamse
Erik
Jochem 

Adriaan Jort Boer
Petra Boer-Pietersma
Femke 
Ruben Jort 

Brinkerhof 95
7251 WV Vorden 

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op  
zaterdag 19 april 2014 om 12.30 uur in cremato-
rium de Omarming, Voorsterallee 95 te Zutphen. 

Na afloop ontmoeten wij u graag in de koffie-
kamer van het crematorium. 



Het programma begint om 10.00 uur. 
Dan zijn alle stand geopend op het ge-
bied van leefbaarheid, schaapgerela-
teerde stand, streekproducten als ook 
culinaire producten. Om 11.00 uur zal 
minister Henk Kamp het evenement 
officieel openen met een toespraak: 
zijn visie op het buitenleven, het 
houden van dieren en omgaan met 
de natuur. Minister Kamp: ‘’Mensen 
hebben veel aan dieren te danken en 
dieren zijn voor hun welzijn afhan-
kelijk van wat mensen doen. Twee 
redenen waarom ze respectvol door 
ons behandeld moeten worden. Door 
kinderen van jongs af aan vertrouwd 
te maken met dieren - in de natuur, 
op de boerderijen en thuis - kun je 
bereiken dat ze hun leven lang goed 
met hen om gaan. Kinderboerderijen 
leveren daar een belangrijke bijdrage 
aan’’. Ook zal een stukje innovatie 

aan bod komen vanwege de situatie 
waarin de Achterhoek zich bevindt 
(of een dreiging in die richting). ‘’De 
kunst is om ons landelijke gebied 
economisch optimaal te benutten en 
tegelijk onze natuur, landschap en 
biodiversiteit in stand te houden en 
te versterken’’, aldus minister Kamp. 

Om 12.00 uur staat de lunch op het 
programma in de culinaire zone. 
Deze zone wordt gevormd door een 
Islamitische keuken, kookstudio voor 
kinderen en een Hollandse keuken 
aangevuld met stands met wijnen, 
theesoorten, diverse mosterdsoorten, 
honingproducten en een lunchroom. 
De keukens hebben schapenvlees op 
het menu staan, zowel op de Islamiti-
sche als de Nederlandse wijze.  Minis-
ter Henk Kamp zal het verschil gaan 
proeven tussen beide keukens en zal 

zich graag laten informeren over de 
bereidingswijze. Voor de bezoekers 
van het schaapscheerdersfeest is er 
de mogelijkheid om aan te schuiven 
bij Henk Kamp en zijn familie. Hier-
voor is een arrangement samenge-
steld waarvoor vooraf kan worden 
gereserveerd op telefoonnummer 
0575-462828. Dit arrangement is in-
clusief entree, eten en drinken, work-
shop in de kinderkookstudio en een 
klein prijsje. Reserveer op tijd want 
het aantal tafels is beperkt om de 
kleinschaligheid te waarborgen. Na 
het eten is er de mogelijkheid het 
schaapscheren als activiteit te bezich-
tigen in de daarvoor ingerichte schee-
rarena. Vanaf 12.30 uur zal er opge-
treden worden door countryzanger 
Will Claase uit den Helder met in zijn 
kielzog de countrylinedancegroep de 
‘Uuthoekers’ uit Baak.

Het schaapscheerdersfeest vind 
plaats op zaterdag 3 en zondag 4 mei 
van 10:00 tot 18:00 uur en heeft veel 
nevenactiviteiten zoals: een vliegtuig-
show, hondentraining, mini-kraan 
clinic en veel speelgelegenheid tussen 
alle boerderijdieren.

Opening Schaapscheerdersfeest Kinderboerderij Feltsigt

Minister Kamp in Bekveld
Bekveld - Zaterdag 3 mei komt minister Henk Kamp van economische 
zaken, landbouw en innovatie naar Bekveld om het schaapscheer-
dersfeest te openen op het terrein van Kinderboerderij Feltsigt. Het 
schaapscheerdersfeest is een evenement dat bol staat van de activitei-
ten rondom het schaap in het bijzonder en het leven op het platteland 
van mens en dier in het algemeen. Juist vanwege deze ingrediënten 
komt Henk Kamp dit evenement bezoeken.

Tijdens de meivakantie is er op zon-
dag 27 april een Wilde Buiten Dag op 
landgoed Hackfort bij Vorden. Voor 
kinderen van 4 tot 12 jaar en hun 
(groot)ouders, vriendjes en vriendin-
netjes. Men kan tussen 11.00 – 15.00 
uur bij het boswachterkantoor van 
Natuurmonumenten, Baakseweg 1a, 
in Vorden starten. Vooraf aanmelden 
is niet nodig. Voor meer informatie: 
natuurmonumenten.nl/wildebuiten-
dagen. Stel je voor: je bent verdwaald 
in het bos. Weet jij dan hoe je een 
handige schuilplaats kunt maken? 
En wat je kunt eten uit de natuur? 
Heb je wel eens insect geproefd? Kun 
je een vuur maken zonder lucifers? 

En hoe vind je de weg terug naar
huis? Ontdek het tijdens de Wilde
Buiten Dagen van Natuurmonumen-
ten. Want daar draait alles om overle-
ven in het wild. Doe de Menzis zo-fit-
als-een-dier test en kom erachter of je
fit genoeg bent om te overleven in de
natuur. Elke fitte deelnemer maakt
kans op een spannend weekend op
een eiland met de hele familie. 

Tijdens de Wilde Buitendag loop je
langs alle activiteiten via een route in
de natuur. Dat parcours is door bos-
wachters uitgezet. Zij zijn niet bang
om vies te worden. Dus doe je overle-
vingskleren en je laarzen aan.

Tijdens Wilde Buitendagen

Leer overleven in het 
wild

Vorden - Natuurmonumenten organiseert in april en mei weer Wilde
Buiten Dagen. Tijdens deze lente-editie leren kinderen èn hun ouders
alles over wat je moet weten om in de natuur te kunnen overleven.
De evenementen vinden plaats op verschillende data en op meer dan
twintig locaties in het land.

Meer vertellen ze u niet, zoals u van 
hen gewend bent hoort u 48 uur 
van te voren waar die avond gegeten 
wordt. Naast het ‘lentegoud’ is het 
menu weer gemaakt met heerlijke 
streekproducten en staan er weer 
Achterhoekse wijnen en Achterhoek-

se bieren op tafel. Reserveren kan 
nog op www.gaon.nl/prijs-reserveren 

‘Gaon etten’ op facebook
Gaon etten is ook te volgen op Face-
book. Hier plaatsen ze leuke nieuw-
tjes uit de Achthoek en soms vertel-

len ze iets meer over de bestemming 
of iets bijzonders van het menu.

Geef een Gaon-diner kado!
Wilt u uw ouders, vrienden of buren 
een Gaon-diner kado doen? Dat kan. 
Stuur een e-mail naar info@gaon.nl 
met uw verzoek dan nemen zij con-
tact met u op om alles in goede banen 
te geleiden. 
Kijk anders op de website: 
www.gaon.nl

Gaon Etten 25 april in het teken 
van de lente
Wichmond - Het vroege voorjaar biedt niet alleen mooie maar vooral 
lekkere culinaire kansen dit jaar! 25 april a.s. slaat Gaon etten zijn 
tenten op in de buurt van Wichmond. Omdat het voorjaar zo vroeg is 
staat er op het menu ‘lentegoud’.

Het team Hermans (17) - Bijenhof (16) 
uit het Gelderse Hengelo zou voor 
een unicum zorgen door als jongste 
duo ooit aan de start te verschijnen. 
Echter…een crash tijdens de NK, vori-
ge week in Sint Isidorushoeve, gooide 
roet in het eten. Roy brak hier zijn 
sleutelbeen en kon hierdoor niet in 
het zijspan stappen tijdens deze GP. 

Gelukkig was bakkenist Kenny van 
Gaalen uit Nuland bereid om Koen bij 
te staan tijdens de wedstrijd in Oss. 
Samen zorgden zij tijdens dit week-
end voor een spektakel. Tijdens de 
kwalificatiewedstrijd lieten zij al zien 
dat de andere rijders rekening met 
team Hermans-van Gaalen moesten 
houden door een 7e tijd te klokken. 
Hierdoor konden teams uit onder 
andere Estland, België en Duitsland 
huiswaarts keren. Deze zevende tijd 
op zaterdag beloofde veel voor de 
wedstrijd op zondag.

Toen het starthek viel voor de eerste 
manche, was bij 17-jarige Koen geen 
enkel spatje zenuwen te bekennen. 
Het gas ging vol open en hierdoor 
kwamen zij rond de 13e plek door 
de eerste bocht. Na een spannende 
strijd en ruim 35 minuten later, wer-
den Koen en Kenny als 10e afgevlagd. 
Een magnifieke prestatie van dit ge-
legenheidsduo. Ook de tweede man-
che verliep vlekkeloos. Ondanks dat 
het circuit loodzwaar was geworden, 
kwamen ze als 8e over de streep. Dit 
resulteerde in een 9e plek overall. 
Een fantastische prestatie en er zul-
len nog vele volgen!

Hermans-van Gaalen dé verrassing 
tijdens GP zijspancross te Oss
Oss - Afgelopen weekend werd de 
eerste wedstrijd verreden om het 
Wereld Kampioenschap Zijspan-
cross. Circuit ‘de Witte Ruijsheu-
vel’ in Oss was het toneel voor 
deze openingswedstrijd.

Anne schildert veelal realistisch met 
onderwerpen als dieren en bloemen, 
maar ook het thema ‘stilleven’ heeft 
de warme belangstelling van Anne. 
Tijdens de expositie kunt u genie-
ten van een aantal stillevens van het 
penseel van Anne, waarbij te zien is 
dat zij de (traditionele) ambacht van 
schilderen beheerst en wel in de lijn 
van de oude Nederlandse meesters. 
Op de expositie is ook een andere 
kant van Anne te zien: de gezellige 
dames. Met het paletmes schildert 
zij kleurrijke, speelse vrouwen op 
het doek. Deze dames hebben het 
gezellig met elkaar en gaan graag 
naar het theater óf concert (en dan 
op chic), of gewoon gezellig met el-

kaar de stad in om te winkelen (Anne
von Drehle: www.atelierkunstzin.nl).
Martine wordt door het werken met
klei voortdurend uitgedaagd om te
experimenteren met kleur en decora-
tietechnieken. 
Martine werkt het liefst met fijne
witte chamotteklei omdat de bis-
cuitbrand (1000 graden) zorgt voor
een witachtig resultaat. Hierdoor 
ontstaan talloze mogelijkheden voor
de afwerking van haar keramische
kunst. Het kleurenspel in haar werk
is soms schilderachtig, soms dekkend
en/of transparant, maar steeds met
een kleurrijke uitstraling (Martine
van Zwieten: 
www.martinevanzwieten.nl).

Schilderijen van Anne von Drehle en keramiek Martine van 
Zwieten

Expositie Kapel van 
Bronkhorst
Bronckhorst - Van zaterdag 19 april tot en met vrijdag 25 april (Pasen)
exposeren Anne von Drehle en Martine van Zwieten weer in de Kapel
van Bronkhorst.



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

IK WIL OERRR

Meld je aan op OERRR.nl

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

rganisatie van 
ederlandse 
andprothetici

T. (0575) 46 44 33  (06) 51 44 62 99 
Hoetinkhof 1a  7251 XM Vorden
www.tppriefel.nl

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

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

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

Vrijstaand gestoffeerde woning, grote tuin.

Ds. Pikaarweg 14 te Steenderen
Royale indeling, 4 slaapkamers en garage

Huurprijs € 800,00 per maand

Evt. mogelijkheid om te kopen

Tel. info: 0575-450024 na 18.00 uur

Tijdelijk 
te huur

 Sierbestrating

 Tuinhout

Gratis Tuinschets Service

www.weulenkranenbarg.nl
Ruurloseweg 45a Vorden 
0575-551217

BUITENCENTRUM VOOR UW COMPLETE TUININRICHTING

 Blokhutten

 Terras-  

 overkappingen

 Grind & split

 Tuinverlichting

 Tuinaccessoires

www.
debierkaai.nl

E info@debierkaai.nl

Wichmondseweg 30
7223 LH Baak
T (0575) 44 13 15

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
NIEUWE EN UNIEKE STREEKARRANGEMENTEN

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
MET PRACHTIG ZONNETERRAS

PARTY-CATERING

Op fraaie locatie aan de rand van het dorp gelegen 
KARAKTERISTIEKE VRIJSTAANDE JAREN ’30 WONING 
MET RUIME GARAGE EN GROTE BESLOTEN ACHTERTUIN. 
Totale perceeloppervlak 870 m². Bouwjaar 1933, inhoud 
ca. 560 m³, woonoppervlakte ca. 135 m² + ca. 40 m² 
inpandige garage met ruime zolder.

Voor meer informatie en foto’s kijk op WWW.RBMWONEN.NL

NIEUW IN VERKOOP:

Vanaf woensdag 16-04-2014*Vers & voordelig!

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

Workshops op 2e paasdag bij kinderboerderij Feltsigt

Workshop ‘Kip schilderen”
Door Monique Schuitemaker van Atelier schuurtje boompje beestje’

Tijdens de workshop ga je een polyester kip
van ca 40 cm hoog beschilderen met acryl verf. 

Deze workshop duurt ongeveer 3 uur.
Kosten € 60 per persoon. 
Dit is inclusief materialen.

Incl. koffie/thee en wat lekkers bij de koffie/thee.

Kinder paasworkshop
De kinderen gaan samen met een activiteitenbegeleidster

een paaskip of een paashaas maken, 
voor de allerkleinsten liggen kleurplaten klaar. 

Kosten € 5,00 

Zie voor meer informatie op
www.feltsigt.nl en/of www.schuurtjeboompjebeestje.nl



STUUR UW PERSBERICHT NAAR 

REDACTIE@CONTACT.NL  

DEADLINE: VRIJDAG OM 12.00 UUR.

PLUS Kipfi let    
Pak 1 kilo   

PLUS 
Hollandse trostomaten
Per 500 gram

1.99

0.89

PLUS Landenwijn of 
La Mancha biologische wijn      
Per fl es à 1 liter     

Mona Pudding
Alle bekers à 450 of 500 ml    
Per beker     0.99

1.34-1.45

3.49
3.89-3.99

2GRATIS
droomzegels

Robijn Wasmiddel,
wasverzachter of additieven
Flacon 560-1500 ml, pak 750-756 gram of pak of zak 16 stuks of additieven per 
stuk, combineren mogelijk, 3 stuks 

Bijv. Klein & krachtig color 3 fl acons à 700 ml 16.95  11.30

  2+1
GRATIS

6.50

4.99
KILO

Lipton
Ice tea of thee
Alle varianten, combineren mogelijk
2 stuks   

Bijv. Ice tea sparkling 2 fl essen à 1,5 liter 3.42  1.71

  1+1
GRATIS

GENIET, MAAR DRINK MET MATE.

PLUS Biefstuk    
Per 250 gram   2.99

250 GRAM 4.75

Heineken Pils  
Krat 24 fl esjes à 30 cl
Maximaal 3 kratten per klant

9.99
13.99KRAT

GENIET, MAAR DRINK MET MATE.

Douwe Egberts
Koffi e Aroma rood
Bonen, grove maling, 
snelfi ltermaling of 
Décafé snelfi ltermaling,
Pak 500 gram
4.85-5.19

500 GRAM

3.99

17 18 19
donderdag vrijdag zaterdag

APRIL APRIL APRIL

PLUS Luxe aardbeienvlaai 
met slagroom en 
krokante bodem  
Hele vlaai, geschikt voor 10 personen
Per stuk     

11.99

9.99

Geldig in week 16 (zondag 13 t/m zaterdag 19 april 2014)

Wij hebben voor u ook 
de actuele boeken voor 

huwelijk- en geboortekaartjes.
Vraag ernaar in de winkel

Tevens op 
alle wenskaarten

3 halen = 2 betalen

Ook het 
adres 
voor 
al uw
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@helminkwonen         facebook.com/helminkwonen

2E PAASDAG
GEOPEND Zutphenseweg 24 Vorden  I  0575 55 15 14  I  info@helminkwonen.nl

MAANDAG 21 APRIL A.S. VAN 11 TOT 17 UUR
HELMINK WONEN MA AK T HET MOOIER BIJ U THUIS

2.5 zits 

bank Deezz

VANAF 

  729.-

U kunt weer genieten van iedere 
dag vers gestoken ASPERGES.
Natuurlijk hebben we ook weer 
de (h)eerlijke  beenham en verse 
scharreleieren om uw maaltijd 
compleet te maken.
 
Vanaf donderdag 17 April gaat bij
ons de “zomer” openingstijden weer in!!!

‘Heerlijke handgemaakte 

bonbons en chocolade van 

Chocolaterie Magdalena 

uit Wichmond.

In de aspergetijd staan 

we iedere zaterdag 

van 10.00 - 17.00 uur

bij den4akker op het terrein 

met chocolade op wielen!

Zaterdag 19 april hebben we 

handgemaakte paaseitjes 

en leuke paasgeschenken.



Dit muziekfestijn op de derde zon-
dag van april staat alweer voor de 
zevende keer op de kalender. Ook 
dit jaar zullen de orkesten van zich 
laten horen vanaf vier verschillende 
podia in het centrum van Hengelo. 
Het hoofdpodium staat geposteerd op 
het plein voor Expert Arendsen. Hier 
trapt het Hengels Dweilfestival om 
12.50 uur af. Als alle dweilorkesten 
hun muzikale tocht door het dorp 
hebben volbracht, zijn ze om 17.15 
uur weer terug bij het hoofdpodium 
voor de prijsuitreiking. Hier zullen de 
muzikanten van het winnende orkest 
nog één keer laten horen waarom zij 
de winnaars zijn.

Om het Hengels Dweilfestival te win-
nen, moet een dweilorkest op vier 
podia goed presteren. Behalve op het 
plein voor Expert Arendsen worden 
ook bij Hotel-Restaurant Leemreis, 
bij café Wolbrink en bij hoofdspon-

sor Eet- en IJssalon Langeler podia op-
gesteld. Elk podium heeft een eigen 
jurylid. De jury beoordeelt de dweil-
orkesten op muzikaliteit, repertoire-
keuze en samenspel / uitvoering. Vo-
rig jaar kwam dweilorkest Haagsûh 
Bluf uit - hoe kan het ook anders? - 
Den Haag als winnaar uit de bus. Zij 
zullen dit jaar opnieuw van de partij 
zijn. Hun naam verraadt natuurlijk al 
dat zij zich opnieuw zullen mengen 
in de strijd om de bovenste plaatsen.
Daarbij kan Haagsûh Bluf rekenen op 
stevige concurrentie. Zo is ook dweil-
orkest Valse Loch uit Beltrum weer 
aanwezig. Zij wisten vorig jaar beslag 
te leggen op de tweede plaats. Voor 
Valse Loch is het al de vierde keer dat 
zij naar Hengelo komen. In 2010 wist 
het dweilorkest uit Beltrum het Hen-
gels Dweilfestival te winnen. De uit-
slag is tijdens het Hengels Dweilfesti-
val ook niet het belangrijkst. Voor de 
dweilorkesten staat de gezelligheid 

voorop. Want ook al eindigden De 
Pleardöpkes uit Geesteren nog nooit 
op het podium, toch komen ze op 
paaszondag al voor het vijfde achter-
eenvolgende jaar naar Hengelo.
Het Hengels Dweilfestival is meer 
dan alleen muziek. Zo zijn er markt-
kramen en attracties te vinden op de 
routes tussen de verschillende podia. 
Kinderen kunnen hun spulletjes ver-
kopen op de vrijmarkt. Kortom, als 
het ontbijt achter de kiezen is en alle 
paaseieren zijn gevonden, heeft het 
centrum van Hengelo van alles te bie-
den voor een geslaagde voortzetting 
van de paaszondag.
Meer informatie is te vinden op de 
door Achterhoek Multimedia ver-
nieuwde website www.hengelsdweil-
festival.nl. 
Aanmelden voor een marktkraam 
kan via www.marktvision.nl. En 
verenigingen en stichtingen (voor 
de markt) en kinderen (voor de vrij-
markt) kunnen zich aanmelden bij 
A. van Ommeren via secretaris@
hengelsdweilfestival.nl of via 0575-
460454.

Paaszondag brengt dweilorkesten 
naar Hengelo

Hengelo - Pasen krijgt in Hengelo dit jaar een muzikaal tintje. Negen 
dweilorkesten zullen hier op zondag 20 april hun geluid laten klinken 
tijdens het Hengels Dweilfestival.

Met deze actie wil de Albert Heijn 
Hengelo laten zien dat zij midden in 
de gemeenschap staat en dat zij zich 
betrokken voelt bij de leefbaarheid 
van de eigen omgeving. Om deel te 

kunnen nemen aan deze actie ont-
vangen alle verenigingen, clubs en 
groeperingen een uitnodiging met 
inschrijfformulier. Verenigingen die 
geen uitnodiging hebben ontvangen 

hebben, kunnen deze afhalen in de 
winkel. Uit de aanmeldingen wordt 
een selectie gemaakt. Uiteindelijk 
kunnen er maximaal 40 verenigingen 
deelnemen. Van dinsdag 22 april tot 
en met zaterdag 12 juli ontvangen de 
klanten van de Albert Heijn in Hen-
gelo (Gld.) bij iedere besteding van 
10 euro en bij enkele actieartikelen, 
een muntje met een waarde van 10 

cent. Deze kan men in een daarvoor 
opgesteld buizensysteem deponeren. 
Hoe meer muntjes, hoe groter de op-
brengst voor de clubkas! Gedurende 
de actieperiode mogen verenigingen 
zich in de winkel presenteren en/of 
flyers over de activiteiten versprei-
den. Een dergelijke presentatie levert 
vaak vele extra muntjes op. Boven-
dien wordt gelijktijdig de naamsbe-

kendheid vergroot en de werkzaam-
heden onder de aandacht van een 
groot publiek gebracht. En dat resul-
teert mogelijk ook nog in nieuwe le-
den of vrijwilligers! Op een poster in
de winkel wordt de spaartussenstand
bijgehouden en kunnen deelnemen-
de verenigingen zien hoeveel munt-
jes men al opgehaald heeft. Doe mee
en steun uw lokale vereniging!

Albert Heijn Hengelo steunt alle verenigingen!
Hengelo - In deze voor verenigingen soms lastige tijden heeft de Albert Heijn 
in Hengelo (Gld) een spectaculaire actie bedacht voor verenigingen, clubs en 
groeperingen. Een actie waarbij organisaties een zakcentje voor de eigen ver-
enigingskas kunnen sparen én aandacht kunnen vragen voor de vereniging.

“Het is misschien een zorgelijke ontwikkeling 
dat zoveel mensen scheiden, aan de andere 
kant zal het voor sommigen de beste keuze 
zijn. Wat zijn de kinderen erbij gebaat als va-
der en moeder elke avond ruzie maken? Dan 
ben je slachtoffer als kind zijnde,” legt notaris 
Blankestijn uit.
“Ons notariskantoor bediende van oudsher ei-
genlijk al de gemeenten Bronckhorst en Doe-
tinchem en is gespecialiseerd in familierecht,” 
vertelt de notaris. “We hebben natuurlijk ook 
onroerend goed, leveringen, hypotheken en 
dergelijke. Het agrarisch specialisme is erg be-
langrijk voor ons kantoor, met de ins en outs 
die voor een agrarisch bedrijf van belang zijn. 
En we doen ondernemingsrecht.”
Het familierecht is altijd een belangrijke tak 
geweest van het kantoor in Zelhem, wat al 
honderden jaren bestaat en van notaris op no-
taris ging. Notaris Blankestijn kwam, na jaren 
elders ervaring te hebben opgedaan, in 2004 

als kandidaat-notaris bij notaris Anne Pera 
werken en nam het kantoor in 2011 over. Hij 
werkt met vier kandidaat-notarissen, een ju-
rist en zes medewerkers samen. “De persoon-
lijke benadering en het kennen van de mensen 
staat hier voorop. Dat deed Anne altijd al en 
dat is wat ik in hem gewaardeerd heb.”
Wie een vraag heeft, kan gewoon binnenlo-
pen. “Iedereen is hier zoveel mogelijk bereik-
baar. Als mensen er dan toch tegenop zien om 
naar kantoor te gaan, kom ik bij ze thuis. Dan 
zitten we aan de keukentafel over dingen te 
praten. Dan leeft het meer, zie je ook waar het 
om gaat.”
Notaris Blankestijn kreeg de laatste jaren 
steeds meer te maken met mensen die kwa-
men voor een akte van verdeling, ter uitwer-
king van het echtscheidingsconvenant. “Het 
past bij de rol van de notaris dat je al eerder 
in het proces met mensen aan tafel gaat en ze 
juist helpt een convenant te maken en ze bij de 
hele echtscheiding begeleidt. Die handschoen 
hebben we dit jaar opgepakt.”
Hiervoor kwam op 1 maart mr. Monique 
Nijland, scheidingsbemiddelaar/mediator en 
kandidaat-notaris, het team versterken. “Zij 
kan mensen begeleiden bij het maken van af-
spraken, het convenant, het ouderschapsplan 
en uiteindelijk zorgen dat die echtscheiding 
uitgesproken wordt,” legt Jeroen Blankestijn 
uit. “Daarna kunnen ze aan deze tafel voor 
de verdeling tekenen, eventueel zorgen voor 
de testamenten. Het totale plaatje. Ze hoeven 
niet eerst naar de een en dan naar de ander.” 

Het scheidingsverzoek moet nog wel formeel 
door een advocaat bij de rechtbank worden in-
gediend, maar men hoeft daar niet nog apart 
naar toe.
Ook kan Monique Nijland als mediator bemid-
delen als de echtgenoten niet, of stroef met el-
kaar communiceren. “Ik kan inzicht en over-
zicht creëren. Zeker als er kleine kinderen zijn. 
Ze gaan uit elkaar als partners, maar blijven 
wel ouders,” legt ze uit. “Mensen kunnen hier 
komen als ze een samenlevingscontract willen 
ontbinden. Dan hebben ze geen advocaat no-
dig, maar moeten als ze minderjarige kinde-
ren hebben wel een ouderschapsplan maken 
en afspraken maken als ze een gezamenlijk 
huis hebben. Bij een echtscheiding kijk je of ze 
zijn getrouwd in gemeenschap van goederen 
of huwelijkse voorwaarden en wat de afspra-
ken zijn die al gemaakt zijn.” Mensen zijn zich 
niet altijd overal van bewust, over bijvoorbeeld 
pensioen en testament.
Wie alles bij eenzelfde notaris laat regelen, 
heeft daar alle gegevens bijeen in een dossier. 
Het Notariskantoor Blankestijn breidt nu het 
stuk familierecht uit. Het kantoor biedt hierbij 
maatwerk, omdat elke situatie anders is. “Zo 
heeft iedereen zijn eigen aspect wat de aan-
dacht nodig heeft,” vult Monique aan. “Dat je 
het beste eruit haalt in de slechte omstandig-
heid van scheiden, dat is waar je het voor doet. 
Dat ze afspraken kunnen maken en in de toe-
komst met elkaar blijven communiceren.”
Jeroen Blankestijn en Monique Nijland heb-
ben de trainingen gedaan, benodigd voor 

mediator. Monique heeft daarna de opleiding 
tot scheidingsbemiddelaar gevolgd. Beide zijn 
lid van de beroepsvereniging Vereniging voor 
Mediators en Scheidingsbemiddelaars in het  
Notariaat (VMSN). Door bijeenkomsten en cur-
sussen wordt hun kennis bijgehouden, maar 
zij kunnen ook bij de beroepsvereniging te-
recht voor extra informatie om bij specifieke 
problemen waar ze tegenaan lopen, zoals bij-
voorbeeld fiscale zaken, de beste weg te kun-
nen nemen. De notaris is onpartijdig, zoekt 
evenwicht tussen partijen. “We hebben ver-
schillende dossiers hier. Met de ervaring die 
we hebben en wat we hier al doen, gaan we 
verder. We hebben een grote familiepraktijk, 
de echtscheiding is een stukje uitbreiding,” be-
sluit mr. Blankestijn.

Notariskantoor Blankestijn breidt familierecht uit met 
echtscheidingen
Zelhem - Maar liefst 38% van de huwelij-
ken eindigen in een echtscheiding. “Ik 
denk dat het de individualisering is van 
de maatschappij, in die zin dat mensen 
sneller geneigd zijn om voor hun eigen 
belang te kiezen. Minder geneigd zijn te 
vechten en te investeren in een relatie. 
Ik spreek daar geen waardeoordeel over 
uit,” vertelt notaris mr. Jeroen Blankes-
tijn. Notariskantoor Blankestijn gaat het 
familierecht uitbereiden en zich daarbij 
meer richten op echtscheidingen.

Mr. Monique Nijland en mr. Jeroen Blankestijn.

De F en C categorie spelen hun wed-
strijden in Keijenborg en de E, D en B 
categorie spelen bij PAX.
Met teams uit Engeland, Schotland 
en Denemarken is dit jaar het NET-
toernooi ook weer van een internati-
onaal tintje voorzien. Voor het eerst 
in de historie mogen wij een Deens 
team begroeten op het NET-toernooi, 
namelijk HOG Hinnerup. 
Vanuit Engeland / Schotland geven 
Nottingham Forest FDC, Brighton & 
Hove Albion DC, Milton Rovers en 
Stoke Hill acte de presence. Natuur-
lijk doen er ook veel Nederlandse 
teams mee.
Naast de lokale Gelderse teams als 
Pax, Keijenburgse Boys, Viod, Ruur-
lo, VV Vorden en RKZVC, doen er 
ook veel teams elders uit het land 
mee, zoals EFC ’58, SV Westfriezen, 
Leones, Eendracht Arnhem, sc Bem-
mel, UVS Leiden, UVS Elinkwijk, 
vv Schaesberg, HBS, Eldenia en RK-
HVV. Al met al een zeer gevarieerd 
deelnemersveld dat een garantie is 
voor mooi aanvallend en spectacu-
lair voetbal. De wedstrijden worden 
tijdens het paasweekend gespeeld op 
de velden van PAX en Keijenborg. Het 
toernooi start beide dagen om 9.30 
uur en de laatste wedstrijden zullen 
op 1e paasdag om 16.30 uur gespeeld 
worden, kijk voor de speelschema’s 
op www.keijenburgseboys.nl of op 
www.paxhengelo.nl. 
Tevens kunnen wij u met trots mee-
delen, dat op zaterdag 19-4-2014 de 
mini’s van PAX vanaf 12.45 uur hun 
finalewedstrijden in de Champions 
League spelen. Hieraan voorafgaand 
geeft de kersverse Nederlands kampi-
oen freestyle voetbal Rowdy Heinen 

een demonstratieshow. Deze show
zal ook in Keijenborg worden gege-
ven tijdens de lunchpauze, tijdstip 
13.30 uur.

Zonder al onze vrijwilligers en spon-
soren is het natuurlijk niet mogelijk
om dit groots opgezette toernooi te
organiseren. De organisatie is dan
ook blij met de komst van enkele
nieuwe sponsoren voornamelijk
Gotink Totaalinstallatie (hoofdspon-
sor), Seesing Personeel, ISL Football 
Tours, Mull2Media, Heijerman de
Bakker, Teamsport, Toernooivoetbal.
nl, Plus Hans Eland en natuurlijk 
onze trouwe vaste clubsponsors. Zon-
der hun bijdrage was dit fantastische
toernooi niet mogelijk geweest.

Namens de besturen van V. en A.V. 
PAX en S.V. Keijenburgse Boys nodi-
gen wij u dan ook van harte uit om
een kijkje te nemen op ons mooie
sportcomplex en te genieten van ta-
lentvolle voetballers.

S.V. Keijenburgse Boys en V.en A.V.Pax  zijn samen trots op het 
internationaal jeugdtoernooi

Netherlands Easter Trophy 2014
Hengelo/Keijenborg - Op paaszaterdag 19 april 2014 en zondag 1e paas-
dag 20 april 2014 organiseren SV Keijenburgse Boys en V.en A.V. Pax
i.s.m. Toernooivoetbal.nl voor 6e keer de Netherlands Easter Trophy.
Dit jaar doen er aan dit Internationale Jeugdtoernooi maar liefst 54
teams mee verdeeld over de F, E, D, C en B – leeftijdscategorie. Nog
nooit hebben zoveel teams zich aangemeld voor het toernooi. In de
E-categorie doen er dan ook maar liefst 18 teams mee.
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Tweede Paasdag 21 april kun je met de hele 
familie gezellig Pasen vieren bij kinderboerde-
rij Feltsigt. Vanaf 10.00 uur staat de activitei-
tenbegeleidster van Feltsigt klaar bij de kinder 
paasworkshop. Kinderen kunnen samen met de  
activiteitenbegeleidster een paaskip of een paas-
haas maken en voor de allerkleinsten liggen er 
kleurplaten klaar. De kinderboerderij zorgt dat 
alle benodigde spulletjes aanwezig zijn en dat 
de kinderen meteen aan de slag kunnen. Tus-
sendoor krijgen ze ranja en een snoepzakje, 
want van al dat knutselen krijg je natuurlijk 
dorst en zin in wat lekkers.
Ben je klaar met je werkstuk dan kun je lekker 
spelen, buiten of binnen, ruimte genoeg. Uitrus-
ten met een cavia of konijn op schoot kan ook 
of de andere dieren bekijken en aaien. Je kunt 
zelfs nog in het hooi gaan uitrusten of spelen.

Nieuw dit jaar is een workshop ‘kip schilderen’ 
georganiseerd door Monique Schuitemaker van 
Atelier ‘Schuurtje Boompje Beestje’. Je gaat in 

deze workshop van ongeveer 3,5 uur een po-
lyester kip van 40 cm hoog beschilderen met 
acrylverf. De prijs voor deze workshop is incl. 
koffie/thee en wat lekkers erbij. Monique zal 
zorgen dat de benodigde materialen aanwezig 
zijn en heeft tips en trucs die je kunt gebruiken 
tijdens de workshop. Na afloop kan je de kip 
meenemen naar huis en zowel buiten als bin-
nen een mooie plek geven. Wil je alvast weten 
hoe zoiets eruit ziet, kijk dan op  www.schuur-
tjeboompjebeestje.nl. Hier staan ook de prijzen 
en verdere informatie beschreven.

Het adres van kinderboerderij Feltsigt is Bek-
veldseweg 5, Bekveld (nabij Hengelo en Keijen-
borg). Kijk voor meer informatie op www.felt-
sigt.nl, op de Facebookpagina van Feltsigt of de 
advertentie elders in het Contact.

Vier Pasen bij kinderboer-
derij Feltsigt
Bekveld - Op Eerste Paasdag 20 april vanaf 
13.00 uur ben je welkom bij kinderboer-
derij Feltsigt met je gezin om lekker ont-
spannen deze dag door te brengen. Kin-
deren kunnen paaseieren gaan zoeken en 
kleurplaten kleuren terwijl de ouders en 
grootouders op het terras kunnen  genie-
ten van een lekker kop koffie met huisge-
maakte cake of kruidkoek.

Steamer is een zeven-mans formatie uit Does-
burg, opgericht in maart 2012. Doel is om nog 
lange tijd met veel plezier muziek te maken 
waarbij chemie, enthousiasme, kameraadschap 
en uitwisseling van verschillende stijlen en res-
pect voor elkaars muzikale kwaliteiten zeer be-
langrijk is. Steamer speelt nummers van muzi-
kanten als J.J. Cale, Tony Joe White, Tom Petty 
en de Cream, maar speelt ook hedendaagse en 
zelfgeschreven nummers, soms in verrassende 
uitvoeringen. Over het algemeen pittige pop, 

rock, blues en reggae met veel aandacht voor
meerstemmige zang. 
Steamer bestaat uit: Antje de Meij (zang),  Gerard
de Meij (gitaar en percussie), Martin Jansen (key-
board, drums, gitaar en zang), Henk Scholten 
(alt-, tenorsaxofoon, zang en mondharmonica),
Willem Supusepa (slag- en sologitaar), Gerjo 
Scholtes (basgitaar) en Jos Miggelbrink (slagwerk
en zang). U kunt wekelijks de uitzendingen van
live@ideaal.org in ‘de Mallemolen’ bijwonen
(er wordt geen entreegeld gevraagd). Deze week
(woensdag 16 april) is de band  ‘Instaet’ in de
uitzending. U kunt de uitzendingen beluisteren
via Radio Ideaal en de livestream website Radio
Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het program-
ma willen komen spelen, kunnen mailen naar
live@ideaal.org of schrijven naar Ideaal Radio,
Televisie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org Post-
bus 50, 7020 AB, Zelhem.

Steamer bij LIVE@IDEAAL

Zelhem - Woensdagavond 23 april 2014 
staat de band ‘Steamer’ tussen 20.00 en 
22.00 uur centraal in het radioprogram-
malive@ideaal, dat vanuit Café ‘de Malle-
molen‘ in Zelhem wordt uitgezonden. De 
band speelt een aantal nummers live en de 
bandleden worden geïnterviewd door de 
presentatoren van het programma.

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

25 APRIL - GAON ETTEN WICHMOND
www.gaon.nl



Drie keer
ging ze scheiden
De interieurverzorgster
in schone schijn
Drie mannen
heeft het berouwd
Omdat ze drie keer 
toch gewoon
de huishoudster bleek te zijn

J. Wagenvoort

Verschillende belangstellenden kwa-
men afgelopen donderdag een kijkje 
nemen bij Keurslagerij Vlogman. Men 
mocht achter in de slager komen en 
er was alle ruimte om vragen te stel-
len en rond te kijken. Bij aanvang van 
de dag was het in eerste instantie nog 
rustig. Maar al gauw waren daar de 
eerste belangstellenden. Tegen het 
eind van de ochtend was Roy Vlog-
man bezig met het verdelen en vlie-
zen van het rundvlees. Drie dames 
(zie foto) luisterden aandachtig naar 
de uitleg die hierbij gegeven werd. Zij 
maakten dankbaar van de gelegen-
heid gebruik om vragen te stellen 
over het vlees en het dier maar uiter-
aard werd ook gevraagd naar tips om 
het vlees zo lekker en mals mogelijk 
te bereiden. Want wie kun je dat nu 
beter vragen dan de slager zelf? En-
thousiast en met nieuwe ideeën voor 
recepten verlieten de dames de slage-
rij. 

Later op de dag, na schooltijd, was ook 
de jonge jeugd vertegenwoordigd. Zij 
keken hun ogen uit toen Dick Vlog-
man een demo gaf van het uitbenen 
van een half varken. Interessant, 
maar aan de gezichtjes te zien stie-
kem ook een beetje spannend! Keur-
slagerij Vlogman kijkt terug op een 

geslaagde dag. Roy Vlogman: ‘’De dag 
was erg leuk en ontspannen. Mensen 
vonden het leuk dat ze bij ons achter 
mochten kijken. Kortom een geslaag-
de Dag van de Slager’’. 
Deze landelijke dag is een initiatief 
van Stichting Opleidingsfonds Sla-
gersbedrijf (Sovvb). Dit was de tweede 

keer dat de Dag van de Slager plaats-
vond bij slagers in Nederland. Het 
thema van de dag was wederom ‘De 
kunst van de Slager’. Bedoeling van 
deze dag is dat de slager met zijn 
team centraal staat voor zijn klanten 
en andere geïnteresseerden, in het 
bijzonder jongeren en kinderen.

Dag van de Slager bij Keurslagerij 
Vlogman
Vorden - Donderdag 10 april was 
het de Dag van de Slager. Keursla-
gerij Vlogman uit Vorden zette 
de deuren open tussen 10.00 uur 
en 16.00 uur. Iedereen die eens 
een kijkje wilde nemen achter de 
schermen van de slagerij, was van 
harte welkom!

Roy Vlogman geeft uitleg over het rundvlees

Natuurfotograaf Rien Mouw hield een 
boeiende voordracht getiteld ‘Zwer-
ven over de Veluwe’, met geluiden, 
achtergrondmuziek en overvloeiende 
beelden, waarbij de fotograaf zelf het 
verhaal vertelde. Het dia-klankbeeld 
was zeer afwisselend. Het begon met 
prachtige beelden van het landschap 
en het wild in de winter en het voor-
jaar. Daarna kwam er een uniek ge-
deelte, namelijk een bezoek aan een 
aantal, nog op een bijzondere manier 
levende, oude Veluwenaren. Vervol-

gens een zwerftocht langs de Rand-
meren aan de noordkant van de Ve-
luwe in de verschillende jaargetijden.

De voorstelling werd besloten met 
prachtige beelden en een spannend 
verhaal over het absolute hoogtepunt
in het Veluwse natuurgebeuren: de
bronsttijd van de edelherten, com-
pleet met beelden en geluiden van 
burlende en vechtende herten. Weer
een leerzame en boeiende middag en
een mooie afsluiting van het seizoen.

Boeiende ANBO-middag
over de Veluwe
Vorden - Op 4 april 2014 organiseerde de ANBO afdeling Vorden haar 
laatste bijeenkomst voor de zomervakantie. En die was zeer de moeite 
waard.

Deelnemers kunnen zich als team 
inschrijven in de volgende klassen: 
dames, heren en gemengd. Een team 
bestaat uit minimaal 3 en maximaal 

5 personen. Alle soorten kloten zijn 
toegestaan. Eventueel zijn er kloten 
te huur. Na afloop van het rondje 
klootschieten wordt er een verloting 

gehouden met kans op leuke prijsjes. 
Het toernooi gaat om 13.00 uur vanaf 
de Kapel “de Wildenborch” aan de 
Kapelweg nummer 1 te Vorden van 
start. 
Teams kunnen zich opgegeven vóór 
de start vanaf 12.30 uur in de Kapel 
“de Wildenborch”. Voor nadere in-
formatie: Jacques van Hooijdonk, tel. 
0575-556532 of 06-4609 2849.

Zondag 27 april klootschiettoernooi 
Wildenborch
Vorden - Vanwege Pasen zal het jaarlijks klootschiettoernooi in de 
Wildenborch niet de op de derde zondag van april gehouden worden 
maar een week later op zondag 27 april. Evenals voorgaande jaren 
wordt weer gebruikt gemaakt van het ‘standaard’ parcours met een 
lengte van 4,5 km.

Alle leden van de volleybalvereniging 
DASH komen die dag langs de deur 
en hopen dat u één of meerdere bal-
len weg krast. Het bedrag dat men 
kan krassen is van 1 tot 2,50 euro. 
In ruil voor één keer krassen krijgt u 
een vel met aantrekkelijke kortings-
bonnen. Maar liefst zestien Vordense 
ondernemers bieden u aantrekkelijke 
voordelen aan tegen inlevering van 
hun kortingsbon. 
De organisatie van deze jaarlijkse 
‘ballenkrasactie’ hoopt op een ge-
slaagde actiedag.

DASH houdt jaarlijkse krasactie
Zaterdag 19 april houdt volley-
balvereniging DASH haar jaar-
lijkse krasactie. Een actie die niet 
alleen voor de vereniging interes-
sant is maar ook de deelnemer 
kan hiermee veel voordeel heb-
ben.

Op 16 april vindt de maandelijkse 
afdelingsavond plaats. Dit wordt ver-
zorgd door het ééndagsbestuur, dat 
elk jaar op ludieke wijze wordt ge-
kozen. Aanvang 19:45 uur in de Her-
berg in Vorden. De tweede verrassing 
is de jaarlijkse fietstocht op 9 mei, 
het vertrek is om 09.00 uur. Het pro-
gramma is nog een verassing maar er 
is mooi weer besteld en een lekkere 
lunch. Verdere informatie is te vin-
den op onze website vrouwenvannu.
nl/vorden en op facebook.

Vrouwen van Nu
Vorden - De dames van Vrouwen 
van Nu afdeling Vorden hebben 
weer twee verrassende activitei-
ten op het programma staan.

Gelijk met het aansteken van het 
vuur gaat ook het traditionele teer-
tonnegooien van start. Wie het lukt 
een brandende fakkel in de hoogge-
plaatste teertonne te werpen wordt 
vuurkoning Kranenburg 2014. Deze 
vuurkoning mag dan het eerstvol-

gende paasvuur aansteken. Rond 
21.00 uur gaat ook de feesttent open 
waar DJ Martin voor de muziek zal 
zorgen. Het evenement vindt plaats 
aan de Bergkappeweg en er is par-
keergelegenheid in de weide aan de 
Eikenlaan.

Kranenburg weer 
klaar voor paasvuur
Kranenburg - Op Eerste Paasdag rond 20.00 uur wordt in Kranenburg 
het paasvuur ontstoken. Er is zoveel snoeihout aangeleverd dat de 
brandstapel groter is dan ooit.

Eindelijk is de langverwachte 
lente aangebroken. Voordat u 
achterover leunt en van de zon 
geniet, is het misschien verstan-
dig om even naar uw dak te la-
ten kijken. Het meest voorko-
mende probleem wat men na de 
winter ontdekt is lekkage, maar 
een dak kan ook vele onzichtba-
re gebreken hebben!

Neemt u dan eens contact op met 
Kasper Vrielink Dakwerk. Hij is 
specialist op het gebied van renova-
tie- en herstelwerk, dakgoten, dak-
terrassen, onderhoud en inspectie,  
maar ook nieuwbouw van daken, 
dakterrassen en dakkapellen. 

Vrielink komt graag vrijblijvend uw 
dakgoten, pannendaken en platte 
daken inspecteren. Ook uw schoor-
steen wordt niet overgeslagen. 

Al ruim 25 jaar is Vrielink dakdek-
ker. Sinds 2010 is hij voor zichzelf 
bezig, en heeft inmiddels 4 man 

voor zich werken. Hij rijdt met 
meerdere bussen door de regio en 
heeft een vast aantal tevreden klan-
ten om zich heen.  

Het dakdekkersbedrijf is ook gespeci-
aliseerd in het (na)maken van dakgo-
ten. Ook voor monumentale panden, 
waar veel gebruik gemaakt wordt 
van zink en lood. Vrielink beschikt 
hiervoor over een eigen zetterij. 

Voor meer informatie: 
www.kaspervrielink.nl 

Kasper Vrielink Dakwerk 

SCHERPE PRIJZEN
DEGELIJK ADVIES
TOPSERVICE 

Postadres: 
Tollenstraat 2, 7204 CX  Zutphen
Bezoekadres: 
Ambachtsweg 11, 7251 KW
0575 519701, 06 22467236, 
info@kaspervrielink.nl

- advertorial -

Dakwerk is vakwerk

Kasper Vrielink Dakwerk
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Steenderenseweg 11 Hengelo GLD
T: 0575 46 21 39  info@goossensatomica.nl

www.goossensatomica.nl

Jamaica sunlounger 
aluminium

€ 99,00

Kinderpicknicktafel 
incl. parasol

€ 69,95

€ 799,00

Hartman aluminium set
Alice verstelbare stoel
Rockendale tafel 160x90
 Totaal setprijs

Cancun lounge set
Kleuren antraciet, taupe of white.
Alleen leverbaar met 3-zits bank
Compleet set 2 stoelen, 
tafel en 3-zitsbank

€ 949,00

Bijpassende 
diningstoel 
€ 139,00 p/stuk

Avalona 
hoekbank aluminium
Inclusief kussens

€ 1099,00

2e PAASDAG

21 APRIL

PAAS
SHOW

Bakkerij Heijerman Hengelo Spalstraat 10
7255 AC HENGELO (GLD) Tel.: 0575-463763
Email: bakkerij@heijermanhengelo.nl
www.heyerman.nl

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

durea dagdurea dag
Donderdag 17 april 

10.00 - 16.00 uur

Raadhuisstraat 27 Hengelo, 
T 0575 - 462547



Op voorhand belooft het een spannende 
strijd te worden, aangezien het deelne-
mersveld nog nooit zo groot is geweest, 
maar ook nog nooit zo sterk.
In tegenstelling tot voorgaande jaren rij-
den Supersport en Superbike motoren 
aparte wedstrijden op zes verschillende 
circuits in vier landen. Namelijk Hen-
gelo en Oss in Nederland, Oostende en 
Chimay in België, Frohburg in Duitsland 
en Horice in Tsjechië.
In de Superbike klasse staan twintig 
vaste deelnemers uit zes landen aan de 
start. Grootste kanshebbers zijn meer-

voudig IRRC winnaar Didier Grams (D) 
en Kamil Holan (CZ) die vorig jaar beste 
nieuwkomer was op het eiland Man in 
de Superbike klasse. Zal hij Grams van 
de troon stoten? Of is het toch outsi-
der Frank Bakker van het Performance 
Racing Achterhoek uit Hengelo, Vic de 
Coorenmeter (B) of Thomas Gottschalk 
(D), beide dit jaar ook uitkomend tijdens 
de jaarlijkse TT op het eiland Man. Be-
gin april heeft Branko Srdanov, in 2012 
nog winnaar van de IRRC maar vorig 
jaar zwaar ten val gekomen tijdens de 
TT op het eiland Man, zich afgemeld. Hij 

wil zich in 2014 richten op zijn volledige 
herstel zodat hij in 2015 sterker dan ooit 
terug kan keren in het paddock.
In de Supersport staan zo’n dertig vaste 
rijders uit negen verschillende landen 
aan de start. De belangstelling in deze 
klasse is zo groot dat er zelfs een aantal 
rijders op de reservelijst zijn komen te 
staan, waaronder de nummer twee van 
vorig jaar Thomas Kreuz. Grootste kans-
hebber is de Belg Laurent Hoffman. Vo-
rig jaar was hij de overall winnaar bij de 
klasse Supersport. De verwachting is dat 
zijn grootste concurrent Marek Cerveny 
(CZ) zal zijn. Cerveny heeft afgelopen 
jaar bij alle races waaraan hij heeft deel-
genomen op het podium gestaan. De 
outsiders zijn de Nederlanders Marcel 
Zuurbier, Joey den Besten en de Belgi-
sche rijder Timothy Baken. Deze rijders 
hebben ruime ervaring en weten dat 
je niet overal hoeft te winnen om toch 
hoog te eindigen in het eindklassement. 
Net als bij de Superbikes zijn er ook in 
deze klasse een groot aantal rijders die 
naast de IRRC wedstrijden ook actief zul-
len zij op het beroemde circuit van Man, 
zoals de Fin Tuuka Korhonen.
In Hengelo zullen zowel de IRRC Super-
sport als de IRRC Superbikes 2 manches 
rijden. Naast het ONK en OBK Super-
sport, Superbike en Zijspannen, het NK 
Classics, de ICGP (International Classic 
Grand Prix met oud GP-coureurs) en de 
50cc Classic European cup betekent dit 
een volle en afwisselende wedstrijddag 
op zondag 4 mei.

Meer informatie is te vinden op: www.
hamove.nl en www.irrc.eu

IRRC deelnemers Hengelo Gld 
 sterker dan ooit

Hengelo - Over een aantal weken, namelijk op 3 en 4 mei, gaat in Hengelo 
op circuit “Varsselring” de IRRC competitie van start. De IRRC (Internatio-
nal Road Racing Championship) is uitgegroeid tot de grootse en belang-
rijkste Europese competitie op stratencircuits.

Hengelo - Mevrouw Netty Hengeveld 
uit Eibergen is zondag 20 april, eerste 
Paasdag, voorganger in de kerkdienst 

van de Vrijzinnige Geloofsgemeen-
schap Hengelo. 

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

Zondag 20 april

Kerkdienst Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hengelo

De Gouden Ham ligt in het land 
van Maas en Waal. In restau-
rant Moeke Mooren in Appeltern 
wordt u een lunch aangeboden. 
Het vertrek is op donderdag 26 

juni om 11.00 uur vanaf Ontmoe-
tingscentrum Ons Huis in Henge-
lo.Voor opgave tel. 0575-461779
of 0575-461893.

Donderdag 26 juni

Dagtocht UVV afdeling 
Hengelo
Hengelo - De UVV afdeling Hengelo organiseert ook dit jaar 
weer een dagtocht inclusief een boottocht door het natuurge-
bied De Gouden Ham.

Het werk was zwaar en niet ieder-
een was gewend met palen te sjou-
wen en wilgenteen schoon te ma-
ken maar de sfeer was uitstekend. 
Er was nog een vrijwilliger die 
de hele dag heel goed heeft mee-
gedaan. Tycho van Doorn, 6 jaar, 
had zijn beste overall aangetrok-
ken en heeft hard meegewerkt. 
Het planten vond hij het leukst 
maar scheppen deed hij ook graag. 
De Welkoop zorgde voor gebak en 
met een flinke bak koffie of limo-

nade werd de pauze voor iedereen
een feestje. Om Tycho voor zijn ge-
weldige inzet te bedanken kreeg
hij van het bestuur een mooi ge-
kalligrafeerde oorkonde en een
pakje zaad voor zijn eigen tuintje.
In de kruidentuin staan laurier, 
rozemarijn, tijm, munt, salie,
maggi (lavas) en bonenkruid. Het
mannetje van het Hengelse wapen
ziet erop toe dat alles goed gaat. U
kunt er (bescheiden) plukken.

Oorkonde voor inzet

Hengelo - In het Park de Bleijke in Hengelo is op 22 maart, tij-
dens NLdoet, een kruidentuin aangelegd. De Rotary had voor 
een ochtendploeg en een middagploeg gezorgd en in grote lij-
nen kwam de omheining af en zijn de kruiden geplant.

Tycho van Doorn

De bijeenkomst is zowel voor le-
den van KBO Hengelo, als andere 
geïnteresseerden en wordt ver-
zorgd door een mantelzorgconsu-
lent van de Vrijwillige Intensieve 
Thuiszorg. Mantelzorg kan zo-
maar in uw leven komen en vaak 

op onverwachte momenten. Veel 
mensen, zowel jong als oud, krij-
gen hiermee te maken. Steun en
begeleiding is hierbij gewenst, zo
niet dringend noodzakelijk. Om-
gaan met mantelzorg en hoe u
hier informatie en steun bij kan
krijgen, wordt op deze bijeen-
komst duidelijk gemaakt. KBO
Hengelo nodigt u van harte uit
om 14.00 uur in Hotel Leemreis in
Hengelo.

Informatiemiddag 
 mantelzorg
Hengelo - Op woensdagmid-
dag 23 april om 14.00 uur 
vindt een belangrijke infor-
matiemiddag plaats over man-
telzorg.

2e Paasdag 11.00-17.00 uur

Spannevogel Slaapcomfort 
presenteert: 

Onze Paasbest 
selectie

2222222222e 22222222222e

Superieure 
slaapsystemen

Zomaar een voorbeeld: deze 
Boxspring Queensize opstelling. 
Topper in comfort, elektrisch 
verstelbaar, ingetogen stijlvol 
design. De prijs? Slechts €. 1395.-, 
en dat is natuurlijk inclusief 
bezorging en installatie. 
Proefl iggen kan, ook tweede 
Paasdag, tussen 11.00 en 17.00 uur. 

www.spannevogel.nl                       Hengelo Gld - Ruurloseweg 2 - Tel. (0575) 46 14 84

van 1.995,- 
voor 

1.395,-

Onze complete 
beddencollectie is te 
zien in de showroom 
in Hengelo Gld.

In Hengelo weet u het natuurlijk al lang: 
voor interieurinspiratie gaat u naar 
Spannevogel Wooncomfort. Winnaar in 
keus en design, de absolute top in service 
en everingsbetrouwbaarheid, 
ongeëvenaard in prijs en kwaliteit. 

Het adres 
voor al uw 

druk- en printwerk!

Naast het leveren van 
hoogwaardig offsetdrukwerk 

is Uiterweerd druk & print
uw partner in het printen van

uw digitale bestanden.

Vraag vrijblijvend advies of een prijsopgave.

We wensen iedereen prettige 
Paasdagen en alle deelnemers

en bezoekers van 
het Hengels Dweilfestival

veel muziekplezier. 

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.
Telefoon 0575-463818

E-mail info@uiterweerd.nl

PAASVOORDEEL IN HENGELO



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst

Openingstijden
Op afspraak kunt u terecht:

Zonder afspraak kunt u binnenlopen:

 

aan het gemeentehuis een afspraak te 

-

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

-

eenvoudig digitaal via de website een af-

-

ken kunt u ons bellen: (0575) 75 02 50

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77
(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing
Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 
Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 

tel. (0575) 75 02 50 of e-mail: 

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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De gemeente heeft een effectieve 
manier gevonden om trends en 
 ontwikkelingen in kaart te brengen 
en inwoners actief te betrekken bij 
de voorbereiding en uitvoering van 
beleid. Hiervoor hebben we een 
 online inwonerspanel met meer dan 
1.400 leden. Voordat het inwoner-
panel bestond, kwam het voor dat 
 diverse vakafdelingen onderzoek 
 deden. Burgemeester Aalderink 
 vertelt dat het is gebeurd dat 
 inwoners in één 
week twee 
 verschillende 
enquêtes ontvin-
gen, met soms 
ook nog overlap 
in vragen. “Met 
het panel als ons 
onderzoeksme-
dium voorkomen 
we dat nu!

Belangrijk om te weten wat er leeft 
Op dit moment heeft ons inwoner-

 representatief verdeeld over de 

 gemeente en geven drie of vier maal 
-

 onder inwoners leeft, hoe hun eigen 

 ophalen, maar ook een manier om u 

 
-

houdt.” 

Grote respons
Tot nu toe is er via het panel onder-

naar leefomgeving en sociaal contact. 

 respons hoog. Zo had de eerste 

inwoners) en de tweede peiling een 

(o.a. onderhoud groen en wegen, 
strooibeleid en straatmeubilair) en 
staat gepland voor de tweede helft 

Nieuw beleid
-

-
beeld overgegaan op werken op 
 afspraak in de middagen en is er een 
extra avondopenstelling gekomen 
van de publieksbalie in de aanloop 

Aarzel niet en meld u aan!

dat veel inwo-
ners meedoen 
met gratis 
online panel 
Bronckhorst 
Spreekt en ons 

heeft u wel een mening over de 

www.bronckhorstspreekt.nl of 
scan de QR-code.

Al 1.400 inwoners in Bronckhorst Spreekt 
Laat u ons ook weten wat u vindt?

  particuliere woningeigenaren die 
-

-
omgeving positief kunnen beïnvloe-
den.

Wie kunnen meedoen?
Alle inwoners met een eigen woning 
in de Achterhoek die meer willen 
 weten over het vergroten van de 

-
melden. Onder professionele bege-

toekomstbestendigheid van hun wo-
ning. Het is niet nodig om verbouw-
plannen te hebben.

Minder overheid, meer samenle-
ving

van de Achterhoek Agenda 2020 en 

op het beleid van de regering om 

 laten doen en minder door de over-
heden. 

Hoe werkt het?
Bewoners bieden we de volgende 
 begeleiding aan:

 worden de plus- en eventuele 
 minpunten van de woning en op-
lossingen daarvoor verkend

-

training leert u inspelen op ‘nieuw 
naoberschap’ en de nieuwe rol 

en woonomgeving in beeld te 
 brengen 

een actieplan om concrete verbe-
teringen te realiseren 

Aanmelden

 
-

komsten en de training en de 

Meer weten?
Hebt u behoefte aan meer informatie? 

Woningeigenaren gezocht 
voor Hoe Courant is Uw Pand

-

 inwoners het gemeentehuis, 

drukkere maanden goed van 

publieksbalie ook op dinsdag-
avond, naast de vaste donder-
dagavond. 

 
U weet dan precies hoe laat u aan de beurt bent en wordt direct geholpen, 

-

worden. 

Op afspraak kunt u terecht op:

Zonder afspraak kunt u binnenlopen op:

Het gemeentehuis is gesloten op:

Extra avondopenstelling 
 tijdens drukke zomermaanden



In de Jaarstukken 2013 staat wat we 
hebben gedaan in 2013, welke 
 inkomsten de gemeente in 2013 had 
en welke uitgaven en investeringen 
we deden. Ook geeft het een 
 overzicht van de vermogenspositie 
van de gemeente. De Jaarrekening 
2013 sluit met een voordelig 
 resultaat van ca. 4,8 miljoen euro.  
In de begroting was een overschot 
geraamd van 16.000 euro. 

“Dat lijkt een fors verschil”, zegt 
 wethouder Arno Spekschoor van 
 financiën, “maar het gaat om een 
 afwijking van slechts 7% op onze 
 begroting en het zijn eenmalige mee-
vallers. Waar het overschot vandaan 
komt? Als gevolg van het traject naar 
een Toekomstbestendig Bronckhorst 
zijn onder andere verschillende 
 gemeentelijke accommodaties gepri-
vatiseerd. Als gemeente hoeven we 
dus niet meer te sparen voor toekom-
stig onderhoud aan deze gebouwen/
voorzieningen. Hierdoor komt het 
 gespaarde bedrag van 350.000 euro 
nu beschikbaar. Verder komen de 
kosten voor het onderhoud aan 
schoolgebouwen vanaf 2015 niet 
meer voor rekening van gemeenten, 
maar voor de scholen zelf. Het be-
drag dat we voor toekomstig onder-
houd hiervoor vastgezet hadden, 
komt vrij en bedraagt 1,5 miljoen 
 euro. Ook was de algemene uitkering 
van het rijk 220.000 euro hoger dan 
verwacht, omdat de geactualiseerde 
maatstaven waarop de rijksuitkering 
is gebaseerd (zoals aantal jongeren, 
ouderen etc.) voor Bronckhorst voor-
deliger uitpakte. Bovendien vielen 
 onze bedrijfsvoeringskosten lager 
uit, door onder meer de vacaturestop 
die we hebben (500.000 euro).”

Bedrijventerreinen
Een opvallende afwijking op de 
 begroting is de buffer (660.000 euro) 
die opgenomen is om een mogelijk 
verlies op het gezamenlijke regionale 
bedrijventerrein A18 op te kunnen 
vangen. We denken dit bedrag overi-
gens niet in te hoeven zetten, omdat 
we verwachten dat het gezamen lijke 
regionale bedrijventerrein EBT 
(s’Heerenbergh) wel winst op gaat 
 leveren en dit elkaar compenseert. 
A18 is voor bedrijven in zware milieu-
categorieën en door de economische 
situatie is daar minder vraag naar. 
Het EBT wordt een euregionaal 
 logistiek centrum waarvoor behoor-
lijke interesse blijkt te zijn. 

Wat zijn de plannen met dit 
 eenmalige voordeel?
Wethouder 
Spekschoor: 
“Een begroting 
maak je altijd in 
het najaar vóór 
een jaar begint, 
dus in dit geval 
in  november 
2012 voor het 
jaar 2013. Dan 
zijn er toch nog 
veel onzeker-
heden en wijzigingen die op je pad 
komen, zoals een kabinet dat nog 
veel besluiten moet nemen over 
werkzaamheden die je als gemeente 
uitvoert. Als je begin 2014 dan ziet 
dat je vaste lasten in de begroting 
toch redelijk overeenkomen met het 
resultaat (de jaarrekening) dan is dat 
prima. Ik ben blij dat het resultaat 
 positief is. Maar het gaat dus wel om 
een bedrag dat je maar één keer in 
kunt zetten en helaas niet om struc-
tureel geld.” 

Sociale gemeente
B en w stellen voor van het overschot 
1,5 miljoen euro te reserveren voor 
13 projecten/activiteiten. We noemen 
er enkele. Om de invoering van de 
grote taakverschuivingen vanuit het 
rijk naar de gemeenten op het sociale 
terrein (decentralisaties) op te 

 vangen, stellen we een bedrag van 
350.000 euro beschikbaar. Daarnaast 
willen we 800.000 euro bestemmen 
voor nieuw beleid op het gebied van 
de Wmo (Wet maatschappelijke 
 ontwikkeling, onderdeel van de 
 decentralisaties), om deelname aan 
de samenleving en de zelfredzaam-
heid van inwoners te bevorderen. Dit 
zijn behoorlijke bedragen, omdat we 
het belangrijk vinden om een sociale 
gemeente te zijn en deze taken goed 
willen uitvoeren voor onze inwoners. 

De gemeente heeft de afgelopen 
 jaren veel geïnvesteerd in het onder-
houd en de bouw van een aantal 
 nieuwe scholen. De scholen hebben 
daardoor over het algemeen kwali-
tatief goede gebouwen. Een nieuwe 
wettelijke regeling bepaalt dat ze 
vanaf 2015 zelf hun onderhoud 
 moeten bekostigen. Maar om even-
tuele incidentele problemen bij de 
wat oudere accommodaties op te 
vangen, stellen we voor een budget 
van in totaal 500.000 euro beschik-
baar te houden als buffer. Op het 
 gebied van landschapsontwikkeling 
heeft een aantal projecten wat 
 vertraging opgelopen doordat er nog 
onduidelijkheden waren in cofinan-
cieringsregelingen met de provincie. 

De gelden voor deze projecten zetten 
we door naar 2014. Hiermee bekos-
tigen we dit jaar onder meer het 
 project Beleef Bronkhorst-Brummen 
(kwaliteitsimpuls veeromgeving, 
 kosten 363.000 euro), achterstallig 
onderhoud van kleine particuliere 
bossen en landschapselementen 
(kosten 24.000 euro) en de inrichting 

Baakse Beek, nabij de kern van 
 Vorden, met natuurvriendelijke 
 oevers (kosten 44.000 euro). Ook 
wordt 110.000 euro ingezet voor de 
subsidieregeling om woningen te 
verduurzamen. Wie bijvoorbeeld 
 zonnepanelen op zijn dak wil 
 aanbrengen, kan via deze regeling 
maximaal 500 euro subsidie van de 
gemeente krijgen.

De 3,3 miljoen euro die overblijft, gaat 
dan zoals gebruikelijk naar de alge-
mene reserve. Wel is de bedoeling 
daar in de jaren 2015 t/m 2018 weer 
geld uit te halen, omdat een aantal 
projecten eind 2014 natuurlijk nog 
niet klaar is. Ook met het oog op 
 zogenaamde openeinderegelingen 
zoals de Wmo en bijstand, en wellicht 
veranderende financiële omstandig-

heden zijn reserves nodig om 
 tegenvallers op te kunnen vangen. 
Daarnaast zal ook de krimp in de 
 regio en de mogelijke herstructure-
ring van woonwijken in de toekomst 
inzet van de gemeente vergen. De 
complete jaarstukken vindt u op 
www.bronckhorst.nl.

De raad beslist 
B en w stellen de raad voor in te 
stemmen met de Jaarstukken 2013 
en de voorstellen om de overgeble-
ven gelden te bestemmen. De raad 
bespreekt dit naar verwachting in de 
commissievergadering van 14 mei en 
beslist erover tijdens de raadsverga-
dering van 28 mei. De definitieve data 
leest u later nog op deze gemeente-
pagina’s. Hierbij enkele cijfermatige 
overzichten uit de jaarrekening:

Jaarrekening 2013 geeft positief resultaat
Financiële plaatje gemeente verantwoord en gezond

Uit de raad

Raadsvergadering 24 april 
Op 24 april vergadert de gemeente-
raad in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. De openbare vergadering 
 begint om 20.00 uur. Het is de eerste 
vergadering van de nieuwe raad na 
de gemeenteraadsverkiezingen van 
19 maart. U bent van harte welkom 
om deze vergadering bij te wonen. 
Op de agenda staan onder meer de 
volgende onderwerpen:

-
mingsplan voor bewoning 
 bijgebouw De Dunsborg 8 
Hengelo (Gld) 

 De raad wordt gevraagd de 
 wijziging van het bestemmings-
plan af te wijzen, waarmee 
 bewoning van het bijgebouw/ 
kantoor mogelijk zou worden

 De raad wordt gevraagd in te 
stemmen met het raad van 
 toezichtmodel, om de scheiding 
tussen besturen en toezicht 
 houden in het onderwijs bij de 
stichting volledig te realiseren

 De raad wordt gevraagd in te 
stemmen met de nieuwe 
 procedure om het behandelen van 
bezwaarschriften sneller en 
 efficiënter te kunnen regelen

2013
 De raad wordt gevraagd in te 

stemmen met de evaluatie van de 
interne klachtenafhandeling 2013. 
In 2013 zijn slechts vier klachten 
geregistreerd, die snel zijn 
 opgepakt en in behandeling 
 genomen

Personen (BRP)
 De Wet basisregistratie personen 

(BRP) is op 6 januari 2014 in 
 werking getreden en vormt het 
nieuwe wettelijke kader voor de 
basisregistratie personen. De 
 gemeentelijke regelgeving wordt 
met de verordening aangepast aan 
de wet BRP

live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u 
raadsvergaderingen live volgen. 
Neem eens een kijkje. U hoeft 
 hiervoor dus niet per se naar het 
 gemeentehuis. 

Tijdens de raads¬vergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over 
 onderwerpen die op de agenda staan 
kunt u inspreken tijdens de commis-
sievergaderingen. Over onder wer-
pen die niet op de agenda staan 
heeft u hiervoor de mogelijkheid 
 tijdens het agendapunt ‘Mogelijkheid 
tot inspreken over niet-geagendeer-
de onderwerpen’ in de commissie-
vergadering op donderdag. Voor het 
inspreekrecht geldt een aantal 
 spelregels, zoals min. 48 uur voor de 
commissie vergadering aanmelden 
en spreektijd max. 5 minuten per 
persoon. Voor meer informatie of 
aanmelden voor het spreekrecht 
kunt u contact opnemen met de 
 griffie, via tel. (0575) 75 02 50 of 
 griffie@bronckhorst.nl.

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de 
agenda staan, 
 verwijzen wij u 
naar www.bronck-
horst.nl/gemeen-
teraad of scan de 
QR code.

In de week van 19 t/m 26 april is het 
in Nederland de Nationale Sport-
week. Doel van dit evenement is 
sporten en bewegen te stimuleren 
door mensen in deze week op een 
bijzondere manier kennis te laten 
maken met het sportaanbod van 
plaatselijke verenigingen. De ge-
meente vindt dit een mooi initiatief 
en heeft sportverenigingen in 
Bronckhorst uitgenodigd om aan de 
Sportweek mee te doen. Verschil-
lende verenigingen laten u in deze 
week op hun eigen wijze graag zien 
wat hun vereniging te bieden heeft. 
Onder meer via een survivalrun, 
 instuif of andere activiteiten demon-
streren ze aan jong en oud(er) hoe 
leuk hun sport is. Met het thema  
’Ik neem je mee’ nodigen we u van 
harte uit om in de Sportweek te 
 komen Proberen, Kijken en Mee-
doen bij een sport naar keuze. 

Deelnemende verenigingen
Deelnemende verenigingen aan de 
Sportweek zijn dit jaar: Petanque 
club Zelhem, Zonnewater groep 
Hoog-Keppel, rijvereniging De 
 Gompert Hengelo, rijvereniging en 
ponyclub Zelhem, Quintus handbal-

vereniging Hengelo, tafeltennis-
vereniging Dropshot Zelhem, korf-
balvereniging SEV Zelhem, DOG 
Baak, voetbalvereniging Zelhem, 
Hengelose Badminton Club,  
De Hessenrijders Hoog-Keppel, Jan 
in ’t Touw Zelhem en Sidecar Team 
Ritzer. 

Voor meer informatie over de 
 sportactiviteiten bij de specifieke 
verenigingen kunt u bij de vereni-
gingen terecht. Voor meer infor-
matie over de Nationale Sportweek 
is de gemeente de contactpersoon 
(tel. (0575) 75 02 50 of e-mail:  
info@bronckhorst.nl). Meer info 
staat ook op www.bronckhorst.nl.

Bronckhorster sportverenigingen 
doen mee aan Nationale 
Sportweek van 19 t/m 26 april

Baten en lasten 2013 (bedragen x € 1.000)
 Lasten Baten 

 2013 2013 2013 2013
1 Besturen  11.862   11.379   680   765 
2 Wonen en Werken  5.746   8.573   4.360   4.026 
3 Ontspannen  12.722   12.339   1.041   898 
4 Leren  4.463   4.394   76   79 
5 Zorgen  20.961   19.442   1.020   11.189 
6 Beheren  13.962   13.352  8.041   7.538 
Algemene Dekkingsmiddelen  1.606   114-  40.272   40.446 
Toevoeging en onttrekking aan reserves  4.861   5.044   10.709   14.260 
Totaal lasten  76.183   74.409   76.199   79.201 

Resultaat van baten en lasten (- = nadelig)    16   4.792

 (bedragen x € 1.000)

Algemene uitkering van het Rijk  30.044  38
Overige inkomensoverdrachten van het Rijk  15.379  19
Onroerende zaak belasting  6.174  8
Overige belastingen  305  0
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing  2.298  3
Rioolrechten  3.939  5
Legesopbrengsten  1.214  2
Rente en dividend  1.170  1
Verkoop onroerend goed  2.081  3
Overige inkomsten  2.337  3
Onttrekking reserves  14.260  18
Totaal  79.201  100



Openbare bekendmakingen

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

Met de lancering van de website 
www.ikgroeismart.nl is het project 
IkGroeiSmart uit de startblokken 
 gegaan. Gelderse ondernemers met 
groeiambities kunnen zich vanaf nu 
voor dit nieuwe coachingtraject 
 aanmelden, dat een vervolg is van  
het  succesvolle programma  
IkStartSmart. 

Groeiambitie
Ondernemers die met hun bedrijf 
 willen groeien, staan vaak voor 
 complexe vraagstukken: moet ik 
 personeel aannemen, verhuizen, mijn 
marketingstrategie aanpassen of de 
stap over de grens zetten?  
Bij IkGroeiSmart kunnen zij gebruik 
maken van een eigen coach, hebben 
een budget voor trainingen en advies 
en toegang tot microfinanciering. Dit 

traject is bedoeld voor ondernemers 
met een groeiambitie die maximaal 
vijf jaar geleden met hun bedrijf zijn 
gestart, een bestaand bedrijf over 
willen nemen of de grens over willen 
gaan met producten of diensten. 

Samenwerking
Ook bij IkGroeiSmart werken weer 
meerdere partijen samen. Naast de 
Provincie Gelderland en Kamer van 

Koophandel zijn ook gemeenten 
waaronder Bronckhorst, onderwijs-
instanties, bedrijfsleven en kennis-
centra betrokken. De resultaten van 
het programma IkStartSmart hebben 
bewezen dat starters met behulp van 
dit project hun ondernemersvaardig-
heden duidelijk verbeteren. Zo 
 ontstond het idee voor IkGroeiSmart. 
Ondernemers die een stap verder 
willen met hun bedrijf, kunnen zich 
vanaf nu via  www.ikgroeismart.nl 
aanmelden voor een intakegesprek. 
Op de website vinden zij ook meer 
 informatie, onder 
meer over deel-
nemende gemeen-
ten, coaches en 
 adviseurs.

Bedrijfsgroei? Doe het smart!
Nieuw coachingtraject voor ondernemers via www.ikgroeismart.nl

Op vrijdag 18 april (Goede Vrijdag) 
wordt uw huishoudelijk afval zoals 
gebruikelijk ingezameld. Ook het 
 Recycleplein van Berkel Milieu in 
 Zutphen, het brengpunt van Dussel-
dorp in Doetinchem en de Afval-Infor-
matie-Lijn zijn gewoon geopend. 

Op maandag 21 april (tweede paas-
dag) vindt er geen inzameling plaats 

van restafval, GFT, oud papier en 
kunststof verpakkingen. In plaats 
daarvan worden de containers 
 geleegd op zaterdag 19 april. Plaats 
ook op de inhaaldag uw container 
voor 7.00 uur aan de weg. Ook het 
 Recycleplein in Zutphen, het breng-
punt in Doetinchem en de Afval-
Informatie-Lijn zijn op tweede paas-
dag gesloten. Op zaterdag 26 april 
(Koningsdag) zijn het Recycleplein in 
Zutphen en het brengpunt in Doetin-
chem  gesloten.

Informatie
Informatie over inhaaldagen vindt u 
ook op uw (digitale) afvalkalender en 
de Afvalvrij-app. Heeft u nog vragen? 
Kijk dan op www.berkelmilieu.nl of 
bel de Afval-Informatie-Lijn van 
 Berkel Milieu, tel. (0575) 54 56 46.

Inzameling met feestdagen
Met de paasdagen trekken de rook-
wolken weer over de velden en 
 verlichten paasvuren de wijde 
 omgeving. Jaarlijks komen hier dui-
zenden mensen op af. Het paasvuur 
is een lentevuur, dat de zon moest 
aanmoedigen en de vruchtbaarheid 
van de velden bevorderde. Hoewel 
de paasvuren een typisch plaatse-
lijke traditie zijn, gemaakt door en 
voor de eigen bevolking, is iedereen 
welkom. Ook in onze gemeente zijn 
dit jaar weer vele paasvuren. De ene 
groter dan de ander; met of zonder 
voorzieningen en bij een aantal van 
deze paasvuren kan snoeihout 
 worden gebracht. Informeert u 

 daarvoor bij de betreffende organi-
satie of het mogelijk is om snoeihout 
te brengen en op welke momenten 
dat kan. Voor 2014 zijn ontheffingen 
voor het verbranden van snoeihout 
voor paasvuren afgegeven. De 
 volgende paasvuren mogen worden 
ontstoken op 20 april:

Hengelo (Gld), Steenderenseweg 21

-
straat

 
Schooltinkweg

Afhankelijk van het weer
Bij een code oranje of rood beoor-
deelt de gemeente de paasvuren 
 afzonderlijk op brandgevaar voor de 

oranje of rood is dat een paasvuur 

daarop zijn die situaties waarbij 
door de ligging van het paasvuur en 
de aanwezigheid van een evene-
mentenorganisatie gewaarborgd 
kan worden dat er geen brand-
gevaar voor de omgeving is.

Paasvuren

De afgelopen weken legden wij de 
laatste hand aan de werkzaam-
heden in de Raadhuisstraat en 
 omgeving in Hengelo. Vanaf deze 
week kunt u het nieuwe parkeer-
terrein aan de Raadhuisstraat 
 gebruiken. Dit terrein was het 
 laatste openbare ruimte-project in 
dit deel van het centrum. Voor de 
zomer geven wij meer duidelijkheid 
over de tweede fase bebouwing oud 
gemeentehuis (de winkelstrip). De 
verkoop van de bouwkavels op het 
terrein van de oude Albert Heijn 
start eind mei. 

Hengeloërs bedankt!

aan het werk geweest. Dit ging 

 willen u bedanken voor het begrip 
dat u hebt getoond tijdens de uitvoe-
ring van de werkzaamheden en wij 
hopen dat u tevreden bent met het 
eindresultaat.

Meer informatie
Hebt u nog vragen over de aanpas-
singen in Hengelo centrum, dan 
kunt u ons bereiken via  
info@bronckhorst.nl of tel. (0575) 
75 02 50.

We werken aan Hengelo 
Centrum… voor u!

Omgevingsvergunningen
Ontvangen op 2 april 2014:

Ontvangen op 4 april 2014:

Ontvangen op 5 april 2014:

Ontvangen op 7 april 2014:

Ontvangen op 8 april 2014:

Ontvangen op 9 april 2014:

Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 12 maart 2014:

Ontvangen op 24 maart 2014:

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, maar kan bij een uitgebreide procedure 26 

 termijnen ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de aanvrager nodig hebben. Zodra 
een besluit is genomen, publiceren we hierover onder Verleende vergunningen op deze gemeente-
pagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen vanaf dat moment ter 
inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Aanvragen

NB Procedure vergunningverlening evenementen/activiteiten aangepast
-

ten te verkorten, publiceren we sinds 1 februari geen aanvragen meer  maar enkel nog de 
 verleende vergunningen (zie hieronder). Deze aanpassing past bij de inzet van de gemeente om 

diger wordt activiteiten te organiseren.

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

van twee en een half jaar
-

gen, 45 zorgkamers en een recreatieruimte

Zienswijze indienen?
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze op de plannen naar keuze, 

-
hebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn 
geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunningen.

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 4 april 2014:

 
4 en 5 juli 2014, De Noabers

 
Horecawet, 14 september 2014, De Noabers

 

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Afgegeven op 7 april 2014:

-

-

Afgegeven op 10 april 2014:
 

 

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

-
-

Voorbereiding bestemmingsplan ‘Buitengebied; Dennendijk 1-3 Hengelo’ 
(melding art. 1.3.1 Bro)

Bestemmingsplannen

Werkzaamheden

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
-

Wet Milieubeheer

Vaststelling beleidsregels handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen

-

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Voorbereiding bestemmingsplan ‘Buitengebied; Wittebrinkweg 1 en 1A 
Zelhem’ (melding art. 1.3.1 Bro)

 

IJssel
computerservice

*

*

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

Paaszaterdag   19 April   10.00-16.00 uur      

Bleekstraat  12 7255 XZ  Hengelo (Gld.) Tel. 0575-461210 E-mail: info@eugelink.nl



Tandprothetische Praktijk Diseraad
D e  s p e c i a l i s t  v o o r  u w  k u n s t g e b i t

Uw gebit bepaalt uw uitstraling.  Veel mensen zijn niet

tevreden over hun kunstgebit. Het doet pijn, zit los of is

verkleurd.  Dit geeft ongemak en maakt onzeker. Bij ons

bent u aan het juiste adres.

Bij ons kunt u terecht voor:

- Vrijblijvend en kosteloze controle van uw kunstgebit

- Corrigeren/repareren van uw huidige prothese

- Aanmeten van een nieuw kunst- of klikgebit

Belt u gerust voor een afspraak. U bent van harte welkom!

Een verwijzing van een tandarts is niet nodig.

L a a r s t r a a t  1 9 ,  Z u t p h e n   T e l : 0 5 7 5 - 5 4  1 6  0 2

w w w. t p p d i s e r a a d . n l  

Aan alle Vordenaren jong & oud!

De Oranjeverenlging Vorden organiseert wederom op Koningsdag het KIDS LIVING STATUE 
FESTIVAL voor kinderen van 7 t/m 13 jaar, dit jaar op 26 april a.s. De aanvangstijd is om 14.00 uur 
en het gebeuren zal plaatsvinden tussen Hotel Bakker en Eetcafé de Slof. De meest opvallende act 
zal bekroond worden om ± 16.00/16.30 uur bij Eetcafé de Slof!

Wat is een living statue?
Een living statue bestaat uit één of meerdere mensen, die een standbeeld van zichzelf maken en dus stil 
staan. Maar als het publiek ze een geldmuntje geeft, komen ze even tot leven en verrassen het publiek 
met hun act!

Kinderen kunnen een living statue worden door:

en te schminken. De benodigde attributen en eventueel muziekinstrumenten en een centenblikje 
graag zelf meenemen.

hen klaar staat!

De kinderen kunnen zich opgeven t/m Goede Vrijdag 18 april! Vul de onderstaande invulstrook in 
-

Naam en achternaam deelnemers:

Adres en Woonplaats:
Telefoonnummer:

‘t is Oranje, ’t blijft Oranje!

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur
DEZE WEEK VOOR PASEN!!!!!!

 

voor bij uw ontbijt, lunch, brunch 
VERS GEPERSTE SINAASAPPELSAP 

scherp geprijsd!!!!!!
 

verder VOLOP !!!!!!!!

 

hollandse aardbeien ambachtelijke salades

nieuwe oogst krieltjes kant en klare ovenschotels

hollandse asperges opgemaakte salades

luxe hapjes  grill producten

rauwkosten tapa’s etc .......

 

kom voor onze overige aanbiedingen

naar onze winkel

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

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 19 april 2014



In zestig minuten beleef je mee hoe 
jonge mensen een dagelijks praatje 
maken en elkaar vragen stellen als: 
‘Hoe laat moet jij naar bed? Vind jij 
jouw naam bij je passen? Vind jij je 
meester leuk?’. Maar door de vraag 
van Veronica komt de groep in een 
humorvolle avonturenreeks waarin 

iedereen zichzelf zal herkennen. 
Wanneer voelde jij je het zwarte 
schaap? Er wordt gebruik gemaakt 
van gedichten van Annie M.G. 
Schmidt en de regie ligt in handen 
van Lotte van Dam. 
Voor meer informatie: 
www.lottevandam.nl.

Nieuwe voorstelling 
JeugdToneelVorden

Vorden - Ben je geïnteresseerd in toneelspelen? Kom dan woensdag 16 
april om 17.00 uur naar Kulturhus het Dorpscentrum Vorden en ge-
niet van de nieuwe voorstelling van JeugdToneelVorden, ‘het Schaap 
Veronica’ voor jong en oud. Toegang is gratis.

De Oranjeavond is altijd een avond 
geweest met een cultureel karakter. 
Voorgaande jaren hebben verschil-
lende toneelverenigingen en muziek-
groepen opgetreden. Maar ook acts als 
Duo Hölleboer, Hadijan, Hans Keuper 
en vele anderen hebben het Vordense 
publiek weten te vermaken. Dit jaar 
is het de beurt aan Loarns Plezeer. Le-
den van de Oranjevereniging kunnen 
op vertoon van het lidmaatschaps-
kaart met twee personen gratis naar 
binnen. Niet leden betalen zes euro 
per persoon.

Blaaskapel Loarns Plezeer 
Loarns Plezeer is een zelfstandig 
onderdeel van de Larense muziek- 
vereniging Apollo en is vooral bekend 
door haar blaasmuziek uit de Tsjechi-
sche gebieden Bohemen en Moravië. 
Daarnaast worden ook een aantal 
zeer herkenbare nummers gespeeld 
waarop het publiek kan meezingen 
of dansen. Met dit brede repertoire, 
afgewisseld met zang van een eigen 
duo, is de kapel in staat een gevari-
eerd programma te verzorgen. Daar-
naast beschikt de kapel over een ei-
gen geluidsinstallatie waarmee elke 

muzikant apart gemixed kan worden 
door de eigen deskundige geluids-
man. De muzikanten vernieuwen re-
gelmatig hun kleding, de pakken op 
bijgaande foto zijn tijdens het 50-jarig 
jubileum concert in oktober 2013 ge-
presenteerd. 
De kapel heeft al vele hoogtepunten 
meegemaakt, zoals diverse buiten-
landse reizen, de presentatie in 2002 
van een eigen CD en de laatste jaren 

is twee keer een eerste prijs op een
concours behaald! 

Wilt u meer van deze enthousiaste
muzikanten horen, neem dan vrijblij-
vend contact op via 
info@loarnsplezeer.nl of kijk eens 
op: www.apollolaren.nl. 
De kaarten voor de Oranjeavond zijn
vanaf 8 april verkrijgbaar in Kultur-
hus het Dorpscentrum in Vorden.

Oranjeavond met Loarns Plezeer
Vorden - De jaarlijkse Oranje-
avond wordt gehouden op zater-
dagavond 19 april waarbij Blaas-
kapel Loarns Plezeer een optre-
den verzorgd. Traditiegetrouw 
vindt dit plaats bij Kulturhus het 
Dorpscentrum in Vorden.

Loarns Plezeer

Voor de pauze Sans Retouche met 
een sterke afwisseling van klassieke 
muziek op piano (Wolfram Reisiger), 
liederen over droom, de weg en ver-
loren liefde (Josée van der Staak) en 
genuanceerd spel op contrabas (Ebe 
van der Meer) waarbij Ebe ook nog 
een gepassioneerd gedicht ten gehore 
bracht. Na de pauze trad BruusQ op, 
alweer voor de derde maal in TOM. 

De elektronische bas van Luuk was 
er weer, de cajon van Dimitri en de 
twee gitaren van Ivan en Marco. Mar-
co schrijft tevens alle teksten voor de 
groep, Ivan heeft duidelijk als zanger 
de eerste stem maar de andere drie 
doen vocaal ook een stevige duit in 
het zakje waardoor de kenmerkende 
meerstemmige ‘BruusQ’-sound ont-
staat.

Grote Kleinkunst in TOM
Vorden - Afgelopen vrijdagavond 11 april vond in Theater Onder De 
Molen de voorstelling van Sans Retouche en BruusQ plaats. Er kwa-
men vele muziekgenres voorbij, van Moessorgski en Bach tot spiritual 
en jazz.

In het bakkerijmuseum was, in de 
 oude met takkenbossen gestookte 
oven, de dag ervoor roggebrood ge-
bakken en op de fair zelf werden ron-
de vloerbroden gebakken. Alle broden 
werden verkocht in het nostalgische 
bakkerswinkeltje. Verder daagden 
de bakkers de bezoekers uit om met 
vier deeg-strengen een vlechtbrood te 
vlechten. De kinderen kneedden hun 
eigen haantjes die daarna gebakken 
werden. De molenaars waren de hele 
dag in touw met demonstratie en uit-
leg, zowel beneden waar het meel in 
de zakken gaat als op de maalzolder 
bij de maalstenen. Het demonstreren 
van het “luien” van zakken met meel 
(op windkracht omhoog hijsen van 
de zakken) ging gepaard met klap-
peren van de luiken tussen de ver-
diepingen. De kinderen vonden de 

knallen prachtig. Rondom de molen 
waren ongeveer 25 standhouders met 
de verkoop van streekproducten en 
demonstraties van ambachten. Het 
geluid van de smid die aan het sme-
den was klonk over de hele fair.

Ongeveer 50 vrijwilligers van de or-
ganisatie waren verkleed in de sfeer 
van Anton Pieck, ook de standhou-
ders hadden zich aangepast aan die 
sfeer en er was een kinderkoortje ver-
kleed in Pieck-stijl dat allerlei oudhol-
landse liedjes zong. Alle opbrengsten 
komen ten goede aan de exploitatie 
van de Warkense molen en het bak-
kerijmuseum. De organisatoren kij-
ken tevreden terug op een mooie dag; 
veel mensen hebben genoten van de 
werkende molen, het museum met 
bakdemonstraties en het mooie weer.

Lentefair Warkense Molen

Record aantal bezoekers
Vorden - De Lentefair viel dit jaar op Palmzondag en stond daarom 
specifiek in de sfeer van Palmpasen en traditioneel in de sfeer van 
Anton Pieck. Kinderen konden met een “toe doe”-kaart hun eigen 
Palmpasen-stok versieren met vruchtjes en groene takjes met bovenop 
een zelfgebakken Palmpasen-haantje. Naar schatting zijn er tweedui-
zend bezoekers geweest en werden ongeveer 150 stokken versierd!

Tien topmuzikanten die hun sporen 
in de jazzmuziek ruimschoots ver-
diend hebben, voelen zich als een vis 
in het water in dit knusse Theater 
Onder de Molen. De liefhebber van 
de originele USA-jazz uit de twintiger 
jaren van de vorige eeuw kan en mag 
dit niet voorbij laten gaan! Reserve-
ren kan via www.tom-vorden.nl.

Roaring Twenties Jazz in TOM
Vorden - Op maandag 21 april 
(Tweede Paasdag) staat TOM ( Lin-
deseweg 29) weer bol van de jazz. 
Het Euphonia Novelty Orchestra 
zal zich vanaf 15.30 uur van zijn 
beste kant laten horen en zien.

Veelal speelt hij in verzorging- en be-
jaardenhuizen. Daarnaast, eveneens 
hobbymatig, maakt Dick Wagenvoort 
deel uit van het combo “Romantiek”, 
samen met onder andere violist Wim 
Florijn. Ook speelt Dick in het groot 
salonorkest “Happy Days” o.l.v. Alike 
Jonkman. In zijn woning ademt “al-
les” muziek, zo staat in de woonka-
mer een prachtig “Johannes- orgel”. 
Een leven zonder muziek, Dick Wa-
genvoort kan het zich niet voorstel-
len. Zijn liefde voor muziek begon al 
op tienjarige leeftijd, toen zijn moe-
der een kleine accordeon voor hem 
kocht. Dick: “Ik had al direct het juis-
te muzikale gevoel en speelde allerlei 
liedjes. Ik kreeg les van Albert Brug-
geman, eerst hier in Vorden, later bij 
hem thuis in Doetinchem”. Op 12-ja-
rige leeftijd trad hij voor het eerst in 
het openbaar op, tijdens een school-
avond. Op een gegeven moment ver-
huisde Dick naar Rotterdam, toen be-
gon ook het “echte” muzikale leven 
en kreeg hij onder meer les van de ac-
cordeonisten van de Three Jacksons 

en de Twee Pico’ s. Destijds accorde-
onisten die veelvuldig voor de radio 
optraden. Dick leerde in die tijd ook 
het vak van dirigeren en was hij op 21 
jarige leeftijd dirigent van het orkest 
de “Europoort”, een accordeonorkest 
dat hij zelf had opgericht! Verder 
speelde hij via talententests diverse 
keren voor de radio van de VARA, 
AVRO en de NCRV. Eenmaal terug in 
de Achterhoek, werd Dick in Hengelo 
postbode. Maar de muziek bleef hem 
fascineren, zo richtte hij in Hengelo 
een accordeonorkest op met dezelfde 

naam als in Rotterdam: “Europoort”. 
Intussen leerde hij ook orgelspelen 
en was hij organist in Gaanderen en 
Slangenburg. Op de accordeon gaat 
de voorkeur van Dick uit naar het 
spelen van operettemuziek en licht 
klassiek. Tijdens de optredens in de 
verzorging- en bejaardentehuizen 
gaat hij op de nostalgische toer met 
liedjes als: “Daar bij die molen” en 
“De klok van Arnemuiden”. Dick: 
“Muziek komt uit mijn hart en ik 
hoop de mensen nog vele jaren met 
mijn muziek te verblijden”.

Dick Wagenvoort: Al 65 jaar “Muziek uit het hart”
Vorden - Woensdag 30 april 
wordt Dick Wagenvoort 75 jaar. 
Voor hem een bijzondere dag, 
want dan viert hij ook zijn 65-ja-
rig muzikantenjubileum. Een 
muzikant die in zijn eentje men-
sen vermaakt. Hij heeft in zijn 
keyboard een “tig” aantal liedjes 
ingespeeld waarbij Dick op ac-
cordeon speelt (zowel “piano-kla-
vier” als op de accordeon met de 
knop).



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

Ze denkt erover de verhalen te gaan 
bundelen, want via de cursisten 
kwam ze de hele wereld door: van 
Noord naar Zuid en van Oost naar 
West. De inhoud ging voornamelijk 
over het contact met de bewoners 
van dat land en de cultuur. 
Ook het oorspronkelijke gesproken 
dialect uit de Achterhoek, is voor 
veel landen in Europa te gebruiken. 
Vooral voor de wat oudere mensen. 
De oorsprong hiervan ligt volgens 
mevrouw Rots in de Achterhoek.
 
Enkele voorbeelden van medede-
lingen van cursisten zijn:  
This is a story about a trip in the Hima-

laya. First we travelled by plane to the city 
“Kathmandu” the capital of Nepal. After 
two days in Kathmandu, we took a bus to 
Tibet. By passing the Tibetan’s plateau, we 
went to the base camp. From this point we 
hiked by foot to the MT Everest. The coun-
selling consisted of Sherpa’s, Tibetans and 
Yaks to carry our luggage. During the day 
it was very hot about 30°C and at night 
it was very cold, 20 degrees below 0. We 
reached our destination at “tree altitude”. 
We were very tired but very happy and 
with satisfaction. When we were back in 
Kathmandu after three weeks, we heard 
on the BBC radio about the firework cata-
strophe in “Enschede“.

When we were on Holiday in England, we 
went to Winchester. After walking in the 
city for a while, we had to use the toilet. We 
were looking for one and after a while I saw 
a sign that said: ”to let.”.  I thought that 
one letter was missing. We went there and 
couldn’t find a toilet. After a while, we were 
told that the sign means: “For rent.”

Some years ago I went to a fair in Amster-
dam for my job. As always, I went into 

the city. When I visited a pub; a man was 
sitting in the corner, he was reading the 
newspaper. It was cosy inside the pub. I 
made an appointment with the barkeeper; 
when we are in Amsterdam the next time, 
we will visit him and drink a glass of beer. 
We had a chat with the man in the corner. 
Two years later after the fair we went to the 
same pub, nothing was changed and the 
same man was sitting on the same place 
reading the newspaper. I did drink a glass 
of beer with him. He told me, he was sit-
ting there every Saturday. Then I made an 
appointment with him, I will drink a beer 
with him every year when I visit Amster-
dam. I did it. But five years later when I 
came in the pub the chair was empty, but a 
there was a photo of him on top of the bar; 
the man was deceased/passed away. I got a 
beer from the barkeeper, he owned me one/
that I still had credit. After that I never did 
go to the same pub again.

Heeft u ook interesse om zich aan te 
sluiten bij de studiegroep, neemt u 
dan contact op met mevrouw Rots, 
tel. 0543- 451476 of e-mail: treesrots-
beusink@gmail.com.

Engels voor volwassenen
In Bredevoort is al jaren een stu-
diegroep ‘Engels voor volwasse-
nen’ bij mevrouw Rots. Door in 
de studiegroepen een spreekstof 
opdracht te geven met de titel: 
“Tell your experience when you 
visit another country”, kwamen 
er zulke mooie vermeldingen 
uit, dat mevrouw Rots besloot er 
meer mee te doen.

Bronckhorst - De eerste wed-
vluchten zijn gevlogen. PV De 
koerier Zelhem, PV Vorden en 
PV Steeds Sneller Hengelo Gld. 
vlogen zaterdag 12 april vanuit 
Maaseik. De duiven werden om 
12.30 uur gelost. 

PV DE KOERIER ZELHEM
De 274 duiven van 20 deelnemers van 
PV De Koerier vlogen circa 107 kilo-
meter vanaf Maaseik. Er waren 69 prij-
zen te verdelen. De snelste, winnende 
duif was van H. Wassink met circa 83 
km p uur. Uitslag: 1e H. Wassink, 2e 
H. Eenink, 3e Comb. Menkhorst, 4e 
J. Wassink, 5e A. Kamperman, 6e E. 
te Pas, 7e Mathilde Velthorst, 8e H. 
Niesink, 9e Sabine Niesink, 10e G. Dij-

cker, 11e S. Gemmink, 12e N. Eulink, 
13e Wilma Meijerman, 14e E. Weenk, 
15e Comb. J.W. Wisselink.

PV VORDEN 
De 300 duiven van PV Vorden vlogen 
circa 117 kilometer vanaf Maaseik. 
Het was boswachter Theo Berentsen 
die de winnende duif al wachtend op 
het hok aantrof. Al met al een vlot 
verlopen vlucht. Uitslag: T.J. Berent-
sen 1-5-23-26-36-63, D.J. Gotink 2-9-10-
11-17-18-20-21-30-42-43-55-62, Marc 
Tiemessen 3-4-12-15-28-59-66, Ashley 
Eykelkamp 6 8 13 22 24 32 56 57 58 
61 71, H.J Stokkink 7 16 37, Martijn 
Schuerink 14-48-49-51-52, Comb. J. 
Meijer&Zoon 19-25-27-29-35-38-41-44-
46-50-60-70, F.T. Hummelink 31-53, 
H.B.M. Hoksbergen 33-34-45-47-54-64, 
A. Kappert 39, E. Bruinsma 40-67-68-
69, Roy Schipper 65.

PV STEEDS SNELLER HENGELO 
GLD. 
De 131 duiven van negen fanatieke 
liefhebbers van PV Steeds Sneller 
vlogen circa 108 kilometer vanaf 
Maaseik, de eerste vlucht van sei-
zoen 2014!  De 12-1328131 van L. te 
Stroet en de 13-1895002 van G. Duit-
shof vlogen nek aan nek, waarna de 
duif van Leo won. Uitslag: L Te Stroet 
(7/19) 1-14-15-16-17-18-22, G. Duitshof 
(8/16) 2-10-13-25-38-39-40-41, R. Koers 
(14/30) 3-8-11-12-20-21-23-24-28-29-30-
31-32-35, A.H.J. Peters (3/18) 4-34-44, 
W. Willemsen (2/5) 5-6, E. Koers (3/10) 
7-19-43, Brom en Brom (5/16) 9-26-
27-37-42, J. Teunissen (1/11) 33, S.E.J. 
Bergervoet (1/6) 36. De extra prijzen 
zijn gewonnen door: L. te Stroet, S.E.J. 
Bergervoet en R. Koers. Liefhebbers: 
Gefeliciteerd!

D u i v e n b e r i c h t e n
1 2  a p r i l  2 0 1 4

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

- advertorial -

Meer inzicht in je leven!

Zelhem - Wil je meer inzicht 
in je leven en dit helemaal zelf 
doen, dan is dit weer eens iets 
heel anders en uit de eigen re-
gio.

Armande Reinders is Astrologe, 
Tarotiste en Medium en heeft 
haar eigen inzichtkaarten ge-
schreven en uitgegeven. In het 
verleden schreef ze gedichten 
maar door haar interesse voor 
het spirituele sluiten deze in-
zichtkaarten beter bij haar aan.  
De kaarten zijn de Jij-Kaarten ge-
noemd omdat Armande na een 
aantal jaar telefonische consulten 
te hebben gegeven  juist  graag 
wil dat mensen iets minder hulp 
bij anderen zoeken en meer op 
hun eigen krachten en intuïtie 
gaan vertrouwen. Zo ontstonden 
er 60 teksten in een schrijfstijl 
die wel iets van dichten heeft. De 
60 teksten helpen je op een hele 

zachte en vriendelijke manier bij 
healing, bewustwording en zelfre-
alisatie om je dichter bij je eigen 
bron van kracht te brengen.  Ze 
zijn geschreven door middel van 
automatisch schrift dit houdt in 
dat Armande vaak midden in de 
nacht wakker wordt en dan haar 
pen moet pakken en dan in rap  
tempo de teksten moet schrijven. 
De kaarten zijn heel bruikbaar 
voor jezelf maar ook zeer geschikt 
voor mensen die anderen mensen 
begeleiden ..

Komende workshops/readings: 
donderdag 1 mei, Doe avond JIJ-
Kaarten, vrijdag 9 mei, kort As-
trologisch consult, dinsdag 13 
mei Intuïtieve Astrologie, vrijdag 
16 mei, Reading met JIJ-kaarten, 
dinsdag 24 juni, avond Tarot. 

De JIJ-kaarten zijn te koop voor 
€ 12,95. Kijk voor meer informa-
tie op www.armande.nu  

WEIDEPOP FESTIVAL 
25 MEI

GRATIS ENTREE!



Dat de belangen voor beide teams 
groot waren was in de eerste set dui-
delijk te zien. Menig speelster moest 
eerst afrekenen met de zenuwen. 
Het was het team van Brevolk die 
deze als eerste de baas was. Met veel 
inzet werden de Vordense dames on-
der druk gezet. Brevolk liep zelfs uit 
naar een 17-22 voorsprong. Echter, 
met een flinke dosis vechtlust kwam 
Dash terug en de set werd door hen 
winnend afgesloten met 25-22. De 
tweede en derde set werden overtui-
gend gewonnen met setstanden van 

25-16 en 25-18. Het kampioenschap 
was een feit. Dat de laatste set verlo-
ren ging was slechts van belang voor 
de statistieken. Voor de speelsters en 
trainer/coach Gerard van Laar waren 
daar bloemen en champagne. 

Tot in de late uurtjes werd het kam-
pioenschap gevierd en voor het ko-
mend seizoen maken de dames zich 
op voor de strijd in de derde klasse.

DASH Dames 6 kampioen!
Vorden - Vrijdagavond 11 april 
was het dan zover. De volleybal-
sters van Dash dames 6 moesten 
in sporthal ‘t Jebbink aantreden 
tegen de dames van Brevolk uit 
Bredevoort om uit te maken wie 
zich dit seizoen de sterkste en 
daarmee kampioen mocht noe-
men.

In de vijfde minuut was het weder-
om Meddo, die tot aanval overging. 
De voorhoede tikte de bal snel samen 
en kon daardoor oplopen naar het 
doelgebied van Ratti en zo werd er 
gescoord: 0-1. Ratti reageerde daarop 
in de achtste minuut. Middenvelder 
Kim Heuvelink speelde de bal op 
linksbuiten Els Berenpas. Zij schoot 
de bal richting het doel. Het kostte de 
keepster van Meddo veel moeite om 
de bal te pakken, de bal stuiterde ge-
vaarlijk richting het net van het doel. 
Volgens een aantal medespeelsters 
was het een doelpunt. De grensrech-
ter was het hier niet mee eens en de 
scheidsrechter ging hierin mee. Zo-
wel Meddo als Ratti hadden meer-
dere kansen. In de twintigste minuut 
nam Kim Heuvelink een vrije trap on-
geveer 20 meter voor het doel. Ook 
werden meerdere corners genomen, 
maar Meddo’s verdediging liet niets 
toe. In de 36ste minuut was er we-

derom een vrije trap net buiten het 
zestienmetergebied. Kim Heuvelink 
schoot de bal met een mooie krul in 
de hoek van het doel, maar de keep-
ster hield deze tegen. Twee minuten 
later werd er weer een mooie boog-
bal op doel geschoten, maar ditmaal 
door rechtsmidden Esther Menkveld. 
Wederom hield de keepster haar doel 
schoon. Gerdien Peppelman, keepster 
van Ratti, zorgde ervoor dat de stand 
niet werd uitgebreid. De ruststand 
bleef 0-1.  Ratti was niet tevreden 
met deze stand en bleven kansen 
opzetten om de achterstand goed te 
maken. Meddo speelde iets terughou-
dender en kon af en toe een snelle 
tegenaanval maken. Goed verdedi-
gingswerk van Ratti zorgde ervoor 
dat er niet meer gescoord werd. In 
de 62ste minuut gaf Els Berenpas een 
hoge voorzet op rechtsbuiten Lianne 
ten Have, zij kopte de bal naast het 
doel. In de 65ste minuut was het spits 
Tessa Bruggink, die een mooie boog-
bal op de keepster afvuurde. Hierna 
volgden meerdere aanvallen en vijf 
corners voor Ratti, maar de eindstand 
bleef 0-1 in het voordeel van Meddo. 

Aankomend weekend wordt er niet 
gespeeld. De eerstvolgende wedstrijd 
is op 27 april: Ratti vr 1 – Varsseveld 
vr 2.

Verlies voor Ratti
Op zondagmiddag 13 april speel-
den de Ratti Dames tegen het 
eerste team van Meddo. In de 
eerste minuten van de wedstrijd 
bleek dat beide teams aan elkaar 
gewaagd waren. Ratti creëerde 
een kans in de eerste minuut en 
 Meddo antwoordde daarop met 
ook een aanval.

Nadat elke achternaam van de speel-
sters en staf uit het achtkastelendorp 
was opgenoemd en daarmee iedereen 
was voorgesteld, kon de wedstrijd be-
ginnen. Met volle overtuiging en veel 
enthousiasme kwamen de Vordena-
ren op grote voorsprong. Dit werd de 
hele set goed vastgehouden en door 
een goede servicedruk werd hiermee 
de eerste set binnen gehaald. Deze set 
won Dash met 25-14.

Terwijl de paaseitjes uitgedeeld wer-
den aan de trouwe supporters werd 
ook aan de tweede set het startsignaal 
gegeven. Door lange goede rally’s die 
voor het merendeel gewonnen wer-
den door Dash liepen ook hier de 
Vordenaren uit tot een grote voor-
sprong. Toch lieten de meiden uit 
het achtkastelendorp steekjes vallen 
waardoor VoCASA weer enigszins te-
rug kwam. Dash mocht deze set niet 
laten liggen en deed er alles aan om 
het punt binnen te slepen. Door een 
stapje extra te zetten en hiermee de 
druk op te voeren sleepte Dash hier-
mee ook punt nummer 2 binnen. De 
setstand was 25-21.

Met de twee gewonnen sets kon aan 
de derde set worden begonnen. Door 
een aantal wissels, waaronder Karien 
Meutstege als spelverdeelster, lieten 
ook hier de Vordenaren zien dat het 
wisselen van verschillende speelsters 
geen problemen opleverde voor het 
6-tal in het veld. Er werd hard ge-
baterd en ook door een paar goeie 
blokkeringen kon VoCASA het 6-tal 
uit Vorden niet inhalen. Er werd ge-
knokt en gespeeld als een echt team, 
deze competitie is dit de kracht van 
de rood-zwarten gebleken. Ook deze 
set won Dash, dit met een stand van 
25-20.

Het begin van de vierde set leverde
wat chaos op binnen het team. Door
een bewust verkeerde opstelling van
de coach werd Iris Maalderink voor
de laatste keer gewisseld. Deze pu-
bliekswissel leverde hier en daar wat
tranen op, maar met de gedachte van
de winst die de meiden al te pakken
hadden, baterden ze deze laatste set
nog extra hard. De afscheidswedstrijd
moest en zou een 4-0 uitslag worden.
In het begin liepen de meiden wat
uit op de dames uit Nijmegen, maar
dat duurde niet lang. Door een klein
dipje liep Dash achter de feiten aan,
maar het knokte zich hier doorheen.
Na een time-out begonnen de Vorde-
naren lekker te bateren en haalden
ze de tegenstander weer in. Met goed
verdedigingswerk en een blokkering
die overal wel een handje aan had
zitten kon VoCASA geen punt meer
scoren. Hierdoor wonnen de rood-
zwarten deze set dan ook duidelijk
met 25-11. Met een goede afsluiter
van de competitie werd ‘afscheid’ ge-
nomen van de midspeelster. Ook de
mensen die elke thuiswedstrijd bij de
dames op de bank zaten werden be-
dankt door het team en publiek.
Door deze 5 punten eindigde Dash
Dames 1 op de zesde plek. Dit kwam
natuurlijk ook dankzij het publiek.
Dash wilt graag de trouwe supporters
bedanken en zien hun daarom ook 
graag volgend seizoen op de tribune
terug!

Afscheid met klinkende 4-0 overwinning!
Vorden - Zaterdag 12 april, was alweer de laatste wedstrijd van de com-
petitie voor Dash. Deze vond plaats in eigen sporthal, in het nog altijd 
even mooie Vorden. De uitwedstrijd tegen VoCASA werd gewonnen 
door de dames van Dash met een setstand van 3-2. Met niets meer 
te verliezen was plezier maken tijdens de laatste thuiswedstrijd het 
hoofddoel. Iris Maalderink, één van de drie middens uit het team, 
speelde haar laatste wedstrijd bij Dash, zij zal zeker gemist worden.

Flash kwam uit in de vaste samen-
stelling: Chjehrando Gasper, Niels 
Lijftogt, Anne van Eeuwijk en Vera 
Velhorst. De eerste wedstrijd kwam 
men uit tegen Euro uit Dinxperlo. 
Chjehrando won de eerste set van 
het herenenkelspel met 21-15. Zijn 
tegenstander werd echter sterker en 
won de tweede set met 23-21. In de 
derde set won Chjehrando op het 
laatst met 23-21. Vera Velhorst speel-
de daarna heel beheerst haar enkel-
spel. Zij plaatste haar tegenstandster 
vaak goed uit en won in twee sets. 
Niels en Anne begonnen sterk in de 
mixeddubbel. Zij wonnen de eerste 
set met 21-10. De tweede set ging met 
21-19 verloren maar de derde set won 
het Vordense tweetal met 21-19. Het 
herendubbel werd daarna een mak-
kelijke overwinning in twee sets. En 
in het damesdubbel trokken Vera en 
Anne in twee sets de overwinning 
naar zich toe. Een 5-0 uitslag voor 
Flash in haar eerste wedstrijd. Een 
zeer goed begin, maar ook de tweede 
wedstrijd zou Flash moeten winnen 

om zich weer kampioen van district 
Oost te mogen noemen in de eerste 
klasse. 
De tweede wedstrijd werd gespeeld 
tegen Flits uit Wierden. Chjehrando 
speelde ook nu weer het herenenkel-
spel. Hij verloor helaas in twee sets 
en dat zette druk op de wedstrijd 
want Wierden had ook van Euro ge-
wonnen. Vera speelde daarna weer 
heel rustig in haar enkelspel en won 
in twee sets. Anne en Niels speelden 
nu een puik mixeddubbel en wonnen 
ook in twee sets. 

Op hun gebruikelijke wijze sleepten 
Chjehrando en Niels daarna het he-
rendubbel in twee sets binnen. Met 
drie gewonnen partijen was het kam-
pioenschap nu  een feit. Maar aan de 
gedrevenheid van Flash kwam geen 
eind. Anne en Vera wilden ook het 
damesdubbel winnen. Dat lukte, de 
Wierdense dames hadden geen kans 
en Flash won ook deze partij in twee 
sets. Eindstand in deze wedstrijd dus 
4-1.  Klasse kanjers!

Flash Vorden 1 gewonnen!
Vorden - Afgelopen weekend werden in Doesburg de regionale bad-
mintonkampioenschappen van regio Oost gespeeld. Na het behaalde 
kampioenschap in één van de drie eerste klassen in dit district, mocht 
ook Flash Vorden 1 deelnemen. Vorig jaar behaalden zij de regionale 
titel in de tweede klasse, dit jaar won het team in de eerste klasse. Ook 
dit jaar mag het team weer uitkomen op het Nederlands kampioen-
schap dat in juni in de Zutphense Hanzehal plaatsvindt.

Daarover zegt hij: “ Een goede pres-
tatie, toch ben ik het meest tevreden 
over het feit dat wij tijdens deze EK 
met ons WPM KTM team ( Bas Klein 
Haneveld, Robin Nijkamp en de Belg 
Cedric Cremer) eerste zijn gewor-
den. De eerste dag op de EK was heel 
zwaar. Ik zat acht uur op de motor. 
Ik startte s’ morgens om half tien en 
was s’ middags om kwart over vijf 
pas in het parc ferme. We moesten 
drie proeven rijden, waarbij we op de 
glooiende hellingen veel last hadden 
van stof. De tweede proef ( Xtreme 
proef) was nog zwaarder. We moes-
ten door een rivierbedding met veel 
stenen. Ook zaten er banden in en 
containers die op de kop lagen. De 
derde proef was de endurotest.

Het rijden tijdens de eerste ronde op 
zaterdag ging niet vanzelf, ik moest 
behoorlijk aan al die stenen wennen. 
In de tweede proef pakte ik een straf-
minuut, doordat ik bij een controle 
lang moest wachten. Gelukkig werd 
de minuut daarna kwijt gescholden. 
Op zondag hoefden we gelukkig maar 
twee ronden te rijden. Opnieuw veel 
stof en kon ik niet voluit gaan. Heel 
erg blij dat ik uiteindelijk zevende 
werd en was ik beide dagen de beste 
Nederlander”, zo zegt Bas. De WK in 
Basella, een paar dagen later, verliep 
desastreus voor de coureur van de 
VAMC De Graafschaprijders. De pro-
loog op vrijdag ging goed en werd hij 
zestiende.

De tweede dag kwam het pechduivel-
tje Bas al heel snel opzoeken. Daar-
over zegt hij: “We moesten omhoog,
een klim over een rotsachtig gedeelte.
Omdat ik geen genoeg snelheid had,
viel ik op gegeven moment achter-
over waarbij de motor op mijn hand
terecht kwam. Ik dacht gelijk dat ik
mijn pols had gebroken. Het was be-
hoorlijk pijnlijk. Gelijk naar het zie-
kenhuis om foto’ s te laten maken,
gelukkig niets gebroken. Ik wilde de
andere dag (zondag) graag starten. Sa-
men met Johannes van Kempen, die
bij de WK aanwezig was om mij te
ondersteunen, heb ik de motor opge-
haald. Zondag vol goede moed aan de
start. Te optimistisch, na vijftien mi-
nuten moest ik stoppen, vanwege de
pijn in mijn pols kon ik de motor niet
goed vasthouden en remmen kon ik
al helemaal niet. Natuurlijk balen, we
zijn gelijk zondagavond weer naar
Nederland teruggekeerd. Gelukkig
is de volgende EK pas eind volgende
maand in Roemenië”, zo zegt Bas.

Wisselend succes endurorijder Bas Klein Haneveld

Zevende op EK en valpartij tijdens WK in Spanje
Vorden - De trip van eunduro- rijders Bas Klein Haneveld naar Spanje 
is met wisselend succes verlopen. In het eerste weekend stond in An-
tas de EK op het programma. Een paar dagen later, werd eveneens in 
Spanje in Basella ( 100 kilometer ten noorden van Barcelona) de WK 
verreden. Bas eindigde tijdens de EK in het eindklassement op een 
fraaie zevende plaats.

Trainer Hugo van Ditshuizen gaf zijn 
team de opdracht om scherp te begin-
nen en beleving te tonen. Aan het be-
gin van de wedstrijd was ging het re-
delijk gelijk op, gebeurde het meeste 
op het middenveld en waren er voor 
beide ploegen weinig mogelijkheden. 
Het was daarom extra zuur dat de 
eerste mogelijkheid voor SHE gelijk 
raak was. Uit een vrije trap vanaf een 
meter of 30 kopte een speler van SHE 
binnen; 1-0. Het spelbeeld keerde 
zich langzaamaan in het voordeel 
van Sociï en kreeg de beste kansen op 
de gelijkmaker, maar Kevin Esselink 
en Marco Vreeman waren nog niet 
trefzeker. Zo’n tien minuten voor 
rust was het eindelijk raak. Esselink 
soleerde goed door de verdediging 
van SHE waarna hij de bal inlever-
de bij Marco Vreeman, die scoorde. 
Vlak voor rust was het  Esselink die 
vanaf de middellijn om de rechtsback 
heen sprintte, waarna hij de keeper 
kansloos liet met een verwoestende 

uithaal. Marco Vreeman maakte er 
vervolgens nog voor rust 1-3 van. Op 
links zag hij de keeper wat ver voor 
zijn doel staan, waarop hij de bal met 
een mooie curve in de verre kruising 
legde. In de tweede helft leek SHE 
zonder backs te spelen want de vleu-
gelspelers van Sociï kregen continu 
vrije doortocht kregen, maar deed 
zich tekort door hierdoor geen ge-
bruik van te maken. Na een aanval 
van SHE werd  het leder langs keeper 
Henry Vreeman gewerkt. Dat dit ge-
beurde in buitenspelpositie deerde de 
scheidsrechter niets. Invaller Gert-
Jan Loman maakte in de laatste mi-
nuut een einde aan de illusies van 
SHE voor eventueel gelijkspel, door 
uit een corner met een omhaal de 
2-4 te maken. In de daaropvolgende 
minuut maakte SHE nog de 3-4, we-
derom na een overduidelijke buiten-
spelsituatie. De aftrap die volgde op 
de treffer betekende de laatste actie 
van de wedstrijd, eindstand 3-4. Sociï 
mag tevreden zijn met het spel van 
vandaag. De volgende wedstrijd is 
over twee weken tegen Basteom in 
Steenderen, aanvang 14.00 uur.

Uitslagen zaterdag 12 april
DZC ’68 D6 – Sociï D1; 6-0
Lochem SP E5 – Sociï E1; 4-10
Brummen E4 – Sociï E2; 8-4
Sociï F1 – FC Zutphen F2; 5-1

Uitslagen zondag 13 april
SHE 1 – Sociï 1; 3-4
Voorst 2 – Sociï 2; 1-0
Gorssel 4 – Sociï 3; 2-9
Wolfersveen 3 – Sociï 4; 3-1
Sociï 5 – Grol 10; 1-3
Sociï VR1 – Keijenburgse Boys VR2;
5-1

Programma donderdag 17 april
Sociï 3 – Veluwezoom 5

Programma zaterdag 19 april
Sociï D1 – v.v. Dieren D6
SJO Oeken-SHE E1 – Sociï E1
Sociï F1 – Warnsveldse Boys F2
Sociï 2 – Warnsveldse Boys 4

Programma maandag 21 april
Sociï 2 – AZC 4
Sociï 3 – Keijenburgse Boys 3
Sociï 4 – Zelhem 6

Sociï herstelt zich met zege op SHE
Wichmond - Na een nederlaag te-
gen Voorst was het vandaag aan 
Sociï om zich te bewijzen tegen 
SHE in Hall.



SOOS-middag. Wekelijks op maandagmiddag van 13.30 uur 
tot 16.30 uur SOOS-middag van Noodhulp. Voor inlichtin-
gen: op werkdagen van 9 tot 10 uur tel. 06-51765315.
Bingo (1e dinsdag van de maand) 6 mei 2014 in de Oranjehof 
aanvang 19.30 uur.
Elke dinsdag is er een activiteitenavond. Men kan allerlei 
spellen spelen o.a. koersballen, kaarten, rummikub, sjoe-
len. Daarnaast kunt u gezellig samen koffiedrinken en een 
drankje nuttigen. U bent van harte welkom. Aanvang 19.30 
uur. 

Fietsgroep Welzijn Zelhem
Fietsen is weer gestart, afstanden tussen de 15 en 25 km. 
Dagtocht 45-50 km. Donderdag 24 april en 8 mei: 15 km, 
dinsdag 29 april en 13 mei:  25 km. Donderdag 22 mei ju-
bileumtocht. Contactpersonen, Han en Gerrie Til, telefoon: 
0314-625536 of 06-49135536.

Chinees Buffet 
Zaterdag 10 mei, chinees buffet. Aanvang 17.00 uur, Oranje-
hof. Onkosten € 15,- (drankjes voor eigen rekening). Informa-
tie en opgave bij Fien Berendsen, tel 0314-621130.

Fit Door bewegen
bewegingsactiviteiten met een lage drempel. Eigen bijdrage 
€ 10,- per maand. Locatie Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41, 
Zelhem. Dinsdags van 9.15 tot 10.00 uur en van 11.00 uur 
tot 11.45 uur. 
Locatie Dorpshuis De Korenaar Halle, maandags van 10.30 
tot 11.15 uur.
 
Aqua Sportief
(bewegen in het water). Eigen bijdrage €12,- per maand. 
Maandags van 13.30-14.30 uur en van 14.30-15.30 uur. Beide 
in zwembad De Brink Zelhem.
Opgave/informatie via Paul Tiggeloven, telefoon 0314-622074 
of 06-13280466. Mailen kan ook: p.tiggeloven@sswb.nl

Open tafel /gezamenlijke maaltijden
Stichting Welzijn Zelhem is gestart met 1 x per 2 weken een 
warme maaltijd te organiseren op de vrijdag. Begintijd 17.00 
uur, eindtijd rond 18.30 uur. Locatie Oranjehof. De prijs voor 
een maaltijd bedraagt € 8,-. Drankjes worden apart afgere-
kend. Wilt u mee-eten (ook als u maar af en toe mee wilt 
eten) dan kunt u zich aanmelden. Telefoon: 0314-622074 of 
06-13280466. U kunt zich ook inschrijven als u in de Oranje-
hof komt. Data Open tafel: 18 april, 2 mei, 16 juni en 30 juni.

Nieuw!
Met ingang van 16 april: notarisspreekuur in de Oran-
jehof
Iedere derde woensdag van de maand houdt een (kandidaat) 
notaris van Notariskantoor Blankestijn gratis spreekuur in 
de Oranjehof van 10.00 tot 12.00 uur. Wilt u gebruik maken 
van dit spreekuur, dan kunt u hiervoor een afspraak ma-
ken (van 20 minuten) bij de welzijnsadviseur P. Tiggeloven, 
telefoonnummer 0314-622074 of 06-13280466 of per mail 
p.tiggeloven@sswb.nl 

Seniorenopvang de Korenaar in Dorpshuis Halle
De seniorenopvang is bedoeld voor mensen die geen AWBZ 
indicatie krijgen voor begeleiding groep. De groep die dit treft 
zijn mensen met lichte/matige klachten op het gebied van li-
chamelijk- en geestelijk functioneren, eenzaamheidsproble-
men of ter ontlasting van de mantelzorg. Herkent u zich in 
bovengenoemde omschrijving of kent u mensen die voor se-
niorenopvang in aanmerking (willen) komen neem dan voor 
meer informatie of aanmelding contact op met Paul Tiggel-
oven Tel: 0314-622074, mob: 06-13280466. De eigen bijdrage 
voor 2 dagdelen is € 10,00 inclusief warme maaltijd.

Zelhemse kunstenaars exposeren in de Oranjehof
Expositie tot en met 11-04-2014. Schilderwerken van Lineke 
Kleijn Winkel. Openingstijden voor de expositie: maandag en
donderdag van 10.00 tot 11.30 uur en tijdens de activiteiten 
die u bezoekt.

Het secretariaat van Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel 
is bereikbaar op dinsdag van 08.30 tot 12.30 uur en donderdag van
12.00 tot 14.00 uur. U kunt ook telefonisch uw boodschap en tel.nr. in-
spreken. Deze wordt afgeluisterd en zo spoedig mogelijk beantwoord. 
Tel. 0314-380232. E: info@swdrempthummelokeppel.nl. Spreekuur
welzijnsadviseur Esther Staal is op dinsdag van 09.00 – 10.00 uur en 
op donderdag van 12.30 – 13.30 uur. 

Vrijwilliger gezocht bij bewegen voor ouderen
Op de maandagochtend van 10.00 tot 11.00 uur wordt er 
bewegen voor ouderen gegeven door een deskundige bewe-
gingsbegeleidster in de Hessenhal. We zijn op zoek naar ie-
mand die het leuk zou vinden om assistentie te bieden bij
deze leuke en actieve ochtend. Voor informatie kunt u bellen 
met 0314-380232.
Daarnaast zijn er ook nog enkele plekken vrij op deze och-
tend om zelf deel te nemen. Bent u 65+ en wilt u graag be-
wegen, maar onder deskundige begeleiding in een sporthal
meld u dan aan ook onder bovenstaand nummer.

Jeu de Boules spelen
Houdt u van een buitenactiviteit? Ga Jeu de boulen. In Hoog-
Keppel ligt voor het Gezondheids¬centrum een prachtig
beschutte jeu de boulesbaan en is gratis toegankelijk. Er is 
een jeu de boulesvereniging Leuke Boel en de leden daarvan 
spelen op afgesproken tijden. Zij zijn op zoek naar personen
die regelmatig willen gaan spelen. Wilt u kennis maken in-
formeer bij secr. Gerda van Weerd, tel. 0314-381759. 

Fietstochten 
Op 1 mei, 5 juni, 3 juli, 7 aug. en 4 sept. worden de maande-
lijkse fietstochten georganiseerd door Ben Peters, tel 0313-
473056 en Jan Renskers, tel.0313-474664. Start is om 14.00 
uur op het Plein te Hoog-Keppel, afstand 25-30 km met pau-
ze, geen kosten en u bent welkom.

Seniorenclub 60+
Optreden van Zanggroep Spontaan met diverse genres en
meezingers, ook dialect, op vrijdag 25 april om 14.00 uur bij
“De Gouden Karper” te Hummelo.

Welfareochtenden en wie heeft handwerkmateriaal
over? 
Het Rode Kruis Welfarewerk in zorgcentrum Hyndendael te 
Hummelo is op woensdag van 09.30-11.30 uur. Data: 16+30
april, 14+28 mei,11+25 juni. Informatie, bestelling en ver-
koop: Dinie Tieben tel. 0314-844551. 

Activiteiten
Verder worden er ook activiteiten zoals fitness, nordic wal-
king, tai-chi-tao, koersbal, rummicub en bowlen georgani-
seerd. Voor informatie hierover kunt u bellen met Stichting
Welzijn, 0313-380232, wij helpen u graag verder. 

Tafeltje-Dek-Je
Als u (even) niet meer in staat bent om zelf te koken dan 
kunt u uw warme, verse maaltijd bereid door De Gouden 
Leeuw aan huis laten bezorgen. Voor informatie en aanmel-
den tel. 0314- 380232.

De agenda
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben met ouderen 

onder elkaar te zetten. Wilt u uw evenement ook op de agenda plaatsen? Neem dan contact op 

met: Ineke Bijsterbosch, tel. 06 10687320.

Datum Activiteit Plaats Tijd
16-04 SWSteenderen: bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur

16-04 ANBO: Marattenband Wolbrink, Hengelo 14.00 uur

17-04 Bejaardenkring Vorden: div. onderwerpen Dorpscentrum, Vorden 14.15 uur

18-04 De Bleijke: Goede Vrijdagdienst De Bleijke, Hengelo 10.00 uur

19-04 ANBO Zelhem: rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem 06-27594051

19-04 ANBO Vorden: rijbewijskeuring De Wehme, Vorden 0575-550806

19-04 De Bleijke: optreden Coby + Ton Huinink De Bleijke, Hengelo 14.30 uur

21-04 De Bleijke: Tweede Paasdag kerkdienst De Bleijke, Hengelo 10.00 uur

22-04 SWZelhem/GGNet: geheugenspreekuur Oranjehof, Zelhem 10.00 uur

23-04 ANBO Hengelo/Steenderen: fietsmiddag Wolbrink, Hengelo 14.00 uur

23-04 SWSteenderen: comfortabel wonen De Bongerd, Steenderen 19.30 uur

24-04 PCOB Vorden: IJssellinie Dorpscentrum, Vorden 14.30 uur

24-04 De Bleijke, dameskoor uit Zelhem De Bleijke, Hengelo 19.00 uur

25-04 Club 60+: zanggroep Spontaan Effe naar Steef, Hummelo 14.00 uur

26-04 De Bleijke: aubade koningsdag De Bleijke, Hengelo 10.00 uur

29-04 Zonnebloem: boottocht Op uitnodiging

29-04 SWSteenderen: dvd 25 jaar welzijn/

 ontmoeting met wijkagent De Bongerd, Steenderen 15.00 uur

30-04 Regelzorg: rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen 088-2323300

01-05 Bejaardenkring Vorden: div. onderwerpen Dorpscentrum, Vorden 14.15 uur

01-05 Parel van Baak: eerste openstelling Kerk Baak 13.30 uur

04-05 Parel van Baak: pleinmarkt Rondom de kerk

Website
Steeds meer is er informatie te vinden op internet. We nodigen u uit om ook de web-
sites van de lokale stichtingen te bezoeken. Op de website kunnen we veel meer infor-
matie plaatsen dan op deze plek.  U vindt daar alle mogelijkheden die lokaal worden 
aangeboden, maar ook gemeente breed, op het gebied van advisering en ondersteu-
ning, het activiteitenaanbod, ons cursusaanbod, de vrijwilligers¬ondersteuning, het 
vrijwilligerswerk onze laatste nieuwtjes enzovoorts. Website : www.sswb.nl

Hoort u slecht
Elke 2e donderdagmorgen van de maand is er een inloopspreekuur voor mensen met 
hoorproblemen. Vrijwilligers van de Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden re-
gelen dit in samenwerking met Stichting Welzijn Vorden. Het eerstvolgende spreek-
uur is: 10 april.
Tussen 10.00 en 12.00 uur zijn er ervaringsdeskundigen aanwezig waar u met al uw 
vragen terecht kunt. U vindt hen bij Stichting Welzijn Vorden, zij-ingang van het 
Dorpscentrum aan de Raadhuisstraat 6 in Vorden. U bent van harte welkom. Er zijn 
geen kosten aan verbonden.
Voor informatie kunt u terecht bij : ouderenzorgSH.vorden@nvvs.nl of w.berns@
sswb.nl

Lekker weg?
In de zomer wordt door een echtpaar uit Vorden een vakantieweek voor senioren 
georganiseerd. In de winter regelen ze een midweek. Doelstelling: gezellig met leef-
tijdsgenoten, geheel verzorgd op vakantie gaan. De rollator meenemen is mogelijk. U 
moet zich hoofdzakelijk zelfstandig kunnen redden. In overleg is enige ondersteuning 
mogelijk. Contactpersoon: mevr. D. Wolsing, 0575-552771.

Activiteiten in de Oranjehof
Prinses Beatrixstraat 41 Zelhem. Kijk voor info ook op de website van Stichting Welzijn 
Zelhem. www.welzijnzelhem.nl
Koffieochtenden. U bent van harte welkom op maandag en donderdagochtend van 10 
tot 11 uur in de Oranjehof.

Onder Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst:
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel

Ineke Bijsterbosch, stafmedewerker

Telefonisch: maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30 uur

Tel.: 06-10687320

E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Website: www.sswb.nl

Onder Stichting Welzijn Steenderen:
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen

Bezoekadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen

Ineke Bijsterbosch, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag tot en met donder-

dag van 9.00 tot 10.00 uur.

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak

Tel. 0575-450029.

E-mail: welzijnsteenderen@sswb.nl

Website: www.welzijnsteenderen.nl

Onder Stichting Welzijn Drempt Hummelo & Keppel:
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel, 

tel: 0314-380232.

Bereikbaarheid kantoor: dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur, 

donderdag van 12.00 tot 14.00 uur.

Esther Staal, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: dinsdag van 9.00 tot 10.00 

uur en donderdag van 12.30 tot 13.30 uur.

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl

Website: www.swdrempthummelokeppel.nl

Onder Stichting Welzijn Hengelo:

Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo, 

tel: 0575-465281, mobiel: 06-10727474

Ans Vermeulen, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag, woensdag en 

vrijdag van 10.45 tot 12.45 uur

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: a.vermeulen@sswb.nl

Onder Stichting Welzijn Vorden:
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden. 

Tel. 0575-553405 of 06-22929630

Wilma Berns, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag t/m donderdag van 

9.00 tot 11.00 uur

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: w.berns@sswb.nl

Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl

Onder Stichting Welzijn Zelhem
Oranjehof: Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem. 

Tel. 0314-622074 of 06-13280466.

Paul Tiggeloven, welzijnsadviseur

Inloopspreekuur Oranjehof: ma t/m do van 8.30 tot 10.00 uur

Inloopspreekuur De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem: 

elke 2e maandag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.

Inloopspreekuur Protestantse kerk, Dorpsstraat 19, Halle: 

elke tweede woensdag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl

Website: www.welzijnzelhem.nl



De juiste datum, 31 maart, werd niet 
geraden. Het is ook nog nooit eerder 
zo vroeg voorgekomen. Den4akker 
heeft daarom een alternatief verzon-
nen en besloot om de tien data die er 
het dichtst bij kwamen in een hoge 
hoed te doen. Hier is één uitzending 
uitgetrokken. De gelukkige winnares 
is mevrouw K. Derksen. Zij mocht af-
gelopen zaterdag 5 april de asperges 
in ontvangst nemen.

Aspergeprijsvraag Den4akker
Vierakker  - Begin maart heeft 
Den4akker een prijsvraag gehou-
den over het raden van de datum 
waarop Den4akker de eerste as-
perges zou gaan oogsten. De win-
naar mocht een kilo asperges in 
ontvangst nemen.

Winnares Mevr. K. Derksen wordt de prijs 
overhandigd

Ook benieuwd hoe het er nu eigen-
lijk aan toe gaat in de kippenschuur? 
Gerdien Bouwmeester: ‘Wij krijgen 
namelijk best vaak de vraag hoe 
het in het hok eruitziet, dus nu is 
de mogelijkheid om hier een kijkje 
te nemen.’ Het binnenkijken is een 
initiatief van Stichting Blij met een 
Ei die met deze landelijke campagne 
duidelijkheid wil geven over de feiten 
rondom het ei. Zo weten veel men-
sen niet wat de unieke code op het ei 
betekent. Dit nummer behoort tot de 
pluimveehouder, voor Bouwmeester 
is dit: 1 NL 41129. Hierbij staat het 
eerste cijfer voor Freilandeieren, NL 
voor Nederland en de laatste code is 
het kipnummer van de pluimveehou-
der. Gerdien Bouwmeester: ‘’Vroeger 
hadden we kippenschuur met 15000 
kippen in de kooi, maar door de regel-
geving mochten er niet meer zoveel 
kippen in de kooi, dus vonden wij het 
een goed idee om een Freilandstal te 
bouwen. Nu hebben we 23000 legkip-

pen en deze kippen kunnen lekker
naar buiten iedere dag. De eieren van
deze kippen worden Freilandeieren
genoemd omdat ze in het vrije land
lopen.’’ De kippen komen bij Bouw-
meester als ze ongeveer 18 weken
oud zijn, dan even wennen aan de
nieuwe huisvesting en vanaf week 21
gaan de kippen leggen. Wanneer ze
goed aan de leg zijn, mogen ze vanaf
10.00 uur ‘s morgens naar buiten tot
het donker wordt.  Als ze ongeveer 30
- 35 weken oud zijn, zitten ze aan de
top. Belangstellenden kunnen verder
zien dat de eieren met een machine
uitgehaald worden, dit gaat automa-
tisch. Wel moet er iemand bij staan
om de tweede soort eieren uit te zoe-
ken. Verder worden de eieren twee
keer per week opgehaald door Kwet-
ters, een pakstation in Veen. Zelf ver-
kopen ze ook eieren, deze staan in
een koelkast aan de weg. Dus heeft u
Tweede Paasdag tijd en zin, dan bent
u van harte welkom!

Binnenkijken bij 
kippenbedrijf Bouwmeester

Vorden - Kippenbedrijf Bouwmeester opent maandag 21 april de deu-
ren voor publiek. Iedereen die eens een kijkje wil nemen in de kippen-
schuur of informatie wil over de kippen en de eieren is van harte wel-
kom op Tweede Paasdag van 12.00 tot 16.00 uur aan de Schuttestraat
26 in Vorden.

Vorden 1 begon in een afwijkende op-
stelling als in de laatste twee maand, 
want op het middenveld werden Eric 
Oldenhave en Wiebe de Jong gemist 
en speelde daarom de 17-jarige Sie-
bren Bijenhof. Voorin waren Daan 
Horstman en Frank Hiddink (gehele 
seizoen al geblesseerd) afwezig en 
tot overmaat van ramp ging er zon-
dagmorgen door ziekte ook nog een 
streep door de naam van Niels Sie-
merink. Zodoende speelde Vorden 1 
ook in de voorhoede nog eens met 
twee andere A-junioren, namelijk Ate  
Barendsen (17) en Gijs van der Veen 
(18). Gendringen moest het doen 
zonder haar topscorer Kelvin Meijer, 
maar dit was in het spel in de eerste 
10-15 minuten totaal niet te merken. 
Gendringen dicteerde het spel, was 
agressiever en zocht constant op een 
succesvolle wijze de diepte. Vooral 
aan de rechterkant kwamen zij tel-
kens goed door en zo ook in de 12e 
minuut, nadat vlak daarvoor al een 
doelpunt van Gendringen weliswaar 
terecht was afgekeurd. De twee con-
trolerende middenvelders van Vor-
den, op papier de half-spelers van het 
1e elftal, speelden te dicht op elkaar 
en aangezien de Gendringen rechts-
half helemaal aan de zijlijn speelde 

kwam er op die manier veel ruimte 
voor de rood-witten. In de 12e mi-
nuut werd de bal strak en laag voor 
gebracht en bij de tweede paal stond 
Bart Stokman niet goed op te letten 
want Stefan Eggink stond tegenover 
twee spelers van Gendringen. De 
linksbuiten maakte het koeltjes af en 
bracht de stand op 1-0. Heel even leek 
het erop dat Vorden 1 wat beter in de 
wedstrijd begon te komen. In balbe-
zit deed Siebren Bijenhof het op het 
middenveld heel behoorlijk en bracht 
met enkele goede passes de voorhoe-
despelers in stelling. Voorin werkte 
Gijs van der Veen weer erg hard en 
was telkens aanspeelbaar, maar werd 
twee keer in kansrijke positie terug 
gefloten door de scheidsrechter om-
dat hij in de ogen van de leidsman 
te opzichtig zijn lichaam gebruikte. 
Precies in deze fase werd er een coun-
ter door de matig spelende en licht 
geblesseerde Stefan Eggink ten koste 
van een gele kaart gestopt, maar uit 
deze vrije trap werd het in de 23e 
minuut alsnog 2-0. De hoge bal werd 
weg gestompt door keeper Robin Ver-
stege, maar aangezien de meesprin-
gende Stefan Eggink de bal op zijn 
achterhoofd kreeg, caramboleerde 
de bal precies voor de voeten van een 

Gendringen speler. Keeper Verstege 
en voorstopper Eggink waren door de 
botsing uit evenwicht gebracht en zo-
doende was het voor Gendringen een 
koud kunstje om 2-0 aan te tekenen. 
Gendringen bleef de betere ploeg en 
tot overmaat van ramp moest na 32 
minuten ook Rick Schröer nog eens 
het veld verlaten, met na het later 
zich liet aanzien in het ziekenhuis 
een flinke kneuzing op het bekken-
gewricht.

Daan Horstman viel in voor Rick 
Schröer en dat zorgde wel voor meer 
dreiging voorin. In de tweede helft 
werd dit ook nog eens voorzien met 
wat meer agressie en meer drang 
naar voren door Vorden en toen Daan 
Horstman de 2-1 liet aantekenen uit 
een vrije trap kwam er toch nog een 
kans voor Vorden om wellicht een 
punt over te houden aan deze wed-
strijd. Met Tom Schröer (17) als twee-
de invaller en Stefan Eggink als extra 
aanspeelpunt voorin werd er volop 
op de 2-2 gekoerst met alle risico van 
dien. De grootste kans kreeg Bas Kort-
stee met een kopbal, maar hij kon net 
niet lekker ‘onder de bal’ komen, ter-
wijl Daan Horstman vlak achter hem 
klaar stond om hem binnen te knik-
ken. Vorden 1 moest haar eerste ne-
derlaag van het jaar slikken en moet 
door de overige uitslagen even plaats 
maken in de wachtkamer voor de top 
3 positie. In het paasweekend is Vor-
den 1 vrij.

Vorden 1 verliest voor het eerst in 2014
Vorden 1 heeft zondagmiddag na vijf overwinningen en vier gelijke 
spelen, voor het eerst verloren in het kalenderjaar 2014. Uit tegen Gen-
dringen werd het 2-1 en door de overige uitslagen moet het 1e elftal 
van trainer Michel Feukkink even een pas op de plaats maken in de 
strijd om de top drie.

Tijdens het maken van de paasbakjes 
konden de bewoners genieten van 
een kop koffie en muziek. Bloemsier-
kunst Halfman uit Vorden heeft alle 
benodigde materialen aangeboden.

Paasbakjes voor bewoners Sensire 
Hackforterhof
Vorden - De bewoners van Sensire 
kleinschalig wonen Hackforter-
hof hebben paasbakjes gemaakt. 
Tinie Barink, initiatiefneemster 
namens de Stichting De Wehme 
Activiteiten: “Natuurlijk was er 
een einddoel, namelijk paasbak-
jes voor alle bewoners. Dit is ze-
ker weten gelukt en er zijn dan 
ook prachtige bakjes gemaakt’’.

In de nacht van Stille Zaterdag op 
Paasmorgen wordt in de omgeving 
van deze drie kerkgemeenten zo’n 
20 kilometer gewandeld. Onderweg 
wordt op verschillende, bijzondere 
plaatsen stilgestaan om een korte vie-
ring te houden. Er wordt gezongen 

en naar muziek geluisterd, maar de 
jongeren kunnen zelf ook creatief 
aan de slag. 
De wandelwake start in de avond-
dienst van de Walburgiskerk, de 
wandelaars kunnen zich hier om 
21:30 uur verzamelen. De wandel-
groep komt rond 07:30 uur aan in 
Warnsveld waar ze worden ontvan-
gen met een ontbijt. De Paaswandel-
wake is speciaal gericht op jongeren, 
maar wandelaars van alle leeftijden 
zijn van harte welkom. Aanmel-
den kan bij Jantine Groenewold, 
j.groenewold@jop.nl.

Paaswandelwake
Wichmond - Al een aantal jaren 
organiseren de PKN kerken te Zut-
phen, Warnsveld en Wichmond 
samen een Paaswandelwake voor 
jongeren. Het thema dit jaar is: 
“Zoek de stilte, ontdek wat je be-
weegt’’.

Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden en Gereformeerde kerk Vorden
Donderdag 17 april 9.30 uur. Witte Donderdag. Ds. J. Kool.
Vrijdag 18 april 10.00 uur. Goede Vrijdag. gezamenlijke dienst in de Geref. Kerk. Ds. 
H. Westerink. 19.30 uur. Goede Vrijdag, gezamenlijke dienst in de Dorpskerk. Ds. F.W. 
Brandenburg. 
Zaterdag 19 april 22.00 uur. Paasnachtdienst. Ds. J. Kool
Zondag 20 april 10.00 uur. Pasen. Gereformeerde Kerk. Ds. F.W. Brandenburg.
Zondag 20 april 10.00 uur. Pasen. Dorpskerk. Ds. J. Kool.
Zondag 20 april 19.00 uur. Paasjubel ‘Vorden Zingt’. Dhr. A. de Ligt uit Zutphen. 1e C: 
Evangelisatiecommissie; 2e C. Herv. en Geref. Kerk.

Protestantse Gemeente Wichmond
Donderdag 17 april 20.00 uur. Witte Donderdag. Ds. Tim Wiersum.
Vrijdag 18 april 20.00 uur. Goede Vrijdag. Ds. Tim Wiersum.
Zondag 20 april 10.00 uur. Pasen. Ds. Tim Wiersum.  

R.K. Kerk Vorden
Donderdag 17 april 19.00 uur. Witte Donderdag. Vg. J. van der Meer, em. -priester.
Vrijdag 18 april 15.00 uur Goede Vrijdag; PASSION. Vgs. pastoor F. Hogenelst, pastoraal 
werkers J. van Kranenburg en M. Peters en werkgroep Kruisweg.
Vrijdag 18 april 19.00 uur. Goede Vrijdag. Locatie: H. Joseph Lochem. vg. J. van Kranen-
burg, pastoraal werker. 
Zaterdag 19 april 20.00 uur. Stille Zaterdag. Locatie: H. Joseph Lochem. vgs. pastoor F. 
Hogenelst en J. van Kranenburg, pastoraal werker.
Zondag 20 april 9.30 uur. Pasen. vg. J. van der Meer, em.-priester 

R.K. kerk Vierakker
Donderdag 17 april 19.00 uur. Witte Donderdag. Locatie: H. Martinus Baak 
vgs. F. Zandbelt, em.-priester en M. Peters, pastoraal werker. 
Vrijdag 18 april 19.00 uur. Goede Vrijdag. vg. F. Zandbelt, em.-priester.
Zaterdag 19 april 21.00 uur. Stille Zaterdag. Locatie: H. Willibrord Steenderen 
vgs. J. Leisink, em.-priester en M. Peters, pastoraal werker
Zondag 20 april 9.30 uur. Pasen. vg. J. van Kranenburg, pastoraal werker
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Een aantal ouders van de gesloten 
scholen in Halle Heide, Halle Nijman, 
Varssel en Veldhoek hebben al hun 
slag kunnen slaan, maar er resteert 
nog veel materiaal. Voordat een ge-
reserveerd deel naar Roemenië en Al-
banië gaat, worden belangstellenden 
tijdens deze boedeldag in staat ge-

steld hun slag te staan. Zo’n leerlin-
gensetje mag al voor tien euro weg, 
terwijl andere zaken tegen een aan-
nemelijk bod van eigenaar mag ver-
wisselen. De opbrengst wordt besteed 
aan nieuwe schoolmaterialen. Parke-
ren op het schoolplein is toegestaan.

Boedeldag voormalige 
basisschool Veldhoek

Veldhoek - Op zaterdag 19 april van 9.00 uur tot 13.00 uur is er een 
Boedeldag in de voormalige basisschool Veldhoek aan de Kaperweg 
6 in Veldhoek. Het betreft voornamelijk leerlingensetjes (tafeltjes+ 
stoeltje) voor leerlingen van vier tot en met twaalf jaar, maar ook oude 
en nieuwe schoolplaten, conferentiestoelen en groepstafels.

De boedelverkoop betreft voornamelijk leerlingensetjes (tafeltjes+ stoeltje) voor leerlingen 
van vier tot en met twaalf jaar, maar ook oude en nieuwe schoolplaten, conferentiestoelen 
en groepstafels.

Bij Wijngaard ‘Um d’n Olden Smid’ 
wordt tussen de 2800 en 3200 liter 
wijn per jaar gemaakt. “De druiven 
hangen op 1.90 meter, waardoor de 
vorst er geen vat op heeft, de wind er-
doorheen kan waaien en we geen last 
van schimmels hebben,” legt Alma 
ten Bruin uit, die met Jan Jansen de 
Wijngaard runt. “We spuiten hele-
maal niet.”

Naast het maken van de wijnen, ma-
ken ze zelf likeuren van hun eigen 
walnoten, hazelnoten en fruit, maar 
ook jams, honing, stoofperen en ap-
pelchips. “Advocaat maak ik op de 
ouderwetse manier. We hebben onze 
eigen kippetjes,” vertelt Alma trots. 
”En ik maak cadeaupakketten met 
eigen producten.” De oude winkel is 
in ere hersteld.

De groene Lente Fair wordt georga-
niseerd door Alma ten Bruin en Jan 
Jansen van de Wijngaard en Groen 
en Bloei Doetinchem en omstreken. 
Vier jaar geleden bestond de dag uit 
het ruilen van plantenstekjes. “Nor-
maal gesproken hebben we altijd op 
de derde zondag in april. Toevallig is 
dat dit jaar Pasen. Toen dachten we, 
laten we het Tweede Paasdag doen,” 
legt Alma ten Bruin uit. “Wij willen 
het gezellig en kleinschalig houden 
met zo’n 40 deelnemers.”
Binnen het motto ‘Duurzaam en 
groen, moet je doen!’ is er onder an-
dere een kunstenaar die kunst maakt 
over de natuur of met natuurlijke ma-
terialen, eten en drinken van dicht-
bij, ondernemers uit de omtrek die 
zelf chutneys en dergelijke maken, 
een imker, planten en bloemschik-
ken van Groei en Bloei en verschillen-
de plantenverenigingen presenteren 
zich. “Elk jaar hebben we een aan-
tal vaste mensen achter de kramen, 
maar willen graag ook variëren.” De 
mensen kunnen een kopje koffie of 
thee met een zelfgemaakte lekkernij 
nuttigen in de nieuwe serre.
Het geheel is afgestemd op de pas be-
gonnen lente. Bij de stand van Groei 
en Bloei kunnen stekjes worden 
bemachtigd, gekweekt door leden, 
tegen een gift voor een goed doel.  
Gerrit Hiddink is aanwezig om de 
Lente Fair muzikaal te omlijsten.
Iedereen is welkom op maandag 21 
april, Tweede Paasdag, bij Wijngaard 
‘Um d’n Olden Smid’, Keijenborgse-
weg 31, Velswijk bij Keijenborg tus-
sen 11.00 tot 17.00 uur. Toegang en 
parkeren zijn gratis.

Wijngaard ‘Um d’n Olden Smid’ Velswijk

Lente Fair

Velswijk - Tweede Paasdag, 21 april, wordt voor de derde keer de leuk-
ste en gezelligste Lente Fair gehouden bij Wijngaard ‘Um d’n Olden 
Smid’ aan de Keijenborgseweg 31 te Velswijk bij Keijenborg. Het mot-
to is ‘Duurzaam en groen, moet je doen!’.

Sfeervolle Lente Fair in 2013.

Ken jij ónze techniek?

www.lubron.nl



Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken

Berendsen Omheiningen

Berendsen Aanhangwagens

Verkoop en plaatsen verschillende soor-
ten dubbel staafmatten, sierhekwerken, 
poorten en nog veel meer!

Verkoop en plaatsen verschillende 
soorten omheiningen, afrasteringen, 
schuttingen en nog veel meer!

Verkoop van diverse merken, nieuwe en 
gebruikte aanhangwagens, paardentrai-
lers, veetrailers.
Reparatie van alle merken trailers

Hekwerken

Omheiningen

Aanhangwagens

Paasbal
zaterdag 19 april

aanvang 21.00 uur

IN HET CAFÉ:
Perfect Showband

IN DE DISCO:
DJ Jive Bunny

+ Shots Cocktailbar

Onderhoudsschilder

Ben jij een ervaren schilder en heb je een passie voor 
monumentale panden en oude boerderijen?

Functieomschrijving
In deze functie verricht je onderhoudswerkzaamheden 
aan boerderijen, monumentale panden, woningen en 
bedrijfspanden. De werkzaamheden zijn in de omgeving 
van Zutphen, het is daarom van belang dat je in de directe 
omgeving woont. Je werkt samen met de eigenaar en je 
werkt voornamelijk samen aan een klus.

Financieel administratief medewerker

Heb jij ervaring in een internationale omgeving en 
weet je alles van cijfers?

Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het debi-
teuren en crediteuren beheer. Daarnaast maak je rap-
portages en prognoses. Elke maand sluit je af m.b.v. een 
exploitatieoverzicht. Je doet belastingaangiftes en je bent 
verantwoordelijk voor de personeelsadministratie zoals 
verlofuren en pensioen. Daarnaast ondersteun je op 
administratief gebied waar nodig.

Medewerker Sign

Spreek jij Engels en Duits en ben je op zoek naar een 
grafische functie?

Functieomschrijving
In de functie van medewerker sign ben je verantwoorde-
lijk voor de aansturing op de afdeling Sign & Print. Het 
is dus belangrijk dat je over leidinggevende capaciteiten 
beschikt. Je taken bestaan o.a. uit het aansturen van 
groot formaat printers, het afwerken van full colour prints 
en het afronden en verzendklaar maken van orders. Je 
werkt met internationale opdrachtgevers, daarom is het 
belangrijk dat je je talen goed spreekt.

Montagemedewerker

Heb jij technisch inzicht en heb je ervaring in de mon-
tage en/of productie?

Functieomschrijving
Je bent een zelfstandig montagemedewerker die ervaring 
heeft met het lezen van tekeningen en het afmonteren 
en stellen van de producten. Deze functie is bij uitstek 
geschikt voor een beginnend timmerman/montageme-
dewerker.

Commercieel Bedrijfsleider

Heb jij een technisch commerciële achtergrond en de 
drive om een nieuw bedrijf op te zetten?

Functieomschrijving
In de functie van commercieel bedrijfsleider ben je ver-
antwoordelijk voor het technisch commercieel opzetten 
van een nieuw bedrijf dat gericht is op het uitvoeren van 
onder andere een combinatie van de volgende diensten: 
dak onderhoud, gevelreiniging, zonnepanelen, valbevei-
liging en het leggen en onderhouden van vloeren. Je 
werkzaamheden zijn met name gericht op de verkoop 
van het totaalconcept bij potentiële opdrachtgevers door 
heel Nederland. Je zorgt voor de opbouw en uitbouw van 
je eigen netwerk en weet commerciële kansen te zien en 
te benutten. Je stelt offertes op en zorgt voor een juiste 
(technische) uitwerking, mede door het efficiënt inplan-
nen van monteurs.

Voor meer informatie, zie www.match4u.nl

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

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

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

www.spannevogel.nl

Maandaanbieding APRIL

2e paasdag geopend

www.hetkacheltje.nl

Pelletkachelspecialist van de regio. Meer dan 10 in de 
showroom staan en ook brandend te zien.

Houtkacheltje voor op de Veranda 
voor € 345,-

Pelletkachel showroommodel 
van € 1995,- voor € 1650,-

Houtkachel met zijruiten
van € 1445,- nu € 1200,-

DO.
13.00 - 17.00 UUR

VR.
09.00 - 17.00 UUR

ZA.
09.00 - 17.00 UUR

2e paasdag
10.00 - 16.00 UUR

Opruimingen van vele showroommodellen 
met extra korting

 

 
 
 

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

De Kruisbrink 
A.G.F. Garritsen 

Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575-451361 
WWW.AGFGARRITSEN.NL 

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

Volg ons op Facebook voor alle activiteiten en aktie's!   

Hollandse Aardbeien de lekkerste van de Achterhoek 
Heerlijke Asperges nu volop  

Ambachtelijke slagers droge worst deze week 3 voor 5.00 
Mooie Bloemkool 0.89 p st 
Zoete Pruimen 500 gr  0.99 

Nu volop Pootaardappelen Sla-Kool-planten 
   Aardappelen oa, Grote Bildstar of Victoria   10 kilo 2.50 

  

Kado tip!! Doe het met een streekproducten pakket!

Zomerweg 36
6996 DR Drempt

dimmendaal@upcmail.nl

0313 471192
06 51713567

Paaszaterdag   19 April   10.00-16.00 uur      

Bleekstraat  12 7255 XZ  Hengelo (Gld.) Tel. 0575-461210 E-mail: info@eugelink.nl
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Wegens succes wordt een volgende nieuwe trip gepland. VakantieXperts mobiel 
Hilde Hissink organiseert een 6 daagse busreis naar Dresden, Leipzig en 
Weimar op 15 september 2014. 

Deze reis wordt samen met de Jong Intra Reizen uitgevoerd. De bijzonder 
gewaardeerde trips naar de Moezel in september 2013 en “Ontdek Rome” van  
februari 2014 bewijzen de kwaliteit van de Jong Intra Reizen. 

Iets voor u? Neem contact op met Hilde Hissink voor deze 6 daagse busreis die 
op 15 september 2014 vertrekt naar Dresden, Leipzig en Weimar.  

Het is geweldig om te zien dat bijvoorbeeld alleenstaanden weer met plezier op 
vakantie willen gaan maar ook echtparen, broers en zussen, of vrienden. De 
vakantie begint al in Wichmond als men in de bus stapt. Hilde gaat als extra 
reisleidster mee. Vragen over de hotelkamer of iets anders? Alles wordt 
geregeld. Uw reisleiding ter plaatse spreekt Nederlands.

Op verzoek wordt voor 2015 alweer de volgende stedentrip (vlieg/busreis) 
voorbereid naar een mooie stad in Europa. De keuze zal vallen op Praag of 
Barcelona. Voor deze trip dient u goed ter been te zijn omdat u veel met het 
openbaar vervoer gaat en lopend de stad bezichtigd.

Kenmerken van reizen met Hilde zijn onderlinge gezelligheid, mooie locaties, 
een goed hotel en toch een vertrouwd achterhoeks gevoel ergens in Europa. 

Wacht niet te lang en reageer direct want vol is vol.

Hilde Hissink                                                                             www.vx.nl/hilde

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km 11,0 – 1,2; kms/liter 9,1 – 83,3; CO2 gr/km 259 – 27.
Kijk voor  nancierings-, actie- en verkoopvoorwaarden op opel.nl.

DE GROTE OPEL PAASSHOW

TE VEEL PAASVOORDEEL OM TE VERSTOPPEN.

Uw voordeel kan oplopen tot 
maar liefst € 3.500,- extra korting!

Met de 50/50 deal betaalt u nu slechts 
de helft en de andere helft pas in 2016.

VOORRAADACTIE NAVIGATIE-ACTIE
Pro  teer tijdelijk van 50% korting 
op navigatiepakketten.

2E PAASDAG
GEOPEND!


