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Deze week:

Oranjeavond 
Vorden met 
Hoe? Zo!

Groot compli-
ment voor 
Basisschool Het 
Hoge Vorden

Zwembad In de 
Dennen Vorden 
gaat zondag 28 
april open

Kleuters  bezoeken 
kinderboerderij 
‘De Schouw’

Ook laatste 
 thuiswedstrijd 
gewonnen door 
Dash Vorden

Tuinen van de 
Wiersse

Dinsdag 16 april 2013
75e jaargang no. 6

De brand is in de loop van zaterdag-
middag ontstaan en werd rond kwart 
voor vijf ontdekt. De brandweer is 
met groot materieel urenlang be-
zig geweest met het blussen van de 
brand. Door Vereniging Natuurmo-
numenten is inmiddels aangifte ge-
daan. In verband met het onderzoek 
is de politie op zoek naar getuigen die 
mogelijk iets gezien kunnen hebben 

dat met de brandstichting te maken
heeft. 
Specifiek is de politie op zoek naar
de bestuurder van een kleine blauw-
groene auto die in die buurt is gezien
alsmede naar twee jongens van 15 à16
jaar oud die daar op de fiets reden.
Deze getuigen, en verder iedereen die
iets kan vertellen over het ontstaan
van de brand, worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie via
telefoonnummer 0900-8844. 

Mensen die alleen anoniem willen
reageren, kunnen bellen met Meld 
Misdaad Anoniem op nummer 0800-
7000.

Politie zoekt getuigen van 
 brandstichting Het Groote Veld
Vorden - In het onderzoek naar 
de brandstichting, waarbij op za-
terdag 6 april 9 hectare van na-
tuurgebied Het Groote Veld ver-
loren ging, is de politie op zoek 
naar getuigen.

Natuurmonumenten hield dit jaar 
een collecte in de provincies Gelder-
land, Noord-Brabant, Utrecht, Over-
ijssel, Flevopolder, Noord- en Zuid-
Holland. Voor het beheer en herstel 
van haar natuurgebieden ontvangt 
Natuurmonumenten subsidies, spon-
sorgelden en bijdragen van leden. 

Dankzij de collecte kan Natuurmo-
numenten nog meer werk realiseren.

Opbrengst collecte 
Natuurmonumenten
Hengelo - De collecte van Natuurmonumenten die van 1 april tot en 
met 6 april in Vorden en Hengelo (inclusief Veldhoek) werd gehou-
den, heeft respectievelijk 1.185,51 euro en 1.261, 49 euro opgebracht, 
samen maar liefst 2447,- euro. Met dank aan alle vrijwilligers die met 
hart en ziel de natuur in Nederland hebben gesteund.

Datzelfde gold voor de bakkers in het 
bakkerijmuseum. Met name de jeugd 
vond het prachtig om zelf broodjes 
te bakken. Voor de kinderen was er 
nog meer te doen, voor slechts één 
euro konden ze een ‘doe- kaart’ kopen 
waardoor ze aan allerlei activiteiten 
mee konden doen. Daar werd gretig 
gebruik van gemaakt. Voor de ouders 
uiteraard een prettige gedachte dat 
hun kroost zo werd bezig gehouden. 
Daardoor konden pa en ma gezellig 
over de fair wandelen en een hapje en 
een drankje nuttigen. Er was voor de 
bezoekers deze dag namelijk van alles 
te koop. Ook flinke belangstelling voor 
de oude ambachten en de oude land-

bouwvoertuigen. Onderwijl zorgde de 
orgeldraaier voor vrolijke deuntjes. 
De vele vrijwilligers hadden zich voor 

deze Lentefair meer dan uitgesloofd. 
Ze waren allemaal gekleed in kleren 
uit de tijd van tekenaar Anton Pieck.

Veel publiek Lentefair Warken
Vorden - De Lentefair was nog 
maar een uur voor het publiek 
toegankelijk, of er waren al enke-
le honderden bezoekers rondom 
de Warkense molen aanwezig. 
Een aantal dat gedurende de dag 
opliep naar ruim twee duizend! 
De molenaars kwamen ‘handen 
en voeten’ tekort met het geven 
van demonstraties in de molen.

Figuurtjes bakken.

ZELHEM Gildenweg 1 Tel. 0314 623658

kijk snél op schefferkeukens.nl

We brengen uw Oranjefeest 
                naar het kookpunt!

OP ALLE KEUKENS!
6%

BTW

Voor nóg meer vorstelijk voordeel:

NOG T/M 
29 APRIL

30 APRIL GESLOTEN

Graag willen wij 
de advertenties en de kopij

voor de krant van 
de week na Koninginnedag

vrijdag 26 april
om 9.00 uur
in ons bezit hebben.

Nieuwstad 30
Vorden
Tel. (0575) 551010
info@contact.nl

R E S T A U R A N T    Z A L E N

 vanaf 16.00 uur

De Nieuwe Helden

Voor meer informatie: 

Donderdag 
18 april

Modeshow
Remigiuskerk 

Hengelo

Aanvang 19.30 uur
Toegang gratis



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

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

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

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

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

KOFFERBAK-
MARKT 

STEENDEREN
Zaterdag 11 mei 

aanmelden en info 
www.beuseker.nl

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
20-21 april G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem (0573) 251870. 
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

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

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

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

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

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.

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

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

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

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

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 
verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, dietetiek, 
maaltijdservice, personenalarmering en hulpmiddelen. 
Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min.), 24 uur per dag bereikbaar. 
www.sensire.nl / info@sensire.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 21 april 10.00 uur, ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 21 april 10.00 uur, ds. J. van den Brink, Eindhoven.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 21 april 10.00 uur, Dialect dienst, mw. J. Ruiterkamp, 
Bathmen.

R.K. kerk Vorden
Zondag 21 april 9.30 uur, Eucharistieviering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 20 april Geen viering.
Zondag 21 april 9.30 uur, Eucharistieviering, pastor Ten 
Klooster, m.m.v. Koorleden.

Weekenddiensten

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 20 april.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

De lekkerste van dit moment !!!
Portugese navels   2 kg voor € 3.99
Malse hollandse kasbonen
  250 gr € 2.49
Roerbak pakket + 600 gr kriel
 voor 2 pers. € 3.99
Zoete witte pitloze druiven
  500 gr € 1.69
Huisgemaakte ovenschotels met 
GRATIS rauwkost naar keuze
   p.p € 7.95
Deze week hollandse aardbeien 
voor een aantrekkelijke prijs !!!

NU ook HERBALIFESHAKES, die vrij zijn 
Gluten, Soja en Lactose verkrijgbaar!!

Altijd een gratis advies! 
Nieske Pohlmann 06-54326669

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

Alleen op afspraak.

Eindelijk lente!
Voor agrarisch/tuinwerk belt u 

06-36588022. Laag BTW tarief. 

E-mail: info@wmtoolsgroen.nl

Dagmenu’s 17 t/m 23 april
Dagmenu om mee te nemen € 7,50.  Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 17 april
Tomatensoep / Karbonade de Rotonde met aardappelen en 
groente.

Donderdag 18 april
½ haantje met frites, appelmoes en rauwkostsalade / Bavaroise 
met slagroom.

Vrijdag 19 april
Uiensoep met kaascrouton / Zalmfilet met mosterdsaus, aard-
appelen en groente.

Zaterdag 20 april (alleen afhalen / bezorgen)
Spareribs met zigeunersaus, frites en rauwkostsalade / IJs met 
slagroom.

Maandag 22 april
Gesloten.

Dinsdag 23 april
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / IJs met slag-
room.

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

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

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

Dinsdag = Brooddag

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

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 7,25

Eurootje van de week

4 roomboter spritskoeken € 1,00
Aanbiedingen geldig van di. 16 april t/m za. 27 april

Engels voor alle niveaus 
tegen een kl. verg.
Tel. 0543-451476

treesrotsbeusink@gmail.com

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.



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

familieberichten
online opgeven:

De vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en 
na het overlijden van mijn lieve vrouw en zuster

Catharina Johanna Willemina 
Memelink-Steege

Kaatje

hebben ons goed gedaan.

Hiervoor onze oprechte dank.

Tinus Memelink
Bennie Steege

Wichmond, april 2013

Jaap Hiddink

Na een periode van afnemende gezondheid is
rustig ingeslapen onze lieve broer, zwager en
oom

Familie Hiddink

Neven en Nichten
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KEURSLAGERTROTS

Kogelbiefstuk

met GRATIS kruidenboter

SPECIAL

Italiaanse biefstukrol

100 gram 195

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden gehakt + 
cervelaatworst

2 x 100 gram 225

KEURSLAGERKOOPJE

500 gr. Rundergehakt +
4 Saucijzen

samen voor 595

MAALTIJDIDEE

Nasi of
Bami

500 gram 398
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Gijs
Willem Gerrit

Uniek, klein, lief, zacht

Heel bijzonder, ons wonder

14 april 2013

Freddie, Leonie en Anne Letink

Hertog Karel van Gelreweg 5

7251 XK Vorden

-

Bedrijven
Wij zijn een uitzendbureau in de 
bouwbranche en voor bouw gere-
lateerde bedrijven in de omge-

-
-

reau Stezu.

Werkzoekenden

Laat u zich inschrijven bij uitzend-
bureau Stezu! Stuur uw CV naar 

-

Contactgegevens
E-mailadres:

06-83250066

@stezu_personeel

 

We staan niet altijd stil
bij het woord "samen"

Maar het is een groot gemis
als "samen" uit je leven is

 

Aan dit "samen" is met het overlijden van
 

Bernard Johan Ankersmit
 

een einde gekomen.

 

Met uw blijk van medeleven is duidelijk dat ook nu
"samen" niet uit ons leven is. Het helpt om het
verdriet te verwerken.
  

Bedankt dat u met ons "samen" wilde zijn.

 

Anne Ankersmit - Eskes
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

 

Ruurlo, april 2013

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

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



GEZOCHT DIVERSEN

WERK

GEVRAAGD

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

Het Hoge is een basisschool volop in 
ontwikkeling. Het motto is: conti-
nu verbeteren. Kansen zien en deze 
vooral benutten om het onderwijs 
voor de kinderen zo goed mogelijk 
in te richten. De school kreeg twee 
jaar geleden van de inspectie een 
aantal verbeterpunten aangereikt 
om mee aan de slag te gaan. Het 
was een periode waarin het gehele 
team keihard heeft gewerkt om dat 
te realiseren. 
De onderwijsdoelen werden op-
nieuw in leerlijnen gezet, de werk-
wijze in de groepen beter op elkaar 
afgestemd en veel kwaliteiten die 
de school al had opgebouwd, kon-
den doorgroeien. 

Het schoolteam werkte doelge-
richt en open met elkaar aan een 
organisatiestructuur om trots op 
te zijn. De toetsresultaten waren al 
snel boven gemiddeld en de manier 
waarop het onderwijsaanbod wordt 
vormgegeven, viel prachtig samen 
de met de overgang naar het nieu-
we gebouw.
Door de hoge betrokkenheid van 
de ouders en natuurlijk de leerlin-
gen werden er veel grote stappen 
gezet in het verbeterplan. Het re-
sultaat mag er zijn. De leerlijnen, 
groepsplannen en weektaken slui-
ten prima op elkaar aan. Vier keer 
per jaar worden de groepsplannen 
bijgesteld in overleg met de zorgco-

ordinator/ Ib-er en regelmatig delen 
de leerkrachten de voortgang en re-
sultaten van de groepen met elkaar.
Terugkijkend op een leerzame tijd 
vol goede ontwikkelingen, richt 
Het Hoge zich op de toekomst.Er 
staat een stevig fundament waarop 
gebouwd kan worden. 
U bent van harte welkom om de 
school te bezoeken. Dat kan vol-
gens afspraak, maar u mag altijd 
binnen lopen. Op 26 april wordt 
het plein geopend en zijn er de Ko-
ningsspelen. Dit in samenwerking 
met Beweegwijs. Op 1 juni is wordt 
er samen met kinderdagopvang/
BSO Avonturijn een feestelijke fes-
tivaldag georganiseerd met o.a. een 
rommelmarkt en een open podium 
voor de kinderen! Daarover gauw 
meer nieuws! 

WELKOM OP HET HOGE!
internet: www.hethoge.nl
facebook: www.facebook.com/ba-
sisschool.hethoge
twitter: @hethoge

Groot compliment voor 
Basisschool Het Hoge Vorden

Vorden - De onderwijsinspectie concludeerde afgelopen week 
dat er op basisschool Het Hoge een sterk onderwijsaanbod is, al-
le groepsplannen op orde zijn en de organisatiestructuur stevig 
staat. Er waren gesprekken met directie, zorgcoördinator, bestuur 
en leerkrachten. De twee inspecteurs hebben in de groepen lessen 
bezocht. Aan het eind van de dag waren zij lovend over de school. 
Een dikke voldoende. Een groot compliment voor de leerlingen en 
het team van Het Hoge! Vanaf het begin (1979) is er door ENO 

naar gestreefd deze unieke jazzstijl vast 
te leggen in arrangementen, collectieven 
en soli. Met een uiterste nauwgezetheid 
werden daarvoor 78-toerenplaten muzi-
kaal ontrafeld en vervolgens omgezet in 
partijen voor ieder instrument. Wat naar 
eigen smaak werd ingebracht, moest de 
muzikale toets van de oude tijdgeest 
kunnen doorstaan. De gespeelde num-
mers hebben daardoor een bijzondere 
authenticiteit verkregen, ook al omdat 
geen enkel deel van de oorspronkelijke 
omvang van de jazzstukken wordt over-
geslagen.

Werd het in de jaren ’50 bij de Dixie-
landmuziek de gewoonte het refrein als 
thema te nemen voor een vaste reeks 
van intro-soli-finale, meestal in een te 

snel tempo gespeeld, door ENO wordt de
klankkleur bepaald door de vertolking
van alle authentieke delen van de ge-
speelde nummers: refrains, verses, inter-
ludes, chorussus, bridges, vamps, finals,
enzovoort. En dat in de oorspronkelijke
tempi: 2/4-Beat, Boston-Waltz, Ragtime, 
Mazurka, One-Step e.d. En niet te verge-
ten, inclusief bijbehorende zangpartijen,
stijlvast en ‘soul loaded’ vertolkt door
leadsinger Frank Douglas. Zondagmid-
dag 28 april barst het om 15.00 uur het
los in Theater Onder de Molen. Authen-
tieker kan men het Euphonia Novelty
Orchestra onder leiding van Bert Dinkla
niet meemaken. Twee uur jazzmuziek
op volle kracht.

Zie voor meer informatie en reserveren:
www.tom-vorden.nl.

Euphonia Novelty Orchestra 
terug in TOM

Vorden - Het ‘ENO’ , zoals het jazzorkest afgekort wordt genoemd , komt
na vele jaren weer terug in het Theater Onder de Molen. Het orkest was
een vertrouwde verschijning in het oude theater van Peter Hoefnagels. Het
orkest trad echter nog niet op in het sinds maart 2011 vernieuwde theater
TOM. Zondag 28 april een buitenkans voor liefhebbers van muziek van de
twintiger jaren van de vorige eeuw uit het zuiden van de VS.

Kringloop de Boedelhof

"met net dat beetje meer"

Enkweg 17b in Vorden

www.deboedelhof.nl

0575-555456

di t/m vrij van 10.00 - 17.00

zaterdag van 9.00 - 16.00

laatste zaterdag van de maand

magazijnverkoop

WWW.DESTEENBOER.NL     Alle soorten gebakken gevelstenen
Aanbieding: Roodbrons WF vormbak of handvorm

210 euro per 1000 stuks, incl. BTW en vrachtkosten (min. 2000)

Sprongstraat 3, 7201KS Zutphen         tel. 06-51660211

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

�

Om alvast te noteren:

eerste zondag in mei,

5 mei 2013: Wandelen in

Zieuwent . 6, 12,18 of 24 km.

inf: www.stichtingfratsen .nl

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo. 
Telefoon (0573) 45 14 38

Workshop 
“Combineren kun je Leren”
Kom met 2 favoriete kledingstukken naar onze winkel 

en wij geven je handige tips en trucs om dit kledingstuk 
in het nieuwe modeseizoen te combineren.

In een korte workshop laten we je de mogelijkheden 
zien, daarna ga je zelf of met de hulp van één van onze 

stylistes, zelf aan de slag.
Laat je verrassen!

Workshop “Combineren kun je leren” 
duurt ongeveer 30 minuten.

Woensdag 17 april om 14.00 uur
Donderdag 18 april om 10.30 uur of om 14.00 uur 
Vrijdag 19 april om 14.00 uur of om 19.30 uur

Voor meer informatie en aanmelden: 0573-451438

Test uw zangtalent!!!

Huur een karaokeset bij Party

Service Achterhoek.

w w w . p a r t y - s e r v i c e -

achterhoek.nl 0575-559223

Ik, dame van 56 jaar, biedt mij

aan voor ondersteunend of

totale zorg voor huishoudelijk

en/of verzorgend werk, koken

etc. m.i.v. september 2013.

Indien gewenst inwonend mo-

gelijk. tel. 06 57 67 15 09.

Open tuindagen.

Bezoek de zeer gevarieerde,

landschappelijke tuin 't

Meihuus in Breedenbroek van

Yvonne en Wim Duitshof-

Knufing. Meer info:

www.meihuus.nl

Gezocht: Goed toegankelijke

camperstalling, omgeving

Vorden. Tel. 06 55334067
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JEROEN SCHLECHTER
TRANSPORT EN VERHUIZINGEN V.O.F.

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

VOORDELIG VERHUIZEN

TRANSPORT

OPSLAG

WONING ONTRUIMING

GRATIS OFFERTE!!

verrassing!.

 'Etten’ in de Achterhoek!
Gerechten van pure Achterhoekse 
streekproducten door topkoks 
bereid en entertainment, op 

bijzondere locaties.

Laat u verrassen,verwennen en reserveer!

mede mogelijk gemaakt door:

voor data en reservering:

 WWW.GAON.NL
19 april 2013, 17 mei 2013, 22 juni 2013

Doetinchem- almen 

gendringen 

KM

uitgevers

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u een lagere hypotheekrente dan bij 

uw eigen bank?

Maak dan een afspraak of kijk op 

onze site.

Rente 10 jaar vast vanaf 4,35%.

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.

info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

nationalesportweek.nl

20-27 aprilKNGU 

Ga Gymmen!
Wie Alle basisschoolkinderen
Wat Gratis Springfestĳn DIO/Achilles
Waar Sporthal de Kamp in Hengelo
Wanneer Woensdag 24 april om 14.00 uur

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

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

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

Hekwerken en Omheiningen

.dpcsolutions.nl

info@dpcsolutions.nl

Vanaf 16.00 uur bent u er welkom. U zult dan in 
de zaal geen strakke dineropstelling vinden. Op een 
losse manier is de zaal voorzien van stoelen, sta- en 
zittafels.
De muziek laat meteen al van zich horen terwijl u 
een welkomsdrankje en hapje wordt geboden.
Gedurende de namiddag en het begin van de avond 
wordt u een zeer gevarieerd maal opgediend in klei-
nere en grotere gangen. Hierdoor krijgt u ruim de 
gelegenheid gezellig contacten te onderhouden met 
uw eigen en ander gezeldschap. En als u er een dans-
je aan wagen wilt is dat zeker ook mogelijk.
Met Muziek op Zondag biedt u een bijzondere beleve-
nis, waarin heerlijk eten en mooie muziek worden 
gecombineerd met een gemoedelijke sfeer.

Daarvoor moet je bij Ellens wezen!

DE NIEUWE HELDEN
Met een plukbas, een gi-
taar en een trekharmo-
nika kun je muzikaal alle 
kanten op. De Nieuwe 
Helden laten dit op fas-
tastische wijze horen. Niet alleen “Einmal am Rhein” 
of “Schön ist die Jugendzeit” worden meeslepend ge-
bracht, er is ook Country, Rock’nRoll en TexMex. De 
Nieuwe Helden zorgen voor een prima sfeer, waarin 
iedereen zich kan losnemen, als hij (m/v) dat wil.

TRIO TAMICOS
Salsa en Merengue, Son en Calypso en andere Caribi-
sche muziek; het is de heren aangeboren “as de wule 
‘t bozen”! Met de Achterhoek Spektakel Toen stond 
al het mansvolk te “schuddeboksen” en liepen drie 
dames acute bekkeninstabiliteit op door overmatig 
heupdraaien. Trio Tamicos zorgt er voor dat het eten 
goed zakt.

PAZJANKA ORCHESTAR
Er klinken Klezmer- en 
Balkanmelodieën en ze 
spelen Franse- en Ierse 
dansen. Op het podium 
gaat dat net zo makkelijk 
als tussen het volk. De vi-
olist brengt iedereen tot 
ontroering en de bassist laat vader een tango dansen. 
De accordeonist en de gitarist zetten moeder aan tot 
de uitvoering van een kwikstep. Zo gaat dat met het 
Pazjanka Orchestar.

Voor meer informatie: www.ellensrestaurant.nl
 

Advertorial

Met Muziek op Zondag
De Grote Zaal van Ellens Restaurant is een 
prachtige ruimte om met familie of vrienden 
een aangename middag door te brengen en 
om ook andere mensen te ontmoeten. Op on-
gedwongen wijze zal er daar genoten worden 
van het uitstekende eten, dat door de koks van 
het restaurant wordt toebereid. Tijdens de kos-
telijke maaltijd zullen bijzondere muzikanten 
van zich laten horen. Hun muziek is zeker niet 
alledaags en past harmonieus in de ambiance 
van het restaurant.

Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!
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Dat Bronckhorst de oudste beweg-
wijzerde fietsroute van Nederland 
binnen haar gemeentegrenzen heeft, 
dat zullen de inwoners dit jaar we-
ten. De VVV Bronckhorst, Vordense 
Ondernemers Vereniging (VOV) en 
het Cultuurfonds Vorden hebben 

een prachtig jubileumprogramma sa-
mengesteld. Zo wordt de tocht in de 
periode tussen 8 mei en 8 september 
onder de noemer ‘Op de thee bij de 
kasteelvrouwe’ elke woensdag onder 
begeleiding van een gids gefietst. An-
ders dan voorgaande jaren is dat deel-

nemers nu nog meer van de kastelen 
te zien krijgen dan zij gewend waren. 
In sommige gevallen mogen zij zelfs 
aanschuiven bij de kasteelvrouwe 
voor een kopje thee.
Het klapstuk van dit jubileumjaar is 
ontegenzeggelijk het jubileumcon-
cert ‘Eine musikalische Reise von 
Wien nach Berlin’ met als decor een 
prachtig verlicht Kasteel Vorden. Op 
zowel zaterdagavond 7 als zondag-
avond 8 september kunnen 1825 per-
sonen getuige zijn van deze unieke 
concerten. Marco Bakker staat dit 
weekend als speciale gast op de büh-

ne. “Er zal op het hele terrein een ge-
weldige sprookjessfeer hangen.” Daar 
draagt de muziek - van pop tot schla-
ger en van Duitse musicalmuziek tot 
de Weense wals - aan bij, maar ook 
zeker de show er omheen. Een koets 
met Lipizzaners, jachthoornblazers, 
alles wordt uit de kast getrokken om 
de bezoeker het gevoel te geven zich 
in de wereld van keizerin Sissi te be-
geven.
Dat alles uiteraard zonder de af-
komst van de Achtkasteelentocht uit 
het oog te verliezen. De Bronckhorst 
Wind Symphony onder leiding van 
Joop Boerstoel en Timmy van Lingen 
uit Vorden (bekend van Popstars) zor-
gen voor de muzikale highlights uit 
eigen regio. 

Deze prachtige mix is er ook op cu-
linair gebied. Het horecadorp is ‘s 
middags al geopend en daar worden 
Oostenrijkse, Duitse en Achterhoek-
se streekgerechten voorgeschoteld. 
“Kom daarom niet pas ‘s avonds. Ook 
in de middag is er al veel te beleven 
op de theaterweide.”

Geef je op voor het Open Podium 
op zondag 8 september
Artistiek talent uit de gemeente 
Bronckhorst krijgt op zondag 8 sep-
tember de kans zich te presenteren op 
een fantastisch podium. Tussen 13.00 
en 17.00 uur is de bühne voor lokale 
vocalisten, muzikanten, popgroepen, 
theatermakers en cabaretiers. Het po-
dium wordt die middag opgedeeld in 
twee delen. Er is tijd voor acht acts 
van maximaal dertig minuten. De 
organisatie zal een selectie maken 
op basis van diversiteit en kwaliteit. 
Daarom wordt men verzocht referen-

tiemateriaal op te sturen zoals You-
tube-filmpjes. Deelname is gratis en
opgeven kan tot woensdag 15 mei via
info@achtkasteelentocht.nl. 

Kaartverkoop van start
De voorverkoop voor het jubileum-
concert is maandag 15 april van start
gegaan. Kaarten zijn te koop bij de
VVV Bronckhorst, Bruna, Landwin-
kel Den 4 Akker en op www.acht-
kasteelentocht.nl. Men koopt een
kaartje voor één van de vier vakken
(zie afbeelding). De toegangsprijs voor
de tribune bedraagt 17,50 euro, het
grijze vak 20 euro, het blauwe vak
25 euro en het zwarte vak 35 euro.
Bij online bestellingen wordt er 2,50
euro aan servicekosten in rekening 
gebracht. Voor rolstoelbezitters be-
draagt de entree 25 euro. De begelei-
der mag gratis naar binnen.

De organisatie gaat er vanuit dat het
mooi weer is, maar mocht het onver-
hoopt toch gaan regenen dan is er
geen man overboord. Een groot deel
van het publiek zit overdekt en voor
de mensen in de onoverdekte vakken
worden er gratis poncho’s beschik-
baar gesteld.

100 jaar Achtkasteelentocht Vorden:

Kaartverkoop sprookjesachtig jubileumconcert 
van start

Vorden - De kaarten voor het jubileumconcert 100 jaar Achtkasteelen-
tocht dat in het weekend van 7 en 8 september plaatsvindt in de kas-
teelweide van Kasteel Vorden zijn sinds maandag 15 april te koop. De 
organisatie blikt alvast vooruit op dit muzikale, culturele en culinaire 
evenement. Het belooft nu al een grandioos spektakel te worden. En 
er zitten nog veel meer verrassingen aan te komen, zweren muzikaal 
leider Joop Boerstoel en stichtingvoorzitter Marcel Leferink.

Naast deze sponsoren hebben ze nu 
ook de financiële steun van een nieu-

we sponsor gekregen, De Covik uit 
Steenderen. Dit bedrijf, dat gespecia-
liseerd is in recycling, grond- loon- en 
sloopwerk en transport voor het be-
drijfsleven, steunt de VRTC ook voor 
de komende 5 jaar. 

De leden zijn erg tevreden over de 
nieuwe lay-out, met uiteraard wel 
de bekende geel/zwart kleuren, die 
voor Vorden zo typerend zijn. Op de 
foto de fietsers na ontvangst van hun 
nieuwe tenue.

VRTC Achtkastelenrijders 
ontvangt nieuwe kleding

Vorden - VRTC De Achtkastelen-
rijders heeft dezer dagen een 
prachtig nieuw fietstenue in ge-
bruik kunnen nemen. Dit is me-
de mogelijk gemaakt door een 
viertal sponsoren. De al jarenlan-
ge samenwerking met Rabobank, 
Goossens Tweewielers uit Bor-
culo en Strada Sports uit Vorden 
werd ook dit keer weer verlengd.

Deze keer kunstenaars, ateliers en 
galeries op 6 locaties in Velswijk, Zel-
hem en Halle.

VELSWIJK
[54] Jos Heerink en anderen maken 
aan de Neuzendijk 5 voorwerpen van 
grove klei die op verschillende ma-
nieren worden gestookt, zoals in de 
Raku-oven. Met dit proces kunnen 
veel kleurschakeringen en zeer ver-
rassende patronen ontstaan. Meer in-
formatie www.josheerink.nl.

ZELHEM
[55] Vanuit zijn Galerie Atelier aan 
de Troelstrastraat 15 exposeert Hans 
Hayen, JonatHanS, zijn werken. Zijn 
voettocht naar Santiago de Compos-
tela is een inspiratiebron. Hij neemt 
mensen graag mee in prachtige land-
schappen, laat ze binnenkijken in de 
ziel van een portret of wegdromen 
in surrealistische beelden. www.

jonathans.jimdo.nl. [56] In de Gale-
rie Bibliotheek Zelhem aan de Burg.
Rijpstrastraat 4 is de expositie ‘Ver 
Beeld Ding’ van jonge kunstenaars, 
waaronder Yvette van der Aa, Mannie 
Krak en Hanneke Bloemen. Hanneke 
creëert haar eigen wereld met vreem-
de beesten en voertuigen. Zij voert 
de kijkers binnen in een wereld van 
originaliteit en fantasie. Informatie 
www.galeriebibliotheekzelhem.nl. 

[57] Trudy Dijkstra werkt in Atelier 
De Hartspiegel aan de Halseweg 7 aan 
haar schilderijen in olie- of acrylverf. 
Zij heeft een voorkeur liefde voor die-
ren en landschappen. Ze noemt haar 
schilderijen ‘hartspiegels’, alles wat 
haar hart raakt geeft ze in eigen stijl 
weer met olie- of acrylverf. 
Zie www.hartspiegelkunst.nl

HALLE
[58] Jeanet Waarlo exposeert met
kunstenaars van het kunstenaars-
initiatief Albast op de ‘daele’ van 
boerderij De Nieuwe Besselder aan
de Pluimersdijk 41. Naast werk van
Jeanet van acryl en keramiek is er
werk te zien van bevriende kunste-
naars. www.albast.org.

[43] Vera van Loon & Latente Talen-
ten, stichting voor amateurkunst, ex-
poseren aan de Dwarsdijk 8. Vera van
Loon laat abstract werk in olieverf
zien, met onderwerpen uit de natuur
teruggebracht tot de kern van haar
beleven. Daarnaast zijn werken van 
haar amateurkunstenaars te zien,
waarbij iedereen zijn eigen onder-
werp, materiaal en techniek kiest.
Info www.latentetalenten.nl

Kunst10daagse Bronckhorst van 3 t/m 12 mei 2013

Kennismaken met deelnemers in 
Velswijk, Zelhem en Halle
Bronckhorst - Tijdens de zeven-
de editie van de Kunst10daagse 
Bronckhorst openen 80 kunste-
naars, galeriehouders en gelegen-
heidskunstlocaties hun poorten 
voor een breed publiek. De ko-
mende weken worden de deelne-
mers van de Kunst10daagse in 
twee afleveringen voorgesteld: 
Velswijk-Zelhem-Halle en Vorden. 
Vorige weken werden de deelne-
mers in Bronkhorst-Steenderen-
Rha, Baak-Wichmond, Toldijk-
Hengelo Gld. en Hummelo-Kep-
pel-Drempt voor het voetlicht 
gebracht. Alle locaties van de 
deelnemers zijn herkenbaar aan 
de vlag, beachvlag of banner met 
het logo van de Kunst10daagse 
Bronckhorst erop. Kunst10daagse 
Bronckhorst, 3 t/m 12 mei: www.
kunst10daagsebronckhorst.nlof 
Twitter: @kunsttiendaagse.

Landschap van Hans Hayen, JonatHanS.

In deze week werden de nieuwe 
groepslessen geïntroduceerd. Dit 
gebeurde in bergetappes; Alpe 
d’HuPump, Alpe d’HuBalance, Alpe 

d’HuDance etcetera. Ook was er een 
Alpe d’Hukids dansmarathon. De 
kinderen is gevraagd om ook een 
steentje bij te dragen. Dit hebben ze 
weer gedaan met volle overtuiging! 
Twee uur lang hebben ze gedanst en 
daarmee een bedrag opgehaald van 
1.165 euro. Dit bedrag is overgedra-
gen aan Team AeroFitt dat op don-
derdag 6 juni de Alpe d’Huzes gaat 
beklimmen.

Sportcentrum AeroFitt in 
het teken van Alpe d’Huzes
Hengelo - In de week van dinsdag 
2 tot en met zondag 7 april stond 
sportcentrum AeroFitt in het teken 
van Alpe d’Huzes. Er was een Alpe 
d’HuAeroFitt georganiseerd met 
het motto: opgeven is geen optie.



Zelf is hij al weer een paar maanden 
aan de slag met de voorbereidingen 
op het nieuwe zwemseizoen. Timme 
daarover: ‘ Door de vorst wel drie we-
ken later dan normaal. Eerst begon-
nen met de administratie. We heb-
ben inmiddels een nieuwe webshop 
voor het eenvoudig en snel kopen van 
een zwemabonnement en leskaarten. 
Momenteel ben ik druk bezig met 
het ‘hart’ van het zwembad: de ma-
chinekamer. Dat vergt ongeveer drie 
weken alvorens het systeem optimaal 
draait. Heeft o.m. te maken met het 
up to date bijstellen van de chloorme-
ter. Volgende week zondag 28 april, 
wanneer het bad open gaat, functio-
neert alles perfect en hebben wij een 
constante temperatuur van pakweg 
23 graden. Vorig jaar heeft het be-
stuur van het zwembad een afdek-
deken over de bassins laten aanbren-
gen, hetgeen gelijk al een besparing 
van 62 procent op de energiekosten 
heeft opgeleverd. En daar zijn we best 
trots op ‘, zo zegt Timme Koster.
Inmiddels is er 1600 kuub water in 
de bassins gepompt. Vorig jaar zijn 
er circa 2500 abonnementen ver-
kocht. Timme: ‘ Daarvoor hadden we 
jaarlijks gemiddeld 2000 vaste abon-
nementhouders. Voor het komende 
seizoen hebben we al veel bestellin-
gen binnen gekregen. Ik weet nog 
niet hoeveel we er dit jaar zullen 
verkopen. Ik hoop dat wij de 2500 
zullen overschrijden’, zo zegt Timme 
Koster. Vorig jaar trok het zwembad 

50.000 bezoekers. Of dit aantal wordt 
overtroffen hangt van het weer af. ‘Ik 
denk het wel, ze zeggen toch altijd : 
een koud voorjaar dan een warme 
zomer. Wat dat betreft ben ik dus 
zeer optimistisch’, zo zegt Timme la-
chend. Het afgelopen jaar zijn er 225 
zwemdiploma’ s uitgereikt. Timme: 
‘ Ik denk dat dit aantal de komende 
jaren hoger zal uitvallen. We zijn na-
melijk vorig haar, na afloop van het 
zomerseizoen, een samenwerking 
aangegaan met Jansen van den Berg, 
waar kinderen in zijn verwarmd bin-
nenzwembad terecht konden. 

Naast het geven van gewone zwem-
lessen voor het A- diploma (60 kinde-
ren) is daar ook het ‘ouder- en- kind 
zwemmen’. Kinderen leren hierbij 
op vroege leeftijd wat water met 
ze doet, bovendien verbetert het de 
band tussen ouder en kind. Na ko-
mend zomerseizoen willen we in het 
zwembad van Jansen van den Berg 
ook starten met het zwemmen voor 
zwangere vrouwen’, zo zegt Timme 

Koster. Insiders noemen Timme ove-
rigens ‘de man met de gouden han-
den’. Niet alleen beheert hij het bad, 
ook geeft hij zwemles en weet hij, ge-
zien zijn schoolopleiding bovendien 
alles over ‘groen en tuinonderhoud’. 
Ook heeft hij zich alle technische 
kneepjes van de machinekamer eigen 
gemaakt. Kortom een man die van al-
le markten thuis is en die zich in het 
zwembad In de Dennen als een vis in 
het water voelt. Timme wijst daarbij 
wel op het feit dat hij in de gelukkige 
omstandigheid verkeert dat hij kan 
beschikken over 25 man personeel 
(inclusief oproepkrachten). 

Alleen al op topdagen zijn er tien me-
dewerkers belast met het houden van 
toezicht op het bad. Tijdens de ope-
ningsdag (zondag 28 april om 12.00 
uur) hebben de kinderen gratis toe-
gang. Die dag kan de jeugd zich o.a. 
vermaken met een waterskibaan. Ko-
mende zomer kunnen leerlingen van 
de plaatselijke basisscholen ook weer 
terecht voor schoolzwemmen.

Klaar om de duizenden bezoekers te ontvangen

Zwembad In de Dennen Vorden 
gaat zondag 28 april open
Vorden - De stoelen en tafels zijn 
uit de opslagruimte gehaald en 
staan reeds opgestapeld op het 
terras. Bregje, één van de mede-
werkers van het zwembad In de 
Dennen is druk bezig zand in te 
vegen zodat de tegels van het ter-
ras weer ‘vast ‘ komen te liggen. 
‘Door het schoonspuiten met de 
hogedrukspuit is zand tussen de 
tegels verdwenen en dat moet 
weer aangebracht worden’, zo 
legt bedrijfsleider Timme Koster 
uit.

Timme Koster en assistente Bregje bezig met afdekdeken

Merel van der Wal, Zoë Ulkman, In-
dy Stegeman, Irene Fredriks, Bjarne 
Herben en Jordy Wissink mochten 
voor ze aan de wedstrijd deelnamen 
met ons aller Pieter van den Hoogen-
band op de foto. Het eerste nummer 
op het programma was de 100 meter 
vrije slag. De eerste Berkelduiker in 
het programma was Bjarne die toch 
moest wennen aan het 50 meterbad. 
Zijn tijd was 1.18.02. Bij de meisjes 
mochten Merel en Irene het gaan 
proberen. 

De eerste acht in de uitslag konden 
zich plaatsen voor de finale die later 
in het hoofdprogramma zou worden 
gezwommen. Merel verbeterde met 
1.13.18 haar 50 meterbadtijd die zij 
op 1 april in Den Haag had gezwom-
men. Met deze tijd plaatste zij zich 
ook voor de Nederlandse Kampioen-
schappen. Irene plaatste zich als der-
de voor de finale met 1.06.86. Op de 
100 meter rugslag werd Jordy elfde 
in 1.24.78. Zoë kwam tot een eenen-
twintigste plaats, net boven haar pr 
in 1.27.19. Daarna volgde de 100 me-
ter schoolslag, waar Jordy zestiende 
werd in 1.37.51. Bij de meisjes werd 
Zoë op de schoolslag  twintigste in 
1.36.85 en Merel zevenentwintigste 
in 1.38.94. Op de laatste afstand kwa-
men Indy en Irene weer in actie. Indy 

werd drieëntwintigste in 3.13.38.
Irene ging heel snel van start maar
werd op het laatst nog net ingehaald.
Toch een tweede plaats in een nieuw
pr 2.43.23. Daarna was het tijd voor
het golfslagbad en finales kijken van
de Pietercup, met natuurlijk Irene en
daarna nog races met Ranomi, Fem-
ke, Inge, enz. Na lekker lang uitge-
zwommen te hebben, was Irene weer
helemaal klaar voor de finale. Ze ging
prima van start, sneller dan in de se-
rie en lag mooi voorop met Claire
Verkijk (de Nederlands kampioene).
Na 75 meter kon Irene dat tempo niet
meer volgen, maar ze werd heel mooi
tweede in 1.05.55, meer dan een se-
conde sneller dan in de serie. Na de
race werden de prijzen uitgereikt
door Pieter van den Hoogenband.
Op zondag was het tijd voor de Mar-
leencup, met deelname van Kim Nij-
land, Bas Wensink, Max Voortman,
Jeroen Kok, Torben Lammerdink en
Luuk Nijland. Bij de heren 100 meter
vrije slag won Luuk overtuigend de 
serie in 55.74 Bij de meisjes zwom
Kim met 1.07.06 een limiet voor de
NJK. Op de 100 meter rug verbeterde
Jeroen zijn pr tot 1.12.05 en ook een
NJK limiet voor hem. Kim werd mooi
vierde op deze afstand in 1.17.40, een
fractie boven haar pr. Op de 200 me-
ter rugslag zwom Max een NJK limiet
in 2.40.16 en Jeroen in 2.37.45. Bas
kwam haalde met 2.46.65 ook een 
NJK limiet. Op de 200 meter vrije slag
werd Torben twaalfde in 2.13.23 Aan
de 100 meter vlinderslag werd meege-
daan door Max. Hij zwom 1.12.63 net
boven zijn pr en de NJK limiet. Om
half vier begonnen de finales, met
daarin Luuk aan de start op de 100
meter vrije slag. Helaas haalde Luuk
net niet het podium, vierde, maar wel
verbeterde hij zich naar 55.66.

Pietercup en Marleencup 2013
Eindhoven - Afgelopen zaterdag 
en zondag stonden voor de zwem-
mers van de Berkelduikers de 
Pietercup en Marleencup in Eind-
hoven op het programma. Altijd 
weer een heel spektakel met de 
beste minioren en junioren van 
Nederland. Dit alles in het voor-
programma van de Swimcup 
waarin de grote dames en heren 
aantreden.

Bert Vredegoor toont diffuse ras-
terwerken van acrylaat en werken 
op fluweel. In zijn fluweelwerken is 
sprake van duistere verdichtingen 
met schijnbare doorgangen van en 
naar het licht. De magie van het sa-
mengaan van openingen, grenzen, 
barrières en ruimte. Zijn rasterwer-
ken met interne kleurreflecties zijn 
uit acrylaat gelaserd tot ajour vorm-
gegeven geometrische patronen. Het 
werk is het resultaat van synergie 
van gedachte, ontwerp en hightech 
bewerking.
Joep Sterman toont reliëfwerken, 
met de hand gedreven en gecise-

leerde vormen uit aluminium- en ko-
perplaat. In het werk zijn archaïsche
beelden, zoals de slang, het lichaam,
de stroom, het water, verweven met
geometrische elementen als spiraal,
zigzag en concentrische vormen. Zij 
suggereren een tijdloze, visuele en 
tactiele wereld, het schemergebied
van de zichtbare, fysieke vorm en het
illusoire, associatieve imago.
Tijdens de expositieperiode is de gale-
rie open van donderdag t/m maandag
van 11 – 17 uur. Tijdens de Kunst-
10daagse Bronckhorst is de galerie
dagelijks open. Voor meer info zie 
ook www.galeries.nl/agnesraben

TWILIGHT: Het schemergebied 
tussen droom en werkelijkheid

Vorden - Onder de titel Twilight exposeren de kunstenaars Bert Vre-
degoor en Joep Sterman uit Arnhem van 14 april t/m 19 mei in Galerie
Agnes Raben, Nieuwstad 20 in Vorden.

Joep Sterman, ‘corrente di tempo’  Vredegoor,’Geen wonder’

In wagens van Staatsbosbeheer gaan we met 
een gids het gebied in, met o.a. wilde heckrun-

deren en konikpaarden. Omdat de bronsttijd
dan al begonnen is, horen en zien we mis-
schien ook wel brullende edelherten. 
‘s Morgens brengen we nog een bezoek aan het
voormalige eiland Schokland, waar we uitleg
krijgen over het wel en wee van de visserij en
het ontstaan van de Noordoostpolder.
Voor meer informatie en opgave kunt u
contact opnemen met Rikie Norde, telefoon
551622, e-mail rikienorde@hotmail.com

Vrouwen van Nu 
Herkansing Oostvaardersplassen
Vorden - Omdat het bezoek aan de Oost-
vaardersplassen bij het reisje van de re-
gionale Agrarische Commissie van Vrou-
wen van Nu vorig jaar niet kon doorgaan 
en veel dames daar teleurgesteld over wa-
ren, gaan we nog weer een poging wagen 
en wel op woensdag 25 september a.s.

Samen met zijn ploegleider Jan Mar-
tien van de Wetering gaf Heideman 
een groot aantal waardevolle tips aan 
de 9 fietsers, die begin september in 
8 dagen van De Italiaanse Alpen naar 
Nederland gaan fietsen voor Artsen 

Zonder Grenzen. Heideman, die al 
20 jaar topsport bedrijft, benadrukte 
vooral het belang van een evenwich-
tige trainingsopbouw en uitgekiende 
en verantwoorde voeding om deze 
“monstertocht” tot een goed einde 

te brengen. Een ander item dat aan 
de orde kwam was kleding. De tem-
peratuur tijdens een rit kan behoor-
lijk verschillen zeker als je cols over 
gaat van boven de 2000 meter. Heel 
belangrijk dus om hiermee rekening 
te houden. Samen met Jan Martien 
van de Wetering gaf hij vervolgens 
een demonstratie met een racefiets 
op een “tax-apparaat” om duidelijk 
te maken hoe belangrijk de “zithou-
ding” op de racefiets is. Voor bijna ie-
dereen was het een openbaring om te 
horen welke blessures een verkeerde 
houding tot gevolg kan hebben en 
hoeveel energieverlies een verkeerde 
“zit” kan opleveren. Van groot belang 
als je 8 dagen lang gemiddeld 8 uur 
op de fiets zit. Willy Berentsen, een 
van de initiatiefnemers van Cycling 
Team Vorden, overhandigde beide 
inleiders aan het einde 2 flessen kool-
hydraatrijk Vordens Kastelenbier 
en bedankte hen hartelijk voor hun 
praktische tips. Wat de sponsoring 
voor Artsen Zonder Grenzen betreft 
doet Cycling Team Vorden het uit-
stekend. Mede dankzij de geslaagde 
spinningmarathon op 2e Paasdag 
(opbrengst € 1.200,-- ) is al een be-
langrijk deel van het streefbedrag ge-
realiseerd. Van de 76 teams, die zich 
hebben ingeschreven staat het team 
nu op de 6e plaats van het sponsor-
klassement. De komende maanden 
zullen er weer nieuwe activiteiten op 
touw worden gezet. Voor meer infor-
matie zie www.cyclingteamvorden.nl

Zuinig rijden en een goede zit 
waren de belangrijkste adviezen 
van Jan Maarten Heideman

Vorden - Afgelopen zaterdagmiddag hield Jan Maarten Heideman een 
presentatie voor de leden van Cycling Team Vorden en een selecte 
groep van genodigden bij Strada Sports in Vorden. Eerder op de dag 
was er een gezamenlijke training naar en op de Posbank afgewerkt . 
Daarna kreeg het tem een uitstekende en voedzame maaltijd voorge-
schoteld  bij Brasserie Lettink.

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



Warnsveld - Gedurende de maand 
maart heeft Wok Maxis via face-
book een paasverloting gehouden. 
Monique Bakker uit Zutphen had 
nog nooit eerder iets gewonnen, dus 

was ze zeer verheugd toen ze het te-
lefoontje van Wok Maxis kreeg. De 
gelukkige winnares zal samen met 
haar gezin heerlijk genieten van de
dinercheque.

Winnaar Wok Maxis 
Dinercheque bekend

Foto: Monique Bakker met haar gezin en Diana Sun van Wok Maxis

Op donderdag 9 mei (Hemelvaart) is 
er een rondleiding om 10.30 en om 
14.30 uur. Start bij het ijzeren hek 
aan de Wiersser-allee. Ingang bij km 
16.7 aan de N319 tussen Vorden en 
Ruurlo. 
In april verschijnen de zeldzame kie-
vitsbloemen langs de Baakse Beek. De 
Wilde Tuin en ‘Woodland Garden’ 
hebben een bijzondere, rijke flora, 
waaronder de echte wilde narcis, 
hondstand, pinksterbloemen en len-
teklokjes.
De eerste open dagen vinden plaats 
op: zondag 19 en maandag 20 mei 
(Pinksteren) en zondag 26 mei.

Dit is het seizoen waarin de bloem-
knoppen van de rhododendrons 
openspringen boven de ontluikende
varens van de ‘Wilde tuin’ en in het
12 ha grote landschapspark. Open da-
gen: 10-17 uur.
Voor meer inlichtingen en een af-
spraak voor een speciale rondleiding
(evt. met lunch of thee) in geval be-
zoekers met een groep buiten de 
open dagen willen komen: tel. 0573 
- 451409 of e-mail: wiersse@xs4all.nl
Website: www.dewiersse.nl
Honden worden niet toegelaten tot 
de tuin, maar er is altijd een parkeer-
plaats in de schaduw te vinden.

Tuinen van de Wiersse

Vorden - Donderdag 4 en zaterdag 6 april vinden de eerste rondleidin-
gen van 2013 plaats; daarna elke donderdag en iedere 1ste zaterdag
van de maand (tot eind september)  om 10.30 uur.

De totale schade bedraagt minimaal 135 miljoen per jaar. 
Omdat de marges in de detailhandel momenteel door de 
crisis heel klein zijn, vreest de politie voor faillissementen 
van winkeliers als gevolg van winkeldiefstal. Ook inbraak 
kan er behoorlijk ‘inhakken’, met name als er sprake is 
van onderverzekering. Cor Kleijkamp, wijkagent van de 
regio Vorden e.o. en lid van het Team Achterhoek West 
zal tijdens de bijeenkomst op 18 april a.s. bij Brasserie Let-
tink een aantal nuttige tips geven om de schade in dit 

soort situaties zoveel mogelijk te beperken en waar mo-
gelijk te voorkomen. Een sterk groeiende vorm van crimi-
naliteit is de zgn. computer criminaliteit. Zowel onderne-
mers als particulieren worden steeds vaker lastig gevallen 
met e-mails waarin wordt gevraagd om allerlei gegevens 
door te sturen, die een inbreuk betekenen op de privacy 
en waardoor ook daadwerkelijk schade wordt geleden. De 
vraag of hier iets tegen te doen is en zo ja, dat zal wor-
den beantwoord door Bennie Mentink van Dutch PC uit 
Vorden/Brummen.  Beide inleiders zijn door hun lange 
ervaring ‘gepokt en gemazeld’ in deze wereld, dus het be-
looft een nuttige en leerzame avond te worden voor win-
keliers, ZZP-ers en grote(re) bedrijven. Zoals gebruikelijk 
vindt de bijeenkomst plaats bij Brasserie Lettink en begint 
om 18.00 uur. Aanmelding kan door een e-mail te sturen 
naar vordensondernemerscafe@gmail.com

Winkeldiefstal, inbraak en computer 
criminaliteit in het Ondernemerscafé
Vorden - Het Ondernemerscafé zal zelf niet zoveel 
last hebben van dit soort ongemakken, maar iedere 
ondernemer krijgt keer met dit soort vervelende si-
tuaties te maken. De politie schat dat er per jaar 1,7 
miljoen winkeldiefstallen worden gepleegd, maar De-
tailhandel Nederland denkt dat het er veel meer zijn.

Tijdens het ontbijt werd Gerard toe-
gesproken door de voorzitter van de 
vereniging, Gert Hiddink, en zijn lei-
der Ben Tijssen. Ben, zelf jarenlang 
teamgenoot van Gerard, vermaakte 
zijn toehoorders met enkele verhalen 
uit de oude doos. Vooral prees Ben de 
sportieve en eerlijke manier waarop 
Gerard al die jaren speelde:‘Als ieder-

een voetbalde en zich gedroeg zoals 
Gerard, was er heel wat minder el-
lende op de velden.’
Vervolgens was het de beurt aan de 
jarige om een woord van dank aan 
zijn teamgenoten te richten. Hij 
roemde de saamhorigheid binnen 
de vereniging s.v. Sociï en gaf tevens 
aan dat hij zelf de meeste wedstrijden 

wel gespeeld had. ‘Ik hoop nog een 
aantal speelminuten te krijgen, maar 
ik ben nu wel bezig met afbouwen,’ 
vertrouwde Gerard zijn elftalgenoten 
toe. Na het, door de spelersvrouwen 
prima verzorgde, ontbijt kon de wed-
strijd beginnen. Mede door de spor-
tieve medewerking van tegenstander 
Pax 9, was het aanvangstijdstip een 
uur opgeschoven. Uiteraard startte 
de jarige in de basis en pakte hij zijn 
minuten. Na een half uur speeltijd 
kreeg Gerard een publiekswissel. 
Hiervoor werd de wedstrijd even stil-
gelegd omdat ook de leider van Pax 9 
de jarige toesprak. Dat de wedstrijd 
door Sociï 5 uiteindelijk werd verlo-
ren was van ondergeschikt belang. 
Voorop stond het respect voor en de 
huldiging van een zeer gewaardeerd 
sportman en teamgenoot.

Speler 5e elftal s.v. Sociï wordt 70 jaar

Elftal verrast teamgenoot met ontbijt
Wichmond - Zondag 7 april jl. was een bijzondere dag voor het 5e elf-
tal van de s.v. Sociï, afdeling voetbal. Voorafgaand aan de competitie-
wedstrijd tegen Pax 9 werd er gezamenlijk ontbeten. Niet omdat er ge-
werkt moest worden aan de teamgeest, maar omdat één van de spelers 
2 dagen later (9 april) zijn 70e verjaardag ging vieren. Hiermee werd 
een traditie in ere gehouden. 10 Jaar eerder werd Gerard Helmink, de 
speler in kwestie, bij zijn 60e verjaardag, hetzelfde aangeboden. Toen 
al werd er stil gestaan bij zijn bijzondere band met de vereniging. Niet 
alleen is hij al sinds 1955 actief spelend lid, het feit dat hij ruim 30 
jaar helemaal vanuit Deventer en de laatste jaren vanuit Winterswijk 
wekelijks afreist om in Wichmond te gaan voetballen, maakte, dat 
zijn medespelers hem in het zonnetje zetten. Een welverdiend cadeau.

Gerard tijdens zijn warming-up

Het ontbijt deed zich smaken

De tekeningen worden vervolgens allemaal in de grote 
feesttent opgehangen zodat de inwoners van Vorden ze 
op Koninginnedag kunnen bekijken. Voor de mooiste te-
keningen stelt hotel Bakker per leeftijdsgroep leuke prij-
zen beschikbaar. Een onafhankelijke jury bestaande uit 
Carmen Rondeel en Hans Krabbenborg zal de inzendingen 
beoordelen.

Wie tekent mooiste koning/koningin?
Vorden - De leerlingen van alle basisscholen in 
Vorden krijgen deze week van de directie van ho-
tel Bakker, ter grootte van een A3 een plaat over-
handigd. Daar mogen ze een koning/koningin op 
tekenen of verven die ze voor 29 april aanstaande 
bij hotel Bakker kunnen inleveren.

Witteveen raakte geïnspireerd door 
zijn kleinkinderen. “Dat gemak 
waarop zij zich voortbewegen op 
hun loopfietsjes zette me er toe zoiets 
voor volwassenen te bedenken.” Zijn 
jongste familieleden dus, maar ook 
zijn hunkering naar een nieuwe uit-
daging brachten het balletje vervol-
gens aan het rollen. “Ik heb jarenlang 
gegolfd, maar door knieproblemen is 
dat helaas niet meer. Daarom werd 
het tijd voor iets nieuws.”

Achter de tekentafel dus maar. De 
Barchemer komt niet uit de fiets-
branche, maar heeft in verschillende 
managementfuncties in de textiel-
industrie wel de nodige technische 
kennis vergaard. “Het moest iets met 
grote wielen worden vanwege de sta-
biliteit. Daar is ook rekening mee ge-
houden bij het frame. Verder wilde ik 
dat het product zitcomfort biedt en 
dat het er mooi uitziet.” Al bij de al-
lereerst schets heeft hij de naam Sit-

Go staan. “Daar hoefde ik niet meer 
aan te sleutelen. Het is sit en go, dat 
zegt genoeg.”
Witteveen kocht vervolgens een 
mountainbike, sleutelde eraan, nam 
maten op en ging uiteindelijk met de 
definitieve tekening naar Rainbow In-
dustry. Dat is een bedrijf uit Aalten 
dat onder meer ligfietsen op maat 
maakt. Rainbow schakelde Minq En-
gineering uit Lichtenvoorde in om 
de schets om te zetten naar een 3D-
tekening. In Aalten wordt de SitGo 
nu nog op aanvraag geproduceerd: 
het model ‘Basic’ in de kleur rood en 
het model ‘Allround’ met spatborden 
en led-verlichting in de kleuren rood, 
blauw, groen en crèmewit. 
Het kan volgens de bedenker een 
goed vervoersmiddel voor een hele 

brede doelgroep worden. Het biedt 
echter zeker uitkomst voor (oudere) 
personen die moeilijk kunnen lopen, 
angst hebben om te vallen en af toe 
een pas op de plaats willen maken tij-
dens een rit. 
De verkoop ervan neemt de uitvinder 
zelf op zich, samen met zijn broer 
Cees. Geïnteresseerden kunnen een 
mailtje sturen naar info@sitgo.nl om 
een proefrit aan te vragen. Ad of zijn 
broer komt dan persoonlijk langs om 
advies op maat te geven. Hij verwacht 
dat er veel interesse zal zijn bij oude-
ren, maar ook bijvoorbeeld bij reva-
lidatiecentra en schaatsers die hun 
beenspieren willen trainen. “Winst 
maken is voor mij niet noodzake-
lijk, in die luxepositie verkeer ik”, 
beseft de tachtigjarige. “Toch heb ik 

een plan opgesteld voor de komende
vijf jaar. Hoeveel ik er in die periode
verwacht te verkopen? Dat ga ik niet
zeggen.”
De SitGo wordt geïntroduceerd tij-
dens het Open Barchem Weekend op
vrijdag 19 en zaterdag 20 april. Ook
staat er een demonstratiemodel in de
winkel van Koeleman aan de Borculo-
seweg in Barchem.
Meer info: www.sitgo.nl

Ad Witteveen (80) uit Barchem brengt loopfiets SitGo voor volwassenen op de markt

Oudste startende ondernemer van Nederland 
geïnspireerd door kleinkinderen
Barchem - De verslaggever heeft zich nauwelijks voorgesteld of hij 
peddelt zich al voort op de Sitgo. De uitvinder ervan - Ad Witteveen uit 
Barchem - mag met zijn leeftijd van 80 jaar dan misschien de oudste 
startende ondernemer van Nederland zijn, het enthousiasme over zijn 
nieuwe product spat nog van zijn gezicht alsof hij een twintiger is. De 
kruising tussen een step en een loopfiets biedt volwassen een comfor-
tabel, hip en stabiel vervoersmiddel.



KRALEN, KLOMPJES EN 
GEKNAKTE BLAADJES
Welke kraamkamer is van welk am-
fibie? Natuurgids en verhalenvertel-
ler Johan Mollenhof uit Vorden is al 
sinds zijn jeugd geïnteresseerd in am-
fibieën en reptielen. Als jongen van 
veertien ving hij al slangen, kikkers 
en padden. Maar dat werd thuis niet 
zo gewaardeerd. Griezelige beesten, 
glad en koud... Hij moest ze dan ook 
terugplaatsen waar hij ze gevonden 
had! Tijdens zijn presentatie in de 

tuinschuur op landgoed Hackfort
neemt Johan je mee in zijn verwon-
dering en fascinatie voor deze span-
nende dieren. Koelbloedig zijn ze,
niet aaibaar en sommige soorten zie
je nauwelijks. En dat maakt deze bij-
zondere dieren extra spannend. Hoe
overleven ze de lage winter- en de ho-
ge zomertemperaturen? En waarom 
hebben amfibieën altijd water in hun
nabijheid nodig? 

WATERBEWONERS VAN 
HACKFORT
Na de verhalen van Johan volgt een
wandeling over landgoed Hackfort.
Boswachters Henk Tragter en Theo 
Wiskamp doen onderzoek naar de
amfibieën op dit landgoed en mo-
gen daarvoor de deze dieren vangen.
Unieke kans voor de deelnemers om
ze van dichtbij te zien. Op landgoed
Hackfort leven verschillende soorten
amfibieën.

MEER ACTIVITEITEN?
Kijk op www.natuurmonumenten.nl
en volg ons op twitter 
@NM_Gelderland

Workshop amfibieën op 
landgoed Hackfort
Vorden - Het is bruin en het springt. Een kikker, of toch niet? Waarin
verschilt een amfibie van een reptiel? Volg de Workshop Amfibieën op
landgoed Hackfort. Na een presentatie met foto’s ga je samen met de
boswachter op zoek naar deze fascinerende dieren. Uiteraard krijg je
tips en informatie over geschikte leefplekken voor je eigen woonom-
geving. Beleef het mee bij Natuurmonumenten op woensdag 24 april.
De circa twee uur durende workshop begint om 13.30 uur. Let op:
reserveer van te voren je deelname. In verband met de te verwachten
grote belangstelling kunnen alleen mensen die zich van te voren heb-
ben aangemeld deelnemen. Dit kan via www.natuurmonumenten.nl
of telefonisch bij de ledenservice, 035 - 655 99 55.

Foto: Eric Wander, Natuurmonumenten.

Dinsdag 16 april
10.00 uur Koersbal – SWV
14.00 uur Sjoelen – ANBO
19.00 Yogalessen

Woensdag 17 april
09.00 uur De hobbyclub
13.30 uur Bridgeclub Vorden
15.30 uur Muziekschool – lessen
20.00 uur Excelsior repetitie
20.00 uur Knupduukskes repetitie

Donderdag 18 april
09.00 uur De hobbyclub
10.00 uur Handwerk tentoonstelling 
Vrouwen van Nu – regio
14.00 uur Bejaardenkring
19.30 uur Harmonie Vorden repetitie

Vrijdag 19 april
10.00 uur Handwerk tentoonstelling
Vrouwen van Nu – regio
17.00 uur Dwarsfluitlessen

Maandag 22 april
09.00 uur Hobbyclub
09.30 uur Yogalessen
14.00 uur Dammen senioren
19.30 uur Schildersclub De”Kwasten”
20.00 uur Vordens Huisvrouwen Or-
kest repetitie
20.00 uur Vordens mannenkoor re-
petitie

Dinsdag 23 april
10.00 uur Koersbal – SWV
19.00 uur Yogalessen

K u l t u r h u s  V o r d e n

Na 11 jaar onder een baas te hebben 
gewerkt, gaat zij nu een stap maken, 
en begint haar eigen eenmanszaak. 
Na maanden van verbouwen is het 
dan eindelijk zover, 20 april van 
12.00 tot 15.00 kunnen belangstellen-
den een kijkje komen nemen. Ook is 
er een leuke openingactie, als u dan 
direct een afspraak maakt krijgt u 
bij uw behandeling een leuke atten-
tie. Als extra service kom zij ook aan 
huis knippen, dus de keus is aan u! 
Zij is gevestigd in het buitengebied 
van hengelo aan de Tolweg 1, schuin 
tegenover bloemenboerderij groot 
Roessink. Werkdagen zijn dinsdag, 
donderdag en vrijdags. Ook zijn er 
knipavonden, waaronder de vrijdag-
avond. Dit alles is op afspraak. Tele-
foonnummer: 0639183965. 
Voor meer info kunt u kijken op 

20 april 
Opening “Hairstyling Ilse”
Hengelo - Van werknemer naar 
eigen baas.

Koen en Rob volgen de opleiding 
Sport en Bewegingseducatie aan de 
Hogeschool van Arnhem en Nijme-
gen (HAN). In het kader van die op-
leiding voerden ze vorig jaar al een 
onderzoek uit bij verzorgingshuizen 
naar ouderen en hun behoeften en 
wensen om te bewegen. Toen de ge-
meente Bronckhorst zich voornam 
mee te doen aan de Nationale Sport-
week kwamen ze opnieuw bij het 
sportieve duo uit. 

Sportweek nu al een succes
“Het is voor het eerst dat dit in 
Bronckhorst gebeurt”, vertellen de 
twee Hengelose studenten. “We 
moesten dus vanaf nul beginnen.” Na 
een oriëntatie bij andere gemeentes, 
schreven Koen en Rob een project-
plan. “Het doel is om zoveel moge-
lijk inwoners uit de hele gemeente 
Bronckhorst aan het bewegen te krij-
gen. Een preventieve actie die er ook 
op is gericht om de problemen ver-
oorzaakt door krimp tegen te gaan. 
Voor verenigingen is het immers een 
mooie kans om leden te trekken. Rob 
en Koen willen er ook mee laten zien 
dat samenwerken loont.
De twee Hengeloërs kwamen al gauw 
tot de ontdekking dat ze in een spor-
tieve gemeente wonen. “Onze vraag 
om deel te nemen aan de Sportweek 
werd erg goed ontvangen. Samen met 
maar liefst dertig verenigingen heb-
ben we een programma met veertig 

activiteiten samengesteld. Eigenlijk 
kun je nu al spreken van een succes!” 

Van free running tot volksdan-
sen
Het is een heel divers aanbod gewor-
den: van judo tot volksdansen en 
van free running tot motorcross. “Er 
zijn meer verenigingen dan we had-
den verwacht in onze gemeente”, 
vertellen Rob en Koen. Om er voor 
te zorgen dat werkelijk iedereen aan 
zijn trekken komt, wordt er ook een 
sportmiddag voor gehandicapten ge-
houden in samenwerking met leer-
lingen van het Graafschap College en 
zijn er allerlei activiteiten in verzor-
gingshuis De Wheme in Vorden. De 
twee studenten hadden een advise-
rende en faciliterende rol in dit pro-
ject en brachten de verenigingen in 
contact met de juiste personen. “De 
gemeente heeft de Sportweek finan-
cieel gesteund en daarnaast gezorgd 
voor de promotie ervan.”

Quintusloop terug van wegge-
weest
De Sportweek begint zondag 21 april 

met de Quintusloop om 12.00 uur bij 
sporthal De Kamp in Hengelo. “Het 
is bijna twintig jaar geleden dat die 
werd gehouden. Mooi dat dit evene-
ment nu weer is teruggekeerd.” Er 
hebben zich inmiddels al 111 sportie-
velingen aangemeld. De voorinschrij-
ving is inmiddels gesloten. Opgave 
voor deelname is nog mogelijk op de 
dag zelf tot 11.15 uur. Meer informa-
tie op: www.quintusloop.nl.
De week wordt op zaterdag 27 april 
tussen 18.00 en 22.00 uur afgesloten 
met het DVO Blacklight volleybal-
toernooi. “Volleyballen in het donker 
bij blacklight dus, een hele bijzon-
dere ervaring.” Aanmelden kan via 
info@dvohengelo.nl.

Een overzicht van alle activitei-
ten staat op www.bronckhorst.nl

Rob Wentink (26) en Koen Vossers (23) uit Hengelo zetten Sportweek in eigen gemeente op poten

Heel Bronckhorst profiteert van 
eigen sportief organisatietalent
Hengelo - Ze hoefden bij de ge-
meente Bronckhorst niet ver te 
zoeken om de juiste personen 
te vinden die haar inwoners aan 
het kan sporten krijgen en tege-
lijkertijd de vereniging de mo-
gelijkheid bieden zich te presen-
teren. Koen Vossers (23) en Rob 
Wentink (26) uit Hengelo hebben 
als eindstage de Nationale Sport-
week (20 tot en met 27 april) in 
hun eigen gemeente op poten ge-
zet. “Het is mooi om in tijden van 
krimp iets te kunnen betekenen 
voor de verenigingen in je eigen 
woonomgeving. We hopen dat we 
ze op deze manier aansporen tot 
meer samenwerking.”

Studenten Koen Vossers (links) en Rob Wentink uit Hengelo organiseerden als stageop-
dracht de Nationale Sportweek in hun eigen gemeente Bronckhorst.

De Vordense cabaretgroep Hoe? Zo! 
zal deze avond verzorgen. Nadat ze 
met het laatste programma hebben 
rond getoerd is dit een mooi moment 
om Vorden weer eens aan te doen. 
Cabaretgroep Hoe?Zo! uit Vorden 
is niet meer het groepje jonge grap-
penmakers dat het land wil verove-
ren met moraliserende sketches. Het 
publiek wil volgens de cabaretiers 
gewoon een avondje lachen en daar-
voor zijn ze bij dit gezelschap aan het 
goede adres. De gebroeders André en 
Erik Knoef, zussen Karin en Yvonne 
Makkink en Henriët Fokkink vormen 
nu al weer twintig jaar Hoe? Zo!��
Hoe?Zo! was begin jaren negentig 
één van de eerste cabaretgroepen die 
met een programma in het dialect op 
de planken kwam. Hoe?Zo! werd in 
1991 opgericht nadat het het zestal 
driemaal succesvol was geweest bij 
de culturele wedstrijden van platte-
landsjongerenorganisatie Jong Gelre. 
De Vordense groep kreeg in het be-
gin tegen wil en dank het stempel 

boerencabaret opgedrukt. Dat werd 
opgemerkt door de landelijke media, 
waaronder De Volkskrant. Een item 
in het NOS-programma Van Gewest 
tot Gewest zorgde voor een stortvloed 
aan optredens in heel Nederland. De 
Vordense vrienden verkeerden op 
een gegeven moment zelfs in de luxe 
positie om bij Paul de Leeuw of Jack 
Spijkerman in de uitzending te ko-
men. In de radio-uitzending van Spij-
kers met Koppen was Hoe?Zo! met de 
toenmalig staatssecretaris van land-
bouw te gast.

De familie Klein Nibbelink, Bertus 
de Köttelboer en vele andere typetjes 

zijn in het nieuwe programma van 
Hoe?Zo! weer van de partij. ‘We la-
ten met die herkenbare figuren het 
publiek eigenlijk lachen om zichzelf. 
Al zal de bezoeker zelf zeggen dat het 
gekke typetje net de buurvrouw is. 
Als de mensen in het publiek de zak-
doeken voor de dag halen, hebben we 
het goed gedaan’, aldus de groep zelf. 
Voor iedereen die dit programma nog 
niet heeft gezien een uitgelezen mo-
gelijkheid. Wil je het nog een keer 
zien, ook dat kan natuurlijk. Kaarten 
zijn te verkrijgen in het Dorpscen-
trum in Vorden. Leden van de Oranje-
vereniging mogen gratis naar binnen, 
niet leden betalen € 6,00 per persoon.

Zaterdag 27 april in het Dorpscentrum

Oranjeavond Vorden met Hoe? Zo!
Vorden - De ‘Oranjeavond’, de 
culturele happening voorafgaand 
aan de Koninginnedag viering, 
wordt dit jaar op zaterdagavond 
27 april in het Dorpscentrum ge-
houden. Aanvang 20:00 uur. Best 
wel een bijzondere Oranjeavond 
dit jaar. Dit is voorlopig de laat-
ste keer dat het voorafgaand aan 
Koninginnedag wordt gehouden. 
Vanaf volgend jaar vieren we na-
melijk Koningsdag.

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

De tocht heeft een lengte van onge-
veer 30 kilometer door een prachtig 
gebied en over voor velen onbekende 

wegen en paden. Onderweg is een 
stop gepland waar de deelnemers 
worden getrakteerd op koffie met 
iets lekkers. 
Deelnemers kunnen zich op zondag-
middag 28 april inschrijven bij de 
Wildenborchse Kapel aan de Kapel-
weg 1, tussen 13.00 en 14.00 uur.

Fietstocht  Wildenborch
Wildenborch - In de Wildenborch 
wordt op zondagmiddag 28 april 
een fietstocht georganiseerd voor 
het hele gezin.



De cursus is bedoeld voor mensen 
die regelmatig last hebben van slecht 
slapen en/of veel piekeren en daar 
anders mee om willen leren gaan. De 
cursus bestaat uit 5 wekelijkse bijeen-
komsten van 2 uur. In de cursus krijgt 
u meer inzicht in uw eigen slaap- en 
piekerpatroon en leert u vaardighe-
den om beiden te kunnen veranderen. 
Theoretische achtergronden, maar 
vooral oefeningen en aangereikte 
handvaten vormen een belangrijk 
onderdeel van de werkwijze in deze 
cursus. Voorafgaand vindt een ken-
nismakingsgesprek plaats met de be-
geleiding. Voor meer informatie en/of 
aanmelding kunt u contact opnemen 
met: GGNet Preventie, (0575) 58 24 50 
of preventie@ggnet.nl 
Het gevoel ’s nachts slecht geslapen te 
hebben is voor veel mensen herken-

baar. Moe wakker worden en overdag
geen puf te hebben om echt actief iets
te ondernemen! Wie overkomt dat
niet? Slapen hoort echter een rustge-
vende activiteit te zijn. Voor veel men-
sen is slaap echter ook een bron van
stress omdat de slaap niet verloopt 
zoals ze dat wensen of gewend waren.

Zo is het ook met piekeren. Nadenken
en zorgen maken doen we allemaal
wel eens omdat het nodig is om tot
een beslissing of oplossing te komen.
Piekeren daarentegen is niet effectief,
het is vaak een eindeloos malen zon-
der een stap verder te komen. Veel
piekeren kan leiden tot slapeloosheid,
vermoeidheid, concentratieproble-
men, een gehaast gevoel of gebrek 
aan zelfvertrouwen. Kortom, slecht 
slapen en piekeren gaan vaak hand
in hand en beïnvloeden het dagelijks
leven. Zeker bij mensen vanaf 55 jaar,
omdat bekend is dat mensen bij het 
ouder worden hier om verschillende
redenen regelmatig last van hebben.

Cursus ‘Verbeter uw slaap 
en stop met piekeren’ 55+ 
Vorden - Op woensdagmiddag 8 
mei start in Vorden de cursus ‘Ver-
beter uw slaap en stop met pieke-
ren’ voor mensen vanaf 55 jaar.

Zo wordt er altijd gezegd dat ‘jongens 
uit de stad’ mentaal zwakker zijn en 
dat zij bij een achterstand tegen el-
kaar beginnen te praten en het eigen 
team de grootste tegenstander wordt. 
SML is een prototype van een derge-
lijk team, want het voetballend mis-
schien welsterkste team van 3C is na 
de winterstop mentaal al een paar 
keer flink door het ijs gezakt. Zij vin-
den zich dus nu terug op de zevende 
plaats, nadat het op de tiende speel-
dag nog bovenaan stond. Maar na af-
gelopen zondag, waar het team zich 
na en 0-3, 2-4 en een 4-5 achterstand 
terug knokte in de wedstrijd geldt 
bovenstaande conclusie niet meer. 
Een ander vooroordeel in deze klasse 
is dat Vorden 1 erg moeilijk scoort 
en alleen maar gevaarlijk is door 
opportunistisch spel met veel dooie 
spelmomenten waarvan de ingooien 
van Stefan Eggink een belangrijk ele-
ment zijn. In de wedstrijd tegen SML 
heeft Stefan Eggink geen enkele in-
gooi voor het doel gewerkt en kwam 
de ploeg van trainer Michel Feuk-
kink door voetballende momenten 
zeker acht keer gevaarlijk voor het 
doel, waarbij het maar liefst drie veld 
doelpunten maakte en twee uit een 
vrije trap en een corner. Dus ook door 
deze ‘waarheid’ kan een streep gezet 
worden na afgelopen zondag. En het 
laatste cliché in het voetbal waar een 
vraagteken achter gezet kan worden 
na de krankzinnige slotfase in Arn-
hem is het feit dat routine ervoor 
zorgt dat een wedstrijd over de streep 
wordt getrokken. Dennis Wentink en 
Stefan Eggink behoren tot de oudsten 
van het team en speelden beiden ook 
nog eens een prima wedstrijd, maar 
ook dit centrale duo liet zich de kaas 
van het brood eten in de 94e minuut 
en konden de in de 91e minuut ver-
kregen 4-5 voorsprong niet behou-
den.Het was zo’n wedstrijd die je 
eens in de zoveel tijd mee maakt en 
die eenvoudig weg niet te analyseren 
valt en in ieder geval door alle aanwe-
zigen niet gauw vergeten zal worden!

Laten we terug gaan naar het begin 
van de wedstrijd toen direct al bleek 
dat het een open wedstrijd zou wor-

den. Na 30 minuten leek er geen vuil-
tje aan de luchtvoor het 1e elftal van 
v.v. Vorden en zou een stempel met 
de tekst ‘zeer effectief’ op de ploeg 
gedrukt kunnen worden. Want waar 
de Arnhemse ploeg in balbezit liet 
zien over behoorlijke kwaliteiten te 
bezitten was het Vorden dat drie keer 
dodelijk toe sloeg. Al in de 5e minuut 
kwam Bart Stokman aan de rechter-
kant door en haalde de achterlijn, 
maar zijn voorzet kon net niet door 
Frank Hiddink worden aangetikt. Na 
deze waarschuwing zou SML eigen-
lijk wakker moeten zijn, maar in de 
10e minuut werd het toch gewoon 
0-1 door Stefan Eggink na een prima 
aangesneden vrije trap van Sam Ab-
bink. Nog geen 15 minuten later was 
het ook al 0-2 toen uit een prachtige 
pass van Dennis Wentink de snelle en 
handige Daan Horstman werd aange-
speeld. Daan nam de bal in volle snel-
heid mee en schoot vanuit de rechter-
hoek van de zestien meter onhoud-
baar binnen. In de 30e minuut werd 
de opbouw verstoord door Frank Hid-
dink en hij zocht direct Rick Schroër. 
Deze omspeelde heel eenvoudig een 
verdediger van SML en terwijl ieder-
een dacht dat hij de bal zou afgeven 
aan Daan Horstman, haalde hij ver-
woestend uit met links en scoorde de 
0-3. Toch hadden de supporters van 
SML nog hoop in de tweede helft, 
want zij verwezen naar die andere 
Arnhemse club die afgelopen vrijdag 
een 3-0 voorsprong ook nog teniet 
lieten gaan. De meegereisde vorden 
aanhang kon ook nog niet rustig in 
het zonnetje gaan zitten, want ook 
zij zagen dat SML wel een erg sterk 
ploeg had en als het dan maar niet 
…. Het werd in de 55e minuut 1-3 
door een penalty en in de 60e minuut 
werd het zelfs 2-3 toen de aanvoerder 
en beste man van SML een prachtige 
solo afrondde. Iedereen rekende op 
een slotoffensief van SML en dat zij 
door zouden drukken, maar op dat 
moment nam Vorden de controle 
over de wedstrijd weer over. Het mid-
denveld werd weer een paar keer in 
stelling gebracht en vooral Sam Ab-
bink gaf een paar prima steekballen 
op o.a. Frank Hiddink en Daan Hors-

tman. Het was dan ook niet vreemd 
dat juist in deze fase de stand op 2-4 
kwam, want na een prima actie van 
Stefan Eggink aan de rechterkant 
werd er een corner uit het vuur ge-
sleept en uit deze corner maakte de-
zelfde Stefan Eggink de belangrijke 
2-4. ‘Die zit in de pocket’ zou je dan 
zeggen met nog 10 minuten te spe-
len, maar je voelde dat er een vreem-
de sfeer hing rondom deze wedstrijd 
en ook de spreekstalmeester van SML 
besloot om zijn microfoon nog maar 
niet op te bergen. Vanaf ongeveer 20 
meter werd de aanvoerder gedwon-
gen om met links te schieten en de 
dwarrelbal die hieruit volgde leek 
een eenvoudige prooi te zijn voor 
keeper Robin Verstege, maar deze 
verkeek zich volledig op deze situ-
atie en het was ineens weer 3-4. In de 
allerlaatste minuut van de reguliere 
speeltijd kreeg Vorden de bal maar 
niet weg uit de zestien en toen de 
bal voor de voeten viel van een speler 
van SML scoorde deze de 4-4 en heel 
SML werd gek van vreugde. Scheids-
rechter Eenink gaf aan dat er nog 4 
minuten te spelen waren. Inde 91e 
minuut kwam invaller Niels Sieme-
rink prima door aan de rechterkant 
en zijn voorzet werd keurig binnen 
gekopt door Frank Hiddink en nu 
waren het de 75 supporters van v.v. 
Vorden wie helemaal door het dolle 
waren. Maar in de 94e minuut stond 
de wedstrijd weer op de kop, want de 
spits van SML draaide zich nog een 
keer vrij richting het doel. Hij speelde 
Stefan Eggink door de benen en tikte 
de bal daarna ook nog langs Dennis 
Wentink en kon toen tenslotte met 
de punt van de schoen keeper Robin 
Verstege door de benen spelen en 
bepaalde de eindstand van deze dol-
dwaze wedstrijd in 5-5!
Aanstaande donderdag speelt Vor-
den de inhaalwedstrijd in en tegen 
Ruurlo om 18.45 uur. Zondag as. 
speelt Vorden thuis tegen Neede en 
in beide wedstrijden kan Vorden nog 
meerafstand nemen van die zo verve-
lende 10e plaats, die op dit moment 
door Neede wordt bezet. Als je vijf 
keer kunt scoren in Arnhem tegen 
een prima tegenstander als SML, dan 
biedt dit genoeg vertrouwen voor de 
komende tweeconfrontaties. 

Uitslagen en programma zie 
www.vv-vorden.nl

Krankzinnige slotfase bij SML 
tegen Vorden
Vorden - Alle ongeschreven wetten, clichés en halve waar- en onwaar-
heden die er in het voetbal bestaan, kunnen de prullenbak in als je 
de wedstrijd SML tegen Vorden, met een eindstand van 5-5, gaat ana-
lyseren.

Tijdens dit project maakten de kinde-
ren o.a. leuke lentewerkjes, leerden 
zij een bijbehorend liedje en versje en 
was  het ontwikkelingsmateriaal aan-
gepast aan het thema.
Als afsluiting van het project brach-
ten de kleuters een bezoek aan kin-

derboerderij ‘De Schouw’ te Zutphen.
Hier werden de geitjes geaaid, de ko-
nijntjes bekeken, de pauw gevoerd en
natuurlijk lekker gespeeld.  
De foto’s die gemaakt zijn tijdens dit
bezoek, zijn te bekijken op 
www.devordering.nl

Kleuters basisschool ‘De 
Vordering’ bezoeken kinder-
boerderij ‘De Schouw’

Vorden - De kleuters van basisschool ‘De Vordering’ werkten de afge-
lopen twee weken aan het thema ‘jonge dieren in de lente’.

Vierakker/Wichmond - De senio-
ren uit de omgeving van Vierakker-
Wichmond zijn op dinsdagmiddag 23 
april om 14.30 uur welkom om naar 
het Ludgerusgebouw in Vierakker te 
komen. Er worden dan Oudhollandse 
spelletjes, sjoelen e.d. georganiseerd 
met voor de winnaars leuke prijsjes.

S e n i o r e n s o o s

Wichmond - Om onduidelijkheid 
te voorkomen, laat Oranje Comité 
Vierakker - Wichmond u weten 
dat de feestweek van Vierakker-

Wichmond, dit jaar zal starten op 
18 augustus met de fietstocht bij 
D’n Olde Kriet en zal eindigen op 
25 augustus met een optocht.

Feestweek Vierakker-
Wichmond

Belangstellenden kunnen kaarten 
reserveren via www.natuurmonu-
menten.nl of de Ledenservice, tel 035 
- 6 55 99 55.  Vooraf aanmelden is 
noodzakelijk. Natuurmonumenten, 
beheerder van landgoed Hackfort, is 
gastheer van deze avond. Het strijk-
trio zal werken ten gehore brengen 
met pareltjes uit de trio literatuur 
voor 2 violen en altviool Zo staan acht 
korte kanons van Paul Hindemith op 
het programma, evenals Miniatures 
van A. Dvorak, en trio’s van J.G Nau-
mann en van L. van Beethoven voor 2 
violen en altviool. Ook de Chromati-

sche Fantasie van JS. Bach voor 
altviool solo komt aan bod in een 
bewerking door Kodaly/Dispa. 
Sinds vele jaren maakt Marjolein 
Dispa deel uit van Amsterdam 
Sinfonietta en een regelmatige 
gast bij verschillende internatio-
nale kamermuziekfestivals. Bo-
vendien is zij vaste remplaçant 
bij het Combattimento Consort 
Amsterdam. Violisten Reinier 
Reijngoud en Chris Duindam be-
horen tot de vaste kern van dit 
kamermuziekensemble. Naast 
haar medewerking aan diverse 
radio- en televisieopnamen 
maakte zij inmiddels diverse 
CD’s met kamermuziek- en so-
lowerken. De afgelopen jaren 
speelde ze een concertserie rond 
de solo-werken van Telemann 
en Bach. Daarnaast is Marjolein 
Dispa als Hoofdvakdocent Altvi-
ool en Kamermuziek verbonden 
aan het Conservatorium van 
Amsterdam.

Lenteconcert Marjolein Dispa op 
kasteel Hackfort
Vorden - Altvioliste Marjolein 
Dispa is zaterdag 27 april op-
nieuw te gast in kasteel Hackfort 
bij Vorden. Samen met violis-
ten Reinier Reijngoud en Chris 
Duindam zal zij deze avond een 
gevarieerd programma presen-
teren met werken van o.a. Bach, 
Dvorak en Naumann. Het concert 
begint om 20.00 uur.

IEDERE DAG

-

-

-

APRIL

KUNSTAGENDA VORDEN
-

-

-

-

-



om 19.30 uur Remigiuskerk Hengelo (Gld.)
toegang gratis

modeshownieuwsgierig 
naar de nieuwe 
collectie

kom kijken naar onze
modeshow. donderdag 18 april, 
19.30 uur

a.s. zondag zijn wij geopend van 12:00 - 17:00 uur

HEMA Hengelo, Raadhuisstraat 21B



21 April Koopzondag Hengelo Gld.De Spannevogel introduceert: 

Slaapcomfort
:: 

Superieure slaapsystemen

De Spannevogel levert u dit ideale bedsysteem (2 x 90 x 200 cm), 

compleet geïnstalleerd bij u thuis, inclusief elektrisch verstelbare 

bodems, pocketveermatrassen en nachtkastjes, voor € 1.895.-. 

Nu supercomfort voor een standaardprijs en nooit meer gedoe met 

aanpassingen. ‘Dat klinkt goed.’ ‘En slaapt beter’.

Omdat u het vraagt: 
een supercomfortabel bed, bedbodem 
volledig elektronisch verstelbaar, 
pocketveer kwaliteitsmatras, fraai 
design, in twee koppelbare units. 

Tegen meerprijs kan het bed 
uitgevoerd worden met een bedbodem 
dat op verzorghoogte gebracht kan 
worden. ‘In principe zowel kraam- als 
verzorgingsbed dus’, knipoogt de 
klant. ‘Waarom niet’ zegt onze 
adviseur.

compleet geïnstalleerd 

Ruurlo - Dorpstraat 27 - Tel. (0573) 45 31 93     Groenlo - Markt 9 - Tel. (0544) 46 33 35      www.spannevogel.nl                               Hengelo Gld - Ruurloseweg 2 - Tel. (0575) 46 14 84

M E U B E L -  E N  TA P I J T E N H U I S

compleet geïnstalleerd

van 2.995,- 
voor 

1.895,-

Levensloopbestendig

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

Spalstraat 11 Hengelo Gld
(0575) 46 15 21

www.memelink-bergervoet.nl

VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

SPAREN

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 alle deelnemers
en bezoekers van 

het Hengels Dweilfestival
veel muziekplezier. 

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

E-mail info@uiterweerd.nl



 

Voordelig kamperen? Dat kan bij Kom-Es-An! 
 

- 

 
 
 
 
Camping Kom-Es-An;  Handwijzersdijk 4;   7255 MJ  Hengelo (GLD) 
T: 0575-467242;   E: informatie@kom-es-an.nl;  W: www.kom-es-an.nl 

Minervaweg 3, 3741 GR  BAARN, 035 54 86 138

Nieuwstad 13, 7001 AC  DOETINCHEM, 0314 362 606

Raadhuisstraat 8, 7255 BM  HENGELO (Gld.),  0575 461 473

www.bloomsandmore.nl



Kijk en koop bij
onze adverteerders!

Lekker dichtbij en
een ruime keus! 

Koopzondag 21 april
Alleen op 21 april 21% korting op 
Brabantia droogmolens (alle maten)

Dus geen BTW!
Verder 10% korting op alle andere artikelen

Al 94 jaar uw vertrouwd adres!

LOT UIT DE ORANJELOTERIJ
Wordt jij de gelukkige om elke maand leuk te kunnen shoppen bij 
Langeler mode?

Bij besteding vanaf € 50,00 ontvang je van 18 april tot en met koopzondag 
21 april het speciale 1/5 oranjelot ter gelegenheid van de kroning op 30 april 
en bij besteding vanaf € 125,00 één heel lot (1 lot per klant). 
Dit vieren we samen met jou. 
De koopzondag 21 april staat in het teken van deze gebeurtenis 
met een aantal leuke aktiviteiten bij ons in de winkel.

 Laat je nagels-lakken door de nagelstiliste van                              
 Martine Hair en Beauty salon

 Een proeverij van thee schenkerij “t Ham” 
 ervaar de heerlijke hapjes die geserveerd worden 
 tijdens een uitgebreide High tea op ‘t Ham

 Oranje bubbels worden geschonken door:

 Mode en styling tips met doorlopend modefl itsen

ONZE MERKEN: Another Woman | Taifun | Betty Barclay | Expresso | Frank Walder  
Het! | Poools | Rosner | Summum | Sào Paulo | Roberto Sarto | Sandwich | Parami

-------------------------------

-------------------------------

‘t Ham‘t Ham

KOOPZONDAG 21 APRIL

Winkel Mode 
Raadhuisstraat 4a  7255 BM  Hengelo (Gld). 

www.winkelmode.eu

Team Plus Eland

feliciteert

Hans en Petra
Eland

met de opening

van de nieuwe

winkel.



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

“Er zit muziek in Hengel!”
Zondag 21 april 2013 
in Hengelo Gld

Dit is een warenmarkt, waar van 
alles te koop zal zijn. Voor de 
vrijmarkt kan men zich opge-
ven bij: A. van Ommeren (0575-
460454). 

Ook aan de kinderen is gedacht. 
Bij het Hoofdpodium is een 
springkussen en zweefmolentje 
aanwezig. 
 
De orkesten zullen door 4 juryleden 
beoordeeld worden: 
- Roger Ritzen uit Dieren, 
- Edwin de Kinkelaar uit Loil, 
- Edgar Lutke uit Emmerich (eerder 

Eerbeek), 
- Cees Coenen uit Haaksbergen. 

Bij de beoordeling van de orkesten 
zal door de jury gelet gaan worden 
op: 

Muzikaliteit:   
- Zuiverheid 
- Techniek 
- Dynamiek 
- Ritmiek 

 Repertoirekeuze:  
- Originaliteit 
- Kwaliteit van uitvoering 
- Uitvoering van repertoire 

Samenspel/uitvoering:  
- Harmonie en klankkleur 
- Bandsamenstelling en uitvoering 
- Publieksuitvoering 
 
We zullen een klein beetje aangeven 
wat de dagindeling zal gaan worden. 
De orkesten zullen tussen 11.30 en 
12.00 uur aankomen bij De Hietmaat 
aan de Zelhemseweg. 
Vandaar zullen ze om 12.15 uur, 
volgens de kortste route, naar het 
hoofdpodium gaan. 
Om 12.45 uur zal de opening zijn 
bij het hoofdpodium en dan zal om 
13.00 uur op elk podium een orkest 
beginnen met een optreden. 

Elk orkest heeft deze middag dan 
ook vier optredens, d.w.z. op elk po-
dium één maal. 
Dus U hoeft bij één podium helemaal 
niets te missen. 

De Finale en prijsuitreiking zullen 
zijn om ongeveer 17.00 uur op het 
Hoofdpodium. 

Na de prijsuitreiking zal de nummer 
2 nog een paar nummers spelen. 
Daarna is de beurt aan de winnaar 
om nog eens te laten horen waarom 
zij gewonnen hebben. 

Helaas na dit optreden is het Hengels 
Dweilfestival 2013 dan ook afgelo-
pen.  
 
Op onze site staat ook nog het een en 
ander, waaronder het dweilschema.  
Dit dweilschema geeft aan welk or-
kest waar op welk podium moet spe-
len, zodat U uw gewenste orkest kan 
blijven volgen. 

www.hengelsdweilfestival.nl 
 
Wij hopen dat de weergoden goed 
met ons allen gezind zijn, zodat het 
een spetterende en zeer geslaagde 
dag mag gaan worden.  
En dat iedereen het voor herhaling 
vatbaar vind, zodat we daardoor vol-
gend jaar weer kunnen zeggen dat er 
weer een Hengels Dweilfestival zal 
gehouden worden. 
 
Komt allen op zondag 21 april naar 
Hengelo (Gld) om niets te missen van 
dit muziekspektakel. 
 
Hieronder volgt nog het dweil-
schema en welk orkest welk 
nummer heeft. 

Waren- en vrijmarkt 
in de Spalstraat

“Er zit muziek 
in Hengel”

Het zesde Hengels Dweilfestival op zondag 21 april 2013.

Op zondag 21 april van 13.00 tot ± 17.00 uur zullen op vier 
podia 14 dweilorkesten optreden. 
In de Spalstraat bij Hotel Restaurant Leemreis, bij Café Wol-
brink aan de bleekstraat en bij Hoofdsponsor “Eet & IJssalon 
Langeler” zijn een podia aanwezig. Het hoofdpodium staat op 
het pleintje van Expert- en Enorm Arendsen.  
 
De veertien dweilorkesten zijn dit jaar niet onderverdeeld, 
maar 1 grote wedstrijd is het geworden. 
In deze wedstrijd zal gestreden worden om vijf geldprijzen.

WIE DOEN ER DIT JAAR MEE? 

Orkest Naam Orkest Plaats 

1 2 3 4 5

6

7

8 9

1011121314



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

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

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

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing
Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

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

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 8
Nr. 16, 16 april 2013

In de Jaarrekening 2012 staat welke 
inkomsten de gemeente in 2012 had 
en welke uitgaven en investeringen 
we hebben gedaan. Ook geeft de 
Jaarrekening een overzicht van de 
vermogenspositie van de gemeente. 
De jaarrekening 2012 sluit met een 
voordelig resultaat van afgerond 2,1 
miljoen euro. In de begroting was 
een overschot geraamd van 180.000 
euro. Ten opzichte van de begroting 
is het resultaat dus nog 2 miljoen 
euro voordeliger. 

een groot 
verschil”, 

-
houder 
Arno 
Spek-
schoor van 
financiën, 
“maar het 
gaat om 

-
king van 

begroting 

gaat dus helaas niet om structureel 
geld. Waar dat overschot vandaan 

uitkering (van 428.000 euro), omdat 
de geactualiseerde maatstaven 

-
-

ren, ouderen etc., voor Bronckhorst 
-

kosten van onder andere de Wmo en 
-

gelingen) vielen lager uit (427.000 

-
drage was er op het budget van de 

-

ons mensen uit te laten stromen naar 

-
ring van scholen) veel ontwikkelin-

enkele geplande uitgaven in 2012 niet 

-
naast hebben we minder uitgegeven 

-

doordat we vacatures niet meer in-

Toekomstbestendig Bronckhorst.” 

Wat zijn de plannen met dit eenma-
lige voordeel?

-
voorbeeld de inkomsten uit bouwpro-

grootste inkomenstenbron) flink be-
-

-
gint, dus in dit geval in november 

-

nieuw kabinet met nieuwe besluiten. 
-

-
se subsidie aan een sport- of cultuur-

het overschot 250.000 euro te reser-
veren voor de voorbereidingen om de 
grote taakverschuivingen vanuit het 

euro willen b en w bestemmen voor 

Oost (gebied Halle en Wolfersveen), 
waar een clustering van basisscholen 
plaatsvindt. Een deel van dit bedrag 

de waardes van de leegkomende 

wat b en w betreft voor de algemene 
-

-
-

ves nodig om toekomstige financiële 

op te kunnen vangen.”

De raad beslist 
B en w stellen de raad voor in te 
stemmen met de Jaarrekening 2012 
en de voorstellen om de gelden te be-

-

Jaarrekening 2012 geeft positief resultaat
Plannen en budget steeds beter in balans

Beleef Brummen en Bronckhorst start. 
We beginnen met het opknappen van 
de oevers van het Bronkhorsterveer. 
Graag laten we u het voorlopig ont-

om tussen 16.00 en 19.00 uur binnen 

-
men. 

het ontwerpbureau en medewerkers 

lichten en vragen te beantwoorden. 

bureau Poelmans Reesink Land-
schapsarchitectuur een korte pre-
sentatie over het voorlopig ontwerp. 

Denkt u met ons mee?

-
len, rusten, parkeren en recreëren. 

-
ving een plek wordt waar het goed 
spelen, genieten en recreëren is? 
Het is de bedoeling dat we nog voor 

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

Informatie en nieuwsbrief

Beleef Brummen & Bronckhorst!
Inloopbijeenkomst herinrichting Bronkhorsterveer

 

 



Wist u dat u luiers op diverse locaties 
in de gemeente gratis gescheiden 
kunt inleveren? Luiers, incontinentie-
materiaal en billendoekjes levert u 
in bij de speciaal hiervoor bestemde 
containers bij peuterspeelzalen, 
kinderdagverblijven en zorgcentra. 
Er zijn gratis speciale luierzakken 
verkrijgbaar voor het verzamelen
van de materialen.  

Nieuwe locatie Wichmond
In Wichmond plaatsen we de container 
nu bij het bestaande milieuparkje aan 
de Baron Van der Heijdenlaan in Wich-
mond. Omdat op de huidige locatie, 
het terrein van school De Garve, geen 
ruimte meer is voor deze container 
hebben we in overleg met Dorps-
belang Wichmond-Vierakker voor 
deze nieuwe locatie gekozen.

Nieuwe locatie Hummelo
In Hummelo vindt u de container bij 
zorgcentrum Hyndendael, Keppelse-
weg 33 in Hummelo. Deze komt in de 

Nieuwe locaties containers in 
Hummelo en Wichmond
Inzameling luiers en incontinentie-
materiaal

In de week van 21 t/m 27 april 2013 
is in Nederland de Nationale Sport-
week. Het 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 Bronckhorster sportvereni-
gingen uitgenodigd om aan de Sport-
week mee te doen. Bijna 30 vereni-
gingen doen mee en laten u in deze 
week op hun eigen wijze graag zien 
wat hun vereniging te bieden heeft. 
Onder meer via clinics, een instuif of 
andere activiteiten demonstreren ze 
aan jong en oud(er) hoe leuk hun 
sport is. Onder het motto Sporten is 
gezond, maar ook LEUK!

We nodigen u van harte uit om in de 
Sportweek te komen Proberen, Kij-
ken en Meedoen bij een sport die u 

LEUK! lijkt! Bijvoorbeeld judo, tennis, 
badminton, paardrijden, gymnastiek, 
handbal, zwemmen, auto/motorsport 
en nog veel meer. Wellicht wordt u 
zelfs zo enthousiast dat u meteen lid 
wordt. En dat zou mooi zijn. Voor u, 
omdat u meer gaat bewegen en be-
wegen is gezond, en voor de vereni-
gingen omdat zij graag nieuwe leden 
verwelkomen. Ook voor kinderen 
hebben de meeste clubs een speciale 
activiteit georganiseerd in de Sport-
week. Het complete programma van 
de Sportweek 
en een lijst van 
alle deelnemen-
de verenigingen 
staat op www.
bronckhorst.nl 
of scan de QR-
code. 

Bijna alles is gratis 
De meeste activiteiten die de vereni-
gingen in de Sportweek aanbieden 
zijn gratis. Slechts aan enkele zijn 
kleine bijdragen verbonden. Zie hier-
voor het programma van de Sport-
week op www.bronckhorst.nl.

Speciale openings- en sluitingsacti-
viteiten
Er zijn in de Sportweek ook speciale 
openings- en sluitingsactiviteiten ge-
organiseerd.
We luiden de week in met:

mooie routes in Hengelo. Aanmel-
den via www.quintusloop.nl, start-

in Hengelo
De spetterende afsluitingen zijn:

voor jong en oud in sporthal De 

info@dvohengelo.nl (vol = vol)
-

club Steenderen in het Burg. 

zwembad gratis, aanmelden is niet 
nodig (A-diploma verplicht)

We zien u graag tijdens één van de ac-
tiviteiten, om mee te doen, maar kijken 
en sfeer proeven kan natuurlijk ook!

Mensen met verstandelijke beperking 
Speciaal voor mensen met een ver-
standelijke beperking is er in deze 
week op de woensdagmiddag een 
sportprogramma in sporthal De Lank-
horst in Wichmond door studenten van 
de opleiding Sport en bewegen van het 
Graafschap college uit Doetinchem. 
Hieraan nemen onder andere cliënten 
van Zozijn en Philadelphia deel. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie over de sportac-
tiviteiten bij specifieke verenigingen 
kunt u bij de verenigingen terecht. Voor 
meer informatie over de Nationale 
Sportweek is de gemeente de contact-

info@bronckhorst.nl). Meer info is ook 
te vinden op www.bronckhorst.nl.

Sporten is LEUK! Komt u in week van 21 t/m 27 april 
vrijblijvend kijkje nemen bij een sportclub?
Nationale Sportweek in Bronckhorst

notaris Klein Burink, de gemeentelijke 
buitensportaccommodaties officieel 
over aan de voetbal- en korfbalver-
enigingen. Het gaat hierbij om de 
accommodaties van VV Vorden, Socii, 
PAX, Keijenburgse Boys, SV Zelhem, 

is alleen het beheer en onderhoud 
van de velden overgedragen, het 
eigendom van de velden is van een 
particulier. In totaal gaan eigendom, 

-

balvelden over. De overige acht 
velden, van SV Halle, Baakse Boys 
en Steenderen, dragen we in de loop 
van dit jaar over.

Intensief overleg

De privatisering van de buiten-
sportaccommodaties is één van de 
voorstellen uit deze nota. De raad 
stemde in met de overdracht van het 
eigendom, het beheer en het onder-

houd van sportcomplexen en het 
vervolgens zonder gemeentegeld in 
stand houden van de buitensport-
accommodaties. De voorbereidingen 
voor de privatisering startten eind 

met de verenigingen, rondden de 
gemeente en de verenigingen met 
deze officiële eigendomsoverdracht 
de privatisering van de buitensport-
accommodaties af.

Afkoopsom
Voor een symbolisch bedrag van 

complexen naar de verenigingen. 
Wel zijn de sportverenigingen ver-
plicht de accommodaties bij verkoop 
eerst aan de gemeente aan te bieden. 
Verder ontvangen de verenigingen 

veld voor het onderhoud. Van een 
aantal accommodaties dragen wij 
ook het eigendom van kleedkamers 
over. Dit zijn de kleedkamers van 
Zelos, Zelhem, SEV en Wolfersveen. 
Op de andere complexen zijn deze 
al van de verenigingen.

Sportvelden officieel overgedragen aan de voetbal- 
en korfbalverenigingen

In ons Groenstructuurplan staat op 
welke manier wij het openbaar groen 
in Bronckhorst de komende jaren wil-
len onderhouden. Het doel is het be-
houd van de kwaliteit van ons openbaar 
groen met gelijkblijvende of lagere 
onderhoudskosten. Door onder meer 
grote heestervakken in de dorpen om 
te vormen naar gazons lukt dit. Daar-
naast kijken we kritisch naar hagen en 
enkele zogenaamde vormbomen. 

in de kernen Steenderen en Zelhem. 
In Kranenburg, Wichmond en Vorden 
pakten we de omvorming vorig jaar aan. 
Nu is het openbaar groen in Hengelo, 
Keijenborg en Velswijk aan de beurt.  
In de afgelopen maanden hebben wij 
onderzocht welk openbaar groen in 

Hengelo, Keijenborg en Velswijk in aan-
merking komt voor omvorming naar 
gazon. De concept omvormingsplan-
nen voor deze kernen zijn klaar. Met de 
dorpsbelangenorganisaties in Keijen-
borg en Hengelo is hierover inmiddels 
gesproken. Om u als inwoner te infor-
meren over de plannen organiseren wij 

Bewoners die aan openbaar groen 
wonen waar wij plannen voor hebben, 
ontvingen van ons een persoonlijke 
uitnodiging. 

Inloopmiddagen
Kunt u niet aanwezig zijn? Om ieder-
een de kans te geven kennis te ne-
men van onze plannen, organiseren 
wij naast de informatieavonden een 
aantal inloopmiddagen. Uiteraard 
kunt u hier ook uw vragen stellen. 

-
centrum ‘De Horst’

Beheer overnemen
Vindt u het jammer dat het be-
staande groen bij u in de buurt 
wordt omgevormd tot gazon? 
Wij bieden buurtbewoners de 
mogelijkheid om het beheer van 
openbaar groen van ons over te 
nemen. Hierdoor blijft het groen 
behouden door en voor u. Infor-
meert u naar de mogelijkheden.

Inspraak
B en w verlenen acht weken inspraak 
op het plan voor de omvormingen in 
de drie dorpen. U kunt de tekeningen 
inzien op de informatieavond, inloop-
middagen, bij de publieksbalie in het 
gemeentehuis of via www.bronckhorst.nl

 Plannen en projecten in uw buurt.

Omvormingen openbaar groen Hengelo, Keijenborg en Velswijk  Kom naar de informatieavond!

Achterhoek (ODA) officieel van 
start gegaan met zijn werkzaam-
heden. De ODA voert wettelijke mi-
lieutaken uit voor tien gemeenten, 
waaronder Bronckhorst, en de 
provincie Gelderland. Hierbij gaat 
het om vergunningverlening, toe-
zicht, handhaving en advisering. 
De nieuwe Omgevingsdienst werkt 
vanuit het gemeentehuis in 
Bronckhorst. Voor meer informatie 
kijk op www.odachterhoek.nl. 

Gemeenten blijven het eerste loket                                       
Voor u als inwoner verandert er op 
het gebied van de aanvraag van 
vergunningen in feite niets. U kunt 
nog steeds voor de aanvraag van 
(milieu)vergunningen terecht bij 
de gemeente. Dit geldt ook voor 
vragen over het toezicht en de 
handhaving. De gemeenten en de 
provincie blijven bestuurlijk ver-
antwoordelijk voor de uitvoering 
van de milieutaken. Zij hebben 
opdracht gegeven aan de Omge-
vingsdienst Achterhoek om die 
taken voor hen goed uit te voeren.

Omgevingsdienst 
Achterhoek voert 
nu milieutaken uit 
voor gemeente

plaats van de container die tijdelijk op 
het milieuparkje in Hummelo te vin-
den was. 

Alle locaties van containers en de 
adressen waar u de zakken kunt ver-
krijgen, vindt u op www.berkelmilieu.nl

Omgevingsdienst 

Achterhoek

Na

Voor 



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.

Op 10 april hebben ca. 20 kinderen uit Hengelo geholpen bij het maken van 
een zogenaamde takkenril (wal/heg van gesnoeide takken) op het avonturen-
eiland dat in Park De Bleijke in het dorp komt. Samen met Dorpsbelang 
Hengelo en medewerkers van de gemeente hebben ze heel wat werk verzet. 
Zo krijgt de nieuwe inrichting van park De Bleijke steeds meer vorm!Een vrijwilligersorganisatie soepel 

laten draaien, brengt soms heel wat 

met zich mee. Het vraagt om men-
senkennis, kennis van wet- en regel-
geving en meebewegen op ontwikke-
lingen en trends. Wellicht kunt u daar 
wel wat steun bij gebruiken. Hiervoor 
is het Steunpunt Vrijwilligerswerk, 
een digitaal verzamelpunt waar veel 
handige informatie over vrijwilligers-
werk te vinden is. Neemt u eens een 
kijkje bij het Steunpunt: www.bronck-
horst.nl/vrijwilligerswerk. 

Handje nodig?
Hebt u op korte termijn handjes nodig 
voor activiteiten bij uw vereniging of 
organisatie? Vergeet dan niet uw 

vacature of klus te melden bij de 
vacaturebank. Deze is ook via www.
bronckhorst.nl/vrijwilligerswerk 
te bereiken. 

Handje helpen?
Wilt u een club of groep wel een 
handje helpen? Schroom niet en 
bied uw kennis en kunde aan via de 
vacaturebank van het steunpunt 
vrijwilligerswerk. 
U vindt hier ook 
actuele vacatures. 
Wie weet zit er een 
leuke uitdaging 
voor u tussen!

Steunpunt Vrijwilligerswerk
Het digitale verzamelpunt voor en over vrijwilligerswerk

Raadsvergadering 
25 april 2013
Op 25 april vergadert de gemeente-
raad in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. De openbare vergadering be-
gint om 20.00 uur. U bent van harte 
welkom om deze vergadering bij te 
wonen. Op de agenda staan onder 
meer de volgende onderwerpen:

 Dit bestemmingsplan betreft 
 een nieuwe vestiging van een 

melkrundveebedrijf aan de Bonte 
Koeweg 4 in Baak. Op basis van 
een zienswijze is het bestem-
mingsplan aangepast (het aantal 
te houden dieren wordt vastgelegd 

(regel 3.5.1 sub f)). De raad wordt 
gevraagd met het gewijzigde be-
stemmingsplan in te stemmen

 Ieder jaar controleren wij intern of 
wij volgens de regels werken. Hier-
voor is een normen- en toetsings-
kader opgesteld. In het normen-
kader staat alle relevante regel-
geving van hogere overheden en 
van onze gemeente zelf. Dit kader 
is aangepast op basis van de nieuwe 

wet- en regelgeving en ligt daarom 
ter kennisgeving voor aan de raad 

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

horen?
Tijdens de raadsvergaderingen kan 

 worden ingesproken. Over on-
derwerpen  
kunt u inspreken tijdens de Rondeta-
felgesprekken of commissieverga-
dering, iedere tweede woensdag en 
donderdag van de maand. Over on-
derwerpen 

 heeft u hiervoor de moge-
lijkheid tijdens het agendapunt 
‘Mogelijkheid tot inspreken over 

niet-geagendeerde onderwerpen’ 
in de commissievergadering (iedere 
tweede donderdag van de maand).

Voor het inspreekrecht geldt een 
aantal spelregels, zoals min. 48 uur 
voor de vergadering aanmelden 
en spreektijd max. 5 minuten per 
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 
onderwerpen 
die op de agen-
da staan verwij-
zen wij u naar 
www.bronck-
horst.nl of scan 
de QR-code. 

Vele handen maken licht werk!

 demonstraties, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 19 mei 2013 van 11.00 tot 17.00 uur, 
 ijsboerderij De Steenoven

08.00 tot 17.00 uur, De Boedelhof

 vogelschieten, kinderoptocht, feestavond met live-muziek met in pauze loterij, tijdelijke gebruiks-
vergunning gebouw, 5 juli van 11.00 tot 01.30 uur en 6 juli van 13.00 tot 01.30 uur, ontheffing art. 35 
Drank- en Horecawet, 5 juli van 19.30 tot 01.30 uur en 6 juli 2013 van 13.30 tot 01.30 uur, stichting 
Oranjefeest Medlertol

van 14.00 tot 17.00 uur, Ieselkapel Zomerfeest

Een ieder kan tot het moment dat het besluit is genomen, een zienswijze op de bovenstaande 
ingekomen aanvragen naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de 
gemeente.  

Ontvangen op 4 april 2013:

Ontvangen op 5 april 2013:

Ontvangen op 6 april 2013:

Ontvangen op 10 april 2013:

Ontvangen op 11 april 2013:

Ontvangen op 25 maart 2013:

Ontvangen op 29 maart 2013:

Ontvangen op 3 april 2013:

Aanvragen

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

Smedekinck

Verzonden op 5 april 2013:

Verzonden op 9 april 2013:

Verzonden op 10 april 2013:

van 2 beuken

 kamers
Verzonden op 11 april 2013:

afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

t/m 7 juli 2013 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer

Raadhuisstraat, tussen de Schoolstraat en de Kervelseweg, van 19.30 tot 20.30 uur afgesloten 
voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

Verleende vergunningen

Uit de raad



Openbare bekendmakingen - vervolg

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

Voorbereiding bestemmingsplan ‘Buitengebied; Natuurbegraafplaats 
’t Zand Hengelo (Gld)’ (melding art. 1.3.1 Bro)

Bestemmingsplannen

VROM Starterslening gemeente Bronckhorst

Mandatering benoeming gemeentelijke lijkschouwer

Gemeentelijke regelgeving algemeen

GOLFCLUB ‘T ZELLE
Varsselseweg 45 Hengelo Gld
Tel. (0575) 467 533. www.gczelle.nl

OOK

AANTREKKELIJKE

AANBIEDINGEN

VOOR VRIJE

GOLFERS!

Gratis proefles op donderdag 25 april
tussen 17.00 en 19.00 uur
voor een eerste kennismaking met de golfsport. U bent van harte welkom!

18 holes wedstrijdbaan

9 holes par-3 baan

Driving range

Chipping green

Putting greens

Deskundige golfpro’s

Actieve business-club

Uitgebreide golfshop

Clubhuis met restaurant

W i l t  u  l e r e n  g o l f e n ?
B e z o e k  d e  G R AT I S  p r o e f l e s

Burgemeester Rijpstraat 10, 7021 CR  Zelhem   |   Tel. 0314 623253   |   www.ellensrestaurant.nl

“KrONINGS” MENU 

R E S T A U R A N T    Z A L E N

Kroningsmenu voor twee 

personen inclusief

prachtig kunst bord met 

staatsieportret van

koningin Beatrix

€ 75,=

vanaf 17 april, reserveren gewenst.

Voorgerechten proeverij met: 
carpaccio van rund, gamba in tempura met bloody marie en een 
glaasje lams cremesoep 

Duo van Rose kalfsoester in Argentijnse noten-kruiden korst en een 
medaillon van varkenshaas met paddestoelen en brie overbakken.

of

Dorade Royal op risotto geserveerd met een saus van rode 
gepofte paprika.
 

Panna Cotta Liquor 43 met sinaasappelsaus en marmelade, 
met een bolletje bitterkoekjes/ammerettini-ijs.  

tuin in! de tuin in!

GroenRijk Doetinchem

PotgrondECOStyle
Gazon AZ

Japanse
Azalea

Sierpot Eco

de tuin in!

van 5,99Dvoor

3,99

3 zakken voor

5,99vanaf

15,95

van 19,95Cvoor

14,95

Geldig van wo 17 t/m wo 24 april 2013. 

 



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 16 van
15 t/m 20 april

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

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

Zaterdag 8.00-20.00 uur

Grote Merken,
kleine prĳ zen!

Uw en onze
nieuwe Albert Heijn
Beste klant,

Wij zijn er achter de schermen al volop 

mee bezig; uw en onze nieuwe Albert 

Heijn Supermarkt.

Dit hebben wij al voor u geregeld:

komt er
is er

 gaan we lekker doen

 
gaat ook lukken

Graag zouden wij uw wensen willen horen! 

In uw en onze winkel staat de komende 

weken een wensenbox. Wij kijken meer en 

meer uit naar uw wensen.

Wij kijken er
enorm naar uit,
hopelijk u ook!
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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

I

koopavond
EXCLUSIEF 

VOOR
KLANTENPAS-

HOUDERS

20%
KORTING OP 

BIJNA ALLES!*

Donderdagavond 18 april 
18.00 - 21.00 uur

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel of kijk 

   op www.boerenbond-welkoop.nl/vipkoopavond

HENGELO, TOLDIJK, VORDEN EN
ZELHEM

www.welkoop.nl

150 Experts, altijd 1 bij u in de buurt!
 www.expert.nl/winkels

*Vraag in de winkel naar de voorwaarden. Actie is geldig t/m zondag 21 april 2013.

Expert maakt 

ruimte tegen 

inkoopprijs!*

De laatste modellen voor 

bodemprijzen! 

OP=OP
Nu of nooit!

MEENEEM-
PRIJZEN!

AKTIE DECO HOME
RUNNERLATEX
10 LITER WIT 
VAN € 62,95 
NU VOOR € 44,95
DECO HOME HARMSEN
ZELHEMSEWEG 21 
7255 PS HENGELO GLD
0575-464000

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

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
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Het is overigens de eerste keer dat de 
firma Beeftink demonstraties geeft 
met grote en kleine bos-, tuin- en 
parkmachines Ook de machines die 
gebruikt worden bij grondverzet en 
machinale bosbouw worden die dag 
tussen 9.00 en 16.00 uur gedemon-
streerd. Dat het bedrijf eveneens 
handelt in zand, grond en grind en 
houtsnippers zal duidelijk zichtbaar 
zijn. ‘Door drukke werkzaamheden 
hebben we eigenlijk nooit een open 
dag gehouden. Thans vinden we dat 
het hoog tijd wordt om te laten zien 
wat wij allemaal doen’, zo zegt Gerrit 
Beeftink. Samen met zijn echtgenote 
Karin, broer Harrie en diens vrouw 
Wilma vormen zij het bedrijf Beef-
tink. Eigenlijk VOF Beeftink maar 
als hommage aan de oprichter An-
toon Beeftink (de vader van Gerrit en 
Harrie) werd destijds besloten om de 
naam Fa. A. Beeftink & Zn. te hand-
haven.
Het was genoemde Antoon Beeftink 
die in 1956 een éénmanszaak begon. 
Gerrit Beeftink: ‘Dat was in het buurt-
schap Leesten, mijn vader startte daar 
als melkrijder en loonwerker. Later 
kwam daar het ‘grondverzet’ bij. Pa 

heeft destijds nog een groot aandeel 
geleverd bij het tot stand komen van 
plan Boonk (grondwerkzaamheden 
e.d.) In de loop der jaren heeft het 
bedrijf zich verder uitgebreid. In 
1984 werd ook de bosbouw opgepakt 
en is Beeftink & Zn. uitgegroeid tot 
specialist op dat gebied. Natuurmo-
numenten, Staatsbosbeheer, Gelders 
Landschap, Vitens e.d. behoren tot 
de vaste klantenkring. Naast werk-
zaamheden voor particulieren wordt 
ook veel werk gedaan voor diverse 
gemeentes waaronder de gemeente 
Bronckhorst. Een klantenkring die 
zich tot over de Duitse grens uit-
strekt. Gerrit Beeftink: ‘We verrich-
ten bijvoorbeeld werkzaamheden 
langs diverse kanalen bij Dortmund, 
klussen in Berlijn. Op het vliegveld 
in Dusseldorf houden wij de start en 
landingsbanen schoon en verder wat 
Nederland betreft zijn we in de mees-
te provincies actief’, zo zegt hij. In 
de wintermaanden is het bedrijf ook 
actief bij de gladheidbestrijding bij 
diverse supermarkten en industrie-
bedrijven in Vorden en omgeving als-
mede bij particulieren. Alle opdrach-
ten op welk gebied dan ook,die bin-

nenkomen worden door het bedrijf 
zelf uitgevoerd. In extreme situaties 
worden kranen ingehuurd. Beeftink 
& Zn. is trots op het keurmerk VCA 
dat staat voor Veiligheid, Checklist, 
Aannemers. Bij alles wat Beeftink 
doet, staat de veiligheid voor de tien 
medewerkers hoog in het vaandel.
Het bedrijf is in 2011 ook begon-
nen met reparaties, onderhoud en 
verkoop van nieuwe en gebruikte 
bos-, tuin- en parkmachines en is 
het dealer van de merken Etesia, 
Solo, Tym, Toro en Aspen, bij insi-
ders welbekend. De afdeling repa-
raties en onderhoud wordt gerund 
door Harrie Klein Zessink. Hij is ook 
de man, die namens het bedrijf bij 
de clientèle keuringen (VCA) ver-
richt. De meeste medewerkers zijn 
al jarenlang bij de firma werkzaam, 
waaronder bijvoorbeeld Wim Koet-
schruiter (bijna 30 jaar), de man die 
vorige week tijdens de bosbrand in 
het Groote Veld, de klepelmachine 
bestuurde. Tijdens de open dag zul-
len de medewerkers, met ieder zijn 
eigen kwaliteiten, de aanwezigen het 
één en ander uitleggen over de vele 
machines en hun mogelijkheden. Er 
is ook een zaagkloofmachine te zien 
die van boomstammen tot 30 cm 
doorsnee, brandhout maakt. Tevens 
een mobiele houtzagerij die onder 
andere gebinten zal zagen van stam-
men en bomen. Tijdens de show zijn 
er voor de bezoekers verschillende 
aanbiedingen en zo zegt de directie: 
‘de koffie staat de gehele dag klaar’!

Zaterdag 20 april open dag met tal van demonstraties

Fa. A. Beeftink en Zn. erkend 
loon/grondverzet en bosbouwbedrijf

Vorden - De bosbrand in het Groote Veld, hoe triest ook, waarover 
weekblad Contact vorige week uitvoerig heeft bericht, zorgde voor 
een ‘ongewild’ stukje publiciteit voor de firma A. Beeftink & Zn. Het 
bedrijf ontving namelijk vele positieve reacties over het optreden tij-
dens de brand, zo vertelde de directie. De grote klepelmachine die ter 
plekke werd ingezet om o.m. de weg vrij te maken voor de brandweer-
auto’s, is zaterdag 20 april tijdens de open dag van het bedrijf, aan de 
Joostinkweg 12 te Vorden, uiteraard ook te bewonderen.

Harrie (links) en Gerrit Beeftink.

Dan zullen voor ons spreken Willy en 
Cor Vesters uit Wezep over “het Pie-
terpad bij stukjes en beetjes”.

Het Pieterpad is wellicht de meest 
bekende lange afstandswandelroute 
van Nederland. Het is ca. 490 km van 
Pieterburen in Noord-Groningen naar 
de Sint Pietersberg in Zuid-Limburg, 

waar de route aansluit op andere Eu-
ropese langeafstands wandelingen.
De presentatie is een wandelverslag 
van het gehele Pieterpad , zoals dat 
bestond van 2000 tot 2010. Het ge-
heel bestaat uit 2 delen van 45 minu-
ten, afgewisseld met een pauze. Het 
is een Powerpoint presentatie met 
ruim 300 dia’s met de nodige ach-
tergrond informatie. De presentatie 
wordt muzikaal opgeluisterd door 
Cees van Dusseldorp.

Komt allen deze interessante middag
bijwonen!

PCOB-afdeling loopt Pieterpad
Vorden - Op donderdagmiddag 
25 april a.s te 14.30 uur houdt 
de PCOB afdeling Vorden in het 
Stampertje( Dorpscentrum) de 
maandelijkse bijeenkomst.

Voor mensen die iets minder ver wil-
len fietsen en gebruik maken van een 
‘gewone’ fiets, complete gezinnen, 
en mensen die beschikken over een 
fiets met trapondersteuning, zijn er 
tochten uitgezet met lengtes van 30 
en 50 kilometer. Deze tochten voe-
ren door de bosrijke omgeving van 
Ruurlo, Barchem, Medler en Linde en 
voeren deels over onverharde wegen 
en prachtige vrijliggende fietspaden, 
zodat de fietsers niet of nauwelijks 
gestoord worden door voorbijrazend 
autoverkeer. Voor de langste afstand 
is er een controlepost in Barchem. 
Fietsers op de kortere afstand fietsen 
komen onderweg meerdere gelegen-
heden tegen waar een hapje of drank-
je genuttigd kan worden. In buurt-
schap ’t Medler is een onbemande 
controlepost ingericht. Deelnemers 
aan deze tochten kunnen starten tus-
sen 9.00 en 12.00 uur.
De beter geoefende fietsers kunnen 
deelnemen aan de toertochten met 
een lengte van 80 of 110 kilometer. 
Vanuit Zelhem voert de route via 
Heelweg naar het buitengebied van 
Aalten, waar de zogenaamde Aal-
tense Rug wordt opgezocht. Hier zijn 
enkele niet al te zware maar uitein-
delijk toch vermoeiende klimmetjes 
in de route opgenomen. Vanaf hier 
blijft de route licht glooien tot na de 
pauze. Ter hoogte van Breedevoort 
buigt de 110 kilometer af voor een 
eerste extra lus door het buitenge-
bied van Miste en Woold. Via bosge-
bied ’t Klooster voeren beide routes 
richting Vragender waar gepauzeerd 
kan worden. Na de pauze is er voor 
de 110 kilometer een tweede extra 

lus en in de omgeving van Lievelde 
buigen ze opnieuw af voor de derde
extra lus door het buitengebied van 
Eefsele en Beltrum. Bij Zieuwent ko-
men de routes voor de laatste maal 
samen om van hieruit terug te gaan
naar Zelhem. De route is ten opzichte
van vorig jaar nog weer aangepast en
verbeterd, waardoor er een nog mooi-
ere route tot stand is gekomen. Voor
deze afstanden kan er gestart worden
tussen 8.00 en 10.00 uur. 
Ook de ATB-ers kunnen op 28 april
aan hun trekken komen. Voor hen
zijn er routes uitgezet van 30 en 50
km. De routes voeren rondom Zel-
hem, en doen alle mooie stukken
aan die ook tijdens de winterse veld-
toertochten aan bod kwamen. Hier-
bij moet gedacht worden aan het
bosgebied tussen Zelhem en Ruurlo,
de Kappenbulten, Haankheide en 
Slangenburg en ook de Langenberg.
Starten voor deze tochten kan tus-
sen 9.00 en 10.30 uur. Speciaal voor
de jeugd is de Stichting Kanjers voor
Kanjers aanwezig. Nadere informatie
hierover vindt u op hun website en 
een artikel in Contact. 
Startplaats voor alle toertochten is
de kantine van sportvereniging Ze-
los aan de Halseweg in Zelhem. De 
kosten voor deelname zijn conform 
de geldende regeling van de Neder-
landse Toerfiets Unie. Inschrijving via
Scan & Go is hierbij mogelijk! Nadere
informatie over deze tochten is ver-
krijgbaar op de website van Toerclub
Zelhem www.toerclubzelhem.nl, per
mail via info@toerclubzelhem.nl of
na 18.00 uur bij Evenard Lieverdink,
tel. 0314-641618.

Gezinstochten, ATB-tochten en ‘race’-toertochten

Fietstoertochten 
Rondje Achterhoek
Zelhem - Zondag 28 april verzorgt Toerclub Zelhem haar jaarlijkse
fietstoertocht(en) ‘Rondje Achterhoek’. Deze toertochten, die al sinds
het begin van de jaren ‘80 worden georganiseerd, trekken jaarlijks veel
deelnemers, die iedere keer weer versteld staan van de mooie en afwis-
selende routes die door de leden van Toerclub Zelhem zijn uitgezet.

Voor de klanten was het de taak om te raden hoeveel eieren hier in zaten me-
vrouw Fokkink had goed geteld of gegokt en heeft de waardebon gewonnen.

2e paasdag bij Groenrijk 
Doetinchem

Doetinchem - Het zonnetje scheen, het leek wel voorjaar, maar het was
buiten nog ijzig koud. Maar de Paashaas was druk geweest en had een
grote glazen vaas gevuld met paaseieren.

Toldijk - Uitslag van de eerste competitieavond 
van de zesde ronde van Bridgeclub Bronk-
horst gespeeld op donderdag 11 april 2013 
te Toldijk.A-lijn: 1. Gerrit Oldenhave & Bert 
Deunk 61,46%; 2. Diny Hartelman & Hans 
Jansen 58,85%; 3. Hennie van Druten & Gon-
nie Hulleman 56,25%. B-lijn: 1. Theo Damen 
& Theo Schut 66,37% 2. Wim van Wanrooij & 
Theo van Aalst 59,23%; 2. Aartje Bernards & 
Pop Grizell 59,23%. C-lijn: 1. Marietje Geurts 
& Greet Jansen 72,40%; 2. Jos Jehee & Theo 
Geurts 64,06%; 3. Paulien Gasseling & Mini Pe-
ters 50,52%.

De zusjes Geurts-Jansen lieten deze avond op 
wel heel sterke wijze van zich spreken. Donder-
dag 18 april spelen we de tweede avond van de-
ze laatste competitieronde. Kunt u de komende 
avond niet aanwezig zijn? Meldt u zich dan zo 
snel mogelijk af. U doet dat met een sms naar 
06-28633453 (inspreken lukt niet!) of door te 
mailen naar bcbronkhorst@hotmail.nl.

B r i d g e n

De kerkenraad roept allen op om ds. Van Zoelen een warm welkom 
te geven in de gemeente en nodigt iedereen van harte uit om de 
kerkdienst bij te wonen. Na de dienst kan de predikant en haar 
echtgenoot persoonlijk worden verwelkomd en ontmoet tijdens 
een informele receptie in Het Anker. Wees welkom!

Intrededienst ds. van 
Zoelen Steenderen
Steenderen - Op zondag 21 april wordt ds. Fini van Zoelen 
bevestigd als predikant van de Protestantse Gemeente Steen-
deren en Bronkhorst. De intrededienst vindt om 14.00 uur 
plaats in de Remigiuskerk in Steenderen.

Hoog Keppel - Focus
18 april: Longa D3 - Focus D1, 
aanvang 20.30 uur. 20 april: 
V.C.V. D2 - Focus D2, aanvang 
18.00 uur. Wivoc D2 - Focus D3, 

aanvang 17.00 uur. WIK Steen-
deren H1 - Focus H1, aanvang 
15.30 uur. Marvo MA1 - Focus 
MA1, aanvang 15.00 uur. Pajo-
dos C1 - Focus MC1, aanvang 
13.00 uur. V.C.V. MC4 - Focus 
MC2, aanvang 12.00 uur.

V o l l e y b a l
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Joyce Gouda valt op door haar sur-
realistische schilderijen met mixed 
media technieken. Zelf noemt ze het 
liever ‘net niet waar’ kunst, waarbij 
alles te combineren is en dat vooral 
met veel plezier gemaakt. Verras-
sende kleurcombinaties en sprook-
jesachtige of gewaagde thema’s zijn 
kenmerkend voor haar stijl.

Momenteel werkt Joyce aan het op-
zetten van het bedrijf Artatouille, 
dat staat voor een diversiteit aan 
kunstgerelateerde producten zoals 
schilderijen, tassen, rokjes en hand-
made hebbedingen. Daarnaast zal 
Artatouille zich richten op work-
shops, een Kunstbus op locatie voor 
kinderfeestjes en beeldende therapie. 
Artatouille zal per 1 mei aanstaande 
starten met diverse activiteiten, een 
gloed nieuwe website en webshop. 
Tijdens de expositie kunnen bezoe-
kers kennis maken met wat Joyce 
Gouda en Artatouille te bieden heeft.
Fotoclub Bokeh, een vakterm voor 
‘onscherpte’ in de fotografie, is een 
groep enthousiaste mannen en vrou-

wen uit Steenderen en omgeving
met plezier in het fotograferen. Een 
enkeling fotografeert ook vakmatig
terwijl de anderen het voornamelijk 
als hobby uitoefenen. Tijdens één 
van de bijeenkomsten werd bespro-
ken om mee te doen aan de expositie
in Zaal Heezen, waar Joyce Gouda al
met onder meer haar schilderwerken
zou exposeren. Alle deelnemers rea-
geerden enthousiast.
Fotoclub Bokeh toont per deelnemer
een eigen thema waarbinnen foto’s
worden geëxposeerd. Van 3 mei t/m
12 mei kunnen bezoekers werk bekij-
ken van Harold Aalderink, Jan Ade-
laar, Ada Boesveld, Hannie de Bruin,
Jan Korens, Menno Leistra, Hetty
Smit en Folkert Wijmenga.

Bezoekers kunnen bij Zaal Heezen ge-
bruikmaken van een expositieaanbie-
ding ‘kopje koffie met appelgebak’.
De expositie bij zaal Heezen is tijdens
de Kunst10daagse Bronckhorst dage-
lijks, met uitzondering van maandag
6 mei en zaterdag 11 mei, te bezoe-
ken van 12.00 tot 17.00 uur.

Expositie bij Zaal Heezen tijdens Kunst10daagse
Fotocollectief Bokeh en 
Joyce Gouda

Steenderen - Tijdens de Kunst10daagse Bronckhorst, van 3 tot en met
12 mei, zal in Zaal Heezen te Steenderen een expositie te zien zijn van
Kunstenares Joyce Gouda en van Fotocollectief Bokeh. Zaal open van
12.00 tot 17.00 uur.

Werk van Joyce Gouda.

WAT IS DE FILOSOFIE?
Het basisprincipe ligt in de Moves& 
Skills zoals René Meulensteen (as-
sistent-trainer van Alex Ferguson) 
deze aanleert bij de selectiespelers 
van Manchester United.Wij zijn van 
mening dat kinderen veel meer met 
een voetbal moeten doen dan‘direct 
afspelen’. Bij ons moeten ze de bal 
als een instrument gebruiken om de 
voetbalwereld (het speelveld) te ver-
kennen en zo hun eigen voetbalgren-
zen te ontdekken.

WAAR EN WANNEER WORDEN DE 
TECHNIEK KAMPIOENSCHAPPEN 
GEHOUDEN?
De Nederlandse Techniek Kampioen-
schappen voetbal wordt het gehele 
jaar door georganiseerd bij zo’n 120 
clubs, verspreidt door geheel Neder-
land, zo ook bij PAX. De finaledag 
voor de locatiewinnaars wordt ge-
houden op zondag27oktober 2013op 
het Nationale Sportcentrum Papen-
dal te Arnhem.
 
WAT GAAN DE VOETBALLERSOP 
DEZE DAG DOEN?
Voetballers in de leeftijd van 6 tot 
en met 14 jaar kunnen aan het NTK 
deelnemen en worden in de ochtend 

in kleine groepjes verdeeld van maxi-
maal 12 kinderen. Onder begeleiding 
van de eigen clubtrainers van PAX 
(die door een techniektrainer van de 
René Meulensteen Academy speciaal 
hiervoor zijn opgeleid) gaan ze trai-
nen op voetbaltechniek in Moves & 
Skills oefen- en spelvormen. Na een 
goede lunch gaan we in de middag 
beginnen met Moves & Skills oefen- 
en wedstrijdvormen waarbij uitslui-
tend zal worden gelet op de techniek. 
 Maar het belangrijkste is dat alle 
kinderen meedoen en zij de Moves & 
Skills gaan aanleren. Elke voetballer(-
ster) is welkom en niet alleen maar 
de ‘goeie’. Dus iedereen is een ‘win-
naar’. Iedereen op deze dag leeft als 
een ‘kampioen’,traint als een ‘kam-
pioen’ en speelt als een ‘kampioen’. 
 
WAT KRIJGEN ZE HIERVOOR?
De voetballers ontvangen vooraf op 
die dag een bal en een mooi voetbal-
shirt om in te trainen, een verzorgde 
lunch en op het einde een diploma 
waarop staat wat ze geleerd hebben, 
een voetbalmagazine GOAL!én voor 
iedere deelnemer een speciale Moves 
& Skills-medaille. Deze hele dag kost 
40 euro per deelnemer inclusief alle 
genoemde extra’s. 

PAX VERDIENT ER OOK AAN
De clubs die het NTK 2013 willen 
ontvangen belonen wij met een gra-
tis opleiding voor de trainers van de 
club waarbij de eerstelijns visie van 
René Meulensteen zowel in theorie 
als in de praktijk gegeven wordt. 
Als naslagwerk krijgen ze een DVD 
mee waar alles op staat. De trainers 
die op het veld staan worden tevens 
voorzien van een mooie herkenbare 
sweater. Zo hopen wij gezamenlijk 
een mooi evenement neer te zetten 
wat voor alle partijen (kinderen, club 
en organisatie)een feestje mag zijn. 
 
DE UITEINDELIJKE WINNAARS
Op de landelijk finaledag zal René 
Meulensteen met collega’s van Man-
chester United aanwezig zijn om de 
prijzen aan de winnaars uit te rei-
ken. De uiteindelijke landelijke win-
naars bezoeken als hoofdprijs twee 
dagen de grootste voetbalclub van 
de wereld, Manchester United!Daar 
brengen ze een bezoek aan de Hall of 
Fame en gaan ze naar de Fanshop van 
‘the Theater of Dreams’. (onder voor-
behoud) Natuurlijk gaan ze naar Old 
Trafford voor het bekijken van een 
wedstrijd uit de Premiership. 

 Voor opgave voor het NTK 2013,alle 
deelnemende clubs en haarlocaties 
met data en verdere informatie kijk 
op: www.moves-skills.nl of 
www.sportpartners.nl

Woensdag 1 mei

Nederlands Techniek 
Kampioenschap bij Pax
Hengelo - In 2013 wordt voor de zevende keer het Nederlandse Tech-
niek Kampioenschap (NTK) voetbal georganiseerd; het grootste voet-
balevenement ter wereld! Ook bij jou in de buurt. Dit jaar verwachten 
wij 8.000 kinderen bij 120 deelnemende voetbalclubs.

Er zullen allerlei typen verhuurcam-
pers te zien zijn en tevens zal er een 
ruim assortiment van verkoopcam-
pers uitgestald staan in diverse prijs-
klassen. Alle verschillende type cam-
pers zijn te bezichtigen, waaronder de 
buscampers, semi-integraal campers, 
integraal campers en alkoofcampers. 
Zit uw droomcamper er niet bij? Dan 
zoekt Oortgiese de juiste camper. Voor 
zowel verhuur als verkoop zullen er 
verschillende interessante aanbiedin-
gen zijn. Daarnaast presenteert Oor-
tgiese de andere diensten waaronder 
stalling, onderhoud en reparatie en 
een ruim assortiment aan camperac-
cessoires.Voor wie zijn eigen camper 
wil verkopen, bestaat er de gelegen-
heid om deze op de open dag neer te 

zetten. Neem dan voor de open dag 
contact op en Oortgiese zal bemidde-
len bij de verkoop. Dit alles is te bewon-
deren onder het genot van een hapje 
en een drankje. Ook aan de kleinsten 

is gedacht, er is ook vermaak voor de 
kinderen. Iedereen is de 20ste van har-
te welkom op de Broekstraat 11 A in 
Baak! Interesse of vragen? Neem dan 
contact op via (06) 3010 1122.

Open dag en officiële opening vernieuwde 
Oortgiese Camperverhuur Baak
Baak - Op zaterdag 20 april is 
de officiële opening van het ver-
nieuwde Oortgiese Camperver-
huur! De nieuwe eigenaren pak-
ken groots uit met een feestelijke 
open dag van 10.00 tot 18.00 uur, 
waarbij het gehele bedrijf en alle 
campers te bewonderen zijn.

Oortgiesen Camperverhuur houdt open dag en officiële opening op 20 april.

Klikken en tikken
Mensen die willen weten wat er in hun eigen buurt te vin-
den is om het leven gemakkelijker en leuker te maken, 
kunnen terecht op de website. De website is zo gemaakt dat 
je slechts hoeft te ‘klikken of tikken’ op een plaatje om bij 
informatie te komen. Praktische informatie over zorg, wel-
zijn en wonen, maar ook bijvoorbeeld om te kijken of er iets 
leuks te doen is in de buurt, of om gemaksdiensten aan huis 
te bestellen, zoals de kapper, een bibliotheekboek of een 
klusjesman. Mensen kunnen ook meteen iemand spreken 
én zien via beeldbellen. En voor de liefhebbers staan er ook 
nog allerlei spelletjes op.

Leefbare Achterhoek
De deelnemende organisaties maken Achterhoek Connect 
tot een regionale, digitale ontmoetingsplaats die contact, 
gemak, welzijn, entertainment, wonen en zorg bij alle bur-
gers van de Achterhoek thuis brengt. Op een gemakkelijke, 
overzichtelijke en toegankelijke manier. Door het virtueel 

verbinden van mensen in buurten en wijken, kan een ge-
isoleerde positie van mensen worden tegengegaan. Op ter-
mijn biedt Achterhoek Connect ook de mogelijkheid om op
een afgeschermde omgeving persoonlijke zorg op afstand te
ontvangen, wat nog verder bijdraagt aan de mogelijkheid
veilig en zelfstandig thuis te wonen, ook als de gezondheid
en mobiliteit minder wordt. Samen werken wij zo aan een
‘leefbare Achterhoek’, nu en in de toekomst.

Achterhoek Connect groeit
Achterhoek Connect is ontstaan uit een initiatief van Sen-
sire waarbij steeds meer deelnemers aanhaken. De pioniers
van het eerste uur zijn naast Sensire: Betula, Food Connect,
Bibliotheek Oost-Achterhoek, Bibliotheek West-Achterhoek,
Kruiswerk Achterhoek, Slingeland Ziekenhuis, Weevers Gra-
fimedia en de gemeenten Berkelland en Bronckhorst. Het 
aantal diensten en het verspreidingsgebied zal zich steeds
meer uitbreiden, zodat uiteindelijk iedereen die in de Ach-
terhoek woont de informatie en organisaties uit zijn buurt
zal kunnen vinden op deze website. Bedrijven, organisaties
of initiatieven die kunnen bijdragen aan een prettig leefkli-
maat door gemak en service aan huis te bieden en mensen
bij elkaar te brengen, kunnen ook deelnemen aan Achter-
hoek Connect. Door hun idee en contactgegevens te mailen
naar: achterhoekconnect@gmail.com

Achterhoekconnect.nl gelanceerd
Regio - Op 8 april werd de website www.Achterhoek-
connect.nl gelanceerd. Achterhoek Connect is van en 
voor iedereen in de Achterhoek en brengt mensen on-
derling en met allerlei plaatselijke initiatieven, orga-
nisaties en bedrijven in contact, in hun eigen buurt.

Met de afstanden 6, 12, 18, 24, 30 km. Men kan starten bij de ”Varsselse 
Molen”. Kijk voor meer informatie op: www.wandelverenigingvarssel.nl

W a n d e l t o c h t
Hengelo - De wandel vereniging Varssel houdt op zaterdag 20 
april haar jaarlijkse wandeltocht.

De website bevat veel informatie 
over Keijenborg. Het gaat zowel 

over de geschiedenis als over actu-
ele onderwerpen zoals de sluiting 
van Maria Postel en de plannen 
met de groenperken in het dorp. 
Ook andere zaken waar de Dorps-
raad mee bezig is komen aan bod. 
De bewoners van Keijenborg wor-
den uitgenodigd om te reageren 
via de contactknop op de website. 

De Dorpsraad hoort graag uw 
mening en wat er speelt.

Nieuwe website 
Dorpsraad Keijenborg
Keijenborg - De Stichting 
Dorpsraad Keijenborg en om-
streken heeft begin april ’13 
haar website vernieuwd. De 
nieuwe site www.keijenborg.
info is gemaakt door Silvie 
Bergervoet van Webdesign-
idee (www.webdesignidee.nl) 
uit Keijenborg.
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Op dit moment worden belangrijke 
taken van het Rijk naar de gemeen-
ten overgeheveld. Het gaat om de 
maatschappelijke ondersteuning, de 
jeugdzorg en de beschutte werkvoor-
ziening. Komend jaar komen die ta-
ken binnen de Participatiewet te val-
len. De Wmo-raad heeft als opdracht 
om het College van B&W te adviseren 
over hoe de organisatie en de uitvoe-
ring van deze taken het beste kan en 
daarvoor neemt de Raad de burger 
die (tijdelijk) onvoldoende voor zich-
zelf kan zorgen als vertrekpunt. De 
Raad bestaat daarom uit leden die be-
schikken over affiniteit, ervaring en 
kennis over en met de Maatschappe-
lijke Zorg, de Jeugdzorg en de Sociale 
Werkvoorziening. De nieuwe taken 
die de Participatiewet oplegt en het 
feit dat de gemeente voor bezuini-
gingen staat, hebben consequenties 
voor de wijze waarop de gemeente 
Bronckhorst sociale voorzieningen 
toekent aan haar inwoners. Op dit 
moment worden de Wet Werken 
naar vermogen, de overheveling van 
de AWBZ-begeleiding naar de Wmo 
en de transitie van Jeugdzorg (CJG) 
geïmplementeerd. De Wmo-raad zelf 
is daarom ook getransformeerd en 
heet nu Participatieraad (P-raad) en 
staat met deze nieuwe taken voor 
een uitbreiding van haar adviesbe-
voegdheden. De huidige Participa-

tieraad heeft al een aantal specialis-
ten op gebied van zorg en welzijn in 
haar midden, maar is nu speciaal op 
zoek naar inwoners van de gemeente 
Bronckhorst die kennis en ervaring 
hebben met de Jeugdzorg en de Psy-
chiatrie. Onafhankelijk voorzitter 
van de Participatieraad, mevrouw 
Mieke van den Broek (op de foto in 
het midden), zegt hierover: “Wij wil-
len als P-raad graag professioneel 
adviseren, dus met kennis van de 
materie, maar zeker ook met ken-
nis van de mensen om wie het gaat. 
Dat kan bijvoorbeeld als professio-
nal en ook als vertegenwoordiger 
van de doelgroep,zoals bijvoorbeeld 
het lidmaatschap van een cliënten-
raad, maar ook vanuit bestuurlijke 
betrokkenheid. De Raad wil een zo 
breed mogelijke vertegenwoordiging 
vanuit de samenleving zijn zodat de 
adviezen ook gegeven kunnen wor-
den vanuit de samenhang tussen de 
drie elementen. In de praktijk zie je 
vaak situaties waar alle soorten zorg 
nodig zijn binnen een gezin. Zowel 
de maatschappelijke zorg, als ook de 
zorg voor kind of jongere en daar-
naast de begeleiding bij het werk. On-
ze adviezen moeten ook helpen voor-
komen dat die verschillende diensten 
langs elkaar heen werken en tevens 
denken we dus ook mee over hoe je 
dit als gemeente professioneel orga-

niseert. Als kritische P-raad kijken 
we natuurlijk ook naar de efficiëntie 
van de aangeboden voorzieningen en 
hulp, want ondanks de bezuinigin-
gen moeten zoveel mogelijk mensen 
die voor de hulp in aanmerking ko-
men, ook daadwerkelijk geholpen 
worden. En mensen moeten zelf ook 
zo veel mogelijk zelfstandig kunnen 
blijven meedoen aan de samenleving. 
In de kernen van onze gemeente zie 
je nu ook dat er initiatieven ontstaan 
op het gebied van modern naober-
schap, waarmee burgers ook langer 
zelfstandig kunnen blijven. De P-
raad houdt zich op de hoogte van die 
ontwikkelingen, zodat de adviezen 
daar ook op kunnen aansluiten. De 
P-raad functioneert als een fijne club 
van mensen die samen zowel betrok-
kenheid als distantie inbrengen in de 
discussies naar aanleiding van een 
gevraagd of ongevraagd advies aan 
B&W. Daarmee houden ze samen 
de balans op orde. Er wordt ook sa-
men gelachen en ze helpen elkaar 
met het geven van informatie zodat 
iedereen goed op de hoogte blijft van 
de ontwikkelingen in de gemeente 
zelf, maar ook in de regio en uiter-
aard ook op landelijk niveau”. Wie 
komt de Participatieraad versterken? 
De P-raad en de werkgroepen Jeugd 
en Werk hebben u echt nodig! Wilt 
u meer weten over het werk van de 
Participatieraad of heeft u belangstel-
ling voor het lidmaatschap?, neem 
dan contact met hen op. Zij gaan dan 
graag met u in gesprek over uw kan-
didatuur. U kunt de P-raad bereiken 
via de gemeente Bronckhorst of per 
email: wmoraad@gmail.com
Ook kunt u de onafhankelijk voorzit-
ter van de P-raad, mevrouw Mieke 
van den Broek (06) 53946327 hier-
over bellen.

Participatieraad op zoek naar leden

Bronckhorst - Drie jaar geleden heeft de gemeente Bronckhorst de 
Wmo-raad opgericht. Van deze adviesraad heeft u de afgelopen pe-
riode regelmatig voorlichtende stukjes in dit Contact kunnen lezen; 
hoe inwoners invloed kunnen uitoefenen op het Zorg & Welzijn beleid 
in de gemeente. Deze Raad is nu op zoek naar nieuwe leden met ken-
nis en ervaring op het gebied van de Jeugdzorg en de Psychiatrie. De 
Raad heeft deze ervaringen nodig om ‘goed in te kunnen spelen’ op 
de komende wettelijke wijzigingen en onderbouwde input te kunnen 
geven aan het gemeentebestuur, zodat ‘iedereen mee kan blijven doen 
in de samenleving’.

Zondag 21 april

Kerkdienst Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap 
Hengelo
Hengelo - Mevrouw Hermien Bleumink – Nieuwenhuis uit Brummen
is zondag 21 april voorganger in de kerkdienst van de Vrijzinnige Ge-
loofsgemeenschap Hengelo. De aanvang van de dienst is om 10.30 uur
in de kleine kerk aan de Banninkstraat.

Wanneer je opgroeit in een jeugdzor-
ginstelling of een gezin met finan-
ciële problemen, is een onbezorgde 
jeugd alles behalve vanzelfsprekend. 
Net als de leuke dingen die kleur ge-
ven aan een kinderleven. Terwijl je als 
kind niets liever wil dan er gewoon 
bijhoren en meedoen met je vrienden 

en klasgenoten. Om dit mogelijk te 
kunnen maken, doet Kinderhulp van
21 tot en met 27 april een beroep op
uw vrijgevigheid. Laat alle kinderen
meedoen en geef aan de collectant!
Kinderhulp hoopt daarom op uw gift
tijdens de collecteweek van 21 tot en
met 27 april. Elk jaar gaan er ruim
20.000 collectanten op pad, dus grote
kans dat ze ook bij u langskomen.
Met uw gift steunt u niet alleen Kin-
derhulp, maar draagt u bij aan een 
mooiere samenleving waarin ieder-
een kan meedoen en meetelt.

Kinderhulp-collecte: 
omdat meedoen telt!
Regio - Het Nationaal Fonds Kin-
derhulp helpt al meer dan 50 jaar 
kinderen met minder kansen. 
Kinderen die vaak door geldge-
brek buitenspel staan.

De Quintusloop wordt georganiseerd 
binnen de Nationale Sportweek, een 
landelijk sportevenement dat een 
week lang, 20-27 april, in Nederland 
het sporten promoot en laat zien hoe 
gezond en vooral leuk sporten en 
bewegen is. Sportmasseur uit Steen-
deren, Frank de Vleeschouwer is 
aanwezig voor advies en een voet- of 
beenmassage. De plaatselijke onder-
nemers hebben de prijzen beschik-
baar gesteld.

Omdat er deze dag veel te doen is in
Hengelo, wordt geadviseerd te parke-
ren bij Albert Heijn en te lopen naar
de sporthal. De organisatie geeft dit 
de lopers ook aan.

Informatie over de kosten voor deel-
name en de te lopen routes, met daar-
bij het inschrijfformulier staat op de
website www.quintusloop.nl
Kijk ook op 
facebook.com/quintusloop.

Quintusloop Hengelo opening 
Sportweek Bronckhorst

Hengelo - Op zondag 21 april organiseren leden van Handbalvereni-
ging SV Quintus een hardloopevenement in het buitengebied van Hen-
gelo. De routes van 5 en10 kilometer starten bij Sporthal de Kamp.
Wethouder Sport en Cultuur van de gemeente Bronckhorst, de heer
Paul Seesing opent de Nationale Sportweek om 11.45 uur en zal om
12.00 uur het startsein geven voor de 5 kilometer en om 12.15 uur voor
de 10 kilometer.

Ze brengen mooie luisterliedjes, po-
pulaire hits van toen en nu en mee-

zingers. De avond begint om 20.00
uur en wordt gehouden in zaal Leem-
reis aan de Spalstraat. 

Tevens kunt u zich op deze avond op-
geven voor het jaarlijkse reisje. Ook
dames die geen lid zijn kunnen zich
hiervoor aanmelden.

Dinsdag 23 april
NVEV ledenavond
Hengelo - De NVEV afdeling Hen-
gelo houdt op dinsdag 23 april 
haar volgende ledenavond.Voor 
deze avond is het Duo Dion uit 
Dieren uitgenodigd.

De Rotaryclub zet zich al jarenlang in voor ‘goede doelen’. 
Peter van Zanten namens de Rotary:’ Zo hebben wij vo-
rig jaar de Pasman manege in Eefde van een omheining 
voorzien. Een oud lid van ons, Wim Riefel, is momenteel 
dirigent van het Zutphens Mannenkoor. Via hem zijn de 
contacten ontstaan, hetgeen er toe geleid heeft dat het 
koor 21 april een optreden in de Antoniuskerk zal geven 
en dat de opbrengst van het concert ten goede komt aan 
de verbouwing van het Heiligenbeeldenmuseum’, zo zegt 
hij. Na afloop van het benefietconcert bestaat de mogelijk-
heid om het museum te bezichtigen. In het Heiligenbeel-
denmuseum is o.m. een prachtig en recent gerestaureerd 

beeld van Lebuines tentoongesteld, afkomstig uit de ate-
liers van Cuypers en Stoltzenberg. Ook kan men enkele 
mini- altaartjes, te beschouwen als kerkelijk speelgoed uit 
vroegere tijden, aanschouwen. Deze zijn beschikbaar ge-
steld door Henk Ensink uit Deurningen. Ook zijn er exem-
plaren uit de eigen museumcollectie bij. De entree voor 
het concert bedraagt Euro 10,00 per persoon. Intussen is 
de kaartverkoop begonnen. In Vorden is dit mogelijk bij 
Visser Mode aan de Burg. Galleestraat en Bruna aan de 
Raadhuisstraat. Ook kan men per email kaarten reserve-
ren: concertkzm@gmail.com. De officiële opening van 
het seizoen vindt ook plaats op zondag 21 april. Deze zal 
geschieden om 13.00 uur door Pierre Cuypers jr, achter-
kleinzoon van de bouwmeester. Het Heiligenbeeldenmu-
seum is vanaf zondag 21 april t/m donderdag 31 oktober, 
iedere dinsdag, donderdag en zondag van 11.00 uur tot 
17.00 uur geopend, alsmede op Tweede Pinksterdag en op 
Gratis Museumdag. 
Voor informatie en reserveringen van groepen kan men 
bellen met de VVV te Vorden telefoon 0575- 553222. 
Zie ook website www.heiligenbeeldenmuseum.nl

Concert Zutphens Mannenkoor in 
Heiligenbeeldenmuseum Kranenburg
Vorden - Het Heiligenbeeldenmuseum in de Anto-
niuskerk op de Kranenburg te Vorden, ondergaat 
momenteel een ingrijpende verbouwing. De Rotary 
Vorden – Zutphen maakt een extra financiële im-
puls mogelijk door het organiseren van een concert. 
Het Koninklijk Zutphens Mannenkoor verzorgt op 
zondagmiddag 21 april een optreden. Het concert 
begint om 15.00 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur.
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IJssel
computerservice

*

*

Velen van ons (her)kennen het wel: Afslanken, maar het lukt niet 
of het is in je eentje niet vol te houden. “Welzijnspraktijk Vital 
Care houdt een Weight Loss Challenge die dit makkelijker maakt”, 
vertelt welzijnscoach Jerna Bruggink”.

“Het is een fantastische uitdaging 
om te leren om op een verantwoor-
de en gezonde manier bewust(er) 
met voeding om te gaan, een ander 
eetpatroon aan te leren en zodoende 
gewicht te verliezen”, vervolgt ze. 
Tijdens 12 wekelijkse bijeenkom-
sten motiveren en stimuleren we 
elkaar. Tegelijkertijd wordt je bege-
leid door een persoonlijke coach en 
we “strijden” met z’n allen! 

Iedereen vanaf 18 jaar die wil af-
slanken, van 5 tot 50 kilo, kan hier-
aan meedoen. De deelnemers kun-
nen zelf bepalen welke methode ze 
het liefst gebruiken. Zelf bieden we 
ook een afslankprogramma aan; 
het is niet verplicht dit programma 
te gebruiken. Er is op deze manier 
een stok achter de deur om het ook 
echt vol te houden.

Er wordt in de sessies juist ook bij-
gehouden hoe het van binnen met 
het lichaam gaat. “Een crashdieet is 
niet gezond en dat kun je meten! 
Door middel van een lichaamsana-

lyse vooraf, kunnen we de verande-
ringen in het lichaam tijdens deze 
periode zien, vervolgt Jerna Brug-
gink.”

“In Hengelo (G) in huiselijke kring 
willen we een WLC starten op de 
donderdagavond 18 april. Afhanke-
lijk van wanneer de meeste deelne-
mers kunnen, is het ook mogelijk 
om een dinsdagavond of woensdag-
avond (of ochtend/middag) te kie-
zen. We zijn er voor iedereen als een 
persoonlijke coach. We werken sa-
men naar het persoonlijke doel van 
iedere deelnemer. Dat is de intentie 
van een Weight Loss Challenge”! 

Tijdens de 12 avonden leer je 
heel veel over voeding in het 
algemeen. De 1e avond is WOENS-
DAGAVOND 17 APRIL en is 
gratis. Daarna beslis je of je de 
hele cursus wilt doen. Plaats: 
Leliestraat 18, Hengelo G. Voor 
informatie en/of aanmelding 
bel naar Jerna Bruggink: 
06 - 55 166 420 of 0575 - 46 32 05. 

 ADVERTORIAL

Cursus voeding en afslanken:
Weight loss challenge

Lenting folietechniek & bestrating voor uw:

Straatwerk
Koivijver
Spiegelvijver
Natuurvijver
Aanhangerafdekking op maat
Reparatie van bijna alle voorkomende folies

Kijk voor meer informatie op www.lentingfb.nl

Nils Lenting
Zonnestraat 367255 BD Hengelo Gld.

We moeten echter terug naar het jaar 
2008 voor de laatste editie van Night 
of the Klomps. Het is daarom ook geen 
toeval dat sinds de laatste Night of the 
Klomps de kredietcrisis in volle hevig-
heid is losgebarsten en de wereld in de 
afgrond lijkt af te glijden…  Financiële 
markten storten in, overal breken oor-
logen uit en fabrikanten van antidepres-
siva draaien overuren.Maar die tijd is 
voorbij! Neerlands meest doldwaze band 
DOGZ en Koninklijke Harmonie Concor-
dia (beiden uit Hengelo Gld.) hebben de 
handen weer ineen geslagen, en beslo-
ten dat de mensheid weer een oppep-
per nodig heeft. Vanaf 25 mei 2013 zal 
overal de zon weer schijnen, de banken 
weer via het internet bereikbaar zijn en 
aardappels weer smaken alsof ze door 
oma gekookt zijn. Op 25 
mei 2013 zullen DOGZ 
en Concordia weer samen 
het podium betreden en 
weer een dramatisch, 
oergezellige Night of the 
Klomps organiseren. Maar 
net zoals bij de afgelopen 
edities, zal het weer een 
spektakel van jewelste 
worden; zangeressen van 
wereldniveau, bekende en 
beroemde gastmuzikan-
ten en bizarre acts zullen 
acte de présence geven. 

En dit alles onder de bezielende en beto-
verende klanken van DOGZ en Concor-
dia. Locatie voor deze top avond is het
Hietmaat-terrein aan de Zelhemseweg in
Hengelo Gld. Vanaf ongeveer 20.37 zal 
dit spektakel losbarsten en niet eerder
stoppen dan dat iedereen moe en vol-
daan is van de fraaiste muzikale klanken
sinds jaren. Kaarten voor dit muziek-
spektakel zijn voor een schijntje in de
voorverkoop te koop bij Expert Arend-
sen en Sportcentrum Aerofitt in Hengelo
Gld. Maar natuurlijk zullen de kaarten
ook aan de kassa bij Night of the Klomps
te koop zijn. Zorg dat je erbij bent, want
zelfs in deze bizarre tijden is uit goed
voor u! Voor de laatste informatie kijk je
natuurlijk op www.facebook.com/Dogz-
Music en www.dogz.nl

De redding is nabij!
Night Of the Klomps 2013 is in aantocht!

Hengelo - In 1492 werd Amerika door Columbus ontdekt, in 1938 werd de
eerste computer gebouwd, in 1969 liep de eerste mens op de maan en in
2003 werd de eerste editie van Night of the Klomps gehouden. Zomaar een
rijtje gebeurtenissen die wereld zoals wij die kennen, voorgoed veranderd
heeft. Op zich is een leven zonder Amerikaanse toestanden, computers en
moonwalkers nog wel voor te stellen, een leven zonder muziek (en dan met
name “Night of the Klomps”) is onvoorstelbaar en wens je je ergste vijand
nog niet toe.

V.l.n.r.: Bert Wissels, Richard Arendsen, Richard Oldenhave.

Tijdens dit evenement wordt de 
geschiedenis van de landbouwme-
chanisatie vanaf begin 1900 ten-
toongesteld. Aan de bezoekers wor-
den tal van stationaire motoren, 
werktuigen en tractoren getoond. 
Hiervan zijn de meeste nog in origi-
nele staat. Het is uniek dat al deze 
machines nog steeds in vol bedrijf 
zijn en men kan zien hoe er vroeger 
mee gewerkt werd. De OTMV is een 
landelijke vereniging met iets meer 
dan 6.300 leden. Hiervan komen er 
ruim 1.400 uit Gelderland. De deel-
nemers aan deze show komen van-
uit binnen- en buitenland, om hun 
machines aan u te showen. Dit jaar 
is het themamerk het merk Steyr. 
Hiervan zal, naast de vele andere 
merken, een uitgebreide collectie 
tractoren te zien zijn. Van al dit 
moois is ook nog authentiek beeld-

materiaal beschikbaar dat in de fes-
tivalbioscoop onder het genot van 
een hapje en een drankje bekeken 
kan worden. Op deze show is ook 
een markt aanwezig voor miniatu-
renverkoop, oude ambachten, oldti-
mer materialen en gereedschappen. 
De officiële openingshandeling van 
het evenement vindt op zaterdag-
morgen omstreeks 11.00 uur plaats 
door een prominent clublid. Voor 
deze jubileumviering is er speciaal 
een oldtimer trekker-trekbaan aan-
gelegd. Het gehele weekend is er de 
mogelijkheid om deel te nemen aan 
deze oldtimer trekker-trek. Voor 
trekker-trek dienen de tractoren 
van het bouwjaar 1980 of ouder te 
zijn! Wat valt er nog meer te zien? 
De gehele dag zijn er diverse de-
monstraties o.a. dorsen van koren, 
stationaire motoren, starten van 

gloeikoptractoren, grondverzetma-
chines, behendigheidswedstrijden 
voor oldtimers, Stichting Oldtrans-
port Achterhoek met vrachtwa-
gens, oude ambachten en nog veel 
meer. Voor de jeugd van 0-12 jaar 
is het leukste speelparadijs van 
Gelderland ‘Binkie’ beschikbaar 
en kunnen ze rondritten met een 
treintje over het terrein maken en 
zijn er nog tal van andere doe-acti-
viteiten. Voor de inwendige mens 
wordt natuurlijk ook gezorgd. Op 
zondag zal er omstreeks 14.30 uur 
een defilé plaatsvinden (mits het 
weer het toelaat) waarbij u alle 
oldtimers voorzien van deskundig 
commentaar aan u voorbij kunt 
zien trekken. Tijdens beide dagen is 
een hoogwerker aanwezig waarin u 
kunt plaatsnemen om te genieten 
van een grandioos vergezicht over 
de omgeving en het evenementen-
terrein. Nog meer informatie over 
dit unieke evenement is te vinden 
op de website van de vereniging 
(www.otmv-gelderland.nl).

OTMV

Het Agrarisch Verleden 
Herleeft

Doesburg - De Oude Trekker en Motoren Vereniging (OTMV) afde-
ling Gelderland, houdt op 20 en 21 april, voor de 25ste maal, het 
unieke evenement ‘Het Agrarisch Verleden Herleeft’. Dit tweedaag-
se evenement, dat voor de 25e maal wordt georganiseerd, vindt 
plaats bij ‘De IJsselhoeve’ aan de Eekstraat 15 te Doesburg.

Beeldende kunst, geschiedenis & letteren, monumentenzorg, muziek & theater 
en natuurbehoud. Het Prins Bernhard Cultuurfonds zet zich in voor cultuur die u raakt. 
Al vanaf € 4  per maand kleurt u mee. Ga naar www.cultuurfonds.nl.

Cultuur kleurt
het leven. 
Al voor € 4 kleurt 
u mee.

Word donateur

juist nu!
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Van 14 t/m 20 april 2013 gaan 60.000 
mensen de straat op om te collecte-
ren voor de Hartstichting. Met de 
opbrengst wordt de strijd aangegaan 
tegen hart- en vaatziekten. Er zijn 
1 miljoen hart- en vaatpatiënten in 
Nederland, dus iedereen kent wel ie-
mand die met deze ziekten te maken 
heeft. Een enorm maatschappelijk 
probleem met veel persoonlijk leed. 
Voor patiënten en hun omgeving ver-
andert een hart- of vaatziekte vaak 
hun leven. Zij moeten leren omgaan 

met beperkingen, angst en onzeker-
heid. Dat is ingrijpend. Niet alleen
voor de patiënt, maar ook voor hun
levenspartner en kinderen. Veel van
de collectanten hebben hart- en vaat-
ziekten van dichtbij meegemaakt.
Een belangrijke drijfveer om langs de
deuren te gaan. 

SAMEN STRIJDEN
Samen met collectanten, maar ook
donateurs, vrijwilligers, zorgverle-
ners, wetenschappers, medisch speci-
alisten, beleidsmakers en leerkrach-
ten gaat de Hartstichting de strijd aan
tegen hart- en vaatziekten. Het doel:
minder hart- en vaatziekten, minder
doden en minder ongemak en leed
voor patiënten.
De Hartstichting kan haar werk uit-
sluitend doen dankzij giften van de
Nederlandse bevolking. Van elke ont-
vangen euro besteedt de Hartstich-
ting € 0,82 aan wetenschappelijk on-
derzoek, patiëntenzorg, preventie en
voorlichting.

60.000 mensen de straat op 
voor de Hartstichting
Regio - Van 14 t/m 20 april 2013 
gaan 60.000 mensen de straat 
op om te collecteren voor de 
Hartstichting. Met de opbrengst 
wordt de strijd aangegaan tegen 
hart- en vaatziekten. Er zijn 1 
miljoen hart- en vaatpatiënten 
in Nederland, dus iedereen kent 
wel iemand die met deze ziekten 
te maken heeft. Een enorm maat-
schappelijk probleem met veel 
persoonlijk leed.

Het is verrassend hoeveel beeldend 
kunstenaars actief zijn in het dorp 
Ruurlo en omgeving: schilders, beeld-
houwers, keramisten en een kunst-
smid, zowel professionals als getalen-
teerde amateurs. Allemaal maken ze 
werk dat de moeite van een kennis-
making waard is. Dat kan gedurende 
beide Pinksterdagen (19 en 20 mei) 
tussen 10.00 en 17.00 uur. Voor wie 

altijd al eens heeft willen zien hoe-
veel creativiteit er achter de meestal 
gesloten deuren van kunstenaars 
schuil gaat, biedt de AtelierRoute 
Ruurlo een unieke gelegenheid. 

De deelnemende beeldend kunste-
naars bieden een eerste kennisma-
king aan in restaurant – partycen-
trum De Luifel. Als onderdeel van de 

AtelierRoute richten zij een kleine 
expositie in. De Luifel is daarmee het 
startpunt voor een tocht langs de ate-
liers. Daar ontvangt men een folder 
met plattegronden van het dorp en 
het buitengebied waarop de namen 
en adressen van de deelnemers staan 
aangegeven. De expositie in De Luifel 
is geopend op beide Pinksterdagen 
van 10.00 tot 18.00 uur. 

Op de website www.kunstkringruur-
lo.nl staat uitgebreide informatie 
over de AtelierRoute Ruurlo en het 
werk en de motivatie van de deelne-
mende kunstenaars. Een bezoek aan 
die site helpt bij het maken van een 
keuze van de te bezoeken ateliers.

Tijdens beide Pinksterdagen

Veel animo voor AtelierRoute Ruurlo

Ruurlo - De KunstKring Ruurlo is heel tevreden over het animo bij 
beeldend kunstenaars om deel te nemen aan de tijdens de Pinkster-
dagen te organiseren AtelierRoute Ruurlo. Inmiddels hebben zo’n 
twintig kunstenaars in Ruurlo en het buitengebied verklaard hun 
atelierdeuren open te zetten. Zij laten zien wat ze maken en hoe ze 
werken. Natuurlijk zijn er ook kunstwerken te koop en kan men zich 
aanmelden voor cursussen en workshops.

Fietsen of wandelen tijdens de Pinksterdagen? Ga dan langs de twintig open ateliers in Ruurlo en omgeving.

Hayloft ontstond begin 2011 uit 
de coverband ‘Black Out’ als een 
frisse, maar ervaren, band met een 
vernieuwd en uitgebreid repertoire 
van klassieke meezingers tot heden-
daagse hits. Hayloft wil gevarieerder, 
meeslepender maar vooral krach-
tiger zijn. In de band spelen Najara 
Pestman-zang, Jeffrey Siemes-drums 
en zang, Erik Berendsen-zang en gi-
taar, John Boerakker-bas en Michael 
Derksen-gitaar, toetsen en zang.

U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website 
Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het
programma willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org 
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Hayloft bij LIVE@IDEAAL

Zelhem - Woensdagavond 24 april speelt de band ‘Hayloft’ tussen 20.00
en 22.00 uur live in het radioprogrammalive@ideaal, dat vanuit Café
‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

Bij Boerderij Middelbeek was het 
een drukte van belang. Dat begon al 
rond de klok van half tien, wanneer 
de genodigden zich verzamelen voor 
de officiële openingshandeling door 
de vijf kleinkinderen onder toeziend 
oog van Tonny, Ina en Johan Kets en 
Dorien Brussen. Albert Scheper heet-
te de aanwezigen welkom en gaf het 
woord aan Piet Nederhoed, locatie-

manager van de kaasfabriek in Steen-
deren. Als boerenzoon, met het beeld 
van een boerderij van 40 jaar terug, 
vond hij het heel indrukwekkend 
wat de familie Kets heeft neergezet. 
“Ik moet zeggen dat het wel een heel 
verschil is. Ik wil jullie daarmee feli-
citeren,” zei hij. “Verder wil ik jullie 
complimenteren met de moed, durf 
en ondernemerschap om met zo’n 

project in deze tijd te beginnen.” Piet 
Nederhoed noemde de open uitstra-
ling, duurzaamheid en kwaliteit. 
“Wat de open uitstraling betreft: een 
koe is een buitendier en voor de bui-
tenwereld is het goed om te zien dat 
deze in de stal, maar toch buiten is. 
Jullie hebben ook weidemelk heb ik 
begrepen en daar zijn wij hier in de 
kaasfabriek in Steenderen erg blij 
mee. Wij produceren Milner kaas die 
van weidemelk wordt gemaakt en u 
bent een van de leveranciers daar-
van.” Vorig jaar werd een van hun 
kazen wereldkampioen: de Milner 
Masterpiece. “Waar het op neerkomt, 
is dat we kwalitatief goede kaas moe-
ten maken, maar daar heb je kwali-
tatief goede melk voor nodig. Ik heb 
begrepen dat u al jaren bekend staat 
om de goede kwaliteit van de melk, 
daar zijn wij als Campina erg blij 
mee.” Hij wenste de familie in de ex-
ploitatie van het bedrijf alle geluk en 
voorspoed toe en overhandigde hen 
de kampioenskaas als cadeau.
De kleinkinderen brachten ballon-
nen mee, die heel snel het luchtruim 
zochten. Daarna mochten ze aan het 
touw trekken waarna het plastic voor 
de naam van het bedrijf wegviel. Ook 
hun cadeaus mochten zij als eerste 
aan hun opa en oma geven: twee 
prachtige schilderijen van kleurige 
koeien voor in de nieuwe kantine. De 
familie mocht nog veel meer cadeaus 
en felicitaties ontvangen. Gedurende 
de dag kwamen daar, na het bekijken 
van de stal en zijn moderne technie-
ken, vele complimenten bij.

Foto’s van deze open dag staan op 
www.contact.nl

Enorme belangstelling voor 
Melkveebedrijf Kets in Toldijk

Toldijk - Vrijdag 12 april was de open dag bij Melkveebedrijf Kets, waar 
de nieuwe moderne stal kon worden bekeken en alle meewerkende be-
drijven zich presenteerden. De belangstelling was enorm: bijna 3000 
mensen kwamen naar de Zutphen Emmerikseweg.

Tonny, Ina en Johan Kets en Dorien Brussen keken toe hoe de kinderen de bedrijfsnaam 
onthulden.

Op de gezellige noten van Concor-
dia zal het team van de gemeente 
Bronckhorst trainen voor de Alpe 

d’Huzes. In de pauze organiseren 
zij een veiling ten behoeve van het 
KWF Kankerbestrijding. De veiling 
zal onder leiding van Henk Aalder-
ink, burgemeester van Bronckhorst, 
staan. Ook de band ‘Underkoffer’ 
zal haar medewerking verlenen en 
sluit deze muzikale morgen af. Het 
concert vindt plaats op het terrein 
De Hietmaat aan de Zelhemseweg 
13a in Hengelo Gld. Bij slecht weer 
wordt het concert naar binnen ver-
plaatst.

Zondag 28 april

Frühshopconcert 
Koninklijke Harmonie 
Concordia
Hengelo - De Koninklijke Har-
monie Concordia uit Hengelo 
houdt op zondag 28 april om 
11.00 uur een Frühshopconcert. 
De harmonie en het jeugdorkest 
staan onder leiding van dirigent 
Wolbert Baars en de Malletband 
staat onder leiding van Emile 
Laarveld.
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“De Steenderense Ondernemers 
Vereniging klinkt of het alleen 
Steenderen is, maar het is de Oude 
Gemeente Steenderen,” legt Moni-
que Horstink, medeorganisator van 
de Open Bedrijvendag uit. “De naam 
kunnen we nu niet meer verande-
ren, maar we spreken heel bewust 
over een Open Bedrijvendag voor 
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha, 
Steenderen en Toldijk.”

 Op de bedrijvendag staan bedrijven 
die het leuk vinden om anderen te 
laten zien waar ze mee bezig zijn. 
“Het is zo’n variëteit in bedrijven, 
daar sta ik zelf van te kijken,” weet 
Monique van Boerderijwinkel Fruit-
bedrijf Horstink op Rha, “Wij heb-
ben wel een kraam waar we achter 
staan, om de boerderijsfeer te creë-
ren. Maar de meesten hebben hun 
stand op een andere manier inge-
richt, zodat op een gezellige en ge-
varieerde manier de verschillende 
producten worden gepresenteerd.” 

Buiten bij de sporthal staan bijvoor-
beeld een boot van IJsselsport uit 
Baak en mooie auto’s van autobedrij-
ven Melgers, Aal en Kluit uit Steen-
deren. Rogier Kluit heeft een race-
simulator mee, die vooral de kinde-
ren aan zal spreken. Jos Reclame uit 
Zutphen gaat een auto wrappen, van 
stikkers voorzien. Tent & zeilma-
kerij Berends uit Steenderen staat 
ook buiten. Achterkamp Bedrijfsop-
leidingen uit Baak staat binnen en 

buiten. “Fikkie stoken en brandjes 
blussen, dat vindt Jan leuk,” lacht 
Monique. “Hij doet dat samen met 
Gert-Jan Rap, van RAP Clean Vehicle 
Technology uit Toldijk. Dus daar is 
zeker wat te zien.” 

De horeca bezet een geheel eigen 
kant van de sporthal. Bij de buffet-
ten van Hotel Café Zaal Heezen en 
EJ’s Kookfestijn uit Steenderen en 
Pepe Grilrestaurant uit Baak wordt 
een terras neergezet, waar gasten 
kunnen zitten en genieten van soe-
pen, broodjes, frites, koffie, thee, 
bier en dergelijke. Een zanger met 
akoestische gitaar zorgt voor de mu-
zikale omlijsting. Tegenover de ho-
reca komt een grote catwalk waar 
Kapsalon Het Kniphuus uit Baak en 
Haarstijl Edith uit Steenderen met 
kapsels en Bronkhorst Downtown 
uit Bronkhorst met kleding, drie 
shows organiseren. “Mira en Edith 
zijn bezig iets spectaculairs te ver-
zinnen,” lacht Monique. “Echte me-
tamorfoses, aangekondigd door de 
speakers Elcke & Jeffrey.” Mooier bij 
Hyang uit Steenderen gaat de make-
up van de modellen verzorgen en 
John Rutjes van Euronics RTV Rutjes 
het licht&geluid.

In de sporthal presenteren zich 
verschillende bedrijven. Marketz 
Installatiebedrijf uit Steenderen en 
Verhey Installatietechniek – Wa-
tertechniek uit Toldijk informeren 
over zonnepanelen, Joke van de Kolk 

Travel Counsellor introduceert haar 
nieuwe bedrijf, zo ook René Sangers 
Meubelmakerij en Lijstenmakerij 
Koolwijk uit Baak. Bij verschillen-
de stands is een proeverij, zoals bij 
Aviko B.V. en COOP Aalderink uit 
Steenderen en Brouwerij Rodenburg 
op Rha. Behalve de ondernemers die 
hun nieuwste ontwikkelingen laten 
zien met demonstraties en proeve-
rijen, zorgt clown Louise voor het 
kindervermaak. 

“Tijdens de Open Bedrijvendag kun-
nen mensen een speurtocht doen, 
met vragen over de verschillende 
deelnemers, waarvan in de stands de 
antwoorden zijn te vinden. Daar zijn 
leuke prijzen mee te verdienen.” 

Het wordt een hele leuke dag en de 
deelnemende ondernemers zijn zeer 
enthousiast. “En iedereen heeft in-
middels de flyer in de brievenbus 
ontvangen,” benadrukt Monique 
nog eens. “Als ze dat ingevuld in de 
sporthal inleveren, maken ze kans 
op een flinke prijs: een tablet.”

Bedrijven uit Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha, Steenderen en Toldijk

Open Bedrijvendag Steenderense 
Ondernemers Vereniging
Steenderen - In Sporthal Het Hooge Wessel wordt op zondag 21 april 
een Open Bedrijvendag gehouden. Maar liefst 32 deelnemers richten 
een stand in om hun bedrijf te presenteren binnen het thema ‘Kijk 
in de toekomst’ met innovaties, proeverijen en demonstraties.Ieder-
een is welkom van 11.00 tot 16.00 uur.

DEELNEMERS AAN DE OPEN BEDRIJVENDAG:
Achterkamp bedrijfsopleidingen - Baak

Autobedrijf Aal - Steenderen

Autobedrijf Kluit - Steenderen

Autobedrijf Melgers - Steenderen

Aviko B.V. - Steenderen

Boerderijwinkel Fruitbedrijf Horstink - Rha

Bouwmarkt de Tolbrug - Toldijk

Bronkhorst Downtown - Bronkhorst

Brouwerij Rodenburg - Rha

Colors at Home - Gosselink - Steenderen

Coop Aalderink - Steenderen

Dorado Beach - Olburgen

EJ’s Kookfestijn - Steenderen

Eliesen Electro - Baak

Euronics Rutjes - Steenderen

Geschenkenhuis Beuseker - Steenderen

Joke van der Kolk Travel Counsellor - Steenderen

Haarstijl Edith - Steenderen

Hotel Cafe Zaal Heezen - Steenderen

IJsselsport - Baak

Jos Reklame - Zutphen

Kapsalon het Kniphuus - Baak 

Lijstenmakerij Koolwijk - Baak

Marketz Installatiebedrijf - Steenderen

Menting Bouw B.V. - Steenderen

Mooier by Hyang, schoonheidsspecialiste - Steenderen

Mouris Hout B.V. - Steenderen

Praktijk voor Fysiotherapie - Steenderen

Pasman Motoren & Aggregaten - Baak

Pepe grillrestaurant - Baak

RAP Clean Vehicle Technology -Toldijk

Rene Sangers Meubelmakerij - Toldijk

Steekmakelaars - Steenderen e.o. 

Tent- & Zeilmakerij Berends - Steenderen

Verhey Installatietechniek - Watertechniek - Toldijk



Nadat er vorige week afgesproken was 
om al keihard aan het werk te gaan 
in de warming-up, zodat er scherp 
begonnen kon worden werd de wed-
strijd gestart. De eerste set starten de 
zwart roden dan ook fel. De ballen 
werden hard ingeslagen, maar toch 
bleef Renswouw in de buurt. Zij ver-
dedigden sterk en hun blok stond als 
een huis. Gelukkig kon de thuisploeg 
op een voorsprong blijven en wonnen 
ze de set met hard werken met 25-20.
De tweede set was aan de kant waar 
de ‘familieleden’ zaten, helaas gaf dit 
niet het gewenste effect. Er werd on-
voldoende bewogen in de pass en de 
dames kwamen niet meer langs het 
sterke blok van Renswouw. Hierdoor 
liepen de Vordenaren achter de feiten 
aan. De set ging dan ook naar Rens-
woude met een set stand van 21-25.
De derde set was spannend, Dash liep 
constant achter de feiten aan. Aan 
het einde van de derde set probeerde 
de coach van de Vordenaren een dub-
bele wissel om alsnog de set binnen te 
halen. Lian Leunk en Mandy Nijbroek 
kwamen in het veld om de meiden te 
versterken. De zwart roden vochten 
zich terug en door keihard te wer-
ken voor elkaar resulteerde dit in een 
eindstand van 25-22.

Hierna denk je toch dat Dash dit 

vast weet te houden, door keihard 
vechten ook de vierde set binnen te 
halen, maar niets was minder waar. 
De thuisploeg begon deze set met een 
grote achterstand (3-10). De dames 
konden de ballen aan het net niet 
afmaken en er was weinig beleving 
aanwezig. De achterstand opgelopen 
aan het begin van de set wisten de 
dames niet meer in te halen. Dit be-
tekende dat er een vijfde set gespeeld 
moest worden (18-25).
Maar de laatste set moest en zou ge-
wonnen worden. Mandy Nijbroek 
stond als vliegende keeper achter in 
het veld en haalde de ene na de an-
dere bal van de vloer. Dit wierp zijn 
vruchten af en hierdoor kwam er 
een voorsprong op het scorebord. De 
tegenstander kwam nog even terug 
in de set, maar Dash zette nog een 
extra tandje bij doormiddel van een 
sterke serviceserie van Anouk Nij-
broek en wist hierdoor op een aantal 

wedstrijdpunten te komen. Het laat-
ste punt stonden Maike van Mourik 
en Debbie van de Vlekkert klaar voor 
de publiekswissels. Marije Heijink en 
Mara Franken namen afscheid van 
Dash om zich volledig op de studie te 
concentreren. Dit punt werd hierna 
alsnog behaald en de set en wedstrijd 
werden hierdoor gewonnen (15-10). 

Drie punten werden in huis gehou-
den en hierdoor galmde het Vordens 
volkslied weer door de sporthal. Een 
heel seizoen thuis alle wedstrijden 
gewonnen behalve van de koploper 
is zeker een nette prestatie. Volgende 
week speelt Dash de laatste wedstrijd, 
een uitwedstrijd die plaats zal vinden 
in Apeldoorn om 13.15 tegen SV Dy-
namo DS3. De thuiswedstrijd tegen 
dit team won Dash met 3-1. Apel-
doorn ligt redelijk in de buurt, dus 
komt allen naar Apeldoorn om de 
Vordense Dames aan te moedingen!

Ook laatste thuiswedstrijd 
gewonnen door Dash Vorden
Vorden - Zaterdag 13 april speel-
den de dames van Dash de laatste 
thuiswedstrijd tegen Renswouw 
dames 1 uit Renswoude. Het was 
druk in de sporthal en er waren 
ook veel “familieleden” van de 
Vordenaren aanwezig, deze zaten 
op de mooi versierde tribune. Ei-
genlijk waren alle ingrediënten 
aanwezig voor een mooi potje 
volleybal.

In Nederland wordt al jaren volop 
gedebatteerd over het levenseinde. 
Het gaat dan vooral over euthanasie, 
de noodzaak van palliatieve zorg en 
een zelfgekozen dood na een voltooid 
leven, een debat dat vooral in medi-
sche en juridische termen wordt ge-
voerd. De vraag hoe je met de dood 

kunt leven blijft onderbelicht. Deze
vraag heeft Christa Anbeek , ook sa-
men met Ada de Jong, opgepakt en
in haar lezing zal zij stil staan bij de
mogelijke betekenis van het leven in
het perspectief van de dood.
Basis voor deze lezing zijn haar boe-
ken ‘Overlevingskunst’, verschenen 
in 2010 en ‘de berg van de ziel’. Dit
laatste boek schreef zij samen met
Ada de Jong en is eind maart 2013
verschenen. In de landelijke pers is
ruim aandacht besteed aan de ver-
schijning van dit laatste boek. O.a. 
een artikel in Trouw en Ada de Jong
was te gast bij Pauw en Witteman.
Het succesvolle boek is inmiddels toe
aan de 3e druk. Na afloop van de le-
zing is er gelegenheid om na te pra-
ten. Opgave noodzakelijk via email:
Rstranta@live.nl of telefonisch bij
mw. A.M.van Maanen 0543-522380.

Lezing over: Midden in het 
leven, denken over de dood
Vorden - Op 25 mei a.s. komt dr. 
Christa W. Anbeek, sinds 1 sep-
tember 2012 universitair hoofd-
docent aan het Remonstrants 
Seminarium, naar Lochem voor 
een lezing. De lezing (aanvang 
15.00 uur) die gehouden wordt 
in de Remonstrantsekerk, Em-
mastraat 10 in Lochem zal gaan 
over ‘waardevolle perspectieven 
die zichtbaar kunnen worden als 
wij geconfronteerd worden met 
kwetsbaar leven’.

Naarmate de wedstrijd vorderde 
kwam Ratti beter in de wedstrijd. 
Erix/KSV kreeg moeite met het hoge 
tempo en de verdediging moest flink 
aan het werk. Na een half uur spelen 
kwam dan ook het openingsdoelpunt 
op naam van Ratti. Op aangeven van 
Rowena Peters kon Esther Tuinman 
op snelheid haar tegenstandster pas-
seren met een subliem schot op het 
doel verschalkte ze de keepster. 0-1. 
Ratti ging hierna lustig op zoek naar 
de volgende treffer, maar de kansen 
werden niet afgemaakt. Erix/KSV 
snakte na de rust en was blij dat de 
eerste helft erop zat.

De rust had Erix/KSV goed gedaan, 
want meteen waren ze met een vlotte 

aanval gevaarlijk. Ratti kwam met de
schrik vrij en was meteen weer goed
bij de les. Vervolgens creeerde Ratti
een mooie kans. Een prima diepte-
pass van Esther Tuinman belande 
bij Kelly Peters. Zij ging op snelheid
richting de zestien en schoot de bal in
de touwen. 0-2. Ratti kon nog zeker 
niet achterover leunen en Erix/KSV 
bleef fel in de duels. In de 54e minuut
wist Erix/KSV de achterstand te ver-
kleinen; een aanval werd opgezet en
bekroond met een doelpunt. 1-2. Dit
gaf Erix/KSV moed en ze deden er als
team een schepje bij bovenop. Ratti 
bleef ook goed voetballen, maar de
kansen gingen er maar niet in. En zo-
als het dan wel vaker gaat valt de bal
dan aan de verkeerde kant. Met nog
een kleine tien minuten op de klok
scoorde Erix/KSV de gelijkmaker. 2-2.
De tijd was te kort voor Ratti om nog
weer op voorsprong te komen en zo
moest Ratti genoegen nemen met 
een gelijkspel. 
Aanstaande zondag uit tegen Hoeve 
Vooruit 2.

Ratti dames

Erix/KSV 1 – Ratti 1
Kranenburg - Afgelopen zondag 
stond de return tegen Erix/KSV 
op het programma. Het thuisduel 
eindigde in een 2-2. Beide teams 
kende een onrustig begin van de 
wedstrijd. Het eerste kwartier 
kwamen er veel passes niet over.

Er is een gevarieerd programma met 
als doel om er twee fanatieke maar 
vooral leuke dagen van te maken. 
Iedereen kan op zijn of haar manier 
bewegen en dat willen wij graag de-
monstreren. Daarnaast willen wij u 
laten ervaren dat u nooit te oud bent 
om te bewegen en dat het erg leuk en 

gezellig kan zijn. Er is een program-
ma samengesteld in samenwerking 
met de gemeente Bronckhorst.
Het programma ziet er als volgt uit:

Dinsdag 23 april 
10:00 uur – 11:30 uur: Bewegingsac-
tiviteit gericht op spelvormen (zoals 
balspelen, racketspelen en  mik acti-
viteiten).
14:30 uur -16:00 uur: Bewegingsacti-
viteit (In samenwerking met dirigent 
Nel Driessen, zal er bewogen worden 
op muziek).

Woensdag 24 april
10:00 uur – 11:30 uur: Bewegingsac-
tiviteit (in samenwerking met kin-

derdagverblijf De Klimboom wordt 
er bewogen samen met de kinderen). 
14:30 uur – 16:00 april: Volksdans-
groep uit Keijenborg geeft een de-
monstratie, waarbij u de kans krijgt 
zelf om mee te dansen.

Lijkt het u leuk om mee te bewegen? 
Kom dan op één of meerdere tijdstip-
pen naar de Wehme aan de Nieuw-
stad 32 te Vorden. Deelname is gra-
tis en de koffie en thee staat voor u 
klaar. 
Mocht u nog vragen hebben kunt u 
contact opnemen met Ton te Veld-
huis, Bewegingsagoog van Sensire.
E-mail: t.teveldhuis@sensire.nl en te-
lefoonnummer: 06-12093689.

Nationale Sportweek Sensire 
in De Wehme
Vorden - Dinsdag 23 en woens-
dag 24 april 2013 wordt er in het 
Vordense woonzorgcentrum de 
Wehme van Sensire de Nationale 
Sportweek gehouden. Buurtbe-
woners van de Wehme zijn van 
harte welkom op dinsdag en/of 
woensdag om mee te bewegen 
met de bewoners van de Wehme.

Kinderen zijn van nature nieuwsgie-
rig en ondernemend. Net zoals een 
kind uit zichzelf, met hulp van an-
deren, leert lopen en praten, kan een 
kind ook leren lezen, schrijven en 

rekenen. Kinderen leren spelender-
wijs door doen en nadoen. Daarom 
is er bij De Paradox alle ruimte om 
naar hartenlust te spelen. Wanneer 
een kind eraan toe is, geven wij de 
de lessen of de hulp die nodig zijn. 
Het kind leert dan zonder dwang of 
stress. 

Op de Paradox krijgen kinderen de 
ruimte om op hun eigen tijd en op 
hun eigen manier de normale school-
stof te leren. Oudere leerlingen gaan 

vaak een of twee dagen per week op 
stage, bijvoorbeeld bij een installatie-
bureau of een zorginstelling. Zo ko-
men ze erachter voor welke richting 
zij enthousiast en gemotiveerd zijn 
en welke vervolgopleiding zij willen 
doen, 

In Amerika is al bijna 45 jaar ervaring 
met een dergelijke school; De Para-
dox werkt al meer dan 8 jaar met suc-
ces op deze manier. Meer informatie 
vindt u op www.schooldeparadox.nl.

Open middag op De Paradox 
Vorden
Vorden - Op woensdagmiddag 24 
april houdt School De Paradox 
een open middag (vanaf 14.00 
uur). De Paradox is een sociocrati-
sche streekschool voor kinderen 
van 4 tot 18 jaar, waar kinderen 
leren op de manier die bij ze past.

Bronckhorst Noord

Donderdag 18 april 2013
10:00 Handwerktentoonstelling bij de 
 Vrouwen van Nu Gelderland Vorden
10:30 Rondleiding door de tuinen van 
 de Wiersse Vorden
18:00 Ondernemerscafe Vorden Vorden

Vrijdag 19 april 2013
10:00 Handwerktentoonstelling bij  
 Vrouwen van Nu Gelderland Vorden
Zaterdag 20 april 2013
 9:00 open dag, show, demo`s bij 
 firma Beeftink Vorden Vorden

Zondag 21 april 2013
10:00 Demodag Paard en Balans Vorden
11:00 Heiligenbeeldenmuseum Kranenburg
15:00 Theater Onder de Molen Linde

Donderdag 25 april 2013
10:30 Rondleiding door de 
 tuinen van de Wiersse Vorden

Zondag 28 april 2013
13:00 Familie Fietstocht Wildenborch Wildenborch
15:00 Theater Onder de Molen Linde

Maandag 29 april 2013
20:30 Koninginneavondconcert Vorden

Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!
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Zaterdag 20 april

www.facebook.com/lochemsegolfclub

@GCCDeGraafschap

Open Golfdag 
Lochem!
Wat?
Gratis golfles van een echte golfleraar!
Het programma duurt anderhalf uur,
kom langs tussen 10.00 en 15.00 uur!

Plus een aantal holes spelen op de 
wedstrijdbaan.
Aanmelden via www.lochemsegolfclub.nl

www.instaljanssen.nl

St. Janstraat 39

7256 BB  Keijenborg

T (0575) 461 760

info@instaljanssen.nl

Nu bij aanschaf zonnepanelen!
15% subsidie op materialen 
en slechts 6% btw op arbeid

s duurder wordt,
zonnepanelen

fst een subsidie
 en voor het
llatie hoeft u nog 
n.

iële rendementen 
superzonnig.
30 tegen.

w jaarlijkse

met ons bedrijf
offerte.

Geld verdienen 
was nooit zó gemakkelijk!

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

Last van engerlingen?
Waarschijnlijk kent u ze wel, engerlingen. Larven 
van Taxuskevers, rozenkevers en meikevers. Ze 
kunnen uw kostbare planten in de tuin in korte 

los te liggen. Tot op heden waren er twee moge-
lijkheden om deze taaie beestjes te lijf te gaan, 

bent u ook nog eens stukken goedkoper uit! 
Ook vliegende insecten zoals bijen en hommels lopen geen gevaar door 
het middel, net als mensen. Biomass Sugar biedt niet alleen biologische 

van uw planten. De wortels zullen zich snel herstellen en zelfs uitbreiden. 
-

vol toegepast.
U kunt het middel zeer eenvoudig zelf gebruiken. Hierbij gebruikt u 1 liter 
van het middel op 9 liter water wat goed is voor zo’n 125m² tuin/gazon. 

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

Biomass Sugar is ook zeer geschikt voor het gebruik langs beuken- en 

Het middel is vanaf nu exclusief verkrijgbaar bij Hoveniersbedrijf Gebr. 
Arends. Bestellen kan telefonisch, via de mail of de webshop op onze website.

Hoveniersbedrijf Gebr. Arends
Lankhorsterstraat 25a

E: info@gebr-arends.nl
I: www.gebr-arends.nl

Na het succes van vorig jaar houden Marketz installatietechniek en ETF zondag 5 mei een Solar day.
Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen omtrent zonne-energie dan is deze middag zeker interessant voor 

u. Tevens staan wij zondag 21 april met een stand op de bedrijvendag in Steenderen
waar u natuurlijk ook van harte welkom bent.

12,5 jaar
Kijk en koop 

bij onze 
adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!



Contact met de Politiek

De gemeenteraad van Bronckhorst bestaat uit zes raadsfracties: VVD (8), CDA (8), PvdA (4), Groen Links (2), D66 (2) en GBB (1). Deze pagina in Contact is een initiatief van de zes raadsfracties. 
De pagina informeert inwoners van Bronckhorst over onderwerpen die de fracties belangrijk vinden. De verantwoordelijkheid voor de bijdragen ligt bij de fracties. Reacties kunt u sturen naar het 
e-mailadres dat vermeld is bij de bijdrage van een fractie. 

groenlinksfractie@bronckhorst.nl

Wethouder Josephine Steffens en de raads-
leden Erik Hofkes en Thea Lusink hebben 
afgelopen week een bezoek gebracht aan het 
VVD-2e kamerlid Bas van ’t Wout. Zij waren 
uitgenodigd voor een bijeenkomst over de 
hervormingen in de Langdurige Zorg.
Samen met andere VVD-afvaardigingen uit 
heel Nederland werd in een prima open sfeer 
met elkaar gesproken over de grootste decen-
tralisatiebeweging ooit.

De VVD wil dat een ieder die zorg nodig 
heeft, die ook moet kunnen krijgen. We wil-
len dat onze zorg ook in de toekomst betaal-
baar, beschikbaar en toegankelijk blijft. De 
kosten van de zorg groeien echter snel, ze 
groeien zo hard, dat de betaalbaarheid van 
ons zorgstelsel steeds meer onder druk komt 
te staan. De grenzen van de collectieve finan-
ciering van de zorg komen in zicht.

Daarom staan de komende regeringsperiode 
hervormingen op stapel om de langdurige 
zorg toekomstbestendig te maken. We willen 
komen tot houdbaar gefinancierde voorzie-
ningen. Ook willen we met deze hervormin-
gen de omslag maken naar meer maatwerk 

en meer zorg in de buurt. 
Want de cliënt dient cen-
traal te staan en niet het 
aanbod van zorginstel-
lingen en instituties. Ook 
willen we, rekening hou-
dende met de beperkingen, de zelfredzaam-
heid zoveel mogelijk stimuleren.

Het was een zinvolle middag, waarbij wij als 
Achterhoekse Gemeente ons goed hebben 
laten gelden. Om deze transformatie een op-
rechte kans te geven hebben we gepleit voor: 
Lokaal wat Lokaal kan, ontschotting van re-
gelgeving en financiën rechtstreeks naar de 
gemeenten. Zo blijft zorg op maat dichtbij de 
burgers gegarandeerd.

vvdfractie@bronckhorst.nl

De VVD Bronckhorst brengt bezoek aan Den Haag

In deze tijd van economische crisis hebben 
bedrijven het zwaar, ook in Bronckhorst. 
Omzetten dalen als gevolg van vraaguitval 
en kosten stijgen. Daar komt bij, dat ban-
ken door geldkrapte niet meer toekomen 
aan hun belangrijkste taak, het faciliteren 
van geldverkeer. Kredietaanvragen worden 
steeds vaker afgewezen en ook een bankga-
rantie die met name van belang is bij export, 
wordt vaak niet meer gegeven. Gevolg: nog 
meer productieverlies in een toch al krim-
pende markt.
Kan een gemeente als Bronckhorst hier iets 
aan doen? Zijn er maatregelen te bedenken 
die het lokale bedrijfsleven een steuntje in 
de rug geven? Naar mijn mening wel.
Als gemeente kun je beginnen met het op 
tijd betalen van de nota’s en rekeningen van 
leveranciers en aannemers. Niet moeilijk, 
wel noodzakelijk. Er is immers door een be-
drijf iets geleverd en de ondernemer zit op 
zijn geld te wachten. 
Bij aanbestedingen kun je lokale onderne-
mers uitdrukkelijk een kans geven. Ga niet 
aanbesteden ver buiten de regio, maar hou 
het lokaal. In plaats van de voor export ge-
vraagde bankgarantie kun je een “gemeen-

tegarantie” afgeven. 
Niet moeilijk, weinig 
risico, dus doen. En 
tenslotte kan de gemeente investeren in 
kansrijke, innovatieve producten. Bedrijven 
die zich daarmee bezig houden kunnen een 
steuntje in de rug krijgen door overheids-
participatie. Niet direct, want dat zou staats-
teun zijn, maar wel indirect via een investe-
ringsmaatschappij. Gezien de schaalgrootte 
is het verstandig om dat niet als gemeente 
Bronckhorst alleen te doen. Er is veel voor te 
zeggen om als gemeenten gezamenlijk een 
Achterhoekse Investeringsmaatschappij op 
te richten, waarin overigens ook privé per-
sonen kunnen deelnemen. Hierin werken 
publiek en privaat 
geld samen voor de 
toekomst van de be-
drijven in onze regio. 
Eerdere initiatieven 
in deze richting in an-
dere landsdelen laten 
zien dat het werkt.

Peter Starreveld,
commissielid

d66fractie@bronckhorst.nl

Lokale economie

Dan zijn er verkiezingen. Dat is het moment 
om vast te stellen of u tevreden bent over 
de afgelopen jaren. Dit college van VVD 
en CDA heeft via diverse inspraakavonden 
ons allen het idee gegeven dat inwoners 
zelf aan zet zijn. Dit heette het traject Toe-
komst Bestendig Bronckhorst. Vervolgens is 
er met de ideeën van u niets gedaan. Wel 
is er bezuinigd, op verenigingen, op accom-
modaties, op de regiotaxi. Allemaal zaken 
die juist die leefbaarheid in een krimpende 
gemeente op peil houden. 
 
De PvdA Bronckhorst vindt dat het beter 
kan. Betere voorbereiding van te nemen be-
sluiten, meer samenspraak met inwoners! 

Heb je tijd en zin om de PvdA plannen onder 
ieders aandacht te brengen? Of discussieer 
je mee op een van de avonden die we orga-
niseren of via de website www.Bronckhorst
reageert.nl? Je bent welkom om mee de 
koers te verleggen.

Mijn naam is Peter Glasbergen, raadslid 
voor de PvdA, voor een sociaal Bronckhorst.

Volgend jaar is er de kans om het anders te doen, socialer.

Vorige week hebben allerlei vrijwilligersgroe-
peringen en een aantal professionele organi-
saties hun privatiseringsplannen aan de raad- 
en commissieleden gepresenteerd, waarmee 
zij denken het zwembad, sporthal of een 
combinatie daarvan in hun leefgebied voor 
de samenleving in stand te kunnen houden.
Onze fractie heeft vooral veel respect voor 
de getoonde inzet en het geleverde werk van 
de vele vrijwilligers om de plannen op korte 
termijn te willen realiseren. Ware passie en 
energie om het in hun ogen behaalde resul-
taat te verdedigen. Onze complimenten daar-
voor.

Wij wachten met spanning het voorstel van 
het college af welk advies zij ons geeft over 
de ingediende plannen en met welke onder-
bouwing.

Uiteindelijk zal 
dat leiden tot een 
besluit, waarmee 
de burgers van 
Bronckhorst een leefbare samenleving moe-
ten voortzetten.

Leefbaarheid die gemaakt wordt door ge-
woon mensen, zoals u en ik.

Wilt u uw leefomgeving ook verbeteren, 
neem contact met ons op. Want leefbaarheid 
beleef je samen.

gbbfractie@bronckhorst.nl

Bronckhorster leefbaarheid!

Op woensdag 27 maart 2013 heeft de ge-
meenteraad van Bronckhorst over de doden-
herdenkingen in de gemeente gesproken. 
Aanleiding was een uitspraak van de rechter 
over de dodenhedenking in Vorden. Wij heb-
ben dat als raad in alle vrijheid kunnen doen. 
Deze vrijheid hebben wij immers verworven 
dankzij hen die gevallen zijn. Vrijheid is bij 
deze herdenking op 4 mei het sleutelwoord. 
Op 4 mei herdenken we dat we vrijheden 
hebben verworven en op 5 mei vieren we 
vrijheid.

Wij burgers van Bronckhorst hechten aan de 
vrijheid. Vrijheid van vergadering, vrijheid 
van meningsuiting, vrijheid van godsdienst 
en vrijheid van herdenken zijn verworvenhe-
den waar wij van uitgaan en die wij allemaal 
zullen verdedigen. Al deze vrijheden roepen 
soms echter ook weerstanden op. Moeten we 
sommige vrijheden wel toestaan? Is het wel 
goed dat iedereen maar roepen kan wat hij 
of zij wil? Is het niet gevaarlijk dat extreme 
gedachten in vergaderingen worden geuit en 
zo verdere voedingsbodem kunnen krijgen? 
Moeten we het wel toestaan dat godsdien-
sten belijd worden die we vroeger niet in 

ons land ken-
den? Zo stellen 
sommigen in onze maatschappij zich ook 
de vraag of we wel moeten toestaan op deze 
wijze te herdenken in Vorden. Ons antwoord 
als fractie was volmondig ja. Een ja tegen de 
vrijheid van herdenken zoals Vorden het wil 
en een ja tegen iedere burger, raadslid of col-
legelid die in vrijheid kan beslissen om wel of 
niet aan een gedeelte of het gehele program-
ma deel te nemen. Daarmee kiezen we voor 
de vrijheden die we verworven hebben dank-
zij allen die op deze datum herdacht worden. 
Moeten we bang zijn voor keuzes die burgers 
en vertegenwoordigers van de gemeente indi-
vidueel maken bij deze herdenking? Wij als 
CDA fractie denken juist van niet. Wij heb-
ben respect voor een ieders keuze. Daarom 
het amendement.
Om burgers en dus ook vertegenwoordigers 
van de gemeente de vrijheid te geven om ter 
plekke een keuze te maken en om het lokale 
comité in Vorden de vrijheid te geven het te 
organiseren zoals zij het willen.
Vrijheid we moeten het koesteren, leren te 
gebruiken, respecteren, herdenken en vieren.

De CDA fractie.

cdafractie@bronckhorst.nl

Vrijheid
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Is op zoek naar een

Ervaren assistent-accountant
Ben jij betrokken bij je klanten? Initiatiefrijk? Kijk jij met een kritisch oog naar 

kwaliteit? 

Als ervaren assistent-accountant heb je een afwisselende functie, je verricht 

uiteenlopende werkzaamheden op het gebied van samenstellen van jaarrekenin-

gen, het verzorgen van belastingaangiften, het uitvoeren van adviserende taken 

en begeleiden van collega’s. Dit alles in een open en informele sfeer binnen ons 

kantoor. 

Kortom, een baan met een hoge mate van zelfstandigheid en volop afwisseling, 

met voldoende mogelijkheden tot verdere groei. 

Ben jij deze enthousiaste persoon met interesse voor cijfers en ambitie voor het vak? 

Stuur dan je sollicitatie (met cv) naar:

Oudenampsen

Administratieve en Fiscale dienstverlening B.V.

T.a.v. Mw. H.J. Oudenampsen CB

Raadhuisstraat 2-A, 7251 AB  Vorden

email: houdenampsen@oudenampsen.nl   www.oudenampsen.nl

HK Logistics B.V. en Kloostrans B.V. te Zelhem 
zijn zusterbedrijven welke zich bezig houden 
met opslag en transport van hoofdzakelijk voe-
dingsmiddelen. Onze ambitie is om met onze 
groep gemotiveerde medewerkers onze relaties 
met een hoog service niveau te bedienen.

Voor de ondersteuning van ons operationele team (HK Logistics, afdeling opslag) 
zijn wij op zoek naar:

HEF-REACHTRUCKCHAUFFEUR (m/v) - 40 uur
Functieomschrijving:

Funtie-eisen:

Wij bieden u:

Voor de ondersteuning van ons operationele team (Kloostrans, afdeling planning) zijn 
wij op zoek naar een:

ASSISTENT TRANSPORT PLANNER - 40 uur
Functieomschrijving:

Functie-eisen:

maken

Wij bieden u:

HK Logistics BV/Kloostrans BV

acquisitie n.a.v. van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor onze opdrachtgever, een toonaangevend internationaal bedrijf 
in de machinebouw, in de omgeving van Winterswijk zoeken wij een:

SALES ENGINEER E & B M/V 
Fulltime - vacaturenr. VIO1150419

Het betreft een Werving & Selectie opdracht voor een vaste baan. 
Je gaat elektrotechnische en besturingsinstallaties calculeren 
en technische proposal teksten schrijven voor verschillende 
productgroepen. Je gaat presentaties geven over verschillende 
oplossingen (systeem- en besturingstechnisch) bij de opdracht-
gever. In geval van opdracht draag je het project voor wat betreft 
het besturingsaandeel over naar de afdeling E&B. In het proposal 
traject treed je op als intermediair tussen de Sales Engineers 
van diverse productgroepen en de afdeling E&B. Tevens word je 
verantwoordelijk voor de technische teksten met betrekking tot 
elektrotechniek en besturing voor de definitieve proposal. Daar-
naast ga je het calculatiepakket dat word gebruikt op de afdeling E 
& B verder uitwerken en up-to-date houden. Ook het evalueren en 
bijstellen van uurnormen op basis van gerealiseerde projecten in 
het calculatiepakket behoren tot je taken. Tot slot word je verant-
woordelijk voor het beoordelen van elektrotechnische bestekdelen 
en interpretatie hiervan naar de calculatie. 
Je hebt een opleiding op HTS, MTS+ niveau. Daarnaast beschik 
je over algemene elektrotechnische kennis. Je hebt ervaring en 
affiniteit met industriële besturingsconcepten. Je hebt gevorderde 
kennis van Excel, Word, PowerPoint, VB+ en aantoonbare techni-
sche commerciële ervaring is een pre. Je hebt kennis van PLC’s, 
communicatie netwerken en visualisatie op basis van SCADA en PC 
systemen. Je kunt goed communiceren met zowel interne als ex-
terne klanten. Je hebt kennis van zowel de Duitse als Engelse taal.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Ingrid Olivier. 
Telefoonnr.: 0575 - 55 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

PRODUCTIE TECHNICUS M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VIO1150443

Werkzaamheden
Je onderhoudt en innoveert het machinepark (mechanisch en elek-
trotechnisch) en lost complexe (besturingstechnische) storingen 
op. Je bent verantwoordelijk voor het preventief onderhoud en 
initieert en realiseert technische verbeteringen. Daarnaast voer je 
een registratie omtrent de verrichte onderhoudswerkzaamheden en 
archiveer je documenten. Je werkt mee aan investering- vervanging- 
en verbeterprojecten en participeert in de aankoop van apparatuur. 
Je gaat werken met het onderhoudsmanagement systeem. Je houdt 
je op de hoogte van (technische) ontwikkelingen en vernieuwingen 
en stelt instructies op voor het bedienen en onderhouden van de 
apparatuur. Tot slot neem je deel aan verbetergroepen en breng jij je 
kennis over aan de operators en monteurs van de technische dienst.

Functie eisen
-  MTS Werktuigbouw/ Electro;
-  Ruime kennis van industriële automatisering en PLC besturing;
-  Meerdere jaren ervaring als technicus in een productie & proces 

omgeving;
-  Je bent een teamwerker;
-  Goede beheersing van tenminste 2 vreemde talen.

LASSER MIG/MAG/TIG M/V
Omgeving Apeldoorn - Fulltime - vacaturenr. VIA1150179

Werkzaamheden
Als ervaren lasser hecht je RVS of stalen pijpen af voor de petro-
chemische industrie. Deze pijpen dienen lucht, vocht- en vloeistof 
dicht afgelast te worden. Je bent gewend om minimaal met 10 mm 
dikte te kunnen werken. 

Functie eisen
-  Afgeronde opleiding in de richting van metaal;
-  Je leest je opdrachten van tekening af;
-  Lascertificaten op minimaal niveau 2.

TEAMLEIDER MECHANISCHE TECHNISCHE
DIENST M/V
Omgeving Brummen - Fulltime - vacaturenr. VCP1150331

Werkzaamheden
In deze functie geef je leiding aan eigen en externe monteurs. Je 
stuurt medewerkers aan op het gebied van inspecties en correctief 
onderhoud. Je denkt mee in verbeteringen m.b.t. onderhoud. Het 
regelen van uitbesteding van werkzaamheden aan derden behoort 
ook tot je takenpakket. Je maakt kostenberekeningen en wordt 
verantwoordelijk voor het maken van planningen.

Functie eisen
-  MBO+ werk- en denkniveau (WTB);
-  Kennis en ervaring in de (papier)industrie;
-  Geen 9 tot 5 mentaliteit;
-  Goede beheersing van Engelse en Duitse taal;
-  Bereidheid tot het werken op onregelmatige werktijden.

LEERLING CONSTRUCTIEBANKWERKER/
LASSER (BBL) M/V
Omgeving Ruurlo - Fulltime - vacaturenr. VMK1060976

Werkzaamheden
Ben je op zoek naar een leuke baan als constructiebankwerker/
lasser?  Dan zijn wij op zoek naar jou! Bij een klant in de omgeving 
van Deventer/Zwolle hebben wij een afwisselende functie, waarbij 
je de volgende taken hebt: Lassen, constructiebankwerk, boren, 
slijpen, etc. Je opleiding wordt betaald.

Functie eisen
-  Gemotiveerde instelling;
-  Affiniteit met techniek.



WEEK 16 2013
Aanbiedingen zijn geldig van woensdag 17 t/m dinsdag 23 april 2013. Acties gelden uitsluitend voor de in de winkel 
aanwezige varianten. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers. Voor alle producten 
in deze advertentie geldt maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant, OP=OP. Deze zijn uitsluitend geldig zolang de voor-
raad strekt. Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. C1000 B.V., Databankweg 26, 3821 AL Amersfoort. 
Kijk voor onze aanbiedingen ook op: www.c1000.nl

C1000 Grotenhuys
Dorpsstraat 18
7251 BB Vorden
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag  08.00 - 20.00 uur
Vrijdag  08.00 - 21.00 uur
Zaterdag  08.00 - 20.00 uur

Slim bezig.

www.c1000.nl

Grolsch beugelfles of pijpjes
krat 16 beugelflessen à 450 ml
of 24 flesjes à 300 ml

13.39


