
Eerstejaars Beeckland helpen bij haar en make-up voor vierdejaars bij gala en regelen alle werkzaamheden daaromheen.  Foto: Luuk Stam

Eerstejaars zetten zich in voor haar en make-up van 
vierdejaars
VORDEN - De jongste leerlingen 
van ‘t Beeckland in Vorden zor-
gen ervoor dat hun schoolgeno-
ten uit de vierde klas er donder-
dag tijdens het eindexamengala 
tiptop uitzien. Daarmee steunen 
ze ook nog eens een goed doel.

Door Luuk Stam

Zelf moeten ze nog heel wat jaar-
tjes wachten, maar zes leerlingen 
uit klas 1E van ‘t Beeckland in 
Vorden zijn momenteel hartstik-
ke druk met het eindexamengala 
van komende donderdag. Voor 
het vak Technologie en Toepas-
sen kregen de zes eerstejaars de 
opdracht om voor een bedrijf een 
klus uit te voeren. Floran Damen 
(12) uit Hengelo vertelde haar 
moeder Martine Hendriksen over 

die opdracht. Zo kon het gebeuren 
dat de eindexamenleerlingen zich 
donderdag kunnen melden bij 
Martine Hair & Beauty in Hengelo.

De jongens kunnen zich voor een 
vrije gift van minimaal 7,50 euro 
laten knippen. De meisjes beta-
len voor haar en make-up mini-
maal 17.50 euro. De opbrengst 
gaat naar Blue Spirit, een club van 
Hengelose mannen die komende 
zomer al fietsend geld ophalen 
voor de kankerbestrijding tijdens 
de Alpe d’Huzes. Het personeel 
van de moeder van Floran zorgt 
voor het haar en de make-up. Zelf 
zorgen Floran en de andere leer-
lingen voor alles daaromheen, van 
het flyers uitdelen tot het koffie-
schenken en het ophangen van de 
jassen.

Aanvankelijk zouden de leerlingen 
ook alle afspraken moeten maken, 
maar dat is toch maar geschrapt. 
“De eindexamenleerlingen moe-
ten nu naar de kapsalon bellen”, 
vertelt Floran. 

Opbrengst actie 
is voor goede 
doel Blue Spirit

Zelf is ze samen met haar klasge-
noten druk bezig met de promotie. 
“Ik had niet verwacht dat het zo 
veel werk zou zijn”, vertelt ze. “De-

ze opdracht is voor ons bedoeld 
om te leren organiseren. Op deze 
manier kom je er wel achter dat 
je niet zomaar iets kunt doen. Om 
iets goed voor te bereiden, moet je 
er veel tijd in steken.”

Overigens is het ook voor eind-
examenkandidaten van andere 
scholen mogelijk om voorafgaand 
aan het gala van deze actie gebruik 
te maken. “Het doel is om zoveel 
mogelijk geld op te halen”, vertelt 
Floran. De Hengelose tiener is blij 
dat ze op deze manier met haar 
klasgenoten indirect iets bij kan 
dragen aan de strijd tegen kan-
ker. “Ik vind het heel goed dat we 
dit doel hebben gekozen. Ik hoor 
wel eens kinderen met deze ziekte 
schelden. Daar kan ik echt niet te-
gen.”

   

Stagiair vertelt over stagelopen bij Martine Letterie
VORDEN - Yentl Hofs liep stage bij 
de Vordense schrijfster Martine 
Letterie. Hieronder haar zelfge-
schreven verslag over deze erva-
ring. 

Dat het schrijversvak veel meer in-
houdt dan alleen maar schrijven, 
is mij de afgelopen weken dui-
delijk geworden. Ik loop stage bij 
Martine Letterie, zij is schrijfster 
van maar liefst 121 boeken.

 Ik wilde dolgraag stagelopen bij 
een echte schrijver, om te kijken of 
dat beroep nou echt iets voor mij 
is. Ik houd enorm van schrijven en 

heb een paar jaar terug mijn eigen 
boek uitgebracht bij een uitgeve-
rij die publiceren in eigen beheer 
voor jongeren mogelijk maakt. Nu 
ben ik een paar jaar ouder, en erg 
benieuwd wat het beroep ‘auteur’ 
allemaal nog meer inhoudt. Dat 
het alleen uit het tikken achter de 
computer bestaat, geloof ik niet. 
Toch ben ik nog verrast als het 
meer dan één activiteit per week 
blijkt te zijn.

In een week staan er gemiddeld 
twee á drie schoolbezoeken in de 
agenda en in bepaalde perioden 
is het nog eens extra druk. Tijdens 

mijn stageperiode valt zo’n extra 
drukke week en ik mag mee, om 
te kijken hoe zo’n week er nou 
uitziet. Op maandag ga ik met 
Martine mee naar de Provinciale 
Ronde van de Nationale Voorlees-
wedstrijd, op dinsdag bezoeken 
we twee scholen in Brabant en de 
derde dag geeft Martine een lezing 
tijdens een kinderherdenking ter 
gelegenheid van de Tweede We-
reldoorlog. Dat komt er ook nog 
eens bij kijken als je over de oor-
log schrijft.
   

 ■ Lees verder op pagina 3

 

Galafeest ‘t 
Beeckland daags 
na Koningsdag
VORDEN - Donderdag 28 april van 
19.30 tot 21.00 uur vindt Galafeest 
‘t Beeckland bij Hotel Bakker Vor-
den. 

Na een, hopelijk, geslaagde Ko-
ningsdag zal er op donderdag 28 
april ‘s avonds bij Hotel Bakker 
weer de traditionele optocht zijn 
van voertuigen die de examen-
kandidaten van ‘t Beeckland afle-
vert op de locatie van het jaarlijkse 
galafeest.Deze parade van aparte 
voertuigen of soms van heel an-
dere soort is al jaren een publieks-
trekker in Vorden.

De leerlingen proberen op een 
originele manier te arriveren bij 
dit feest. Een jury bepaalt wie de 
prijzen in de wacht mogen slepen 
voor de origineelste, leukste en 
fraaiste presentatie. 

Tijdens het besloten feest worden 
later op de avond de ‘Queen en 
King’ van de avond gekozen en 
alle prijzen worden uitgereikt door 
de mysteryguest van de avond. De 
kunst is om de naam van deze 
mysteryguest tot die tijd geheim te 
houden. 

Volgende week leest u in dit blad 
over het verloop van het galafeest. 

Kringloopboer 
van morgen
De resultaten van drie jaar 
KringloopWijzer in het project 
Vruchtbare Kringloop Achter-
hoek en Liemers zijn bekend. 
Martijn Kornegoor, melkvee-
houder uit Wichmond, boekte 
de meeste mineralenwinst en 
mag zich de ‘Kringloopboer 
van morgen’ noemen.
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

0573 - 25 17 61

West Achterhoek

“Als alle laaggeletterden in Nederland een cursus zouden volgen, zou dit de maatschappij 

De bibliotheek doet meer dan u denkt!
Check de bieb op facebook.com/BiebNieuwsDinsdag

Jaargang 78



Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij staan dag en nacht voor u klaar.

UITVAARTVERZORGING

√ Geen verwijzing nodig   √ Vergoeding vanuit de basisverzekering 
√ Spoedreparaties klaar terwijl u wacht, ook in het weekend  
√ Gratis controle   √ Opvullen dezelfde ochtend klaar!

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

De totale zorg voor een stralend kunstgebit
Een nieuw kunstgebit of een snelle reparatie, 
maak een afspraak met onze praktijk.

Bel direct: (0575) 46 26 40

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

WWW.MARIONPOLMAN.NL | T 06-55916250  

Marion Polman
uitvaart begeleiding
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HOOGWAARDIGE • EVENEMENTENCATERING
FESTIVALCATERING • PARTYCATERING

TEL. 06 20 27 97 17 • WWW.KERMEX.NL

E V E N T  C A T E R I N G

Melden bij overlijden 
+31 (0)6 . 384 68 567

www.loteringenuitvaart.nl
lot@loteringenuitvaart.nl

UITVAART

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij 
Fashion Corner, Zutphenseweg 8, Vorden, 0575-552426

• Bernina
• Brother
• Bernina lockmachines

• Pfaff
• Anker
• Lockmachines

Voor informatie:
Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Wij repareren alle merken 
naaimachines in eigen werkplaats. 

Voor 
naaimachines 

en kleinvak

Openingstijden:  Di t/m vr. 9.30-12.30 13.30-17.30 uur
  Vr. 9.30-12.30 13.30-18.00 uur
  Za. 10.00 – 16.00 uur

www.de-goudsmid.nl

Kerkweg 13 - 7021 CM Zelhem

Tel. 0314 - 623584    

• Ontwerpen van nieuwe, en veranderen

 van speciale sieraden in opdracht o.a.:

 - Trouw- en relatieringen

 - Herinneringssieraden

• Reparatie- en restauratie werkzaamheden

• Zetten van edelstenen

• Verkoop van gouden en zilveren sieraden

Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Siham: ‘Ik ben gevlucht uit Syrië.  
Nu wil ik graag weer studeren.’

Kijk op www.uaf.nl

Geef om talent en maak deze studie mogelijk! 



Martijn Kornegoor uit Wichmond 
‘Kringloopboer van morgen’ 2016
WICHMOND - De resultaten van 
drie jaar KringloopWijzer in het 
project Vruchtbare Kringloop Ach-
terhoek en Liemers zijn bekend. 
Zo’n 250 Achterhoekse melkvee-
houders houden zich actief bezig 
met een efficiënte benutting van 
mineralen om de bodemvrucht-
baarheid en de kwaliteit van het 
grond- en oppervlaktewater te 
verbeteren. Het stikstofbodemo-
verschot is hierin een belangrijk 
kengetal. In de periode 2013-2015 
hebben de deelnemers 9% minder 
stikstofbodemoverschot gereali-
seerd dan de maximaal toelaatbare 
norm.

Dit blijkt uit de cijfers die vandaag 
werden gepresenteerd aan de deel-
nemers tijdens de voorjaarsbijeen-
komst van Vruchtbare Kringloop 
Achterhoek. Inmiddels hebben de 
deelnemers positieve resultaten 
geboekt op het gebied van bodem-
benutting en melkproductie. Ook 
de stikstofverliezen en fosfaatover-
schotten op de melkveebedrijven 
zijn fors gereduceerd. Op kleigrond 
voldoet 92% en op zandgrond 44% 
van de bedrijven aan de norm voor 
stikstofbodemoverschot. Dat is 
winst voor zowel de boer, als voor 
het milieu, water- en bodemkwali-
teit. Op www.vruchtbarekringloop.
nl/resultaten kunt u het rapport 
met de volledige analyse van de 
KringloopWijzers downloaden.

Martijn Kornegoor verkozen
Hoofddoel van het project is het zo 
efficiënt mogelijk voldoen aan de 
kwaliteitsnormen voor grond- en 
oppervlaktewater om zo de dero-
gatie voor de aanwending van dier-
lijke mest veilig te stellen. Bodem-
kwaliteit is daarbij de sleutelfactor. 
Martijn Kornegoor, melkveehouder 
uit Wichmond, boekte de meeste 
mineralenwinst afgelopen drie jaar 
en mag zich de ‘Kringloopboer van 
morgen’ noemen.
‘Dankzij enkele aanpassingen in 

mijn bedrijfsvoering haal ik nu 
meer liters melk uit mijn koeien, 
heb ik minder jongvee nodig en 
een betere graslandopbrengst. 
Daardoor kan ik met minder aan-
gekocht voer de boel rondzetten, 
wat in de fosfaat-efficiency goed 
naar voren komt, ‘ aldus een en-
thousiaste Martijn Kornegoor.

Uitdagingen voor de toekomst
Verlaging van het stikstofbodemo-
verschot op zandgrond en het 
produceren van meer melk per kg 
fosfaatexcretie zijn de uitdagin-
gen voor de komende jaren. De 
grote verschillen tussen de bedrij-
ven laten zien dat hier nog veel te 
verbeteren is. Carel de Vries, pro-
jectleider: ‘Vruchtbare Kringloop 
wil de kraamkamer worden voor 

duurzaamheidsontwikkeling. Te-
gelijkertijd willen we iedereen laten 
zien hoe innovatief de agrarische 
sector is.’

Project ‘Vruchtbare Kringloop’ 
In het samenwerkingsproject van 
250 melkveehouders, LTO Noord, 
Waterschap Rijn en IJssel, ForFar-
mers, Rabobank en Vitens volgen 
de deelnemers hun kringloop van 
stikstof en fosfaat. 

Via projecten, experimenten, de-
monstraties en studiegroepen wor-
den melkveehouders geïnspireerd 
en gefaciliteerd in het creëren en 
benutten van kansen om hun be-
drijf verder te verduurzamen en 
toekomstproof te maken.

“Niet alle schrijvers doen 
het op deze manier”
Vervolg van pagina

VORDEN - Terwijl ik bezig ga met 
het schrijven over de dagen waar-
op ik mee geweest ben, gaat Mar-
tine rustig door naar de volgende 
agendapunten. ‘Niet alle schrij-
vers doen het op deze manier,’ ver-
telt ze me zodra we in de auto zit-
ten. ‘Maar ik vind het leuk om voor 
kinderen te staan,’ zegt ze als voor-
malig lerares, al doet ze het niet al-
leen omdat ze het leuk vindt. ‘Het 
is ook goed voor de verkoop, kin-
deren willen je boek lezen als ze je 
in het echt hebben gezien.’

Al klinkt 121 boeken erg indruk-
wekkend, als ik ze in haar werk-
kamer allemaal naast elkaar zie 
staan, besef ik pas dat het er echt 
veel zijn. Ooit zou ik hetzelfde wil-
len, maar een kwart ervan lijkt me 
al geweldig. Of ik het schrijver-
schap hetzelfde in zou delen als 
Martine, weet ik niet. Ik vind het 
erg leuk om zo met kinderen bezig 
te zijn, maar misschien wil ik er-
naast op een redactie werken of bij 
een uitgeverij. Gelukkig heb ik nog 
even om dat te bedenken.

Yentl Hofs

   

Feestelijk Ont-moeten
VORDEN - Het ont-moeten van 
zondag 1 mei om 19.00 uur valt 
samen het de afsluiting van het 
groeigroepenwerk van dit seizoen. 
Het wordt een feestelijke avond 
met muziek en zang van de gos-
pelzangeres Nathalie Booij en 
haar echtgenoot en tevens akoes-
tisch gitarist Mark Pardijs. Opge-
groeid in een muzikale familie, 

startte Nathalie met het schrijven 
van eigen nummers en trad op in 
vele kerken. Haar passie voor God 
in combinatie met de liefde voor 
muziek heeft geleid tot haar hui-
dige Muziekbediening. Na afloop 
gelegenheid tot napraten onder 
het genot van een drankje. Loca-
tie: Achterhuus, Zutphenseweg 13 
in Vorden.

VORDEN - Als oudere Vordenaren 
Vorden roepen, dan roept men 
direct, naast het feit dat het een 
Achtkastelendorp is, ook Empo. 
Empo was namelijk een zeer be-
kende fietsenfabriek. De eerste 
drie decennia na de naoorlogse 
jaren waren de gloriejaren voor 
de fabriek. Er werkten op dat mo-
ment ruim 200 mensen in de ze-
venduizend vierkante meter grote 
fabriek. De fietsen werden door 
heel Nederland afgezet.

Door Jan Hendriksen

Het bedrijf was al in 1913 als rij-
wielhandel opgericht. Hoewel de 
oprichters Emsbroek en Poesse al 
na enige maanden uit elkaar gin-
gen bleef de naam Empo gehand-
haafd door de familie Emsbroek. 
Een deel van de voormalige be-
drijfspanden aan de Enkweg die 
uit 1936 dateren herinneringen 
nog een deze glorie periode. In de 
afgelopen dagen werd het voor-
malige ‘torengedeelte’ van de fa-
briek in opdracht van de huidige 
vastgoedeigenaar gesloopt.

Het doek voor de fabriek viel in 
1978-1979 na een faillissement 
waarna er een veiling volgde op 
18 september 1979. De merk-
naam werd verkocht aan PON, 
een bedrijf die ondermeer oma-

fietsen en citybikes produceerde 
onder de merknaam Empo, maar 
deze kwamen helaas niet meer uit 
de Vordense fabriek. De fabriek 
werd gekocht door de Technische 
Handelsonderneming Van Slo-
ten Verstegen, die onder andere 
Engelse fietsen verkocht van het 

merk Woodstock. Ook dit bedrijf 
verdween uit Vorden. Sorbo werd 
in de jaren tachtig van de vorige 
eeuw de volgende eigenaar van 
het gebouw maar is inmiddels ook 
al weer een groot aantal jaren uit 
het dorpsbeeld van Vorden ver-
dwenen.

‘Toren’ van voormalige Empo
fabriek gesloopt

i.v.m. Pinksteren afwijkende aanlevertijden 
voor de editie van week 20 (17 mei)

Voor het aanleveren van advertenties of persberichten geldt:

uiterlijk donderdag 12 mei 12.00 uur

 

Activiteiten agenda
3 – 10 mei Handwerken-Handvaardigheden 10.00 – 11.30 uur
14 mei Repaircafe 10.00 – 12.00 uur
Op maan- woens- en donderdagmorgen Hobbyclub 9.00 – 12.00 uur
Elke dinsdag  Ontmoeting en Dagbesteding 10.00 – 15.30 uur
Elke dinsdag Koersbal 10.00 – 11.30 uur
Elke dinsdag Rummikub 14.30 – 15.30 uur
Alle activiteiten zijn in Kulturhus het Dorpscentrum.
Elke dinsdag Volksdansen Vierakker/Wichmond 18.15 – 19.30 uur
In het Ludgerusgebouw Vierakker

Nog meer informatie over activiteiten/cursussen op onze website: 
www.welzijnvorden.nl

Bereikbaarheid:
Algemeen: tel. 0575-553405 dinsdag en woensdag    9.00 - 11.00 uur
Vervoer: tel. 0575-555282 maandag t/m donderdag  9.00 - 10.00 uur

IPAD CURSUS
Stichting Welzijn 
Vorden organi-
seert samen met 
Seniorweb cursus 
iPad. Vanaf 19 mei 
start in Vorden en 

17 mei in Hengelo de cursus. Er 
zijn maximaal 5 cursisten per les. 
De docenten, Gerrit Terpstra en 
Henk Roes, nemen de lesstof ple-
zierig met de deelnemers door. 
Dan blijkt dat er veel met een 
iPad gedaan kan worden zoals: 
mail versturen, het versturen van 
foto’s, surfen op internet enz. Te 
veel om op te noemen. Er zijn nog 
enkele plaatsen vrij. Opgave tot 5 
mei a.s. Ook is er een cursus voor 
gevorderden.
Voor informatie/aanmelden:
Henk Roes, tel. 06 2124 1984
of Willy Gotink, tel. 0575-553405 
(di/woe 9.00 – 11.00 uur)
of w.gotink@welzijnvorden.nl

REPAIR CAFE

14 mei is er weer Repair Cafe in 
Kulturhus het Dorpscentrum in 
Vorden. Tijd: 10.00 -12.00 uur.

Nieuw in het REPAIR CAFE
Inloop vragenuur over iPhone 
of iPad!
Hebt u een iPhone of iPad, maar 
loopt u tegen problemen aan of 
blijft de werking soms nog een 
raadsel? Tijdens het Repaircafé 
kunt u met uw eigen iPhone of 
iPad langskomen om uitleg te 
vragen over iets waar u niet uit-
komt. 

Vorige week werd het ‘torengedeelte’ van de voormalige Empofabriek in opdracht van de 

huidige vastgoedeigenaar gesloopt. Foto: Jan Hendriksen. 

Martijn Kornegoor. Foto: PR
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Uw kunstgebit verdient een 
erkend specialist

0575 - 46 44 33 www.tppriefel.nl
Hoetinkhof 1a 7251 XM  Vorden

Reparaties snel en vakkundig
uitgevoerd óók in het weekend

Gratis controle

Op afspraak bezoek ik u thuis

Géén verwijzing tandarts nodig

Vooraf prijsopgaaf op basis van uw wensen

Contacten met alle zorgverzekeraars

Aanbiedingen zijn geldig van 25 april t/m 30 april

D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21,
bestellingen@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

gebraden Fricandeau

150 gram 239

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Konings
braadstukje

498
500 gram

KEURSLAGERKOOPJE

Vorstelijke 
oranje
burgers

550
4 stuks

SPECIAL

Pomodori
worstje

175
100 gram

MAALTIJD IDEE

Rundvlees
salade

398
500 gram

T : 06-10365923

voor meer informatie:
www.hoveniersbedrijfpardijs.nl

NIEUW
ONKRUIDBESTRIJDING
MET 100% HEET WATER

Bel of mail naar onze media-adviseurs

Dyanne Schiphorst, tel. (0544) 80 10 34 
verkoop@contact.nl

Nancy Weevers, tel. (0544) 80 10 35 
verkoop@contact.nl

Bas Bloem, tel. (06) 52 58 49 92 
bas.bloem@achterhoeknieuws.nl

Ook adverteren?

IETS TE VIEREN?
Laat het iedereen weten!

Kijk voor meer informatie in de colofon op pagina 5.



Natuurmonumenten organiseert streekconferentie 
Graafschap400
VORDEN - Op zaterdag 21 mei or-
ganiseert Natuurmonumenten in 
Vorden de Graafschap400. Dat is 
een gelegenheid voor bewoners 
uit de driehoek Zutphen, Lochem, 
Hengelo (Gld) om met elkaar in 
gesprek te gaan over het land-
schap. De deelnemers bepalen 
zelf wat belangrijk is voor het land-
schap, wat behouden en verbeterd 
moet worden. Het is een bijeen-
komst waarin bewoners plannen 
maken en de uitvoering ervan in 
gang kunnen zetten. Geïnteres-
seerden kunnen zich aanmelden 
via de website.

“Natuurmonumenten organiseert 
deze bijeenkomst omdat het klein-
schalige landschap in de driehoek 
Zutphen, Lochem, Hengelo, met 
als middelpunt het kastelendorp 
Vorden verandert”, aldus Harald 
van den Akker, beheerder van 
onder andere landgoed Hackfort 
en het Grote Veld. “Er is sprake 
van oprukkende bebouwing van 
dorpen, steden en bedrijventer-
reinen, plattelandsweggetjes die 
drukker worden, schaalvergroting 
in de landbouw, verrommeling, 
houtwallen en kleine bosjes die 
verdwijnen. De natuurgebieden 

die ik beheer zijn onderdeel van 
het landschap. Ik vraag me vaak 
af hoe willen en kunnen we deze 
landschappen in stand, mooi en 
beleefbaar houden?” Met deze 
streekconferentie Graafschap400 
biedt Natuurmonumenten een 
platform, stimuleert en biedt 
ruimte voor initiatief. “De belang-
stelling voor mooie natuurgebie-
den en landschappen groeit,” al-

dus Harald, “dat merken we aan 
de stijgende bezoekersaantallen 
in onze natuurgebieden. Ik hoop 
dat mensen de kans om de regie 
over het landschap te nemen, met 
beide handen aangrijpen en naar 
deze Graafschap400 komen. “

Betrokkenheid vergroten 
Hoewel Natuurmonumenten deze 
dag organiseert, is er geen agenda 

of plan dat gepresenteerd wordt. 
Het woord is geheel aan de deel-
nemers. Uit vergelijkbare confe-
renties, de zogenoemde G1000’s 
in o.a. Amersfoort, Nijmegen en 
Groningen blijkt dat deze vernieu-
wende aanpak een levendige ma-
nier is om zoveel mogelijk ideeën, 
visies en plannen op tafel te krij-
gen. Dat was ook de ervaring bij 
een vergelijkbare conferentie die 
Natuurmonumenten vorig jaar 
in het Noord-Drentse Norg orga-
niseerde. Natuurmonumenten 
merkt telkens dat er goede ideeën 
leven bij inwoners.

De afgelopen jaren heeft Natuur-
monumenten over diverse thema’s 
haar achterban geraadpleegd. Met 
deze streekconferentie gaat Na-
tuurmonumenten nog een stapje 
verder en wordt de regie echt bij 
de inwoners gelegd. Op deze ma-
nier wil Natuurmonumenten de 
betrokkenheid van mensen bij het 
landschap vergroten en hoopt dat 
er een beweging op gang komt, die 
met de gemaakte plannen aan de 
slag gaat.
   

 ■ www.graafschap400.nl

Kwartet gaf 
concerten in 22 
landen
VORDEN - De programmacommis-
sie van stichting Kulturhus Vorden 
presenteert een bijzonder concert 
op zondagmiddag 8 mei. Dan zul-
len de saxofoons klinken van het 
Budapest Saxophone Quartet.

Door Liesbeth Spaansen

Het Budapest Saxophone Quartet 
bestaat bijna twintig jaar en het 
zijn dezelfde vier vrienden die het 
kwartet op de Liszt Academie in 
Boedapest oprichtten. Zij studeer-
den ook samen af op het conser-
vatorium in Parijs. Het kwartet gaf 
concerten in meer dan 22 landen, 
waaronder de VS, Canada, Japan, 
Zuid-Korea, Israël, Rusland en de 
rest van Europa.

Een van hun specialiteiten is om 
gasten uit te nodigen. Dit zijn 
solisten, vooral zang, maar ook 
piano, trompet, saxofoon, klave-
cimbel, orgel, hobo en fluit. Daar-

van zijn verschillende albums ge-
maakt, waarvan drie puur Barok 
met verschillende zangers. Naast 
zes prestigieuze wedstrijdprijzen 
in Hongarije, Duitsland en Italië 

kregen zij in 2009 de Artisjus prijs 
voor het ‘Highest Level Interpreta-
tion of Contemporary Music’. Het 
Budapest Saxophone Quartet be-
staat uit Bence Szepesi, sopraan- 
en altsaxofoon en klarinet, Leven-
te Puskás, alt- en sopraansaxofoon 
en klarinet, Bernát Tószegi, tenor-
saxofoon en klarinet en Marcell 
Horváth, baritonsax, klarinet en 
basklarinet. Het treedt regelmatig 
samen op met symfonie- en har-
monieorkesten en voert composi-
ties uit die speciaal voor hen zijn 
geschreven. Recent is een gloed-
nieuw en uniek jazzproject gestart 
met het Marlies Claasen Trio.

Kaarten
Budapest Saxophone Quartet, 8 
mei, aanvang 15.30 uur, deur open 
15.00 uur. Prijs: 15 euro, in de 
voorverkoop voor 10 euro verkrijg-
baar bij het Kulturhus en Bruna.
   

 ■ kulturhusvorden.nl

Kulturhus Vorden wordt gevuld
met saxofoonklanken

Het Budapest Saxophone Quartet treedt op in het Kulturhus Vorden. Foto: PR

De deelnemers bepalen zelf wat belangrijk is voor het landschap. Foto: Natuurmonumenten

Opening voorjaarsexpositie in galerie en beeldentuin 
De Burgerij 
VORDEN - Zondagmiddag 1 mei 
om 15.30 uur is de opening van 
de voorjaarstentoonstelling in de 
galerie en de beeldentuin van De 
Burgerij aan de Zutphenseweg 11 
(te zien t/m 12 juni). Iris Terpstra 
zal de feestelijke opening muzikaal 
omlijsten op de piano. In de gale-
rie is een expositie van landschaps-
schilderijen van Rudy Volbeda en 
Jetty van Well en van geabstraheerd 
werk van Hemmechien Knip. In de 
bloemrijke rustieke theetuin ach-
ter de galerie staan keramische ob-
jecten van Dorry Heesen, Hermine 
Grob en Henny Schaapman en 
draadfiguren van Lidy Ponte. 

Rudy Volbeda klassiek geschoold 
(en plein air) landschapsschilder, 
ontwikkelde een eigen impressio-

nistische picturale stijl met expres-
sionistische invloeden. De land-
schapsschilderijen van Jetty van 
Well zijn verstild en ingetogen. Het 
abstracte kleurrijke werk van Hem-
mechien Knip bruist van energie: 
licht en donker, lijn en vorm, bewe-
ging en ritme. Dorry Heesen vormt 
haar keramische beelden intuïtief 
uit klei. De vormgeving van de ke-
ramische sculpturen van Hermine 
Grob bestrijkt het hele spectrum 
van figuratief tot abstract. Henny 
Schaapman combineert het kwets-
bare met het robuuste: keramiek 
en cortenstaal. Lidy Ponte maakt 
draadfiguren van ijzer of gegalva-
niseerd gaas. 
   

 ■ www.deburgerij-vorden.nl Jetty van Well Voorjaar op landgoed De Wiersse. Foto: PR
Bridgen in Toldijk
TOLDIJK - Uitslag van donderdag 
21 april 2016, de vierde avond van 
de zesde ronde. In de A en B lijn 15 
paren, met een combitafel. In de C 
13 paren, met een stilzit. Jammer 
maar soms kan het niet anders. 
Deze keer in het hele veld maar 
één paar 60.00 % en de uitslagen 
liggen weer redelijk dicht bij el-
kaar.

Uitslag: lijn A: 1. Diny Hoft-
ijzer & Leni Meijerink 58,75%, 2. 
Tiny Kleinreesink & Wim Schip-
per 56,94%, 3. Joke Damveld & 
Hans Oldhoven 55,56%. Lijn B: 1. 
Will Snelder & Bert Botschuyver 
60,00%, gedeelde 2e plaats met 
55,42% : Henny Deunk & Wil Mat-
ser en Irene Lichtenberg & Theo 
Schoenaker Lijn C: 1. Margaret 
Heiting & Gerda Tankink 58,30%, 
2. Desire Bosman & Johan Hil-
derink 57,50%. 3. Jirka & Svatja de 
Wolf 57,08%,

Volgende week bridgen op don-
derdag 28 april, de vijfde en laat-
ste avond van de laatste compe-
titieronde dit seizoen. In week 
achttien geen bridge i.v.m. Hemel-
vaart. De einddrive is op donder-
dag 12 mei. Afmelden minstens 
vóór 12.00 uur op de wedstrijddag 
via het mobiele nummer van de 
club: 06-25198329.
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0.99
  PER STUK
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  2 STUKS
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  250 G

2.49
  4 x 125 G

2.49
4 STUKS

2.49

0.954.99
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www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. *Uit de koeling.

GELDIG VAN 29 APRIL T/M 1 MEI

VANAF DINSDAG 26 APRIL

ROOMBOTER APPELFLAPPEN

VLEESTOMATEN

MANGO

BEEFBURGERS*

SUGAR SNAPS
OF PEULEN*

    

Hortensia

Dipladenia SundavilleBlo
eiende perkplantjes

20 liter.

Potgrond

Hypercamp Las Palmas 240
240 cm diep. Polyester doek. Vanaf
maat 2, 680 - 705 cm. 

GROOT
GRATIS
PAKKET

Obelink Vrijetijdsmarkt B.V. • Misterweg 179 • Winterswijk • www.obelink.nl

Nu bij een Hobby 2016
een groot pakket met 

veel gratis extra’s!

1 MEI KOOPZONDAG • 10.00 - 17.00 U.
ZONDAG 1 MEI RELAXEN OP DE CAMPING | Kom gezellig langs voor o.a: uitleg en demo slaapmatten en slaapzakken, test ze zelf!
Campingaz BBQ demo, schminken, acties en aanbiedingen. Kijk op www.obelink.nl
voor alle informatie of volg ons op Facebook.

Outdoor Feelings Superb
6 heerlijke fauteuils met tafel
Sentral 250. Incl. kussens. 

MEGADEAL! 

199.-

MEGADEAL! 

1399.-

Vanaf 

299.-

Obelink Lugano
Afmeting: 500 x 380 cm. 
205 cm hoog. Polyester. 

Ilaha: ‘Ik ben gevlucht uit Afghanistan. 
Nu wil ik graag weer studeren.’

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Kijk op www.uaf.nl

Geef om talent en maak deze studie mogelijk! 

Vraag ons magazine 

Voortleven aan

via nierstichting.nl/nalaten



SAME-rijders als oranje parelsnoer over 
Bronckhorster binnenwegen

BRONKHORST - De SAME-club 
organiseerde zaterdag 16 april 
een toertocht door de gemeente 
Bronckhorst. Gestart werd bij 
Groenaannemersbedrijf W. Jan-
sen in Hengelo, waar vooraf de 
koffie klaar stond.

Deze tocht genoten de veertig en-
thousiaste SAME-rijders van een 
mooie route door Wichmond, 
Baak, Bronkhorst en Toldijk en 
weer terug naar Hengelo. Het was 
een prachtig gezicht: de trekkers 
die over binnenwegen en dijken 
reden, glinsterden als oranje pa-
reltjes in de zon.

Bij Restaurant Den Bremer in Tol-
dijk maakten de deelnemers een 
lunchstop. SAME-rijders uit de 
heel Nederland namen deel aan 
deze dag, ook liefhebbers uit Bel-
gië waren er. Zij ondernamen een 

reis van een paar dagen met de 
trekker om in Bronckhorst mee te 

genieten van deze tocht.

   

Bijna 400 dode varkens bij veehouder 
in Berkelland
RUURLO - Op de website van de 
Nederlandse Voedsel- en Waren-
autoriteit is, 20 april gedateerd, 
te lezen dat bij een varkens-
houder in Berkelland kadavers 
van bijna 400 dode varkens zijn 
aangetroffen. De dieren hebben 
waarschijnlijk 10 maanden gele-
den voor het laatst voer en ver-
zorging gehad en zijn toen door 
de veehouder aan hun lot over-
gelaten.

Door Rob Stevens

De inspecteurs van de NVWA heb-
ben het bedrijf bezocht na een tip 
van de politie die in de stal enkele 
dode dieren had zien liggen. Toen 
inspecteurs van de NVWA samen 
met de politie een rondgang over 
het bedrijf maakten bleek dat er 
ongeveer 250 varkens en 140 big-
gen dood in de stallen lagen. Op 
het bedrijf was geen enkel dier 
meer in leven. De varkenshouder 
is met hulp van de politie opge-

spoord. Hij bleek inmiddels werk-
zaam te zijn op een ander var-
kensbedrijf. Tegen de man wordt 
proces-verbaal opgemaakt.

Controle NVWA
Daarnaast zal de NVWA onderzoe-
ken hoe het kan dat mensen die 
mogelijk op het erf van het bedrijf 
zijn geweest niet aan de bel ge-
trokken hebben. Omdat er bij het 
bedrijf tijdens de laatste inspec-
ties geen bijzonderheden waren 
aangetroffen was het bedrijf al een 
paar jaar niet meer gecontroleerd 
door de NVWA.

Wim Klein Willink, voorzitter van 
de afdeling Berkelland van LTO, 
noemt de gebeurtenis ‘droevig’. 
“Er zal vast een heel verhaal achter 
zitten, maar dat er 400 dieren zijn 
dood gegaan is heel erg’’, zegt Klein 
Willink. Hij zegt de varkenshouder 
niet te kennen. “Ik weet wel dat hij 
geen lid was van onze afdeling.’’

Reactie burgemeesters Oostrum
Joost van Oostrum, burgemees-
ter van Berkelland reageert op de 
gebeurtenis als volgt: “Ik ben als 
burgemeester van Berkelland op 
dinsdag 19 april door de politie op 
de hoogte gebracht van de vondst 
van de dode varkens. Ik heb met 
ontsteltenis kennisgenomen van 
de omstandigheden die zijn aan-
getroffen. We hebben als gemeen-
te onmiddellijk actie ondernomen 
en de zorg voor de betrokken eige-
naar in gang gezet. Er is mij verze-
kerd dat er geen sprake is van een 
gezondheidsrisico voor de buurt. 
Met het oog op de persoonlijk zor-
gelijke situatie van de betrokkene 
betrachten wij terughoudendheid. 
Ik vraag u dit ook te doen. De 
verantwoordelijkheid voor de be-
stuursrechtelijke afhandeling ligt 
bij de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA). U zult 
begrijpen dat deze situatie mij ze-
ker niet onberoerd laat.”

Fiets De Boer Op langs 
agrarische bedrijven
BRONCKHORST - Onder de titel 
Fiets De Boer Op wordt er dit 
jaar op 5 mei weer een fietstocht 
georganiseerd voor het hele ge-
zin, met ontbijt vooraf. Langs 
een route van circa 29 kilometer 
worden verschillende bedrijven 
bezocht, waaronder een melk-
veehouder en een niet-alledaags 
mechanisatiebedrijf.

Door de vele stops is de tocht ook 
voor ongeoefende fietsers en kin-
deren goed te doen. De route is 
eenvoudig in te korten tot 20 km. 
Tevens is er een autoroute be-
schikbaar. Het startpunt is bij de 
familie Van Veldhuizen, Baker-
waardseweg 2 in Bronkhorst. Star-
ten en ontbijt vanaf 8.00 uur tot 

10.30 uur. Deelname kost 6 euro 
per persoon, inclusief ontbijt. Kin-
deren tot 12 jaar gratis.

Deelnemers krijgen de routebe-
schrijving bij het startpunt, aan-
melden is niet nodig. Er is par-
keergelegenheid aanwezig.
Een verzoek van de organisatie: 
graag aanrijden via de Bontekoe-
weg om verkeersoverlast in het 
stadje Bronkhorst te voorkomen.
   

 ■ Olga Oosterink: (0314) 381440 
of (06) 10646993. ■ Anneke Gr.Roessink: (0575) 
470245 of (06) 18375569. ■ www.fietsdeboerop.wix.com/
fietsdeboerop

   

Rommelmarkt Crescendo 
houdt op te bestaan
HENGELO - Na ruim veertig jaren 
is er een eind gekomen aan de 
jaarlijkse rommelmarkt, georga-
niseerd door muziekvereniging 
Crescendo. “De kwaliteit van de te 
verkopen spullen is de laatste jaren 
minder geworden. De opkomst 
van Marktplaats, tweedehands-
winkels, economische omstandig-
heden en het huidige afvalbeleid, 
zullen hieraan mede debet zijn ge-
weest”, zo verklaart de organisatie 
het einde. “De hoeveelheid spul-
len was nog steeds groot, maar 
kwalitatief minder goed. Vele vee-

wagens waren nodig om de ‘rom-
mel’ op de markt te krijgen. Echter 
ook veel veewagens waren nodig 
om de spullen weer af te voeren.” 
De kosten hiervan wegen onvol-
doende op tegen de opbrengst. 
“Helaas hebben wij moeten be-
sluiten om de rommelmarkt in de 
opzet zoals men van ons gewend 
was, niet langer te kunnen organi-
seren.” Crescendo dankt iedereen 
voor het vertrouwen en hoopt de 
bezoekers bij andere activiteiten 
van Crescendo te ontmoeten.

De SAME-rijders maakten een lunchstop bij Den Bremer in Toldijk. Foto: Stein Oukes

Het is niet meer van deze tijd om 
chemische middelen te gebruiken 
bij de bestrijding van onkruid. Iets 
wat overigens voor het bedrijfsle-
ven met ingang van 1 april jongs-
leden zelfs verboden is.

Hoveniersbedrijf Luijendijk heeft 
ingespeeld op deze ontwikkeling 
met de aanschaf van de Wave 
Weed Control. Een machine die 
met gebruik van heet water in 
combinatie met lage uitstoom-
druk inzetbaar is op harde en half 
harde oppervlaktes.  

Door de handbediende sproeier 
is het ook mogelijk onkruid langs 
gevels, hekwerken en goten te 
behandelen zonder gevaar voor 
beschadiging van bestaande ma-
terialen. Maar ook de alg aanslag 
op bestrating zal het onderspit 
delven bij deze aanpak. En alles 
natuurlijk op een milieuvriende-
lijk basis. 

Wilt u meer weten over de moge-
lijkheden van onkruidbestrijding 
voor o.a. de particuliere markt op 
duurzame basis, bel en maak een 
afspraak met Hoveniersbedrijf 
Luijendijk, Telefoon 0575 - 431693 
of stuur een mail naar info@ho-
veniers-luijendijk.nl 

Wij komen graag bij u voorrijden 
voor een snelle, efficiënte en 
duurzame manier om uw onkruid 
te bestrijden! 

(Advertorial)

Hoveniersbedrijf Luijendijk start 
met nieuwe duurzame aanpak 
van onkruidbestrijding!

Stichting Fiets De Boer Op Bronckhorst West schotelen fietsers een mooie route voor op 5 

mei. Foto: PR
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20%
KORTING*

op 
keukens &

 apparatuur  

badkamers & tegels
en

NIEUW!

Vrijdag 

koopavond 

in onze 

showroom 

te Hengelo tot

20.00 uur!

COMPLEET WONEN ONDER 1 DAK!
KEUKENS - BANKEN - KASTEN - BEDDEN - FAUTEUILS - EETHOEKEN - VLOEREN - GORDIJNEN - ZONWERING

GRATIS 3D TEKENING - 5 JAAR GARANTIE

SNELLE LEVERTIJD - DUITSE KWALITEIT

wonen & keukens

Helmink Wonen
T. 0575 551514
Zutphenseweg 24
7251DK Vorden
info@helminkwonen.nl
www.helminkwonen.nl

Zondag 1 mei Koopzondag
12:00 - 17:00 uur

Bekijk onze nieuwe collecties in

keukens, relaxfauteuils, banken,

gordijnen en vloeren! 

KEUKEN FLASH

Hoogglans Wit 

(Lak Laminaat), inclusief: 

Oven, Koeler, Vaatwasser,

Gas-op-Glas Kookplaat,

Afzuiger

 € 6199,-

20%
korting 

op alle binnenzonwering 
uit de Vivante collectie*

keuken Flash, Helemaal naar je
 eigen smaak!

Elke eerste zondag van de maand KOOPZONDAG

Speciale Kinderweek van  
28 april 2016 t/m 7 mei 2016. 

Op ALLE KINDERSCHOENEN 
ontvangt U  

10% KORTING 

Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en
lekker dichtbij!

www.dier.nu



‘Door de nacht klinkt
een lied’
LINDE - Zaterdag 30 april is er in 
het Vordense Theater onder de 
Molen een theatervoorstelling te 
zien over amusementsmuziek tij-
dens de Tweede Wereldoorlog: 
‘Door de Nacht klinkt een Lied’. In 
de jaren ‘80 was dit gelijknamige 
programma een bekroond radio-

programma van Jacques Klöters; 
nu wordt het op de planken ge-
bracht. Aanvang: 20.00 uur. Loca-
tie: Lindeseweg 29, Vorden. 
   

 ■ www.theateronderdemolen.nl

Partijtje
Het zijn feestelijke dagen, ver-
schillende partijtjes vinden plaats 
in binnen- en buitenland. Zo is de 
Britse Koningin 90 jaar geworden. 
De publiekelijke viering van dit 
feit zal plaatsvinden in juni. Ben 
ik de enige die zich afvraagt of ze 
dat glorieus zal halen? Elizabeth 
zal zich vast vorstelijk fit voelen. 
En ach, een publieke viering is 
voor haar ongetwijfeld een fluitje 
van een cent. Zeker als je in het 
dagelijks leven gewend bent aan 
het hoofd van een immens Ko-
ninkrijk te staan. En daarbij denk 
ik niet dat ze zal moeten spijker-
poepen (nail-pooping) of koek-
happen (biscuit-biting).

Onze Koning verjaart deze week 
publiekelijk. Er liggen oranje ac-
cessoires op tafel met moeizaam 
knipperende led-lampjes. De 
rood-wit-blauwe schmink is al 
op onderarmen uitgeprobeerd en 
zojuist oefenden mijn kroonprin-
sessen de dans waarmee de Ko-
ningspelen worden geopend. We 
hebben er zin in. In totale onwe-
tendheid over de te behalen leef-
tijd van de Koning (49, dankjewel 
Google) of het design van de jas 
van zijn vrouw. Er is een feestje in 
het vooruitzicht en we zijn blij. En 
volgens mij is dat ook precies de 
bedoeling van Koningsdag. Dat je 
blij bent omdat je naar een feest-
je gaat.

Er is namelijk iemand jarig. En 
een jarige wringt zich in bochten 
om het de gasten op zijn partij-
tje zo leuk mogelijk te maken. Er 
is vast van alles te doen op zijn 
partijtje, we mogen voor hem 
zingen en na afloop krijgen we 
misschien een snoepzakje mee. 
Ik weet alleen niet zeker of hij ons 
allemaal thuisbrengt en wat we 

precies gaan doen. Vorig jaar viel 
het wel een beetje tegen maar 
misschien lag dat aan mezelf. Ik 
heb de Koning niet gesproken 
toen, maar de jarige is meestal 
het drukst op zo’n dag. Er stond 
trouwens sowieso niets op de 
uitnodiging over zwemspullen 
maar ik hoefde geen cadeautje 
mee te brengen. Misschien is dat 
omdat hij al best veel mooie spul-
len heeft, een gouden koets en 
een kasteel. Maar toch, het ligt 
eigenlijk niet in mijn aard om met 
lege handen aan te komen. Ik had 
bijvoorbeeld best een gedichtje 
voor hem willen schrijven dat hij 
nog niet heeft.

Met dat ik dit schrijf sterft er 
ver weg ineens onverwacht een 
Prins. Klein van stuk, groots van 
muzikaliteit. Ik dacht altijd dat 
hij de publiekelijke viering van 
zijn 90ste verjaardag gemakkelijk 
halen zou. Het maakt me treurig, 
zo tussen de oranje accessoires. 
Niet als fan, maar als mens. Om-
dat het me doet denken aan ie-
dereen die geen partijtjes meer te 
vieren heeft. Aan wie nooit meer 
zal trakteren en fêteren. Aan wie 
zonder licht-, vrolijk- en gezond-
heid is. Kroon af, rouwkleed aan. 
Het is gedaan.

Een lachen van inspanning en 
zweten van pogen haalt me uit 
mijn gedachten. Muziek. Mijn 
hofdames oefenen verder aan de 
Koningsdans. In licht-, vrolijk- en 
gezondheid aanschouw ik hun to-
meloze levenslust. En ineens be-
grijp ik waarom de Koning geen 
cadeaus blieft. Hij heeft ons al. Wij 
zijn wat hij wenst. Eigenwijs on-
derdanig, oppermachtig prachtig. 
Wij zijn de cadeaus. Hoezee.

Samenwerkende wijnproeverij bij 
Wijngoed Kranenburg
KRANENBURG- Op zondag 1 mei 
wijnproeverij van 14:00 uur tot 
18:00 uur bent u van harte welkom 
op de samenwerkende wijnproe-
verij van Wijn van Helène, Vinox 
en Wijngoed Kranenburg te Vor-
den. Dit keer wilde vinoloog Hele-
ne Schaap écht iets speciaals doen 
op een bijzondere locatie. Zo werd 
het idee geboren om een unieke 
samenwerking aan te gaan met 
Cees Oxener van Vinox wijnen en 
Henk Takken van het Achterhoek-
se Wijngoed Kranenburg.

Op de zondag 1 mei wijnproeve-
rij kunt u gratis komen proeven, 
genieten en ontdekken onder de 
nieuwe overkapping aan de voet 
van Wijngoed Kranenburg in Vor-
den. Op de proeverij proeft u Zuid 
Franse Languedoc wijnen van 
Cees en Oostenrijkse en Italiaanse 
en Oostenrijkse wijnen van Helè-
ne. Henk presenteert zijn eigen 
Achterhoekse wijnen. Een grote 
diversiteit in smaken, herkomst 
en prijscategorieën. Leuk om te 
weten is dat een groot deel van de 
wijnen biologisch is. Als klapper 
op de vuurpijl kunnen bezoekers 
een rondleiding door de wijngaard 
krijgen van Henk. Het spreekt voor 

zich, vindt het ondernemerstrio, 
dat het geheel feestelijk wordt 
aangekleed met bijpassende hap-
jes en muziek. Het is tenslotte een 
dagje uit. Helène, Cees en Henk 
benadrukken dat iedereen van 
harte welkom is om te komen. Op-
geven is niet verplicht maar wordt 
wel op prijs gesteld en kan via in-
fo@wijnvanhelene.nl.

Nog even over zondag 1 mei wijn-
proeverij: het begint om 14.00 uur 
en duurt tot 18.00 uur. Toegang is 
gratis bij Wijngoed Kranenburg 
aan de Kostedeweg 2 in Vorden. 
Neem contact op met Helene 
Schaap.
   

 ■ info@wijnvanhelene.nl ■ 06 22 45 13 12

TOLDIJK - Op 7 en 8 mei is het weer 
zover. OTMV Gelderland (Oude 
Tractoren en Motoren Vereniging) 
organiseert dan haar jaarlijkse 
spektakel met oude tractoren, 
vrachtwagens, landbouwmachi-
nes en nog veel meer. Het beloven 
weer twee gezellige en actieve da-
gen te worden bij Vleesboerderij 
Garritsen in Toldijk.

Vele vrijwilligers zijn al maanden 
bezig om alles weer tiptop in orde 
te hebben. Ook dit jaar doet Old-
transport Achterhoek weer mee en 
zal er een vliegshow zijn van mo-
delvliegtuigen.
Naast de vele demonstraties van 
de machines en oude gebruiken, 
wordt er een spectaculaire old-
timer trekkertrek georganiseerd. 
Aan de jeugd wordt ook
gedacht. Onder andere met een 
klimtoren, broodjes bakken, 
springkussen en speelgraafmachi-
nes. Verder is er een markt voor 

mensen die onderdelen zoeken, 
antieke boerenspullen maar ook 
eigentijdse en zelfgemaakte arti-
kelen.
Op zaterdagmorgen om 10.00 uur 

komt Tante Rikie op haar eigen 
wijze de show openen.
   

 ■ www.otmv-gelderland.nl

Agrarisch Verleden Herleeft

Het agrarisch verleden wordt op 7 en 8 mei weer tot leven gebracht. Foto: PR

Henk Takken en Helène Schaap. Foto: PR

Hilde Hissink sponsort nieuwe shirts 
voor tennisteams Sociï

WICHMOND - Reisspecialist Hil-
de Hissink uit Wichmond heeft 
twee teams van de tennisclub 
Sociï van nieuwe shirts voorzien. 
Zowel het Heren 2 -team als het 
Mix-team kregen van haar een 
nieuwe outfit. 

Hilde Hissink, aangesloten bij Va-
kantieXperts, is in de regio bekend 
als consulente voor vakantierei-
zen. Ze voorziet haar klanten van 
een reis op maat. 

De voorjaarscompetitie is inmid-
dels van start gegaan. Of het aan 
de nieuwe shirts ligt is natuurlijk 
de vraag, maar de teams presteren 
tot nu toe uitstekend. Beide teams 
staan na twee wedstrijden boven-
aan.Het Heren 2-team in de nieuwe shirts, rechts sponsor Hilde Hissink. Foto: PR

EvaSchuurman
Column

- Advertorial -

Faillissementsverkoop  VE-WOONIDEE 
en ZIZO KADO
Eibergen, van 28 april tot en met 30 april vanaf 10.00 uur is er een 
faillissementsverkoop van de gehele voorraad kwaliteitsmeube-
len van VE-WOONIDEE en woonaccessoires  van ZIZO KADO  aan de 
Grotestraat 80 te Eibergen.

Alles moet weg daarom zijn er 
zeer aantrekkelijke aanbiedingen 
te halen. Een collectie veelzij-
dige woonproducten. U vindt er 
zitmeubelen, fauteuils, kasten, 
woonaccessoires enz. enz.
Ook de voorraad PVC-vloeren, la-
minaat, tapijt en zonneschermen 
worden dan voor zeer scherpe 
prijzen aangeboden.

Deze faillissementsverkoop is aan 
de Grotestraat 80 in Eibergen.

Wat is er te doen in de omgeving?

Contact Bronckhorst Noord 9Dinsdag 26 april 2016



Heb je weleens een boek over Koen Kampioen gelezen? 
Dan ken je vast en zeker ook wel de televisieserie over 

deze talentvolle voetballer en zijn voetbalteam! Deze route 
in Hengelo (gld) is zelfs naar hem vernoemd. Waarom? 
Dat vertelt Koen je onderweg zelf. De spelletjes op de 

route kun je al spelen als je met zijn tweeën bent. Maar 
het is nog leuker om met groepjes van vier tot tien 

personen deel te nemen. Ga je mee? 

Deze digitale wandelroute is verkrijgbaar via de Abellife 
App, bij Camping Kom-es-an en bij de VVV en toeristische 
informatiepunten in de gemeente Bronckhorst. Om het 
spel te kunnen spelen heb je een voetbaltas met inhoud 
nodig. Deze kun je ophalen bij Camping Kom-es-an 
(Hengelo gld). Kosten zijn € 7,50 per groep (max. 10 pers.).

Meer informatie: www.achterhoek.nl/kinderroutes

Kinderroute

Koe n Kampioen

BRANDENBARG V.O.F.

Halseweg 38 • 7021 HX Zelhem • tel.: 0314-622267 • fax: 0314-620066

HAARDEN, SCHOUWEN EN SCHOORSTEENTECHNIEK

Eigen bijdrage 
wordt door ons 
vergoed

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

RJBM Degen, 
tandarts-implantoloog

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

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

Dorpsstraat 27
Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

www.spannevogel.nl

BINNENZONWERING UIT 
ONZE HUISCOLLECTIE NU 
MET 25% KORTING* O.A. 

OP ROLGORDIJNEN, 
VOUWGORDIJNEN,

DUETTES, ETC.

* bestellen t/m 30 april 2016

Maandaanbieding APRIL

REPARATIE EN 

VERKOOP VAN 

ALLE MERKEN 

TUIN-/PARKMACHINES 

EN ZAGEN

(NIEUW EN GEBRUIKT). 

OOK VOOR 

WINTERBEURTEN.

TEVENS SLIJPEN VAN 

VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur. 

 Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. Of na telefonische afspraak.

Tel./fax: 0314-646723 Hoegenstraat 3, 7021 LX Zelhem

Mobiel: 06-50676024 (achter Bistro Coen Evers)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Batterij 12  Groenlo
T 0544 476 170
www.bettingressing.nl

WANDTEGEL
30x60cm. mat of glans wit

W  14,95 m 2

nu voor

TEGELS 
NODIG?

WEGENS SUCCES AKTIE VERLENGT!

Alles tegen super 

lage prijzen!

ELKE VRIJDAG 
KOOPAVOND 

tot 21.00 uur

Trainingen MINDFULNESS    Zit er meer in dan er nu uitkomt? 

Mindfulness leert hoe je in het hier en nu je eigen rust hervindt en anders met stress 

kunt omgaan. Stoppen met piekeren! In 8 weken een ander mens voelen, met meer 

mogelijkheden om voluit te leven. Meer ontspannen en meer genieten. 

De training is effectief bij vele lichamelijke en psychische klachten en draagt bij aan 

levensplezier en levenskunst! Het is tevens een training om jezelf beter te leren 

kennen en jezelf te ontwikkelen. 

U bent van harte welkom. De training start do 18 mei om 14.00 en 

19.00 uur. Menzis vergoedt bij mantelzorg, meerdere verzekeraars 

(deels) bij burn-out.

www.mindfulnesscentrumdoetinchem.nl

Thea Legeland, lid VMBN. tel. 0315-377 556 of 06-1227 1928 

Interesse voor Mindfulness voor uw kinderen? Informeer naar de mogelijkheden!

Wij houden op zondag 3 mei om 14.00 uur onze 

jaarlijkse hengstenshow!! 

op ons bedrijf aan de Ruurloseweg 96/98 te Vorden 

(Kranenburg). U bent van harte welkom! 

Er worden New forest-, Welsh- en rijpaardhengsten 

en tevens nakomelingen getoond, zowel onder het 

zadel, als aan de hand.Stal Nieuwmoed
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Sinds vorige week is gestart met 
‘Welzijn op recept’. Een initiatief 
van de gemeente in samenwer-
king met huisarts Mast uit Hoog-
Keppel en huisarts Tanis uit Vor-
den. 

Stel: u zit niet lekker in uw vel en 
u krijgt (lichamelijke) klachten. 
Medicatie is niet altijd de oplos-
sing, het kan zijn dat u meer baat 
heeft bij het deelnemen aan acti-
viteiten. Dat is het uitgangspunt 
bij Welzijn op recept. Welzijn op 
recept is een landelijk concept. In 
Bronckhorst starten we met een 
pilot. Als de huisarts denkt dat het 
deelnemen aan activiteiten u kan 
helpen, verwijst hij u door naar 
één van de sociale teams van de 
gemeente. In een persoonlijk ge-
sprek met de sociaal consulent 
bespreekt u vervolgens waar u 
energie van krijgt en welke inte-
resses, talenten en ambities u 
heeft. Samen bekijkt u welke acti-
viteiten bij u passen. Dit kan van 

alles zijn: iets creatiefs, samen 
bewegen of meedoen in een kook-
club. Of misschien doet u graag 
vrijwilligerswerk. De sociaal con-
sulent ondersteunt bij het zetten 
van de eerste stap. Gebleken is 
dat mensen die naar buiten gaan, 
anderen ontmoeten of bezig gaan 
met hun hobby of interesse, zich 
vaak mentaal en lichamelijk beter 
voelen.

Wethouder Peppelman: “In 
Bronckhorst zijn veel activiteiten. 
Soms weten inwoners niet wat er 
allemaal is of vinden ze het moei-
lijk om de eerste stap te zetten. 
Welzijn op recept is een mooie sa-
menwerking tussen de gemeente 
en huisartsen, waarbij we men-
sen die niet goed in hun vel zitten 
ondersteunen bij het vinden van 
een passende activiteit.”

Pilot
Welzijn op recept start als pilot 
met de huisartsen Mast en Tanis. 

Als de ervaringen positief zijn, 
vragen we ook de andere huisart-
sen in Bronckhorst om aan te la-
ten sluiten. 

Sociale teams
U kunt uiteraard ook altijd zelf, 

zonder ‘welzijnsrecept’ van uw 
huisarts, contact opnemen met 
één van de sociale teams in 
Bronckhorst. 

Zie www.bronckhorst.nl/sociale-
teams voor de contactgegevens. 

Gemeente en huisartsen starten met Welzijn op recept Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

Onze openingstijden zijn
Maandag t/m donderdag 08.30-16.30 uur

Alleen tot 12.30 uur vrije inloop, 
daarna op afspraak
Donderdagavond 17.30-19.30 uur
Vrijdag 08.30-12.30 uur

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

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

Calamiteitennr. (06) 13 10 07 77
(alleen buiten openingstijden) 

Sociale teams
Voor vragen over zorg, welzijn en werk 
kunt u terecht bij de sociale teams. 
Telefonisch bereikbaar via (0575) 75 02 50
E-mail: info@bronckhorst.nl
Locaties: www.bronckhorst.nl/socialeteams
Inloopuren:
Maaandag 08.30-12.30 uur
Dinsdagmiddag 13.00-17.00 uur
Woensdag & donderdag 13.00-17.00 uur
Vrijdag 08.30-12.30 uur

B en w info
Burgemeester Marianne Besselink
Openbare orde en veiligheid, 
Handhaving, Communicatie, 
Publiekszaken, Burgerparticipatie en 
bestuurlijke  vernieuwing

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

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

B en w bereiken?
Bel (0575) 75 02 50 of e-mail naar 
bestuurssecretariaat@bronckhorst.nl

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: cluster communicatie
tel. (0575) 75 02 50 
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl
Op www.bronckhorst.nl vindt u ook veel 
informatie over de gemeente.

Heeft u een nieuw ID-bewijs nodig voor de vakantie omdat u naar het 
buitenland gaat? In de aanloop naar de zomervakantie bezoeken meer 
inwoners het gemeentehuis, bijvoorbeeld voor een nieuw paspoort of 
een ID-kaart. Om u ook tijdens deze drukkere maanden goed van dienst 
te kunnen zijn, openen wij van 3 mei t/m 29 juni de publieksbalie ook 
op de dinsdagavond tot 19.30 uur, naast de vaste donderdagavond. 

Let op: Het gemeentehuis is gesloten op 5 en 6 mei (Hemelvaartsdag 
en de vrijdag erna). 

Tip! 
‘s Middags werken wij op afspraak. Maak een afspraak voor het aanvra-
gen en afhalen van uw reisdocument. U bent dan meteen aan de beurt! 
Dat kan via: www.bronckhorst.nl, tel. (0575) 75 02 50 of scan de QR-code.

Extra avondopenstelling tijdens 
drukke zomermaanden 

In najaar 2016 komt nieuwe gemeentegids uit
Geef wijzigingen tijdig door!

U kent de gemeentegids als een 
naslagwerk vol informatie over de 
gemeentelijke organisatie en de 
adresgegevens van verenigingen, 
scholen, stichtingen, bedrijven en 
instellingen in Bronckhorst. In het 
najaar van 2016 geeft de gemeente 
weer een ‘up to date’ gids uit. De 
gids is voor twee jaar (gemeente-
gids Bronckhorst najaar 2016 - na-
jaar 2018). We maken de gemeen-
tegids net zoals de laatste edities 
samen met specialist FMR-produc-
ties uit Den Helder. 

Adverteren bedrijven
In de nieuwe gids is vanzelfspre-
kend ook weer ruimte voor adver-
tenties van bedrijven uit Bronck-
horst en de omliggende regio. Hebt 
u een bedrijf, dan is de kans groot 
dat FMR u, mede namens de 
gemeente, benadert over de adver-
tentiemogelijkheden. U kunt hier-
voor zelf ook contact opnemen 

met FMR-producties via 
tel. (0223) 66 14 25 of mail naar 
info@fmrproducties.nl. 

Nieuw 
Dit jaar is nieuw dat de gids niet 
meer huis aan huis wordt verspreid, 
omdat een aantal mensen de info 
vooral digitaal zoekt. Voor hen komt 
een speciaal e-book van de gemeen-
tegids op onze website www.bronck-
horst.nl. Deze ziet er net zo uit als de 
gedrukte gids, maar wordt wel 
steeds geactualiseerd als er adres-
wijzigingen zijn doorgegeven door 
bijvoorbeeld een vereniging. Inwo-
ners die een gedrukte gids willen 
hebben, kunnen deze straks bij ver-
schillende afhaalpunten in Bronck-
horst gratis afhalen. Er komen vol-
doende gidsen en afgiftepunten.

Vermelding instanties 
en verenigingen
Verenigingen, scholen, stichtingen 
en instellingen van wie de adres-
gegevens kosteloos worden opge-
nomen, kunnen de komende tijd 
ook worden benaderd door FMR. 
Als u wijzigingen of aanvullingen 
hebt op de (adres)gegevens die 
van uw instantie/vereniging in de 
huidige gemeentegids staan of 
bent u een nieuwe club, dan kunt u 
deze ook zelf mailen naar info@
fmrproducties.nl of opsturen naar 
FMR-producties, Postbus 23, 1780 
AA Den Helder, o.v.v. Gemeente-
gids Bronckhorst 2016/2017. 
Het is niet alleen voor ons als ge-
meente van belang inwoners zo 
actueel mogelijk te informeren, 
ook voor uw vereniging/stichting 
is het belangrijk om op de juiste 
wijze in de gids vermeld te staan, 
onder meer voor nieuwe leden die 
zich willen aanmelden.



Uitspraak Raad van State over 
bestemmingsplan ‘Steenderen; 
herziening bedrijfsterrein Aviko’

Elektrisch vervoer neemt steeds 
meer toe. Dat is mooi, want dit 
vervoer draagt bij aan een ver-
betering van de luchtkwaliteit. 
Voor elektrisch vervoer zijn spe-
ciale oplaadpunten nodig en de 
behoefte aan dergelijke punten 
in de openbare ruimte stijgt dan 
ook. De gemeente heeft criteria 
vastgesteld voor een oplaad-
infrastructuur voor elektrisch 
vervoer in de Bronckhorster 
openbare ruimte. Met de criteria 
wordt duidelijk voor marktpartij-
en die oplaadpunten willen 
plaatsen welke mogelijkheden 
er in onze gemeente zijn om op-

laadpunten in de openbare ruim-
te te realiseren. Voorgestelde 
criteria zijn bijvoorbeeld dat een 
oplaadpunt de toegankelijkheid 
van de openbare ruimte niet be-
lemmert, een beschermd dorps-
gezicht niet aantast of oneven-
redig beslag legt op parkeer-
plekken met weinig plaatsen. In 
enkele gevallen is een vergun-
ning voor plaatsing van een punt 
nodig, bijvoorbeeld als deze bij 
een monument gewenst is. 
In onze gemeente zijn op dit mo-
ment 5 laadpalen in de openbare 
ruimte. Dit aantal zal de komen-
de jaren toenemen.

Criteria voor oplaadpunten voor 
elektrisch vervoer in openbare ruimte

De aanleg van solarpark De Kwekerij in Hengelo is ge-
start. Het wordt een uniek park waar natuur en duur-
zaamheid hand in hand gaan. Het hoofddoel van het 
zonnepark is met ca. 7.000 zonnepanelen duurzame 
energie op te wekken voor ruim vijfhonderd huishou-
dens. Dit gebeurt met ingang van 1 augustus! Wat het 
park uniek in Nederland maakt, is dat er daarnaast 
volop gelegenheid is om te recreëren in de natuur en 
al wandelend innovatieve toepassingen van zonne-
energie te ontdekken. Wilt u dat uw huishouden van 
duurzame energie voorzien wordt door zonne-energie 
uit Bronckhorst? Dat kan! Meedoen is heel gemakke-
lijk. Kijk op www.qurrent.nl/kwekerij of scan de QR-
code. Qurrent zorgt ervoor dat de stroom die in het 
park wordt opgewekt vanaf 1 augustus bij u thuis te-
recht komt. Het bedrijf is een landelijke energiecoöpe-
ratie die u zoveel mogelijk helpt met het opwekken en 
besparen van energie. Op de site kunt u zelf uw 
maandtarief uitrekenen en gelijk overstappen. Mooi 
toch? 

Overstappen kan nu al. Uw contract gaat dan in op 
1 augustus. Vanaf dat moment ontvangt u 100% 
groene stroom van solarpark De Kwekerij, bent u 
duurzaam bezig en draagt u bij aan dit bijzondere 
solarpark in uw eigen woonomgeving. 

De Raad van State heeft op 20 april 
de verzoeken van omwonenden 
toegewezen om een voorlopige 
voorziening te treffen tegen het 
raadsbesluit van 17 december 
2015 over het bestemmingsplan 
‘Steenderen; herziening bedrijfs-
terrein Aviko’. Dit bestemmings-
plan gaat over de bouw van een 
vrieshuis van 35m hoogte op het 
bedrijfsterrein ten oosten van de 
Dr. A. Ariënsstraat. De inwerking-
treding van het bestemmingsplan 
is hierdoor gedeeltelijk geblok-
keerd. Het gaat hierbij om de gron-
den met een bedrijfsbestemming 
ten oosten van de Dr. A. Ariëns-
straat, waarop het vrieshuis is ge-
pland. Het overige gebied dat bij 
het bestemmingsplan hoort, waar-
onder de rondweg, de geplande 
rotonde en de gronden voor de 
groenvoorzieningen, is wèl inwer-
kinggetreden. Later dit jaar behan-
delt de rechter nog het beroep van 
omwonenden tegen het raadsbe-
sluit van 17 december.

Vergunningen
Op dit moment dienen ook nog op 
zichzelf staande bezwaar- en be-

Kans: haal uw duurzame zonne-energie van dichtbij!

Bloemrijke randen en bermen 
trekken nuttige insecten aan die 
schadelijke insecten in gewas-
sen bestrijden. Het ziet er niet al-
leen mooi uit, het is dus ook ef-
fectief. Daarom stelt de gemeen-
te Bronkhorst één-jarige bloe-
menzaad gratis beschikbaar aan 
mensen, wonend in Steenderen, 
Bronkhorst, Baak en Toldijk, die 
de nuttige insecten daarmee een 
handje willen helpen. Voorwaar-
de is dat het in te zaaien stukje 
grond grenst aan de openbare 
weg of pad. Dan kunnen we er al-
lemaal van genieten!

Succes
In 2015 deden wij een oproep om 
een akkerrand, berm of over-
hoekje in te zaaien met een bloe-
menmengsel. Het aantal aanmel-
dingen was verrassend hoog en 
prachtige, bloeiende akkerranden 
en bermen in Steenderen, Bronk-
horst, Baak en Toldijk waren het 
resultaat. Voor herhaling vatbaar!

Aanmelden
De Vrouwenvereniging Toldijk/
Steenderen, verzorgt de inventa-
risatie van de deelnemers. 
Bent u geïnteresseerd? Meldt u 
zich dan vóór 19 mei 2016 aan bij 
Ina Rietberg. Zij is bereikbaar 
via telnr. (0575) 45 20 04 of via 
inarietberg@hotmail.com. 

Vermeldt in de mail uw naam, 
adres, telefoonnummer en het 
aantal vierkante meters dat u 
beschikbaar heeft. 

U krijgt van haar bericht wanneer 
u het bloemenzaad kunt afhalen.

Bloeiende akkerranden en bermen in 
Steenderen, Bronkhorst, Baak en Toldijk

Iedere eerste maandag van de 
maand om 12.00 uur zijn de 
sirenes te horen in heel Neder-
land. Dus ook in Bronckhorst. 

De sirenes geven dan één 
luid alarm dat 1 minuut en 
26 seconden te horen is. Om-
dat het om een test gaat, hoeft 
u geen actie te ondernemen. 
Het maandelijkse alarm heeft 
tot doel het landelijke waar-
schuwings- en alarmerings-
stelsel te testen. 

Het is belangrijk dat u bekend 
bent met het sirenegeluid en 
weet wat u moet doen als de 

sirene gaat in geval van een 
ramp: ‘Ga direct naar binnen, 
sluit ramen en deuren en zet 
de radio of TV op omroep 
Gelderland’. Via deze omroep 
wordt u op de hoogte gehou-
den van de ramp en ontvangt 
u zonodig instructies. 

Op maandag 2 mei a.s. is 
de eerstvolgende sirenetest. 

Als aanvulling op de sirene is 
er NL-Alert, een alarmmiddel 
voor de mobiele telefoon om 
u up to date te informeren. 
Stel het in! Lees meer op 
www.nl-alert.nl.

Sirenetest 

Bijeenkomst over begraven in Bronckhorst

Bedrijven die werkzaam zijn in de 
uitvaartbranche zijn van harte 
welkom op een bijeenkomst over 
begraven en asbestemmingen in 
Bronckhorst. Het wordt een inter-
actieve bijeenkomst om met el-
kaar van gedachten te wisselen en 
van elkaar te leren. Datum: 18 mei 
2016 vanaf 18.45 tot 21.00 uur in 
het gemeentehuis in Hengelo. 

Programma
Tijdens de bijeenkomst krijgen de 
aanwezigen informatie over de 
mogelijkheden op het gebied van 
begraven, asbestemmingen, onze 
begraafplaatsen en tarieven. Maar 
we horen ook graag van hen wat 
er speelt op het gebied van begra-
ven en asbestemmingen, welke 
wensen zij hebben en hoe wij el-

kaar van dienst kunnen zijn. Inmid-
dels hebben de bedrijven een uit-
nodiging ontvangen. Bent u ook 
werkzaam in de uitvaartbranche 
en heeft u geen uitnodiging ontvan-
gen? Meldt u zich dan vóór 11 mei 
aan via www.bronckhorst.nl/
bijeenkomstbegraven. 
Graag tot 18 mei!

roepsprocedures als ook verzoe-
ken om voorlopige voorziening te-
gen de door gedeputeerde staten 
van Gelderland en de gemeente 
verleende omgevingsvergunnin-
gen voor: 
• de bouw van het vrieshuis
•  het kappen van bomen en een 

meidoornhaag 
• de aanleg van in-/uitritten
De rechtbank Gelderland doet bin-
nenkort uitspraak over de verzoe-
ken om een voorlopige voorziening 
te treffen tegen de inwerkingtre-
ding van die vergunningen. Dàn 
wordt duidelijk òf en op welke wij-
ze de in gang gezette werkzaam-
heden (aan het vrieshuis, de rond-
weg en de rotonde) kunnen/mogen 
worden voortgezet. Aviko heeft 
overigens aangekondigd in elk ge-
val niet met de bouwwerkzaamhe-
den van het vrieshuis te starten 
vóórdat de rechtbank Gelderland 
heeft beslist.

De uitspraak kunt u nalezen op 
www.raadvanstate.nl. Zoek op 
dossier 201600826/2/R2, sorteer 
op Uitspraak.

Omwonenden van het pand van 
Sité Woondiensten aan de J.D. 
Pennekampweg 17 in Hummelo 
ontvingen onlangs een uitnodiging 
voor een bijeenkomst medio mei 
met Sité en de gemeent e over de 
invulling van het pand. 

De bedoeling is om dit te doen vol-
gens het ‘Magic Mix’ principe. Een 
Magic Mix-project is een manier 
om verschillende type mensen 
gemengd te laten wonen, denk 
hierbij aan bijvoorbeeld jongeren, 
senioren en statushouders. Het 
pand komt per juli 2016 beschik-
baar, daarna volgt een (kleine) 
verbouwing en naar verwachting 

Bijeenkomst huisvesting statushouders 
Pennekampweg, Hummelo

kan het pand na de zomer ver-
huurd worden. 

Voor meer informatie over de 
vestiging van statushouders 
kunt u terecht bij de gemeente 
via info@bronckhorst.nl of 
tel. (0575) 75 02 50. 



U bent op 10 mei 2016 van harte 
welkom op een informatieavond 
over geplande werkzaamheden 
aan de uiterwaarden langs de  
IJssel. De avond is in zalencenr-
tum Theothorne, Callunaplein 77 
in Dieren. De zaal is om 19.00 uur 
open, het programma start  
om 19.15 uur. 

Programma
Rijkswaterstaat en uitvoerder 
Courant organiseren deze avond 
voor inwoners van Bronckhorst 
en Dieren, in het kader van het 
programma Stroomlijn IJssel.  

Na een korte toelichting op het 
programma Stroomlijn (3e Tran-
che) kunt u uw vragen stellen en 
zich aan de hand van brochures 
en kaarten op de hoogte stellen 
van de plannen voor de uiter-
waard bij u in de buurt. De infor-
matieavond gaat vooraf aan de 
mogelijkheid om in te spreken. De 
vergunningen van de 3e Tranche 
liggen vanaf half mei ter inzage in 
ons gemeentehuis.

Programma Stroomlijn
Rijkswaterstaat werkt tot eind 
2016 aan een betere doorstro-

ming van rivieren. Dat doen zijn 
door in overleg met grondeigena-
ren, gemeenten en andere be-
langhebbenden in de uiterwaar-
den begroeiing weg te halen op 
plekken waar de rivier bij hoog 
water het snelst stroomt. 

Meer informatie
Kijk voor informatie over Stroom-
lijn op www.stroomlijnijssel.nl en 
www.rijkswaterstaat.nl/stroom-
lijn. U kunt ook gratis bellen met 
de landelijke informatielijn:  
0800-8002.

Informatieavond werkzaamheden  
uiterwaarden IJssel 10 mei

Bekendmakingen en mededelingen

Bekendmakingen

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

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

Baak:
•  Zutphen-Emmerikseweg 83A, combineren van werktuigenloods en kantoorfunctie,  

melding beoordeeld

Bronkhorst:
•  Bovenstraat, kappen 13 lindebomen en 1 eik, vergunning verleend

Drempt:
•  Braambergseweg 2, wijzigen gebruik bedrijfsruimte, vergunning verleend
•  Zomerweg 29, aanleggen uitrit, vergunning verleend

Halle:
•  Halseweg 43, mobiel puinbreken, melding beoordeeld
•  Haverstraat 29, plaatsen overkapping met erfafscheiding, aanvraag ontvangen

Hengelo (Gld):
•  Kerkstraat 13, plaatsen dakkapel, aanvraag ontvangen
•  Koningsweg 2A, plaatsen mini windmolen, aanvraag ontvangen
•  Plataanweg 24, vergroten dakkapel, aanvraag ontvangen
•  Spalstraat 1, organiseren Achterhoekse Klavertje 4-daagse, vergunning verleend
•  Stekweg ong., aanleggen uitrit, aanvraag ontvangen
•  Varsselring, organiseren wegraces, vergunning verleend

Hoog-Keppel:
•  diverse straten, organiseren Kunst-, antiek- en rommelmarkt, vergunning verleend

Hummelo:
•  Dorpsstraat, organiseren Mercato tijdens Giro, vergunning verleend

Keijenborg:
•  Kerkstraat/Hogenkampweg, organiseren Beachfestival, vergunning verleend

Laag-Keppel:
•  Barlhammerweg 3, bouwen ligboxenstal, aanvraag ontvangen

Steenderen:
•  Azaleastraat 11, plaatsen dakkapel, aanvraag ontvangen 
•  J.F. Oltmansstraat  5, organiseren van Koningsdag Heezen, vergunning verleend
•  Wehmestraat 1, kappen paardenkastanje, aanvraag ontvangen
•  Uiterwaarden nabij de IJssel tussen Rha en Steenderen, natuurontwikkeling door  

middel van kleiwinning en bouwen vogelplateau, vergunning verleend 

Vorden:
•  Centrum, organiseren Koningsdag Vorden 2016, vergunning verleend
•  De Doeschot 40, bouwen erker, vergunning verleend
•  Dorpsstraat 24, organiseren Koningsdag, vergunning verleend
•  Eikenlaan ong. kappen amerikaanse eik, aanvraag ontvangen
•  Zutphenseweg 99, bouwen woning, vergunning verleend

Zelhem:
•  Brinkweg 38, verbouw bedrijfsgebouw 2e fase, aanvraag ontvangen
•  Halseweg 36, bouwen hooimijt, vergunning verleend
•  Hengeloseweg 49, verbouwen en vergroten woning, vergunningsvrij
•  Huusakker 1, bouwen veranda, vergunningsvrij
•  Huusakker 9, bouwen woning, aanvraag ontvangen
•  Magnoliaweg 9 t/m 43 (oneven), renoveren 18 seniorenwoningen, vergunning verleend
•  Markt en rondom Zelhem, organiseren Italiaanse motortoertocht en Italiaans terras,  

vergunning verleend
•  Palmberg 1, organiseren bedrijfsfeest, vergunning verleend
•  Het Soerlant 8, plaatsen kozijn, vergunning verleend
•  Terborgseweg 10a, vergroten melkveestal, aanvraag ontvangen

Blijf op de hoogte!

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

GroenRijk Steentjes Doetinchem groenrijkdoetinchem.nl

KOM
GEZELLIG WINKELEN 

BIJ GROENRIJK!

KONINGSDAG
OPEN

van 12.00 tot 17.00 uur

Achterhoek Kiosk 

Vrijwilligers deden in Beltrum mee aan 

de landelijke schoonmaakdag. B  7

ProWonen koopt huizen voor statushouders

Geen tijdelijke 
woningen voor 
vluchtelingen
BERKELLAND - Er komen voorlo-

pig geen tijdelijke woningen voor 

vluchtelingen met een verblijfs-

vergunning (statushouders) in 

Berkelland. De tijdelijke wonin-

gen zijn voorlopig niet nodig, om-

dat ProWonen kans ziet om haar 

woningbezit op korte termijn uit te 

breiden door de aankoop van vol-

doende (koop)woningen gespreid 

over Berkelland. De woningen 

worden zo veel mogelijk aange-

kocht volgens de afgesproken ver-

deling over de vijf kernen. Met die 

aankoop en de vrijkomende huur-

woningen lukt het de gemeente 

om in Berkelland aan de taakstel-

ling voor 2016 te voldoen. Voor 35 

van de 81 statushouders die in de 

eerste helft van dit jaar gehuisvest 

moeten worden is al een huurwo-

ning beschikbaar gekomen.

Uit diverse scenario’s leek plaat-

sing van tijdelijke woningen in 

Berkelland in januari de beste 

(korte termijn)oplossing voor het 

behalen van de taakstelling in Ber-

kelland. Door nieuwe informatie 

en gesprekken met inwoners van 

de beoogde locaties, makelaars 

en leveranciers van tijdelijke wo-

ningen komt ProWonen nu echter 

tot een ander inzicht en kiezen zij 

voorlopig voor de aankoop van be-

staande woningen. Burgemeester 

Joost van Oostrum: “We hebben 

goed geluisterd op de bewoners-

bijeenkomsten en de aangedragen 

alternatieven goed onderzocht.” 

Directeur Henk Meulenkamp van 

ProWonen: “Op de lange termijn 

blijkt het financieel gezien toch 

voordeliger om bestaande wo-

ningen aan te kopen. Ook creëren 

we hiermee doorstroming op de 

(koop)woningmarkt in Berkel-

land. Daarbij verwachten we een 

betere spreiding en hiermee kans 

op een goede integratie voor men-

sen die nog moeten wennen aan 

het leven in ons land.”

“De vraag naar sociale huurwo-

ningen neemt snel toe. ProWonen 

vindt het hierbij belangrijk dat de 

wachtlijsten voor sociale huurwo-

ningen stabiel blijven en niet te 

snel toenemen. Op lange termijn 

verwachten we echter krimp van 

bevolking in de Achterhoek en 

zijn er dus ook minder woningen 

nodig. Toevoegen van woningen 

staat daarom zeker niet als eerste 

op ons lijstje en gaat de voorkeur 

uit naar tijdelijke woningen”, aldus 

Henk Meulenkamp. “Het blijft een 

lastige beslissing, maar als je alle 

voor- en nadelen nu naast elkaar 

legt, dan is dit op dit moment de 

beste oplossing voor iedereen. Wij 

voelen ons verantwoordelijk om 

vraag en aanbod in balans te hou-

den.”

Het plaatsen van tijdelijke wonin-

gen op de aangewezen locaties 

in Berkelland blijft een toekom-

stige optie. We blijven in gesprek 

om initiatieven uit bijvoorbeeld 

Beltrum en Neede met woningen 

uit de particuliere markt op haal-

baarheid te onderzoeken. Ook in 

Ruurlo blijven we in gesprek met 

The Joyriders om op de gekozen 

locatie fietscrossbaan mogelijk te 

maken.

   

 ■ Lees verder op pagina 3

 

Crescendo geeft 

donateursconcert

NEEDE - Muziekvereniging Cres-

cendo Neede geeft zaterdag 2 april 

haar donateursconcert bij café res-

taurant de Olde Mölle in Neede. 

Aanvang 19.30 uur. Dit concert, 

dat door de hele vereniging ver-

zorgd wordt, begint om 19.30 uur. 

Voor donateurs is dit concert op 

vertoon van hun donateurskaart 

vrij toegankelijk, voor twee perso-

nen. Niet donateurs betalen 5 euro 

entree. Kinderen tot 12 jaar gratis 

toegang. Ook het Needs Koor ‘Tra-

nen met Tuite’n’ verleent mede-

werking. Het thema deze avond is: 

“Er was eens…” Opbrengst is voor 

de clubkas.

   

Zilver voor Dewi 

Ouwendijk

EIBERGEN - Odival gym heeft zon-

dag 20 maart met twee turnsters 

mee gedaan aan de derde voor-

rondes in de vierde divisie. De 

wedstrijden werden gehouden in 

de turnhal van Winterswijk. Dewi 

Ouwendijk turnde in de categorie 

instap D1 een goeie wedstrijd, op 

sprong behaalde ze 13,675 punten 

brug 12,400 punten balk 13,200 en 

op de vloer 12,850 punten in totaal 

leverde dit 52,125 punten op en 

dit was genoeg voor een tweede 

plaats. Demi Weerkamp kwam uit 

in de categorie pupil 1 D1 in een 

sterk deelnemers veld wist ze een 

mooie vijfde plaats te halen met 

een punten totaal van 52,925.

   

Podiumplek voor 

Yapton
EIBERGEN - Afgelopen zondag wer-

den de 2e Open Aaltense Kampi-

oenschappen Dynamic Tennis 

gespeeld in Dinxperlo. BC Yapton 

had 3 deelnemers in het toernooi. 

In de C-klasse wist Leo Buitink 

met goed spel de finale te bereiken 

maar moest daarin, in 3 sets, zijn 

meerdere erkennen in Wout Klan-

derman van Litac. In de D klasse 

verdedigden de jeugdige broers 

Tigo en Jasper van Amerongen 

de Eibergse eer. Allebei als poule-

winnaar de kwartfinales in. Jasper 

verloor en eindigde als 5e in de 

eindstand, Tigo reikte tot de finale 

maar moest daarin de winst laten 

aan Herwin Navis uit Lintelo. 

Brug onder N18

In het kader van het project 

‘Beleef de Berkel’ is een betere 

verbinding tussen het centrum 

van Eibergen en de historische 

plek aan de Berkel tot stand 

gebracht. Wandelaars kunnen 

langs de kade over een beton-

nen pad onder de brug door 

aan de andere kant van de 

N18.

B  5 
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Beeldengroep 

terug in NH kerk

NEEDE - Zaterdag vond in de NH 

kerk in Neede een bijzondere 

gebeurtenis plaats. In het por-

taal van de klokkentoren werd 

de gerestaureerde beeldengroep 

onthuld. Het grootste werk is een 

Piëta, het beeldt Maria uit met 

het ontzielde lichaam van Chris-

tus op haar schoot. De ander 

sculpturen betreffen Christus op 

de koude steen, met handen ge-

bonden, wachtend op zijn vonnis 

en een fragment van een sacra-

mentshuisje. De beelden prijken, 

goed beschermd, mooi verlicht in 

volle glorie in een van kunststof 

glas gebouwde box. Neede heeft 

met dit eeuwenoude 15e eeuwse 

kunst-historisch erfgoed iets bij-

zonders in handen.

   

 ■ Lees verder op pagina 3
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riooltechniek bv plastics bv

AFVOER 
VERSTOPT?

Bel: 0544 - 464011

www.tevogt.nl

2e PAASDAG 28 maart geopend
Stationsweg 18  Terborg    WWW.MARON.NL(goede vrijdag open tot 18:00 en 1e paasdag gesloten)

2e PAASDAG

KOOPZONDAG

al vanaf 11 uur!

           

Dinsdag

Jaargang 52

Nederlands Kampioen Vivian Schiphorst 

is trots op haar behaalde resultaat met 

pony Miss Morning Quality. Foto: Richelle 

Kroesen

Vivian Schiphorst Nederlands Kampioen

Gouden combinatie met Miss Morning Quality

ERMELO/TOLDIJK - Vivian Schiphorst behaalde samen met haar pony 

Miss Morning Quality op zaterdag 19 maart het Nederlands Kam-

pioenschap in de klasse L springen, categorie C. Vivian Schiphorst, 

lid van Rijvereniging en Ponyclub Gorssel-Zutphen, wist foutloos te 

blijven in het basisparcours en plaatste zich daarmee, tezamen met 

twaalf andere combinaties, voor de beslissende barrage. Tijdens deze 

barrage wist Vivian haar concurrentie voor te blijven en de titel in de 

wacht te slepen!

Op 6 februari bemachtigde de 

twaalfjarige amazone uit Toldijk 

op de Regiokampioenschappen 

Gelderland/Flevoland een ticket 

voor de Nederlandse Kampioen-

schappen op 19 maart in Ermelo. 

Slechts twintig combinaties uit 

heel Nederland mogen daar van 

start gaan.

In het basisparcours wist Vivian 

haar pony vakkundig rond te stu-

ren en zich daarmee te plaatsen 

voor de bloedstollende barrage. 

De combinaties voor haar beten 

zich allemaal stuk op de barrage 

en wisten de lei niet schoon te 

houden. Halverwege deze alles-

beslissende barrage moest Vivian 

van start gaan. Samen met haar 

springinstructrice Nicole Kroesen 

waren de tactiek en de te rijden lij-

nen doorgesproken en wist Vivian 

wat haar te doen stond. Na een 

scherp gereden barrage, eindigde 

de combinatie foutloos en in een 

snelle tijd door de finish en ston-

den ze in de tussenstand ineens 

bovenaan!

Toen begonnen de zenuwen pas 

echt te komen, niet alleen voor Vi-

vian maar ook voor haar fans, die 

niet alleen in grote getale waren 

afgereisd naar Ermelo, maar ook 

thuis live mee konden kijken via 

Clipmyhorse TV. Stuk voor stuk 

beten de navolgende combinaties 

zich vast in de te kloppen tijd. Vi-

vian was echter al zo blij met haar 

verreden barrage ronde, dat het 

haar eigenlijk niet eens uitmaakte 

of ze de titel zou pakken; ze was 

dik tevreden. Toen echter bleek 

dat ook de laatste combinatie er 

niet in geslaagd was haar te ver-

slaan, was Vivian uiteraard hele-

maal door het dolle heen met het 

behalen van de nationale titel.

Tijdens de afsluitende ceremonie 

en ereronde werden Vivian en 

Miss Morning Quality uiteraard 

beloond door haar uitbundige 

fans op de tribune met een over-

weldigend applaus. “Heel cool dit, 

en gelukkig had ze vandaag geen 

fratsen!” lachte Vivian na afloop 

van de huldiging.

 

Marise den Bakker 

uit Voice Kids

HILVERSUM/BAAK - Vrijdagavond 

18 maart stonden de Voice Kids 

Battles van team Ilse op het pro-

gramma. De laatste battle van de 

avond was met Esmée, Maya en 

Marise den Bakker .

Marise vindt het natuurlijk jammer 

dat zij niet door is naar de liveshow. 

“Helaas is dit avontuur hier gestopt. 

Wat heb ik een super toffe ervaring 

gehad en wat heb ik veel geleerd!”, 

schrijft ze op haar Facebookpagina. 

“Zo veel leuke mensen ontmoet en 

ook heel erg trots op Maya en Es-

mée, dat we zo’n goede battle heb-

ben neergezet! Deze ervaringen 

kan ik zeker gebruiken bij Rabo on 

Stage, Amzaf in Arnhem en bevrij-

dingspop Zutphen enzovoort. Ik 

wil iedereen bedanken voor alle 

leuke reacties en support die jullie 

mij hebben gegeven.”

Handbal 
competitie 
loopt ten einde

Handbalvereniging SV Quintus 

heeft nog drie weekenden te 

gaan tot het einde van de com-

petitie. Vrijdag 29 april spelen 

de Dames Recreanten de laat-

ste wedstrijd van het Quintue-

seizoen.

B  11
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

Hengelo Gld 0575 462359 - Vorden 0575 555733 - Zelhem 0314 624215

www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

Onze openingstijden rond Pasen: Vrijdag 25 maart

Zaterdag 26 maart

 Paasdag

 Paasdag

08.00 - 19.00 uur

08.00 - 20.00 uur

  NETOLSEG 
12.00 - 18.00 uur

 Jumbo Hollak , Zelhem, 

1e

2e

Openingstijden: Ma - wo 8.00 - 20.00 | do - vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | 1e+2e Paasdag gesloten 

Eland | Raadhuisstraat 53 | Hengelo (Gld) | 

   keew ni gidleG
(zondag 20 maart t/m zaterdag 26 maart)  

Grolsch Pils pijpje Fles 720 CL

 
  

14.95

9.99

GENIET, MAAR DRINK MET MATE.

Openingstijden: Ma - wo 8.00 - 20.00 | do - vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 

Vrijdag 25 maart Goede Vrijdag om 19.00 uur gesloten | 1e+2e Paasdag gesloten

Stationsweg 18  Terborg    WWW.MARON.NL(goede vrijdag open tot 18:00 en 1e paasdag gesloten)

2e PAASDAG

KOOPZONDAG

al vanaf 11 uur!

Woonboulevard Doetinchem

6e STOEL 
GRATIS!

Deze actie geldt voor onze 

gehele stoelencollectie 

t/m 2e paasdag!

MOOIER WONEN 

VOOR MINDER GELD!

2e PAASDAG 
KOOPZONDAG

 www.contact.nl

 @ContactMidden

 /ContactHengeloSteenderenAltijd op de hoogte zijn

van het lokale nieuws?

Dinsdag

Jaargang 49
Tijdelijk directeur van Het Plein houdt zich bezig met de grote problematiek  die aan het licht is gekomen. B  3

Waterwerk gereed en opening Stadsdiagonaal
ZUTPHEN - Deze week is het waterwerk op de Overwelving gereed en in 

de loop van volgende week gaan de kleine fonteintjes spuiten. Hiermee 

is de Stadsdiagonaal helemaal af: het gebied vanaf de Kostverlorentun-

nel via Basseroord, Nieuwstad, Overwelving en Pelikaanstraat richting 

Martinetsingel. De officiële opening is op zaterdag 23 april vanaf 11.00 

uur.

“Met de Stadsdiagonaal leggen we de verbinding tussen Noorderha-ven en de oude binnenstad”, zegt verantwoordelijk wethouder Oege Bosch. “De herinrichting van de wegen en pleinen heeft gezorgd voor een mooi ‘fietslint’ vanaf de fietstunnel Kostverloren via de Oude Wand en de Bornhovestraat naar het centrum. En de nieuwe 

inrichting is niet alleen mooi om te zien: aantrekkelijke pleinen en straten geven de stad ook een economische impuls.” Binnen de Stadsdiagonaal krijgen fietsers ruim baan. Zo zijn er in totaal maar liefst 95 ‘fietsnietjes’ geplaatst. Hiermee is het aantal beugels om je fiets te stallen in dit gebied meer dan verdubbeld. Daarnaast zijn er 

op de Overwelving 2 oplaadpalen voor in totaal 8 elektrische fietsen en 1 op de Pelikaanstraat voor 4 fietsen. Ook prettig voor fietsers én wandelaars zijn de vele plekjes om even lekker te zitten. Op de Over-welving kun je dan zelfs meteen je mobiele telefoon en laptop opla-den via de usb-paal.

Officiële openingDe officiële opening van de Stads-diagonaal is op zaterdag 23 april om 11.30 uur. “Dit doen we samen met een dansgroep van Mars Ben-tum Dans & Theaterschool”, vertelt Oege Bosch. “Iedereen is dan van 

harte welkom bij het waterwerk op de Overwelving. Daarna is er tot 16.00 uur van alles te doen in het gebied van de Stadsdiagonaal.
Zo is er een bijzondere straatthe-ateract, geeft de brandweer een demonstratie en zijn er snelteke-naars aan het werk. Voor de kin-deren staat er een springkussen op de Mosmarkt. 

Met deze gezellige middag willen we de bewoners en ondernemers van het gebied bedanken voor hun medewerking en begrip tijdens de werkzaamheden!”

   

VVV weer terug in ZutphenZUTPHEN - Vanaf vrijdagmiddag 25 maart opent in Zutphen officieel 

een VVV. Het Toeristisch Informatie Punt (TIP) aan de Houtmarkt 75 

in Zutphen wordt omgevormd tot het landelijke bekende VVV. Daar-

naast zal de nieuwe website www.InZutphen.nl gelanceerd worden, 

introduceert Zutphen Promotie vernieuwde routekaarten voor his-

torische stadswandelingen én is men bezig met de ontwikkeling van 

arrangementen waar de Wijnhuistoren en de Berkelruïne onderdeel 

van uit zullen maken.

Door Bernadet te Velthuis

“We willen de uitstraling en huis-stijl van de VVV goed uitrollen, daarom hebben we de volledige inrichting van het pand op de schop genomen”, vertelt Mark Schuitemaker van Stichting Zut-phen Promotie. Zo zijn in samen-werking met stagiaires van de Anna Flokstraschool prachtige houten meubels gemaakt, de balie en in-gangsdeuren zijn beplakt met een animatieafbeelding met het her-kenbare stadsgezicht van Zutphen én de muur achter de balie heeft een blauwe ‘VVV kleur’ gekregen. Terwijl Henriëtte van Noord in het pand druk is om orde in de chaos te scheppen, vertelt Schuitemaker over de diverse aanpassingen en 

promotiematerialen, waaronder de bijna 4 meter lange beachvlaggen ‘Tourist Information’ die de bui-tenzijde van het pand zullen sieren.Samen met de twintig vrijwilligers zijn zij deze week aan het werk om alles op tijd klaar te krijgen voor de opening. “Dat gaat lukken, 100% zeker”, zegt Schuitemaker zonder twijfel. Voordelen van een VVV li-centie zijn onder andere de lande-lijke bekendheid, het inkoopvoor-deel en het feit dat men onderdeel uitmaakt van de landelijke VVV da-tabase, met informatie over onder andere evenementen, overnach-tingen en monumenten. Dit laatste heeft Stichting Zutphen Promotie de laatste maanden flink bezig ge-houden. Men is druk bezig geweest een zo compleet mogelijk beeld 

van de gebouwen en monumen-ten in te voeren in de database. Mocht u over informatie of foto’s beschikken die een aanvulling kunnen zijn op de database, dan is dit van harte welkom. De informa-tie uit de databases zal vanaf eind deze week ook beschikbaar via de VVV app.

Toeristenseizoen en activiteitenDe officiële opening van de VVV en tevens de aftrap van het toeris-tenseizoen zal vrijdagmiddag 25 

maart verzorgd worden door wet-houder Oege Bosch in het bijzijn van de bestuursleden van Stich-ting Zutphen Promotie. Daarnaast worden de eerste routekaarten geïntroduceerd, stadswandelin-gen die in samenwerking met het Gilde Zutphen tot stand zijn geko-men. Uiteindelijk is het doel om tenminste tien routes met diverse thema’s te ontwikkelen.

Tot slot is men voor de arrange-menten druk in gesprek met di-verse partijen, waaronder het Ca-rillon van de Wijnhuistoren en de gemeente over openstelling van de Wijnhuistoren (hierover bin-nenkort meer in het Contact).   

 ■ www.InZutphen.nl

 

Noodopvang vluchtelingen loopt behoorlijke vertraging op
WARNSVELD - Wat de noodop-vanglocatie op het GGNet-ter-rein in Warnsveld betreft, zit wethouder Annelies de Jonge behoorlijk met de handen in het haar. Zutphen is er klaar voor om ongeveer vierhonderd vluchtelingen te ontvangen, maar het Centraal Orgaan Op-vang Asielzoekers blijkt ernstig achter de feiten aan te lopen.

Het gebouw De Mate waar twee-honderd vluchtelingen gehuis-vest zouden worden, is nog steeds niet vrijgegeven voor verbouwing en de omgevingsvergunning om twee woonunits te mogen plaatsen op het terrein nog niet aangevraagd. “We vragen bijna dagelijks bij het COA hoe het er-mee staat, maar naar de oorzaak van de vertraging kunnen we al-leen maar gissen. Capaciteits-problemen vermoeden we, maar die lijken maar niet opgelost te worden.” De wethouder vluchte-lingenzaken vindt de vertraging ronduit vervelend omdat de om-wonenden zelf nooit gevraagd hebben om zo’n tijdelijke locatie, maar wel hun medewerking heb-ben verleend om de komst van de vluchtelingen mogelijk te maken. Nu geeft het COA niet thuis.
De bestuursovereenkomst die is opgesteld tussen gemeente, GG-Net en het COA is ondertekend door GGNet, maar is vooralsnog blijven liggen bij het COA en daarmee is dus een van de eer-ste formaliteiten nog niet eens afgerond. Plan is om tweehon-derd vluchtelingen in De Mate te plaatsen en tweehonderd in een tweetal tijdelijke units. “Het begint erop te lijken dat het nog maar één woonunit betreft, maar concreet kan ik daar nog niet in zijn.” Vooral onduidelijkheid dus tijdens de informatiebijeenkomst voor omwonenden, donderdag-avond 24 maart. Vervelend voor de De Jonge, vervelend voor de omwonenden, maar ook voor wie zich heeft ingezet om tijdig on-derwijs te kunnen bieden in de witte vleugel aan de kinderen die gaan komen. “Als gemeente lopen we daarmee een behoorlijk finan-cieel risico”, verzucht De Jonge. Enige hoop sprak ze overigens uit naar de nieuwe projectcoördina-tor die op de tijdelijke opvanglo-catie in Warnsveld is gezet.

Ladies’ Circle doneert cheque van 3500 euro
Ladies’ Circle Zutphen doneert de opbrengst van de jaarlijkse actie aan WALHALLAb De Kruit-toren in Zutphen, een cheque van maar liefst 3500 euro. 

B  7
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KVZ klaar voor  de lentezon
ZUTPHEN - Afgelopen woensdag zijn de vrijwillige VUT-ters van korfbalvereniging KVZ onder des-kundige begeleiding gestart met het plaatsen van 80 zonnepane-len op het dak van de eigen kanti-ne aan de Laan naar Eme. De ver-wachting is dat de panelen zo’n 20.000 kW elektriciteit op gaan wekken, wat voldoende is om op termijn volledig in de eigen elek-triciteitsbehoefte te voorzien. Op zaterdag 19 maart is de klus afge-rond en liggen de panelen klaar voor gebruik. Op tijd voor het veldseizoen, dat volgende week zaterdag van start gaat met het Oranjetoernooi voor Junioren.

Foto: Vrijwilligers van de VUT-ploeg helpen bij het plaatsen van de panelen. Foto: PR   
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Donderdag

Jaargang 33

De jeugd van Litac heeft de koppositie 

overgenomen en is daarmee zeker van 

de play-offs om de landstitel. B  27

Kritiek op vele geld richting MFA Vragender

VRAGENDER - Tijdens de laatste 

raadscommissievergadering van 

de gemeente Oost Gelre werd uit 

diverse hoeken van de politiek kri-

tiek geuit over de kruiwagens vol 

gemeenschapsgeld, die richting de 

Vragender Bult gaan. De kritiek van 

verschillende raadsfracties richtte 

zich tevens op de regiefunctie van 

de gemeente. Zelfs viel te bespeu-

ren dat men zich afvraagt of Vra-

gender een voorkeursbehandeling 

krijgt ten opzichte van de overige 

kleine kernen.

Door Theo Huijskes

De aanleiding voor deze conster-

natie is het collegevoorstel om nog 

eens € 54.000 beschikbaar te stel-

len voor het bekostigen van nieuwe 

verbouwingsplannen, die gericht 

zijn op het ‘WMO-proof’ maken 

van de MFA. De verbouwing dient 

als resultaat te hebben dat ook de 

Ouderensoos, nu nog gehuisvest in 

het gebouw van de Vragender ten-

nisvereniging, vanaf 1 juli haar acti-

viteiten in de MFA kan ontplooien.

Alfred Wopereis (VVD) en Carolien 

Sonderen stelden zich kritisch op. 

Wopereis: “Andere kernen heb-

ben er last van hoe Vragender met 

gemeenschapsgeld omgaat.” Son-

deren: “Wordt hier wel het juiste 

maatwerk geleverd in vergelijking 

met de overige kleine kernen?”

Daarnaast was het PvdA’er Peter 

Baks, die stelde te hopen dat het 

hier om de laatste kruiwagen met 

geld gaat, die koers zet richting Vra-

gender. Verder attendeerde VVD’er 

Kees Porskamp het college van 

B&W er nog eens op dat het drie 

jaar geleden is dat de gemeente 

de regie zou gaan voeren over dit, 

in het recente verleden op onder-

delen niet erg geslaagde mislukte, 

project.

Verantwoordelijk portefeuillehou-

der Jos Hoenderboom gaf in zijn 

antwoord aan dat de tijdsdruk 

vanwege de komst van de Oude-

rensoos als een soort katalysator 

werkt. “Bij de in 2011 genomen 

besluiten in het kader van het 

multifunctioneel maken van het 

gebouw, zijn helaas niet alle voor-

zieningen meegenomen, die nodig 

zijn voor het ‘WMO-proof’ (Er voor 

zorgen dat ook alle doelgroepen 

uit de Wet Maatschappelijk Onder-

steuning (WMO), zoals ouderen en 

mensen met een beperking, ervan 

gebruik kunnen maken; red.) ma-

ken. Daarom hanteren wij nu het 

motto ‘Beter laat dan nooit’ bij het 

aanbrengen van voorzieningen die 

beslist noodzakelijk zijn. De in-

loopvoorziening moet immers voor 

iedereen toegankelijk zijn, dus ook 

voor mensen met een lichamelijke 

beperking.”

Hoenderboom erkent dat er gedu-

rende het gehele traject fouten zijn 

gemaakt. “Maar vergeet niet dat het 

MFA in Vragender een voorloper 

was van alle dergelijke accommo-

daties in Oost Gelre. Als gemeente 

hebben wij daarom in alle opzich-

ten geleerd van dit project. Boven-

dien mag niet vergeten worden dat 

er op de inzet en betrokkenheid 

van de gemeenschap uit Vragender 

geen enkele op- of aanmerking kan 

worden gemaakt. Ook de aanpak 

van de huidige problematiek gaat 

men niet uit de weg.” Ondanks de 

reacties van de wethouder, liet de 

OOG-fractie bij monde van Caro-

lien Sonderen weten nog geen toe-

stemming te geven voor het krediet 

en het voorstel als bespreekpunt te-

rug te willen zien op de agenda van 

de raadsvergadering van 29 maart. 

 

Inzameling van 

kleding voor 

Johanneskerk

LICHTENVOORDE - Zaterdagmor-

gen 27 februari houdt de kleding-

commissie de maandelijkse kle-

dinginzameling.

De deur van de Ni’je Whemerhof, 

Rentenierstraat 20 staat dan open 

voor het afleveren van kleding 

en schoeisel, schoon en in goede 

staat. Wie niet in staat is, zelf de 

kleding en/of het schoeisel te 

brengen, kan bellen met de orga-

nisatoren.

Zie hiervoor het Keitje. De Ren-

tenierstraat is vanaf de Dijkstraat 

bereikbaar.

   

Opbrengst 

Jantje Beton in 

Vragender

VRAGENDER - De speeltuin in Vra-

gender heeft weer gelopen voor de 

collecte van Jantje Beton.

De helft van de opbrengst is be-

stemd voor de speeltuin. De op-

brengst dit jaar is 554 euro.

De club bedankt de gulle gevers en 

de collectanten.   

 

Mattheüs 
Passion bij 
Paaspop 
Klassiek
In de Zieuwentse Werenfridus-

kerk wordt op Goede Vrijdag 

de Mattheüs Passion uitge-

voerd. 
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Leerlingen 

enthousiast over 

Boomfeestdag

LICHTENVOORDE - Woensdag 16 

maart was het voor de zestigste 

keer Boomfeestdag in Neder-

land. Stichting Nationale Boom-

feestdag en gemeente Oost-Gel-

re organiseerden deze dag voor 

de leerlingen van de Frans ten 

Boschschool. Samen met wet-

houder Marieke Frank beplant-

ten de kinderen een strook van 

800 m² aan de Aaltenseweg in 

Lichtenvoorde.

Door Eline Rutgers

De leerlingen van groep 8 begon-

nen ‘s ochtends vroeg op hun 

eigen school al met het planten 

van vijftien krentenbomen op het 

schoolplein.
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Jaargang 76
Eerste Gezondheids Event in De Bron is volgens organisatoren zeker niet het laatste. B  9

Topbezetting voor Marveldtoernooi
GROENLO - Ondanks dat het door de jaren heen een gewoonte 

dreigt te worden, beleefden de vele aanwezigen in het Sportcafé 

op het sportpark Den Elshof in Groenlo afgelopen zaterdagmiddag 

weer enkele spannende minuten. De aanleiding daarvoor vormde 

de bekendmaking van het deelnemersveld van de 27e editie van 

het onder de paraplu van sv Grol georganiseerde Internationaal 

Marveldtoernooi. Het jeugdtoernooi voor de C-jeugd, dat zowel 

nationaal als internationaal grote bekendheid en populariteit geniet, 

vindt dit jaar plaats op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 mei.Door Theo Huijskes

Het lukte voorzitter Marco Frank van de organisatiecommissie om de spanning in het clubhuis van de Groenlose voetbalclub op te voeren. Naast een terugblik op het toernooi in 2015, ging Frank in op de editie van dit jaar, alvo-rens de bezetting van het toernooi te onthullen. Hij kon melden dat de financiële situatie van de com-missie gezond is, en dat de reser-ves zelfs nog een beetje konden 

worden uitgebreid. “Het toernooi wordt door geheel Groenlo en om-geving en in het bijzonder door de club zelf op handen gedragen. Dit komt alleen al tot uiting door de in totaal 250 vrijwilligers, die de handen uit de mouwen steken om er jaarlijks op sportief gebied een topevenement van te maken.”
Marco Frank liet weten dat de organisatorische opzet van het toernooi gelijk blijft. “Ook dit jaar weer met een sterk scheidsrech-

terskorps met naast onder andere Kevin Blom, Dennis Higler en Tom van Sichem uit eigen land ook weer een tweetal buitenlandse scheidsrechters, alsmede voor de eerste maal een buitenlandse assi-stent-scheidsrechter. In de functie van coördinator scheidsrechters heeft Jeroen Sanders het stokje overgenomen van Peter van Don-gen en blijft Wilco Lobbert het-zelfde werk doen met betrekking tot de assistent-scheidsrechters.”
Goede doelen
De organisatie heeft dit jaar voor een tweetal goede doelen geko-zen. In samenwerking met Pfeifer Heavy Machinery, hoofdsponsor van Grol, is dat landelijk gezien KiKa, en regionaal Kanjers voor Kanjers. Marco Frank deelde mee dat er een vijfjarig samenwer-kingsverband is aangegaan met 

het bedrijf Marotura uit Enschede, dat als materiële topsponsor het toernooi zal ondersteunen met de berichtgeving voor, tijdens en na het toernooi op social media. Frank kondigde tevens een nieuw programmaonderdeel aan in de vorm van een voetbalsymposium. “Het symposium vindt op de vrij-dag plaats en omvat onder andere een tweetal trainingen en een vier-tal demonstratietrainingen. Deze worden verzorgd door zes van de twaalf deelnemende clubs aan het toernooi. De internationale in-breng hierbij is uniek. Het sympo-sium is bedoeld voor coaches en trainers. Wij hopen tussen de 100 en 200 deelnemers te mogen be-groeten. De inschrijving start eind van deze maand.”   

 ■ Lees verder op pagina 13

 

Film over
eeuwenoudheksenverhaal in de maak

GROENLO - Afgelopen zaterdag, 19 maart, werden in het cen-trum van Groenlo filmopna-mes gemaakt voor een film over het vanuit gemeentearchieven overgeleverde verhaal van de heks Aele, die in de 17e eeuw in Groenlo gruwelijk aan haar einde kwam. Aan de opnames deden tientallen figuranten mee.
‘s Morgens werden opnames ge-maakt bij Jongensstad op het Scouting-terrein, ‘s middags werd gefilmd bij de Oude Calixtus. 

Ook voorafgaand aan afgelopen zaterdag waren door filmer Patrick Tilley al verschillende opnames gemaakt. Vrijdag 25 maart gaan hij en zijn mensen verder: dan wordt er ‘s avonds gefilmd. 

En ook daarna zal nog gescho-ten worden voor de film, bedoeld voor bezoekers van de kerkers on-der het Stadhuis. Aan die kerkers wordt momenteel nog steeds hard gewerkt, zodat ze binnen afzien-bare tijd toegankelijk worden voor het publiek.
   

 ■ facebook.com/KerkersGroenlo

André Kempers: afscheid met dubbel gevoel
De onlangs 65 jaar geworden André Kempers uit Groenlo zet een punt achter het grootste deel van zijn vrijwilligersacti-viteiten voor de Rooms-Katho-lieke kerk; jarenlang in Groenlo en daarvoor in Lichtenvoorde.

B  13

12  nr.

Laatste
boomfeestdag voor Antoon Bleumink

Door Kyra Broshuis

GROENLO - Het is koud en guur tijdens de 60e Nationaal Boom-feestdag. De leerlingen van de Sint Ludgerusschool uit Zwolle planten in totaal 31 nieuwe bomen, eiken en elzen, nabij boerderij ‘Essink’, gelegen bij de Laarberg. Voor Antoon Bleu-mink van de gemeente Oost Gelre was het de laatste Boom-feestdag ‘in functie’.   

 ■ Lees verder op pagina 7
Foto: Antoon Bleumink (rechts) van de gemeente Oost Gelre met kleindochter Jen. Foto: Kyra Broshuis
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Jaargang 77 De Biogasvereniging Achterhoek kan beginnen met de bouw. B  3

Negen mille voor waterwandelingULFT - Een waterwandeling door scholieren voor een project in Ke-nia zorgde voor een opbrengst van 9.000 euro. Op woensdag 16 maart wandelden 185 kinderen uit groep 7 en 8 van de basisscholen OBS ‘t Montferland uit ‘s-Heerenberg en De Meeander in Varsseveld voor water, georganiseerd door Rotary club Bergh. Vanaf de DRU Cul-tuurfabriek in Ulft werd zes kilo-meter gelopen met zes liter water in de rugzak op een zeer zonnige dag.

Zowel docenten, ouders als kin-deren genoten van het wandelen, verbonden met het goede doel en het leerzame; een unieke combi-natie bij deze jaarlijks terugkeren-de actie rondom wereld-water-dag op 22 maart.
Antoinette van Helvoirt, heem-

raad van Waterschap Rijn en IJs-sel sprak een kort en zeer boei-end woordje tot de aanwezigen. Ze onderstreepte het belang van waterbewustzijn en dat het hier eigenlijk te vanzelfsprekend goed geregeld is op gebied van water en sanitaire voorzieningen. Antoinet-te sprak haar speciale waardering uit voor de kinderen die gingen lo-pen en een fantastisch geldbedrag bijeengebracht hadden. Met de si-rene van de brandweerauto werd het startschot gegeven. Groep voor groep vulden de leerlingen hun flessen en gingen op pad. Landelijk liepen meer dan 34.000 kinderen mee. De opgehaalde sponsoring door de kinderen en Rotary Club Bergh bedroeg 6.000 euro. Een compliment voor alle leerlingen, de scholen en de spon-sors, ze deden het ruim beter dan 

het landelijk gemiddelde.
Wilde Ganzen zal het ingeza-melde bedrag aanvullen tot 150 procent. 9.000 euro gaat dus naar het waterproject in West-Uyoma Kenia om de watervoorziening daar zeker te stellen en scholen van schoon drinkwater en sani-taire voorzieningen te voorzien. Het project in Kenia is geïnitieerd door Rotary Ingelheim am Rhein en hun district in Duitsland. In Ingelheim liepen 270 kinderen en daar werd 10.000 euro ingezameld voor dit mooie doel. Een mooie sa-menwerking met deze zusterclub.

Rotary International heeft water en sanitaire oplossingen als kern-thema. Wandelen voor water werd dit jaar voor de derde keer georga-niseerd vanaf de DRU Cultuurfa-

briek door Rotary Club Bergh. In de afgelopen weken hebben leden van deze club op de deelnemende scholen gastlessen verzorgd. Ro-tary Bergh blijft wandelen voor water jaarlijks organiseren rond-om wereldwaterdag voor scho-len in gemeente Montferland en Oude IJsselstreek. De editie van 2017 vindt plaats op woensdag 22 maart. Scholen, die dit project aanspreekt, kunnen zich vanaf nu aanmelden bij de watercommissie van Rotary Club Bergh. Het draai-boek staat, het kost de scholen nauwelijks tijd en inspanning en het geeft veel voldoening.
Op www.waterdoel.nl van Rotary Bergh verschijnen binnenkort meer foto’s van Wandelen voor water.

 

Zwerfvuil 
opgeruimd
SILVOLDE - Ook de buurtschap De Kroezenhoek heeft zaterdag 19 maart weer meegedaan aan de jaarlijkse zwerfvuil-opruim-dag in gemeente Oude IJsselstreek. Met een ploeg twintig mensen werd in een paar uur de Kroezenhoek op-geruimd en werden maar er liefst 62 zakken met zwerfvuil ingeleverd bij de gemeentewerf. Dat leverde het mooie bedrag van 310 euro op voor de penningmeester van de buurt-schap. En natuurlijk vooral belang-rijk: een schone Kroezenhoek.

   

Zang en 
ontmoeting, dienst in Zelhem

REGIO/ZELHEM - Zondagavond 3 april is er in Zelhem een zang- en ontmoetingsdienst georgani-seerd door ‘Stichting de Opdracht’. Deze wordt gehouden in Cultureel centrum De Brink, Stationsplein 12 (Ingang zaal via parkeerplaats achterzijde, Industrieweg). In de-ze bijeenkomst, die om 19.30 uur begint, gaat Ds. P. Passchier uit Veenendaal voor. Het Gospelkoor ‘Inspiration-Vorden’ werkt mee aan deze dienst. De samenzang wordt begeleid door Kees van Dus-seldorp op piano. De toegang is gratis, wel is er een collecte. Voor meer informatie: 0314-622878 of  www.stichtingdeopdracht.nl.

Bètadag succes
De informatiedag waar havo- en vwo-scholieren kennis kun-nen maken met bèta-opleidin-gen en bedrijven uit de Achter-hoek die zitten te springen om nieuw talent. De Bètadag van Platform Onderwijs Arbeids-markt Achterhoek, Achterhoek werkt, Technasium en ICER was een schot in de roos.
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Nieuwe sporthal IJsselweide krijgt vorm
ULFT - Dinsdagochtend arriveer-den in alle vroegte de eerste, enorme stalen spanten voor de nieuwe sporthal IJsselweide in Gendringen. De twee combina-ties ‘bijzonder transport’ kwamen vanuit Duitsland via de A3/A12 bij Beek de grens over. Bij het Vel-perbroekcircuit bij Arnhem werd ‘gekeerd’ om vervolgens de afslag van de A18 richting Doetinchem te kunnen nemen.

De spanten hebben een lengte van ongeveer 45 meter. Volgende week volgen nog twee van derge-lijke transporten. Op de bouw-plaats worden de nieuwe con-touren van de sporthal langzaam maar zeker zichtbaar. De plan-ning is, dat de nieuwe sporthal in augustus in gebruik kan worden genomen.
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De ambitie van Doetinchem om 

hoofdstad van de Achterhoek te zijn 

moet nog verder versterkt worden. B  5

Partijen nemen activiteiten TSN over

Baanbehoud voor 
medewerkers

Door Bert Vinkenborg

DOETINCHEM - Na het faillissement 

van TSN nemen thuiszorgorgani-

saties BIOns en Thuisgenoten de 

taken over. Voor de medewerkers 

betekent dit dat hun banen be-

houden blijven en dat een groot 

deel van de onzekerheid is wegge-

nomen. Binnen de gemeente gaat 

het om zo’n honderd medewer-

kers die aan vierhonderd cliënten 

huishoudelijke hulp verlenen.

Hoewel er op het moment dat 

wethouder Kees Telder de verlos-

sende woorden uitspreekt het fail-

lissement van TSN nog geen feit is 

kan dat volgens de bewindvoer-

ders binnen enkele dagen ver-

wacht worden. Daarna garandeert 

het UWV nog zes weken loonbeta-

ling aan de medewerkers.

In februari is door de gemeente 

met alle 29 aanbieders gesproken 

en gevraagd of zij de TSN activi-

teiten willen overnemen binnen 

de huidige contractvoorwaarden. 

Met de acht organisaties die po-

sitief reageerden is de gemeente 

verder in gesprek gegaan. Een 

wens was om de ‘koppeltjes’ van 

zorgverleners en -ontvangers zo-

veel mogelijk in stand te houden. 

Twee harde eisen waren dat de 

bestaande CAO gerespecteerd zou 

worden en er geen extra financiële 

vergoeding gegeven zou worden. 

Telder: “De gemeente betaalt de 

zorg die geleverd wordt maar legt 

geen extra geld op tafel.” Na schif-

ting van de gegadigden bleven 

twee thuiszorgorganisaties over, 

BIOns en Thuisgenoten.

De thuiszorgorganisatie Buurt-

zorg, die aanvankelijk in beeld 

was, wilde alle TSN activiteiten 

in Nederland overnemen maar 

stelde daarbij eisen waaraan de 

gemeente niet wilde voldoen. Qua 

grootte is Buurtzorg vergelijkbaar 

met TSN. Uiteindelijk gaan maar 

18 van de 300 gemeenten die een 

contract met TSN hebben door 

met Buurtzorg. Kees Telder geeft 

aan blij te zijn met de overblijvers 

BIOns en Thuisgenoten: “Ze zijn 

groot genoeg om stabiel te blijven. 

Ik ben terughoudend geworden 

ten aanzien van erg grote organi-

saties. Buurtzorg is er zo één.”

Voor de ex-TSN medewerkers be-

ginnen nu de gesprekken met de 

nieuwe zorgaanbieders. Ze krij-

gen, als ze dat willen, een nieuw 

contract aangeboden. Wie al een 

vast contract had krijgt weer een 

vast contract waarin het aantal 

dienstjaren wordt gerespecteerd. 

Voor een aantal zal het echter be-

tekenen dat ze lager ingeschaald 

worden dan nu het geval is. Zij zit-

ten op dit moment in een hogere 

schaal dan waarin ze effectief wer-

ken. Met hen zal opnieuw gespro-

ken worden over hun inschaling. 

Kees Telder: “Ik denk dat de vak-

bond hier niet vrolijk van wordt 

omdat ze een andere eis hebben 

gesteld. Ik ga proberen het aan de 

medewerkers uit te leggen. Maar 

het blijft zuur voor hen.”

   

 ■ Lees verder op pagina 29

 

Werkstraf na 

messteek in hals

DOETINCHEM - Een 33-jarige man 

uit Doetinchem is veroordeeld tot 

een voorwaardelijke gevangenis-

straf van 1 jaar en een werkstraf van 

240 uur voor poging tot doodslag. 

De man heeft op 26 juli 2015 een 

vriend van hem met een mes in de 

hals gestoken. De aanleiding was 

dat het slachtoffer de deur versper-

de voor de man uit Doetinchem. 

Volgens de Doetinchemmer is het 

niet zijn bedoeling was geweest 

zijn vriend om het leven te bren-

gen. De rechtbank is van mening 

dat het slachtoffer door het han-

delen van de man wel had kunnen 

overlijden. De hals - waaronder de 

slagaders - is een kwetsbaar gebied 

van het menselijk lichaam. Als een 

halsslagader door een mes wordt 

geraakt, kan een hevige bloeding 

ontstaan die een directe doodsoor-

zaak kan zijn. De wond die in de 

hals van het slachtoffer is ontstaan, 

zat vlak naast een grote opper-

vlakkige ader. De rechtbank vindt 

daarom dat er een aanzienlijke 

kans bestond op de dood van het 

slachtoffer. De rechtbank heeft ook 

rekening gehouden dat bij de man 

sprake was van een verminderde 

toerekeningsvatbaarheid tijdens 

het misdrijf. Aan de voorwaarde-

lijke gevangenisstraf is een meld-

plicht bij de reclassering en een be-

handelverplichting gekoppeld. Tot 

slot moet een schadevergoeding 

van 1.550 euro worden betaald.

In de race 
voor Special 
Olympics
Special Olympics Nederland 

heeft kenbaar gemaakt dat 

de Achterhoek en Den Haag 

gezamenlijk in de race zijn om 

organisator te worden van de 

Special Olympics Nationale 

Spelen in 2018.
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Boomfeestdag 

met bordjes en 

boompjes
DOETINCHEM - Tijdens nationale 

Boomfeestdag 2016, op woens-

dag 16 maart, zijn er ook in Doe-

tinchem bomen geplant. Twee 

schoolklassen van obs Hagen 

hielpen wethouder Ingrid Lamb-

regts bij het planten van een vijf-

tal bomen bij Villa Ruimzicht aan 

de Ruimzichtlaan in Doetinchem. 

De bomen die tijdens nationale 

Boomfeestdag weer in heel Ne-

derland werden geplant, leveren 

een substantiële bijdrage aan de 

CO2-reductie. Daarnaast werden 

de nieuw geplaatste informatie-

bordjes bij alle bomen in het ar-

boretum bij Villa Ruimzicht ont-

huld, op deze woensdagmiddag.

Foto: Burry van den Brink
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Lezing ‘Mantelzorger

van een ongeneeslijk zieke’

Door Marcella Tam,

schrijfster ‘Medereiziger’

Deelname is kosteloos. 
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Alle kranten van Achterhoek Nieuws met een klik online beschikbaar
De gemeenteraad volgt in meerderheid het college van burgemeester en wethouders in de thuiszorgzaak. B  5

Foto: Leo van der Linde

Boomplantdag AaltenGeplant: 1700 douglassparren
Door Leo van der Linde

AALTEN - Woensdag 16 maart plantte wethouder Erik Luiten met buitendienstmedewerkers en 25 leerlingen van basisschool Triangel Hoog uit Aalten 1700 Douglasspar-ren in de omgeving van de Romie-

nendiek. Dit gebeurde in het kader van de Nationale Boomfeestdag. Het is 60 jaar geleden dat gestart werd met Boomfeestdag. Ook in Aalten werd toen de eerste boom geplant, en wel een beuk, die werd geplant bij de kruising ter hoogte van de Goordijk en de Romienen-diek. Wethouder Erik Luiten: “In de gemeente Aalten staan ruim 40.000 bomen. Deze hebben niet ‘het eeu-wige leven’, dus moeten er jaarlijks bomen gekapt worden. Elk jaar wor-

den er ruim 300 bomen vervangen. Dit jaar worden er liefst 1700 Doug-lassparren geplant. De beplanting langs sommige wegen werd slecht en onveilig, daarom werden de slechte eruit gehaald en de open plekken weer met gezonde exem-plaren opgevuld.” Voorafgaande aan het planten van de sparren werd de vlag van de Nationale Boomfeest-dag gehesen. Samen met een aantal leerlingen van de basisschool plant-te de wethouder een beuk. Hierna 

gingen de leerlingen in groepjes on-der leiding van de medewerkers van de buitendienst van de gemeente Aalten hard aan het werk met het planten van de Douglassparren. De gaten waren inmiddels gegraven. Het was nog wel een kunst om de boompjes mooi rechtop in de gaten te zetten, het waaide flink op woens-dagmorgen. Voor de veiligheid was een deel van de weg tussen de Bo-terdijk en de Vellegendijk voor het verkeer afgesloten.

 

Paaseieren 
zoeken bij AD ‘69
AALTEN - Traditiegetrouw kunnen er op eerste paasdag weer paas-eieren worden gezocht op de velden van AD ‘69. De verwach-ting is dat de paashaas de velden rond 10.00 uur vrijgeeft voor de zoektocht. Iedereen is welkom om te komen helpen zoeken.

   

Geheugen-
spreekuur
AALTEN - Op donderdagmorgen 7 april wordt van 10.00 - 11.00 het geheugenspreekuur gehouden in het gezondheidscentrum Nas-sau, Nassaustraat 5-3 in Aalten.

Dit geheugenspreekuur is bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder uit de gemeente Aalten, die vra-gen hebben over hun geheugen of over andere klachten zoals pie-keren, concentratieproblemen of somberheid. Het bezoek aan het (individuele) geheugenspreekuur is gratis.

Voor een folder, meer informatie of een overzicht van alle (regio-nale) geheugenspreekuren kan iedereen contact opnemen met GGNet, preventie, telefoon: (088) 9331180.

Op het geheugenspreekuur kan men zonder verwijzing van de huisarts terecht. In een persoon-lijk gesprek beantwoordt een deskundi ge de vragen. De vragen kunnen gaan over de bezoeker van het spreekuur zelf maar ook bij-voorbeeld over de partner of één van de ouders.

Indien van toepassing kan een korte geheugentest afgenomen worden. Het gesprek wordt afge-rond met een vrijblijvend advies.

Integriteit wethouder in onderzoek
De integriteit van wethouder Erik Luiten wordt onderzocht in verband met de bouw van een mestsilo op zijn bedrijf. 
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Bij de Ruurlose Dorpskerk legden tijdens de Palmpasenoptocht kerkgangers kleden op de weg. In de tijd van Jezus gebeurde dat immers ook. Foto: Jan Hendriksen. 
Kinderen tonen trots hun palmpasenstokken

BERKELLAND - Ieder jaar para-deren in het weekend van Palm-pasen honderden kinderen trots met hun Palmpasen haantjes - en zwaantjes, versierd met pientere krentenoogjes, buxus takjes, slin-gers, noten en andere vruchten door onder meer Ruurlo, Borculo en Barchem.

Door Jan Hendriksen

Zo ook afgelopen zondag: Palm-zondag. Zo’n zestig kinderen lie-

pen met gekleurde palmpaasstok-ken mee in de Ruurlose palmpas-enoptocht, op de dag dat de lente begon. Het zonnetje liet zich al zien en muziekvereniging Sophia’s Lust zorgde voor een aangename noot vanaf de Willibrorduskerk met in het kielzog Jezus (Michelle Otten) op een ezel. Bij de Dorps-kerk legden de kerkgangers kleden over de weg. Jezus werd in Jeruza-lem als een held binnengehaald en vanuit de menigte werden mantels op de weg gelegd als teken van res-

pect. Mensen zwaaiden toen met palmtakken. Het traditionele eier-zoeken vond aansluitend plaats, naast boerderij Binneman aan de Binnemansdijk. De vinders van deze eieren waren: Brent Leunk (peuters), Lianne Weenk (groep 1), Maud Kersjes (groep 2) en Ju-liët Engelberts (groep 3 en hoger). Vrijdag 18 maart liepen vol trots de kleuters van de Kerst Zwart-school in een bonte optocht met hun palmpaasstok door het dorp. De palmpaasstokken hadden zij 

op school versierd met slingers en paasversierselen. Bovenop de stok prijkte het verse broodhaan-tje. Bij de voorbereidingen wa-ren ook weer veel enthousiaste hulpouders betrokken geweest. De optocht trok veel bekijks. Vanaf school werd er via de weekmarkt naar De Bundeling gelopen. Ook de ouderen van het woonzorgcen-trum genoten zichtbaar van deze kleurrijke stoet. Na afloop werd het broodhaantje door de kleuters in de klas opgepeuzeld.

 

ProWonen koopt bestaande 
woningen voor statushouders

BERKELLAND - Er komen voorlo-pig geen tijdelijke woningen voor vluchtelingen met een verblijfs-vergunning (statushouders) in Berkelland. De tijdelijke wonin-gen zijn voorlopig niet nodig, om-dat ProWonen kans ziet om haar woningbezit op korte termijn uit te breiden door de aankoop van vol-doende (koop)woningen gespreid over Berkelland.

De woningen worden zo veel mo-gelijk aangekocht volgens de afge-sproken verdeling over de vijf ker-nen. Met die aankoop en de vrijko-mende huurwoningen lukt het de gemeente om in Berkelland aan de taakstelling voor 2016 te voldoen.
Voor 35 van de 81 statushouders die in de eerste helft van dit jaar gehuisvest moeten worden is al een huurwoning beschikbaar ge-komen. Uit diverse scenario’s leek plaatsing van tijdelijke woningen in Berkelland in januari de beste (korte termijn)oplossing voor het behalen van de taakstelling in Ber-kelland.

   

 ■ Lees verder op pagina 3
   

Reurlse Paasvuur De Bruil op eerste paasdag
RUURLO - Buurtvereniging De Bruil en Omstreken hoopt met het ‘Reurlse Poasvuur’ op zondag-avond 27 maart (eerste paasdag) er weer een gezellige avond van te maken voor jong en oud. Rond de schemering (circa 20.30 uur) zal het paasvuur achter boerderij Vels aan de Zelhemseweg 2 ontstoken worden door onder meer de Ko-ning van het Buurtfeest 2015: Thijs Koenders.

Voor alle kinderen die naar het Paasvuur komen is er een zakje chips beschikbaar gesteld door Plusmarkt Kogelman. 

Aansluitend is er feest in de tent met de coverband Hayloft. Zij zul-len zorgen voor een gezellig feestje op De Bruil.

Bart is 
Horecatalent
Ruurloër Bart Leussink win-naar van Achterhoekse Hore-catalentendag. Hij leverde een perfect juryrapport af in de ca-tegorie koksopleiding 3
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Het fietspad houdt nu nog op bij de grens. Foto:  Bernhard Harfsterkamp

Landsgrens soms nog barrièreNieuw fietspad nabij Wooldse Veen laat op zich wachten
Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK - Wie vanuit Burlo binnendoor richting Kotten en ‘t Woold fietst kan tegenwoordig ver-schillende groene grensovergan-

gen gebruiken. Nabij het Burloer-Vardingholter Veen lijkt sinds kort een nieuwe overgang te zijn, want de weg loopt niet meer even voor de grens dood. Er is een nieuw fietspad aangelegd! Wie daarna vol hoop verder fietst, raakt snel teleur-gesteld. Op de grens met Nederland houdt het pad op. De Kuipersweg, waarop de fietser graag wil terecht komen, is slechts in de verte te zien. Met de fiets aan de hand door het grasland vol pitrus lopen zal net iets teveel gevraagd zijn.

Oude wens
Een nieuwe groene grensovergang nabij het grensoverschrijdende veengebied wordt al jarenlang ge-wenst door de bewoners aan beide kanten van de grens. Kottens Be-lang heeft voor de aanleg van het Nederlandse gedeelte zelfs al meer dan vijf jaar geleden subsidie aan-gevraagd bij de Stichting Waar-devol Cultuurlandschap (WCL) Winterswijk. WCL was bereid om hiervoor een bijdrage te geven. He-laas wilden Duitse en Nederlandse 

grondeigenaren niet meewerken. Het Geldersch Landschap, toen ei-genaar van de graslanden naast het Wooldse Veen (dat weer groten-deels eigendom is van Natuurmo-numenten) vond dat een fietspad in de randzone van het waardevol-le hoogveen voor te veel verstoring zou zorgen.

   

 ■ Vervolg op pagina 7

 

Twee doden bij uitslaande brand
WINTERSWIJK - Aan de Liguster-laan in Winterswijk hebben zon-dag 20 maart zowel de politie als de brandweer onderzoek gedaan naar de fatale woningbrand in Winterswijk. In de nacht van zater-dag 19 maart op zondag 20 maart woedde hier een felle brand in een slaapkamer waarbij een 66-jarige vader en zijn 37-jarige zoon om het leven zijn gekomen. De vrouw en moeder van de slachtoffers wist het huis tijdig te verlaten en heeft de brand overleefd. Meerdere naast-gelegen woningen werden tijdelijk ontruimd door de brandweer. Het onderzoek is aan het einde van de zondagmiddag afgerond. ‘De brand is zo destructief geweest, dat de brandoorzaak niet meer te ach-terhalen is’, aldus de veiligheidsre-gio op Twitter.

   

HCC bij Vrouwen van Nu
WINTERSWIJK - Vrouwen van Nu afdeling Winterswijk nodigt haar leden uit voor een afdelingsavond op woensdag 23 maart. De Harmo-nicaclub Corle verzorgt dan een optreden. De bijeenkomst is bij partycentrum Nijenhuis. Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 

Unit-onderwijs redding voor kleine scholen
Reinout Smilde gaat in Win-terswijk-Buiten Unit-onderwijs invoeren, wat voor kleine scholen de redding kan bete-kenen.
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22 maart 2016  

12  nr.

riooltechniek bv plastics bv

AFVOER VERSTOPT?
Bel: 0544 - 464011

www.tevogt.nl

Stationsweg 18  Terborg    WWW.MARON.NL

(goede vrijdag open tot 18:00 en 1e paasdag gesloten)

2e PAASDAG
KOOPZONDAG
al vanaf 11 uur!

2e PAASDAG 28 maart geopend

NIEU
W Bestel uw boodschappen op plus.nl en haal ze op bij ons Ophaalpunt

Dingstraat 1

Woonboulevard Doetinchem

6e STOEL 
GRATIS!

Deze actie geldt voor onze gehele stoelencollectie 
t/m 2e paasdag!

MOOIER WONEN VOOR MINDER GELD!

2e PAASDAG KOOPZONDAG

Dinsdag

Jaargang 52

Driekus Groot Jebbink en zijn 

echtgenote Gerda vertellen over 45 jaar 

Shell Groot Jebbink. B  7

Nieuw op Koningsdag: spectaculaire Zeepkistenrace

VORDEN - Tijdens Koningsdag 

vindt er in Vorden een nieuw 

fenomeen plaats: een heuse 

Zeepkistenrace. Organiseerde 

Oranjevereniging Vorden in de 

jaren tachtig van de vorige eeuw 

enkele jaren de spectaculaire en 

toen immens populaire bakfiet-

senrace, nu staat er woensdag 27 

april een spectaculaire Zeepkis-

tenrace in het centrum van Vor-

den op het programma.

Door Jan Hendriksen

“Om Koningsdag dit jaar nog 

leuker, spannender en gezelli-

ger te maken organiseren we een 

Zeepkistenrace voor de Vordense 

jeugd”, zo laat Pascal ten Pas van 

Oranjevereniging Vorden weten. 

Deelnemers tussen tien en zeven-

tien jaar kunnen zich met maxi-

maal vier deelnemers per team 

deelnemen. In de afgelopen week 

presenteerde Ten Pas het evene-

ment middels een Powerpoint 

presentatie bij een aantal basis-

scholen in Vorden en Wichmond.

Elk team krijgt vooraf een zeepkist 

waar ze hun racewagen mee kun-

nen bouwen. Deze kunnen ze op 

27 april tentoonstellen aan het pu-

bliek en deelnemen aan de race.

Snelste tijd, 

mooiste zeepkist 

of troostprijs

Pascal ten Pas: “De deelnemers 

starten vanaf een schans die be-

vestigd is aan een oplegger van 

een vrachtwagen. Zijn de deelne-

mende teams met vier personen 

dan wordt de zittende deelnemer 

in de zeepkist door twee teamle-

den van de schans geduwd, er kan 

een deelnemer in de zeepkist zit-

ten. De deelnemer probeert met 

zijn zeepkist vanaf de schans over 

een deel houten platen zover mo-

gelijk op het parcours te komen. 

Zodra die stil staat rent hij/zij naar 

de laatste deelnemer die over een 

klein parcours met hindernissen 

zo snel mogelijk naar de eind-

streep/bel loopt waar de tijd wordt 

geklokt. Tevens zit aan de zijde van 

dit spektakel een aantal juryleden 

die alles bekritiseren en noteren. 

Wie heeft de snelste tijd op de 

juiste manier behaald? Wie heeft 

de mooiste zeepkist? Wie heeft de 

troostprijs verdiend. Tevens zijn er 

een eerste, tweede, derde prijs te 

winnen en wie weet de originali-

teitsprijs in de wacht te slepen?”.

Strobalen

De start van het spektakel is voor 

de Mediterrane en het Bintje aan 

de Zutphenseweg en zal doorlo-

pen richting het Kulturhus Vorden 

aan de Raadhuisstraat. Het par-

cours wordt afgezet met drang-

hekken en strobalen voor de vei-

ligheid. De deelname is op eigen 

risico. De eerste groep deelnemers 

starten tussen 13.30 en 14.00 uur 

en de tweede groep tussen 14.30 

en 15.00 uur. Oranjevereniging 

Vorden stelt geen aansprakelijk-

heid op verwondingen en materi-

ele schade. Verplicht is een helm 

om hoofdletsel te voorkomen en 

eventuele veiligheidshandschoe-

nen.

Opgave

Doe jij ook mee met deze specta-

culaire zeepkistenrace? Opgeven 

is mogelijk via onderstaand e-

mailadres. Wees er op tijd bij want 

er zijn maar een beperkt aantal 

zeepkisten beschikbaar. Voor 

meer informatie kun je ook een 

kijkje nemen op de website.

   

 ■ zkr2016@
oranjeverenigingvorden.nl

 ■ www.oranjeverenigingvorden.

nl

 

Oud Vorden 

brengt extra 

dikke Kronyck uit

VORDEN - Ter gelegenheid van het 

35-jarig jubileum van Oud Vorden 

op 1 april verschijnt de Kronyck, 

het verenigingsblad van Oud Vor-

den, al op de dag van het jubile-

um. Gebruikelijk verschijnt deze 

Kronyck in juni. Leden kunnen 

na afloop van de jubileumavond 

in Kulturhus Dorpscentrum hun 

Kronyck meenemen.

Voor gasten is de Kronyck op deze 

avond in het Dorpscentrum of bij 

Bruna te koop. Het extra dikke 

nummer bevat 42 pagina’s met als 

hoofdartikel een gedetailleerde 

beschrijving van de bewoners van 

de Dorpsstraat en is geïllustreerd 

met veel oude en nieuwe foto’s. 

Voor de lezing van neerlandicus 

en taalvirtuoos Wim Daniëls die 

de bezoekers zijn visie zal geven 

over ‘Het naderende eind van de 

dialecten’ (vanaf 19.00 uur) zijn 

nog kaarten beschikbaar. Deze 

zijn te bestellen bij penningmees-

ter Gerrit Vlogman en verkrijgbaar 

bij Bruna. Leden ontvangen na 

aanmelding gratis kaarten. Voor 

niet-leden geldt een toegangs-

prijs, consumpties inbegrepen. 

In verband met de catering is het 

gewenst de reservering uiterlijk 25 

maart te doen.

   

 ■ gerritvlogman@gmail.com

Huis en land 
Wildenborch 
herenigd
Dit gebeurde met de ‘terug-

gave’ van de grond, het Bosket 

genaamd. Stichting De Wilden-

borch en Stichting Geldersch 

Landschap en Kasteelen (GLK) 

hadden ruim zes jaar overlegd.

B  5
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Sloop voormalig 

pannenkoeken- 

huis precieze klus

KRANENBURG - Begin maart is 

Dijkman Bouw B.V. gestart met 

het saneren en slopen van het 

oude en door brand verwoestte 

voormalig pannenkoekenhuis Pa-

pa Beer op de hoek van de Ruur-

loseweg/Eikenlaan.

De machinist is zo’n anderhalve 

week aan het werk met zijn mo-

biele kraan om het pand zorgvul-

dig af te breken. Met de grijper 

haalt hij muren om en schuift de 

stenen opzij. Grote containers 

staan op het terrein om het sloop-

materiaal gescheiden te verzame-

len.

De komende tijd zal het pand vol-

ledig verdwijnen.
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

Hengelo Gld 0575 462359 - Vorden 0575 555733 - Zelhem 0314 624215

www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

www.zwembad-indedennen.nl
Openingstijden: Ma - wo 8.00 - 20.00 | do - vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | 1e+2e Paasdag gesloten 

Eland | Raadhuisstraat 53 | Hengelo (Gld) | 

   keew ni gidleG
(zondag 20 maart t/m zaterdag 26 maart)  

Grolsch Pils pijpje Fles 720 CL

 
  

14.95

9.99

GENIET, MAAR DRINK MET MATE.

Openingstijden: Ma - wo 8.00 - 20.00 | do - vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 

Vrijdag 25 maart Goede Vrijdag om 19.00 uur gesloten | 1e+2e Paasdag gesloten

Gezellig winkelen

in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!

Dinsdag

Jaargang 78

Drie bestuursleden namen afscheid tijdens jaarvergadering. Foto: PR

Afscheid bestuursleden Huurdersvereniging Zelhem

ZELHEM - Tijdens de drukbezochte jaarvergadering van Huurdersver-

eniging Zelhem in de Oranje hof te Zelhem werd woensdag 16 maart 

afscheid genomen van drie bestuursleden. Dhr. Reind Berendsen was 

vele jaren penningmeester. Dhr. Gert Peppelman werd onlangs nog 

koninklijk onderscheiden voor zijn vele werk als bestuurslid. Daar-

naast nam secretaris, dhr. van Ee, afscheid, omdat hij de werkzaam-

heden niet langer kon combineren.

Voorzitter, Dhr. Chiel van Til, be-

dankte de afscheidnemende be-

stuursleden voor hun inzet voor de 

belangen van de Zelhemse huur-

ders. Aansluitend kon hij de nieu-

we bestuurders aan de vergadering 

voorstellen. Dhr. Eskes is de nieuwe 

penningmeester. Verder sluiten 

mevrouw Wissink en dhr. van den 

Dries aan en gaan heren Rietman 

en Dijcker als aspirant-leden toe-

treden tot het bestuur. De de pauze 

gaf de Zelhemse wijkagent Jaques 

Tabor een duidelijke uiteenzetting 

over de politieorganisatie en zijn 

werk binnen deze organisatie in het 

doelgebied Zelhem. Uit zijn verhaal 

werd duidelijk met welke vragen en 

problemen je bij hem moest zijn en 

waar je de andere problemen kon 

melden. Na de beantwoording van 

een aantal vragen dankte de voor-

zitter dhr. Tabor voor zijn duide-

lijke uiteenzetting en sloot hij de 

vergadering af.

 

Kinder-
Kunstenaars

gezocht
BRONCKHORST - Voor haar tienja-

rig jubileum is de Kunst4daagse 

binnen de gemeente Bronck-

horst op zoek naar tien kun-

stenaars van tien jaar oud. Wie 

zin heeft om te exposeren bij de 

grote opening op dinsdagavond 3 

mei, mag zijn of haar kunstwerk 

laten zien aan een groot publiek 

en schitteren in het volle (kunst)

licht. Opgeven kan via het e-

mailadres: kunst4daagsebronck-

horst@gmail.com. Doe dit voor 

sluitingsdatum, woensdag 30 

maart. Daarna wordt bekend ge-

maakt wie is uitgekozen om mee 

te mogen doen. De geselecteerde 

Kinder-Kunstenaars krijgen ter 

inspiratie een middag aangebo-

den bij een ervaren kunstenaar. 

Project ‘Zelhem 
Westerbork 
toen & nu’
Leerlingen van de groepen 8 

uit Zelhem en omgeving leer-

den afgelopen woensdag en 

donderdag in de Lambertikerk 

over de verschrikkingen van 

de Tweede Wereldoorlog en de 

gevolgen voor Zelhem. 
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Katinka Moerel - Magnoliaweg 3 - Zelhem

www.uitvaartbronckhorst.nl

Haagen Uitvaartverzorging

bel gratis voor info en bij overlijden

0800 - 0233008

Hengelo Gld 0575 462359 - Vorden 0575 555733 - Zelhem 0314 624215

www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

Onze openingstijden rond Pasen: Vrijdag 25 maart

Zaterdag 26 maart

 Paasdag

 Paasdag

08.00 - 19.00 uur

08.00 - 20.00 uur

  NETOLSEG 
12.00 - 18.00 uur

 Jumbo Hollak , Zelhem, 

1e

2e

Woonboulevard Doetinchem
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Dinsdag

Jaargang 38De warenmarkt in Dinxperlo duurt 

Goede Vrijdag van 11 tot 20 uur; ook de 

winkels zijn vrijdag tot 20 uur open. B  3

Onderzoek naar integriteit wethouder

Vanwege in eerste 
instantie niet 
aangevraagde 
vergunning voor 
mestsilo
Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN - De maatschap van wet-

houder Erik Luiten (CDA) heeft 

in januari een nieuw foliebas-

sin voor mestopslag gebouwd op 

het landbouwbedrijf aan de Son-

dernweg. Hiervoor is geen ver-

gunning aangevraagd, omdat er 

de veronderstelling was dat dit 

zonder kon. Later bleek dat die 

vergunning(aanvraag) toch nodig 

was. Daarom is de vergunning als-

nog aangevraagd. “Er is iets misge-

gaan”, zegt Erik Luiten. “Ik had het 

totaal niet in de gaten. Dit is super-

vervelend.” De kwestie is al enige 

weken bekend bij de gemeente. 

Burgemeester Berghoef heeft die 

besproken met de fractievoorzit-

ters. Besloten werd om het Bureau 

Integriteit Nederlandse Gemeen-

ten (BING) een onderzoek te laten 

doen. Dat zal moeten uitwijzen 

of er mogelijk sprake is van een 

overtreding. Wanneer BING het 

rapport zal presenteren is nog niet 

bekend.

Geen mening of oordeel

Burgemeester en fractievoorzit-

ters hebben afgesproken over de 

kwestie in het openbaar nog geen 

mening of oordeel te geven. Dat 

gebeurt pas als het onderzoek van 

BING klaar is. Wethouder Luiten 

zal alle medewerking geven aan 

het onderzoek. Hij juicht dat zelfs 

toe. Ook hij wil weten wat er mis 

is gegaan en wil dat alles goed in 

orde komt.

Burgemeester en fractievoorzit-

ters zijn op donderdag 17 maart 

opnieuw bij elkaar geweest. Daar 

is de eerdere afspraak herbeves-

tigd. “Het doel van de opdracht 

(aan BING) is het doen van een 

onderzoek naar de feiten en om-

standigheden rondom het moge-

lijk in strijd met wet- en regelge-

ving plaatsen van een foliebassin 

(mestopslag) door de maatschap 

van een wethouder en de daar-

mee samenhangende melding en 

vergunningsaanvraag”. Dit valt te 

lezen in de raadsmededeling van 

18 maart hierover.

Portefeuille voorlopig 

overgedragen

Wethouder Luiten is onder andere 

verantwoordelijk voor handhaving 

en milieu in de gemeente Aalten. 

Gedurende het onderzoek zal de 

portefeuille handhaving waarge-

nomen worden door burgemees-

ter Berghoef en de portefeuille mi-

lieu door wethouder Ted Kok.

Erik Luiten wil op dit moment niet 

meer zeggen over de zaak. Afge-

sproken is dat alle communicatie 

hierover vanaf nu zal verlopen via 

het team Communicatie van de 

gemeente. Het onderzoeksrapport 

wordt te zijner tijd in een open-

bare raadsvergadering besproken.

 

Presentatie 

onderzoek naar 

haalbaarheid 

fusie
DINXPERLO - Namens de bestu-

ren van DZSV en SV Dinxperlo 

nodigt de voorzitter van de com-

missie haalbaarheidsonderzoek, 

Hans Martijn Ostendorp, de le-

den, donateurs, supporters en 

overige belangstellenden van 

harte uit voor een gezamenlijke 

bijeenkomst op dinsdag 12 april 

in zaal Koenders in Breeden-

broek. Aanvang: 19.30 uur.

Tijdens deze avond zal de Com-

missie Haalbaarheidsonderzoek 

de resultaten van het haalbaar-

heidsonderzoek en haar eindrap-

portage presenteren. Ostendorp 

meldt in de uitnodiging: “Deze 

avond is nadrukkelijk bedoeld 

om de aanwezige belangstellen-

den te informeren over de resul-

taten van het onderzoek en de 

aanbevelingen die daaruit voort-

vloeien. Daarnaast is er uiteraard 

gelegenheid vragen te stellen aan 

de leden van de haalbaarheids-

commissie en anderen. Tijdens 

deze avond zal er niet gestemd 

worden over het vervolgtraject.” 

Voor vrijdag 13 mei zullen bestu-

ren van DZSV en SV Dinxperlo af-

zonderlijk van elkaar een leden-

vergadering uitschrijven. In deze 

ledenvergaderingen zal gestemd 

worden of de leden van DZSV en 

SV Dinxperlo instemmen met een 

eventueel vervolgtraject waar-

door een fusieonderzoek verder 

zal worden geïntensiveerd. Om 

te komen tot dit vervolgtraject, 

is in beide ledenvergaderingen 

een meerderheid van tenminste 

51% van de stemmen nodig. De 

definitieve stemming over een 

eventuele fusie zal pas plaatsvin-

den nadat de uitkomsten van het 

vervolgtraject bekend zijn. Voor 

definitieve fusie is een tweederde 

meerderheid nodig.

Willy Wienholts 
weer op de fiets
De actie om een aangepaste 

fiets te bekostigen voor Willy 

Wienholts is geslaagd. De fiets 

werd vorige week overhandigd 

aan Willy. 

B  29
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Lady’s Evening 

bij Ajax-B

BREEDENBROEK - Zaterdag was 

het weer zo ver, de pannen en pot-

ten werden voor de dag gehaald. 

Messen geslepen en de voorpret 

voor de Lady’s Evening van Ajax 

B kon beginnen voor Willy (rechts 

op de foto) en Hilda. Voor de vier-

de werd er gekookt, dit keer voor 

24 dames bij Ajax-B: dit keer een 

Spaans driegangen menu: voorge-

rechtjes, een stoofpot en als des-

sert sinaasappelijs. De organisato-

ren bedanken de sponsoren voor 

hun aandeel in de etenswaren: 

Helmink/ Jansen Food voor het 

vlees, Jumbo Dinxperlo voor de 

levensmiddelen, Koenders voor 

het uitbesteden van hun bestek 

en servies, Landwinkel Smits voor 

alle groente en fruit, Weinhaus 

uit Bocholt voor de (nodige wijn. 

Dankzij hen kijkt Ajax-B terug op 

een geslaagde Lady’s Evening.     

Foto: Frank Vinkenvleugel
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Veel acties tijdens goede doelenweek   in Beek. B  5

Iedereen doet mee in MontferlandGemeente geeft 175 euro cadeau
MONTFERLAND - De gemeente Montferland geeft inwoners met een krappe beurs een steuntje in de rug met ‘Meedoen in Montferland’. Zij kunnen via een puntensysteem kie-zen uit een breed aanbod van pro-ducten en diensten op de internetsi-te www.meedoeninmontferland.nl.

Door Susan Wiendels 

Bijvoorbeeld een cursus, een acti-viteit, een korting op lidmaatschap van een vereniging of een kaartje 

voor Amphion. Ieder gezinslid ontvangt 350 punten per jaar, die 175 euro waard zijn. Daarmee kun-nen ze naar hartenlust shoppen op de site. Ouders kunnen hun pun-ten overhevelen naar hun kinde-ren, andersom niet. Wethouder Ingrid Wolsing is apetrots op de site, waaraan inmiddels al zeven-tig verenigingen en instellingen meedoen. “We vinden het ontzet-tend belangrijk dat niemand in de samenleving buiten de boot valt. Het mes snijdt aan twee kanten. Ook verenigingen kunnen zo meer leden krijgen. Zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken of er be-taald wordt. Het geld krijgen ze van ons. Het systeem is gemakkelijk. Er 

komen geen pasjes en boinnetjes aan te pas. Niemand ziet aan de voorkant hoe het geregeld is. Alles gebeurt via de website.” Inwoners met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum kunnen meedoen. Inwoners van de ge-meente met een bijstandsuitkering hebben inmiddels bericht van de gemeente gekregen dat zij gebruik 

kunnen gaan maken van de rege-ling. Andere mensen die denken in aanmerking te kunnen komen, kunnen een aanvraag indienen op de site. Wolsing: “Dat zijn er behoorlijk veel in onze gemeente. Denk aan de groep gepensioneer-den of parttimers. We roepen hen op zich aan te melden op www.meedoeninmontferland.nl.” 

 

Achterhoek in de race voor Special Olympics 2018
DOETINCHEM - Special Olym-pics Nederland heeft kenbaar gemaakt dat de Achterhoek en Den Haag gezamenlijk in de race zijn om organisator te worden van de Special Olympics Natio-nale Spelen in 2018. De Special Olympics Nationale Spelen is het grootste multi-sportevenement voor mensen met een verstande-lijke beperking in Nederland. De Achterhoek is verheugd dat de bidcommissie heeft besloten om met haar verder te gaan.

Medio april brengt de bidcom-missie een bezoek aan de Achter-hoek om een nadere toelichting te krijgen op de bid. Op basis van het bidboek en het bezoek wordt uiteindelijk besloten welke regio geschikt is om de Special Olym-pics Nationale Spelen 2018 te or-ganiseren.

Het bidboek is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen de acht Achterhoekse ge-meenten, de Provincie Gelderland, MEE Oost, het Graafschap College, de Gelderse Sport Federatie en een aantal toonaangevende Achter-hoekse ondernemers. Gezamenlijk willen zij een bijdrage leveren aan een sportevenement met allure.

Schouderklopje
Montferlandse mantelzor-gers kunnen nog aangemeld worden voor het mantelzorg-compliment. Zij komen dan in aanmerking voor tegoedbon-nen ter waarde van 100 euro te besteden in winkels in de gemeente.

B  3

12  nr.

Actie voor met sluiting bedreigd zwembad
DIDAM - De kinderen van de Al-bert Schweitzerschool hebben gehoor gegeven aan de oproep van zwembad De Hoevert om in actie te komen voor behoud van het zwembad.

Afgelopen week zijn de kinderen met een formulier op pad ge-weest om zich te laten sponsoren door familie, vrienden en buren. Maandag en dinsdag hebben ze daarvoor vele baantjes gezwom-men en dat heeft het geweldig mooie bedrag van 1.836,14 euro opgeleverd.

De kinderen van de groepen 3 en 4 gaan wekelijks naar school-zwemmen. Ook de kinderen van vluchtelingen gaan mee 

op zwemles, ongeacht in welke groep ze binnenkomen op de Albert Schweitzerschool. De er-varing leert dat ze binnen het schoolzwemprogramma hun di-ploma halen. 

Als het zwembad in Didam sluit, dan zullen er veel kinderen zijn die niet meer leren zwemmen, zo verwacht men op de Didamse basisschool. ‘Want veel gezinnen hebben niet de (financiële) mo-gelijkheid om naar elders te gaan.’Met deze actie laten alle kinderen, ouders en leerkrachten weten dat ze van harte hopen dat het zwem-bad open blijft in Didam. ‘Want schoolzwemmen blijft noodzake-lijk en willen we dat dit ‘vak’ op het rooster kan blijven staan’.

23 maart 2016  
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De kinderen van de Didamse school hopen dat het zwembad blijft. Foto: PR
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LOEP daagt Da Vinci-leerling uit
BORCULO - Drie enthousiaste ouders van de openbare basisschool Da 
Vinci in Borculo zorgden 16 maart voor het eerst voor een bijzondere 
middag voor basisschoolleerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 
jaar. De opdracht gold toen de mooiste, sterkste en meest bijzondere 
brug te bouwen met materialen als satéprikkers, paperclips en elas-
tiekjes. Er deden toen zeventig kinderen mee. Woensdag 20 april was 
de tweede middag, waarbij het thema dit keer science en het onder-
zoekend vermogen was, L.O.E.P in science zogezegd. Ook nu waren 
er meer dan vijftig deelnemers. Zij mochten allerlei proefjes, zoals 
het maken van een lavalamp.

Door Rob Weeber

De naam Da Vinci basisschool 
zegt eigenlijk al dat het hier niet 
om leerlingen van het reguliere 
basisonderwijs gaat. De deelne-
mers zijn stuk voor stuk hoogbe-
gaafd en hebben volgens de initi-
atiefneemsters Natasja Hoekstra, 
Saskia Ringnalda en Mie Johansen 
meer uitdaging nodig dan andere 
kinderen. Zij hebben alle drie een 
hoogbegaafde kind in het basison-
derwijs en leerden uit ervaring dat 
hoogbegaafde kinderen niet per se 
beter of gelukkiger zijn dan kinde-
ren met een lager IQ, maar wel een 
ander gedrag vertonen.
“Het is zeker niet ons doel om 
hoogbegaafde kinderen af te zet-
ten tegen andere kinderen”, aldus 
Hoekstra. “Wat wij beogen met 
deze middagen is enerzijds der-
gelijke kinderen meer uitdaging 
te bieden dan ze doorgaans op 
school hebben en anderzijds ze 
de kans te geven om met gelijk-
gestemden in contact te komen. 
Veel kinderen zijn niet getest op 
hoogbegaafdheid, maar zijn het 
wel. De term hoogbegaafd is wel-

iswaar gedefinieerd, maar dat wil 
niet zeggen dat iedere ouder of 
leerkracht de symptomen herkend 
die erbij horen. Een hoogbegaafd 
kind heeft niet alleen een hoog IQ, 
maar gedraagt zich ook anders. Bij 
onwetendheid hierover kunnen 
spanningen ontstaan tussen ou-
der en kind en tussen leerlingen 
onderling.”

LOEP: Leer, 
Ontdek, Ervaar 
en Plezier

En dus togen ze aan de slag met 
hun ideeën en legden contact met 
basisscholen uit de gehele Ach-
terhoek. L.O.E.P. staat voor Leer, 
Ontdek, Ervaar en Plezier, en dat 
is precies wat de kinderen nodig 
hebben. Voorwaarde is wel dat 
hun programma het normale les-
programma van de basisschool 
niet mag schaden. Inmiddels 

hebben ze ideeën genoeg voor 12 
maandelijkse bijeenkomsten, de 
ene maand in de regio Borculo en 
de andere maand in de regio Aal-
ten. De ideeën variëren van een 
techniekmiddag tot een middag 
met Minecraft, een computerspel 
met een soort 3D Lego. Maar het 
kan ook over de natuur gaan, over 
roofvogels bijvoorbeeld. Voor-
waarde is dat de leerling zich uit-
gedaagd voelt. Aanwezig ook die 
middag is de locatiecoördinator 
van de openbare basisschool Da 

Vinci, Jolanda Reinders. Zij ziet in 
de bijeenkomsten van de leerlin-
gen een goede ontwikkeling. “De 
kinderen stimuleren elkaar. 

Veel kinderen lopen vast in het 
reguliere onderwijs omdat ze een 
ander gedrag vertonen. Zij zien 
het grotere geheel, denken dieper, 
vaak met een omweg, en willen 
eindeloos discussiëren over het 
waarom. Ouders en leerkrachten 
herkennen niet altijd de signalen. 
Het is bijvoorbeeld een misver-

stand dat hoogbegaafde kinderen 
meer voorkomen bij ouders met 
een hogere opleiding.” Reinders is 
blij met de L.O.E.P. aandacht voor 
hoogbegaafdheid, maar erkend 
ook dat er nog veel overleg nodig 
is tussen leerkrachten en ouders 
en zeker ook tussen basisscholen 
en voortgezet onderwijs. Wanneer 
laat je als basisschool een leer-
ling naar een school voor louter 
hoogbegaafde kinderen gaan bij-
voorbeeld is een problematiek die 
regelmatig terugkeert.

De L.O.E.P. in science middag in Borculo. Foto: PR

www.gotinkinstallatie.nl

Molenenk 6 - Hengelo
Tel. 0575-46 52 58
info@gotinkinstallatie.nl

Badkamers, wand- en vloertegels, sauna’s, natuursteen en verwarming.

AANGESLOTEN BIJ

inclusief montage al vanaf € 7.295,-!

Vele combinaties mogelijk al vanaf € 7.295,- All-in!
slopen oude badkamer
aanleggen water en afvoer
betegelen en voegen
montage sanitair
incl. toilet, douche, wastafel
of badmeubel, etc.

Vraag naar de voorwaarden in onze showroom!

Complete badkamer
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Joop Boerstoel is geboren in Vorden. Op een steenworp afstand van 
Hotel Bakker, waar ons gesprek plaatsvindt. Met een beetje fantasie 
gluren we zo zijn oude straat in, tussen geweien en herinneringen 
door.

Door Eva Schuurman

Muziek was tijdens zijn jeugd al-
tijd aanwezig. Zijn vader speelde 
klarinet en was instrumentbeheer-
der bij het plaatselijk orkest. Het 
orkest repeteerde in het ‘Jeugd-
centrum’ dat schuin tegenover het 
ouderlijk huis van Joop Boerstoel 
stond. De saxofoons en klarinetten 
stonden thuis opgesteld. Boerstoel 
liep als kleine jongen als het ware 
zo tegen het mondstuk van een 
staande saxofoon op, hij hoefde 
nog enkel te blazen en de muziek 
kwam tot leven. Thuis werden er 
lp’s beluisterd met blaasmuziek en 
Joop las al vroeg mee met de par-
tituur. En ja, als je opgroeit in een 
bloeiend schildersbedrijf ligt er al-
tijd wel ergens een verloren kwast 
waarmee je voorzichtig dirigeren 
kunt.

Thuiskomen
Op het conservatorium in Ensche-
de ontmoet hij – ondanks zijn ijve-
rig studeren – zijn vrouw Symone. 
Na de studie keren ze samen terug 
naar Vorden, de plek waar Joop 
zich thuis voelt en waar nu een-
maal voor altijd zijn roots liggen. 
"De gemeente Bronckhorst is een 
van de mooiste plekken van Ne-
derland om in te wonen en te wer-
ken. Wie je ook meeneemt naar 
deze regio, ze vinden de streek 
prachtig. Na een week werken en 
genieten in bijvoorbeeld Chicago 
of Beijing ben ik altijd blij hier 
weer thuis te komen", spreekt Joop 
bevlogen enthousiast.

Muzikaal huwelijk
Joop en Symone zijn druk, maar 
dankzij de gezamenlijke muzi-
kale passie delen ze veel. Kennis, 
ervaring en vraagstukken worden 
samen doorgenomen en muzi-
kale reizen gezamenlijk gemaakt. 
De interesse in elkaar maakt dat 
hun gesprekken over de muziek 
nooit werkbesprekingen worden. 
"Ja, de ontspanning schiet er nog 
wel eens bij in. Maar de diversi-
teit in al onze activiteiten kun je 
ook als ontspannend zien", zegt 

Joop positief. Een 9-tot-5 menta-
liteit is er niet bij. Dagen zijn ge-
vuld met repetities, uitvoeringen, 
het schrijven van beleidsplannen, 
bestuurlijk werk, adviesfuncties 
en voorbereidingen. De vakbe-
leving is voor hem en zijn vrouw 
herkenbaar en daarom is er alle 
begrip voor bijvoorbeeld de gekke 
ritmes van het ambacht. Want laat 
thuiskomen hoort er nu eenmaal 
bij. Gelukkig neemt Boerstoel vaak 
genoeg bloemen mee naar huis. 
Ach, in een huishouden waar de 
muziek regeert en de agenda’s uit-

puilen is wellicht niet alles stofvrij. 
"De hoekjes zijn wel schoon, maar 
niet helemaal leeg", verklaart Joop.

Magie
Aan zijn ambacht blijft altijd iets 
magisch kleven. Want wie krijgt er 
nou bloemen mee van zijn werk? 
Er is veel publiciteit en aandacht 
aan zijn vak verbonden. Begin dit 
jaar vernamen zijn ouders onbe-
doeld via de krant het bericht dat 
Joop en Symone een orkest mogen 
samenstellen voor een Nieuwjaars 
tour door China. Gelukkig rea-
geerden zij beiden zeer enthou-
siast. Joop nam de telefoon aan 
en hoorde de vertrouwde stem 
van zijn vader: "Ik hoor dat je nog 

een klarinettist zoekt?" Echter, 
naast de magie van publiciteit en 
aandacht is er natuurlijk ook een 
andere kant. Procentueel gezien 
is slechts veertig procent van zijn 
werkzaamheden melodieus te 
noemen. Aan de andere kant van 
de lessenaar ligt de organisatie. De 
administratie, het management, 
het bestuurlijke deel en al het an-
dere onbezoldigde werk. Bezighe-
den die Boerstoel monter beziet, 
ze zorgen ervoor dat hij in aanra-
king komt met nieuwe mensen en 
nieuwe culturen.

Geen Rieu
Geld blijft altijd een issue in de 
culturele wereld. Ook orkesten 
moeten sparen, ergens naartoe 
werken en keuzes maken. Toch 
weegt er maar weinig op tegen 
het gezamenlijk musiceren. Zoals 
Joop dat bijvoorbeeld van dichtbij 
ervaren mag als bestuurslid van 
Cultuurfonds Vorden, dat eens 
in de twee jaar verantwoordelijk 
is voor de promsconcerten. Met 
als een van de hoogtepunten een 
langgekoesterde wens van vele 
Vordenaren: ‘het kasteelconcert’. 
Maar ondanks het landenthema 
was ook daar weer die Nederland-
se regen. En als het in de voortuin 
van Kasteel Vorden regent, merk je 
dat je nu eenmaal geen Rieu bent. 
Dan blijven de mensen en hun pa-
raplu’s veelal liever binnenshuis.

Ware Achterhoeker
Ondanks ervaring en bewezen 
diensten zwaait Boerstoel aller-
minst met zijn muzikale scepter. 
Zijn dirigeerstok is nooit een stok 
om mee te slaan. Nee, zijn baton 
is er een van bemoediging en en-
thousiasme. Amateurs noemt hij 
liefhebbers en zijn liefhebbers wil 

hij helpen met het op- en uitbou-
wen van hun eigen kwaliteiten. 
Niet vanuit een concertgebouw-
klimaat maar vanuit geduld en 
vertrouwen. Deze dirigent is geen 
man die uit zichzelf met de vinger 
omhoog zal zitten, wellicht herken 
je daarin de ware Achterhoeker. 
De  persoon die de kat uit de boom 
kijkt en rustig bedenkt: "Voel ik me 
thuis? Kan ik wat betekenen?" De 
Achterhoeker die altijd kan zijn 
wie hij is.

Onbezoldigd
Joop geniet van alles dat inten-
tie en beleving heeft. Hij weet als 
geen ander dat het leren bespelen 
van een instrument iets is dat moet 
rijpen, vlieguren nodig heeft. En 
dat is in een wereld die om snel-
heid draait best een tegenstelling 
met het dagelijks leven. Ik voel 
mij vereerd dat hij ruimte maakt 
in zijn hoofd en zijn agenda voor 
dit gesprek. Onbezoldigd deelt hij 
zijn verhaal met mij. Praat hij de 
muziek mijn hoofd in met de no-
ten op zijn zang. En onbezoldigd 
betaalt hij zijn eigen kopjes koffie. 
Bescheiden, zachtaardig, bevlo-
gen en Achterhoeks.

‘Bescheiden, zachtaardig en 
voor altijd Achterhoeks’

BRONCKHORST IN

BRONS
Bronckhorst kent veel bijzondere inwoners. Ze schrijven, 
musiceren, verzorgen, sporten, enthousiasmeren, amuseren, 
manifesteren en floreren. Bronckhorst in Brons giet een 
schriftelijk borstbeeld van haar inwoners. Met deze keer een 
portret van Vordenaar Joop Boerstoel, musicus en dirigent.

Joop Boerstoel (1965)
Geboren te Vorden
Hogeschool Enschede, Sector Conservatorium
Richting orkestdirectie en klarinet
Winnaar van de Zilveren Dirigeerstok
Dirigent, Docent, Musicus, Adviseur.

"Na een week werken en genieten 
in Chicago of Beijing ben ik altijd 

blij hier weer thuis te komen"

Joop Boerstoel werd tijdens het jubileumconcert 100 jaar Achtkastelentocht in een koets naar het podium gebracht. Foto Gerwin Nijkamp

Joop Boerstoel voor zijn ouderlijk huis in Vorden. Foto: Eva Schuurman
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VE-WOONIDEE en woonaccessoires  van ZIZO KADO, Grotestraat 80 Eibergen.

VE-WOONIDEE en woonaccessoires  van ZIZO KADO, Grotestraat 80 Eibergen.

FAILLISSEMENTS

VERKOOP
ENKELE VOORBEELDEN UIT DEZE COLLECTIE

Eiken wandmeubel 

290 cm breed van 3368,- nu voor 
398,00

Tienerbureaus uitzoeken nu voor 
35,00

Leren Fauteuil
van 589,- nu voor 

198,00

Massage fauteuil 
met verwarming van 1249,- nu voor 698,00

Schilderijen incl. lijst nu uitzoeken 
20,00

Spiegels incl. lijst nu uitzoeken 
35,00

Sierkussens incl. binnenkussen 

uitzoeken nu per stuk 
2,95

Knikarmscherm 

300 br. uitval 250 cm groene streep van 1285,- nu 598,00

Tapijtcoupons 

o.a. projecttapijt 700x400 van 1113,- voor 498,00

VE-WOONIDEE EN ZIZO KADO EIBERGEN

28, 29 en 30 april
Faillissementsverkoop van de gehele voorraad kwaliteitsmeubelen  van 
VE-WOONIDEE en woonaccessoires  van ZIZO KADO in Eibergen.

OPENINGSTIJDEN:
• Donderdag van 10 tot 18 uur
• Vrijdag van 10 tot 20 uur
• Zaterdag van 10 tot 17 uur STOELEN

WANDMEUBELEN

KASTEN
FAUTEUILS

TAPIJTCOUPONS

LAMINAAT
ZONNESCHERMEN

WOONACCESSOIRES
BANKEN

PVC VLOEREN

Hiep

Hiep

oranje

2,10

1,50
Oranje tompouce

1,50
Oranje  soes

Oranje kasteeltje

www.jolinkbanket.nl



Tim Knol en Shantel 
headliners Mañana Mañana
HUMMELO - De organisatie van 
Mañana Mañana, het festival dat 
van 17 tot en met 19 juni plaats-
vindt op Landgoed Enghuizen in 
Hummelo, kondigt Tim Knol en 
Shantel aan als de afsluiters op de 
vrijdag en zondag. Shantel, per-
soonlijk verantwoordelijk voor de 
wereldwijde balkanrage, nodigt 
elke bezoeker uit voor een groot 
blotevoetendansfeest onder het 
bladerdak van het Mañana-bos op 
zondagavond 19 juni. Tim Knol, 
winnaar van een Duiveltje voor 
‘Beste zanger van Nederland’, kiest 
zijn optredens dit jaar kieskeurig 
uit en de organisatie is dan ook erg 
blij dat Mañana Mañana één van 
zijn exclusieve Nederlandse shows 
is in 2016. Ook toegevoegd aan de 
muziekline-up: Thijs Boontjes 
Dans- en Showorkest (zaterdag) 
en Captain Gumbo (vrijdag).

Er was een tijd dat niet de bunzing 
en de engerling de meest impo-
sante Achterhoekse dieren waren. 
De mammoet, de wisent (Europe-
se bizon) en het reuzenhert liepen 
duizenden jaren geleden over het 
huidige festivalterrein, landgoed 
Enghuizen. Vanaf dit jaar is het 
mogelijk om met de archeologen 
van stichting Min40Celcius te 
speuren naar botten van deze my-
thische Achterhoekse dieren. De 
bezoekers kunnen zich tussen het 
feesten in de natuur en het uitge-
breid chillen, dus even een arche-
oloog wanen.

Mañana Mañana afterparty 
De meeste afterparty’s zijn alleen 
voor artiesten en festivalcrew, 
maar op Mañana Mañana is er na 
het reguliere programma een heu-
se bezoekers-afterparty net buiten 
het festivalterrein. De buurman 
van het festival, Harm Veneman, 
nodigt iedereen van harte uit in 
zijn tot partybarn omgetoverde 
schuur. Goed nieuws voor feest-

neuzen en slapelozen dus, het is 
nu mogelijk om bijna de klok rond 
genieten van programma op Ma-
ñana Mañana. In de boerenschuur 
draait DJ collectief De Tropen fun-
ky beats van over de hele planeet 
op de hilde.

Honderd acts 
op verschillende 
podia

Knuffelen voor wereldvrede
Massaal knuffelen kan vanaf dit 
jaar in de mega strandstoel aan 
het water. Met twintig personen 
tegelijk kan men tegen elkaar aan-
kruipen en knuffelen voor wereld-
vrede. John Lennon en Yoko Ono 
deden 47 jaar geleden al eens een 
poging op een oude verzakte Au-
ping in het Amsterdam Hilton, de 
organisatie van Mañana Mañana 
hoopt dat deze XL versie meer ef-

fect sorteert.

Levensgenieters die graag nieuwe 
artiesten ontdekken kunnen op 
17, 18 en 19 juni op acht verschil-
lende podia en in het veld genie-
ten van meer dan 100 acts. Muzi-
kaal gaat het van punk tot blues 
tot singer songwriter, garage, in-
die, electro tot Nederlandstalig. 
Naast het muziekprogramma zijn 
er wetenschappelijke colleges in 
een tipi, er is theater en bezoekers 
kunnen zelf aan de slag, bijvoor-
beeld bij de smederij of met een 
gitaar of mondharmonica bij het 
kampvuur. De scheidslijn tussen 
publiek en programma is traditie-
getrouw weer erg dun.

Er zijn nog campingkaarten en 
dagkaarten verkrijgbaar voor Ma-
ñana Mañana 2016. Vorig jaar ver-
kocht één festivaldag uit, de orga-
nisatie adviseert geïnteresseerden 
dan ook om in de voorverkoop een 
kaartje te kopen.
   

 ■ www.mananamanana.eu

Kinderweekend
Berkelland
BERKELLAND - Van 4 tot en met 8 
mei vindt de tweede editie van het 
Kinderweekend Berkelland plaats. 
Met deze campagne wil Achter-
hoek Toerisme in samenwerking 
met het toeristisch-recreatief be-
drijfsleven in deze gemeente la-
ten zien dat Berkelland een zeer 
kindvriendelijke gemeente is waar 
voor gezinnen met kinderen veel 
te beleven is.

Gezamenlijk bieden de deelne-
mende ondernemers in Berkel-
land aantrekkelijke arrangemen-
ten en/of activiteiten, kinder-
routes, workshops, menu’s en 
overnachtingen voor ouders met 
kinderen aan. Overdag hoeft men 
zich geen moment te vervelen, 
er is genoeg te doen. Activitei-
ten, binnen, en ook buiten, actief, 
maar ook leerzaam. Na leuke da-
gen vol activiteiten, kan men ge-

nieten van een lekkere maaltijd in 
een van de deelnemende restau-
rants en ook blijven slapen is geen 
probleem. Er zijn voldoende kind-
vriendelijke, groene locaties waar 
men tegen voordelige tarieven kan 
overnachten.

Ook worden er leuke evenemen-
ten georganiseerd, zoals Dauw-
trappen en een Vossenjacht. En op 
8 mei kleurt Berkelland roze met 
de doorkomst van de Giro d’Italia.
Kijk voor uitgebreide informatie 
over alle activiteiten, deelnemers, 
tarieven, openingstijden en ove-
rige informatie op de website en 
op Facebook.
   

 ■ www.kinderweekend.nl 
facebook.com/
kinderweekendberkelland

   

Coöperatiefonds
aanvragen voor 8 mei
ACHTERHOEK - Vanaf 1 april tot en 
met 8 mei kunnen verenigingen 
en stichtingen een aanvraag indie-
nen voor een bijdrage uit het Coö-
peratiefonds. Met dit fonds steunt 
Rabobank Noord- en Oost-Achter-
hoek projecten die het welzijn en 
de leefbaarheid in de regio verbe-
teren. Zo investeert de Rabobank 
dit jaar € 539.400,- via het fonds in 
de lokale samenleving.

Verenigingen en stichtingen kun-
nen tot en met 8 mei via www.
stemophetcooperatiefonds.nl een 
aanvraag indienen voor een pro-
ject op het gebied van de catego-
rieën: sport, scholing-onderwijs, 
cultuur, zorg-wonen en stimule-

ring werkgelegenheid. Alle pro-
jecten die aan de voorwaarden 
voldoen, worden vanaf 16 mei op 
deze website getoond. Leden van 
de bank stemmen vervolgens van 
16 mei tot en met 13 juni op hun 
favoriete projecten. De projecten 
met de meeste stemmen in iedere 
categorie ontvangen dan een bij-
drage uit het Coöperatiefonds. 
De ‘nummers twee’ krijgen ver-
volgens de kans om tijdens een 
bijeenkomst hun idee te presente-
ren, om ook nog in aanmerking te 
komen voor een bijdrage.
   

 ■ www.
stemophetcooperatiefonds.nl

Inschrijven 
Maakdagen 2016 
kan tot 15 mei
REGIO - Op vrijdag 3 en zaterdag 4 
juni staan de Gelderse ambachten 
en industrie in de schijnwerper tij-
dens de Maakdagen 2016. Gelder-
se bedrijven, ambachtslieden en 
erfgoedinstellingen kunnen gratis 
meedoen. Dat kan door een activi-
teit te organiseren die toegankelijk 
is voor een breed publiek. Of door 
scholen te betrekken en de makers 
van de toekomst te interesseren 
voor een baan in de maakindu-
strie. Aanmelden van een activiteit 
kan tot 15 mei via gemaaktingel-
derland.nl/DoeMee!

Bedrijven die hun deuren openen, 
mogen rekenen op veel bezoekers. 
“Tijdens een open huis kunnen 
bedrijven hun verhaal vertellen. 
Hoe heeft het bedrijf zich ont-
wikkeld in de tijd? En wat is de 
invloed daarvan geweest op onze 
maakcultuur?”, licht Josan Meijers, 
gedeputeerde Cultuur & Erfgoed 
toe. “Gelderland staat bekend als 
dé maakprovincie van Nederland. 
Dat hebben we te danken aan on-
ze rijkdom aan grondstoffen zoals 
hout, klei, ijzer en voedsel.” Bedrij-

ven die meedoen met de Maakda-
gen 2016 doen vanuit maatschap-
pelijk oogpunt iets goeds voor hun 
omgeving. “We hopen dan ook dat 
zo veel mogelijk bedrijven hun 
deuren willen openstellen op 3 en 
4 juni”.

Trots op het bedrijf
De makers van Kuijpers Bouw He-
teren bieden tijdens de Maakda-
gen een interessant kijkje achter 
de schermen op hun bouwplaats 
van 14 appartementen in Oos-
terbeek. Tijdens de open dag op 

zaterdag 4 juni vertellen o.a. tim-
mermannen, metselaars en pro-
jectleiders over hun werk en geven 
ze uitleg over bijzondere bouwde-
len. “Wij houden elk jaar een open 
dag tijdens de Dag van de Bouw. 
Meedoen met de Maakdagen 2016 
past precies bij ons bedrijf. Ook 
scholieren die interesse hebben 
in een bouwopleiding zijn van 
harte welkom. Wij zijn trots op de 
bouwsector en willen dit graag aan 
het grote publiek laten zien”, zegt 
Danny Meerwijk-Sterrenburg van 
Kuijpers Bouw.

Kijkje in de keuken van de Gelderse 
maakindustrie

Druk bezochte open dag Talens, Apeldoorn tijdens Gemaakt in Gelderland. Foto: PR

Mañana Mañana vindt dit jaar plaats van 17 tot en met 19 juni op Landgoed Enghuizen in 

Hummelo. Foto: Bart Heemskerk

Oók de bibliotheek!
De vakantieperiode komt er weer aan!
Gratis proefabonnement
Bij de Bibliotheek kies je uit honderdduizenden exemplaren reisboeken en 
vakantiegidsen. Ken jij iemand die van reizen en lezen houdt maar nog geen 
lid is? De Bibliotheek biedt in de periode van 6 april t/m 5 mei a.s. een gratis 
proefabonnement voor drie maanden! Onbeperkt genieten van de leukste 
reisboeken en gidsen. Inschrijven kan via www.gratisbieb.nl of in uw eigen 
bibliotheek. 

Handig op vakantie: e-books lenen 
Duizenden recente e-books zijn zonder extra kosten te leen voor vrijwel alle 
bekende apparaten: tablet, mobiel, computer of e-reader.

VerhalenBieb App
Er zijn van die momenten dat je even iets wil lezen, omdat je de trein hebt 
gemist, op de bus wacht, in een wachtkamer zit, of omdat je iets ontspannends 
wilt lezen voor het slapengaan. Download dan de gloednieuwe VerhalenBieb. 
Daar staan 20 verhalen klaar in de categorieën humor, spanning, drama en 

Ontdek de Luisterbieb App
Het aantal mensen dat de app gedownload heeft op hun smartphone of 
tablet is van 60.000 gestegen naar bijna 90.000. De top 3 downloads zijn 
de luisterboeken van Isa Hoes, Saskia Noort en Jan Brokken. Met de 
LuisterBieb geniet je van de beste luisterboeken, waar en wanneer jij dat wilt!

Kijk voor info over e-books en apps op www.bibliotheekwestachterhoek.nl/
lezen/ebooks.html

Bibliotheek West Achterhoek heeft vestigingen in Doesburg,  
Doetinchem, Hengelo, Steenderen, Vorden, Wehl en Zelhem. Kijk op  
www.bibliotheekwestachterhoek.nl of op www.facebook.com/BiebNieuws of 
volg ons op www.twitter.com/Biebnieuws.

Check de bieb!
Wil jij onze gastvrouw/gastheer worden? 
Wij hebben jou nodig!
Word vrijwilliger en lever een bijdrage aan jouw bibliotheek!
Als gastvrouw/gastheer verwelkom je bezoekers, help je ze bij algemene 
vragen en zorg je voor een mooie presentatie van de collectie én van de 
bibliotheek. Ook kun je ingezet worden om activiteiten in de bibliotheek 
te ondersteunen. Als representatieve en klantvriendelijke gastvrouw/gast-
heer draag je bij aan een uitnodigende sfeer in de vestiging. Meer weten? 
Bel Reinoud jager op 06 51997709 of kijk op:
http://www.bibliotheekwestachterhoek.nl/service/overons/vrijwilligers.html

Lezen met je oren: Week van het Luisterboek

hond uitlaat? Dat kan met een Luisterboek: een cd met een boek dat 
wordt voorgelezen. Ook handig als je moeite hebt met lezen of eigenlijk 
niet zo van lezen houdt... Er zijn luisterboeken in allerlei genres, zowel 
voor volwassenen als voor kinderen. Het Luistergeschenk van de Week 
van het Luisterboek wordt gemaakt door Sander van de Pavert van Lucky 
TV. Het Luistergeschenk wordt door de boekwinkels en de openbare 
bibliotheken als download of streaming aan haar bezoekers cadeau 
gedaan. De Week van het Luisterboek vindt plaats van maandag 23 t/m 
zondag 29 mei 2016.

Op 5 mei én op 2e Pinksterdag zijn al onze vestigingen gesloten. 
De bibliotheek in Steenderen is ook op 6 mei gesloten.

Bibliotheek West Achterhoek heeft vestigingen in Doesburg, Doetinchem, 
Hengelo, Steenderen, Vorden, Wehl en Zelhem. Kijk op 
www.bibliotheekwestachterhoek.nl of op www.facebook.com/BiebNieuws 
of volg ons op www.twitter.com/Biebnieuws.

Contact Bronckhorst Noord 17Dinsdag 26 april 2016



Beheer De Sprankel door Ruiterkamp 
Uitvaartzorg

RUURLO - Het beheer van de aula 
bij gemeentecentrum De Sprankel 
aan de Domineesteeg in Ruurlo 
zal op 1 mei in handen komen 
van uitvaartonderneming Rui-
terkamp Uitvaartverzorging. De 
aula was sinds 2008 in beheer 
van Uitvaartverzorging Heijting & 
De Vet. Genoemde onderneming 
heeft aangegeven per 1 mei de 
huurovereenkomst met de Protes-
tantse Gemeente Ruurlo-Barchem 
te willen beëindigen. In de afge-
lopen maanden is er zeer regel-
matig overleg geweest tussen met 
College van Kerkrentmeesters van 
de Protestantse Gemeente Ruurlo-
Barchem en Ruiterkamp Uitvaart-
verzorging over de overname van 
het beheer en de exploitatie.

Door Jan Hendriksen

“Wij zijn erg blij dat ons deze mo-
gelijkheid geboden wordt. We zul-
len ons de komende tijd dan ook 
gaan voorbereiden op eventuele 
vernieuwing/verandering van de 
aula. We vinden het erg belangrijk 
dat Ruurlo de opbaarmogelijkheid 
in aula De Sprankel kan behou-
den. Wij verzorgen al jaren in de 
regio uitvaarten ongeacht levens-
overtuiging en verzekering”, zo 
verklaren de eigenaren Anton Rui-
terkamp (64) en Henriët Klein Gel-
tink-ten Arve (45) van Ruiterkamp 
Uitvaarverzorging. Ruiterkamp 
Uitvaartverzorging biedt een ieder 
de mogelijkheid tot opbaren aan 
in de aula bij De Sprankel. “Dit 
kan een opbaring zijn voor een 
uitvaart die door ons als uitvaart-
onderneming wordt verzorgd, 
maar ook collega uitvaartonder-
nemers kunnen hiervan gebruik 
maken”, zo zegt Henriët Klein 
Geltink- ten Arve. Ruiterkamp Uit-
vaartverzorging heeft aangegeven 
dat de gehuurde ruimte evenals 
haar voorganger beschikbaar blijft 
voor gebruik door andere uitvaart-

verzorgers. Ook zal men voorlopig 
geen prijswijzigingen wat betreft 
het gebruik van de aula doorvoe-
ren. Men heeft tevens plannen om 
ook voor Ruurlo te kijken naar de 
mogelijkheid voor een 24-uurs 
opbaarruimte. Anton Ruiterkamp: 
“Dat wordt momenteel veel ge-
vraagd door mensen die thuis niet 
de mogelijkheid hebben voor op-
baring van hun naaste. Hiermee 
wordt nabestaanden de ruimte 
geboden 24 uur per dag bij de 
overledene te zijn. De kamer zal 
samen met de entree huiselijk 
ingericht worden. Men kan dan 
eventueel zelf een kopje koffie of 
thee zetten. Door een sleutelsy-
steem heeft men dan toegang tot 
de aula. Men kan komen zo vaak 
men behoefte heeft omdat dit heel 
belangrijk kan zijn voor het rouw-
proces. Maar dit zijn plannen wel-
ke we na 1 mei met het College van 
Kerkrentmeesters gaan bespreken 
en uitgewerkt worden. Maar ook 
opbaringen in de aula waarbij fa-
milies geen gebruik maken van de 
24-uurs opbaarruimte blijft mo-
gelijk. “Natuurlijk is het bij elkaar 
zijn goed om ontspannen en in 

alle rust afscheid te nemen”, aldus 
Henriët Klein Geltink-ten Arve.

Regio
Uitvaartcentra en aula’s waarvan 
Ruiterkamp Uitvaarverzorging in 
de regio ook gebruik van maken 
zijn die in Hengelo (Ons Huis), 
Barchem, Gorssel, Borculo (Deu-
genweerd), Laren (Kulturhus), 
Harfsen (Ons Gebouw), Almen 
(Ons Huis), Vorden, Zutphen, Lo-
chem en Zelhem (Dennenlust). 
Verder is het ook in sommige ker-
ken mogelijk om de overledene 
op te baren in de rouwkapel van 
de kerk zoals die in de RK Kerk in 
Baak, de RK Kerk in Steenderen en 
de RK Kerk in Keijenborg. Crema-
toria in de regio waar de overle-
dene kan worden opgebaard zijn 
De Omarming in Zutphen, Steen-
brugge in Deventer en Berkenho-
ve in Aalten. Het telefoonnummer 
voor reserveringen van de aula 
in Ruurlo wordt per 1 mei 0575 
452020. De mogelijkheden van 
dienstverlening vanuit De Spran-
kel (tel 06 37303392) blijft ongewij-
zigd. Voor meer informatie: www.
ruiterkampuitvaart.nl.

Snelste motorvrouw 
komt naar Road Races
HENGELO - Auto Ridderhof, Nij-
man Administratie & Belastingad-
viseurs en Eetcafé Jansen & Jansen 
hebben de handen ineen geslagen 
om Jolanda van Westrenen op-
nieuw aan de Road Races op de 
Varssel Ring te laten deelnemen. 
Zij is de enige vrouw die tussen 
de mannen op het hoogste niveau 
meerijdt. Door de sponsoring is de 
snelste motorvrouw wederom van 
de partij.

Jolanda Racing
Vorig jaar was een geweldig race-
seizoen voor deze dame uit Lien-
den. Jolanda vertelt zelf dat ze na 
een aantal wintertrainingen in 
Spanje in de eerste NK Supercup 
600 races goede resultaten neer-
zette. “Bij de International Road 
Races in Hengelo behaalde ik in 
het internationale veld de 13e en 
14e plek. Leuk was de deelname 
op een Ducati 1299 aan de Du-
cati Clubraces in Assen. Daar won 
ik de Ladies Cup met een ruime 
voorsprong van 12 seconden op 

nummer 2! Ook tussen de man-
nen reed ik goed en behaalde de 
7e plek. Het grootste succes was in 
juli tijdens de 24 uur Endurance in 
Barcelona. Met het Internationale 
Girls Racing Team wonnen we 
tussen de professionele mannen-
teams in de Stock 600 klasse!”

Actie met mooie prijzen
Het contact kwam vorig jaar tot 
stand via Frank en Arne Ridder-
hof en de eigenaar van het MQP-
Jumboteam, waarvoor Jolanda Ra-
cing rijdt. Rond de deelname van 
Jolanda van Westrenen hebben de 
sponsoren weer een actie geor-
ganiseerd, waarbij mooie prijzen 
vallen te winnen. Auto Ridderhof 
staat met de vrachtwagen achter 
de VIP tent. Hier komt een span-
doek van 2,5 x 3 meter waar men-
sen op de foto kunnen met Jolan-
da. Deze moeten ze vervolgens op 
Facebook plaatsen. De winnaars 
worden in de week na de wegrace 
bekend gemaakt.

   

12,5 jarig jubileum
Beeldhouwatelier Baak
BAAK - Deze zomer wordt het 12,5 
jarig jubileum gevierd van Beeld-
houwatelier Baak. Anne van der 
Vliet Brouwer begint het jubile-
um met de tiende kunst4daagse 
Bronckhorst en heeft vervolgens 
diverse extra activiteiten, die 
vroegtijdig aangekondigd zullen 
worden via onder andere haar 
website en sociale media.

Aan de voet van de St. Martinu-
skerk in Baak werd in 2003 de 
eerste workshop beeldhouwen 
gegeven. Een inspirerende plek 
waar in de afgelopen 12,5 jaar 
honderden beelden zijn vervaar-
digd. Beeldhouwers uit alle hoe-
ken van Nederland weten steeds 
hun weg naar Baak te vinden. Een 
vaste kern komt zelfs wekelijks om 
onder de bezielende leiding van 
Anne van der Vliet Brouwer, beel-
dend kunstenaar, te werken aan 
een prachtig kunstwerk.

Anne is inspirator van de Kunst-
10daagse Bronckhorst en voor 
de tiende keer deelnemer. Tij-
dens de Kunst4daagse 2016 die 
van 5 tot en met 8 mei gehouden 
wordt, is de expositie ‘12,5 jaar 
Beelden in Baak’ met beelden van 
Anne van der Vliet Brouwer, Pie-
ter C. Schneider, Ada Hartman 
en Marja Evers bronzen. Daar-
naast zijn werken van cursisten te 
zien, waaronder die van startende 
beeldhouwer Wim van Osch, met 
enkele beelden en zijn pastels.

In september vindt er een over-
zichtstentoonstelling plaats van 
werken van cursisten van de afge-
lopen 12,5 jaar.
   

 ■ www.beeldhouwatelierbaak.nl ■ www.beeldeninbaak.nl 

RUURLO - Hoveniersbedrijf Pardijs 
uit Ruurlo beschikt sinds vorige 
week over een speciale machine 
voor een optimale onkruidbestrij-
ding. Door gebruik van heet water 
in combinatie met lage uitstroom-
druk is deze zogenaamde WAVE 
onkruidmachine uitermate ge-
schikt voor alle verharde en half-
verharde oppervlakten.

Door Jan Hendriksen

Sinds eind maart een chemische 
onkruidbestrijding verboden is 
beschikt Jochem Pardijs (34) over 
deze naar zijn menig meest ef-
ficiënte, effectieve en energiezui-
nige onkruidbestrijdingtechniek. 
De huidige ontwikkelingen ver-
plichten groenbedrijven voor een 
verbeterde en niet-chemische 
aanpak van onkruidbestrijding. De 
thermische onkruidbestrijding van 
WAVE onkruidbestrijding, waar-
van Almat Tuin en Park uit Laren 
(G) regionale dealer is, is uniek. De 
voordelen van het gebruik ten op-
zichte van die van onkruidbranden 
en -borstelen is dat men met WAVE 
onkruidbestrijding alle soorten on-
kruid, algen en mos kan bestrijden 
en dat men uitsluitend heet water 
gebruikt. Jochem Pardijs: “Deze 
methode is ook milieuvriendelijker 
en het is ook een duurzame oplos-
sing voor elk onkruid probleem. 

Daarnaast is deze vorm de beste 
prijs - kwaliteit verhouding in de 

markt. De methode is geschikt voor 
alle verhardingen, is het werken 
veilig en schadevrij. “ Het water be-
reikt een temperatuur van 98 gra-
den Celsius. “De unieke methode 
van WAVE dringt het onkruid terug 
in slechts drie tot vier behandelin-
gen per jaar. Het straatbeeld is niet 
alleen schoon maar is ook egaal en 
dat het hele jaar door”, aldus Par-
dijs die sinds vorige maand een 
bedrijfspand aan de Spoorstraat 
in gebruik heeft genomen. Zelfs 
behandeling van kunstgras is mo-
gelijk. Met de lage uitstroomdruk 
kan gericht, zonder schade, tot 
aan de gevel worden gewerkt. De 
handbediende zijsproeiers maken 
het mogelijk onkruid langs gevels, 
hekwerken en in de goot te be-
handelen. Door het gebruik van 
heet water met een lage, standaard 
kraandruk kan er daardoor ook 
geen schade ontstaan aan bestra-
tingselementen. Dit geldt ook voor 
poreuze waterdoorlatende verhar-
dingen, alsmede natuursteen. Er 
bestaat geen brandgevaar, geen 
stofbelasting en er blijven geen 
staaldeeltjes achter.

Op zaterdag 18 juni houdt Ho-
veniersbedrijf Pardijs van 15.00 
tot 18.00 uur Open Huis aan de 
Spoorstraat 70b in Ruurlo. Voor 
meer informatie: www.hovenier-
bedrijfpardijs.nl.

Nieuwe effectieve en energiezuinige
onkruidbestrijdingtechniek

Jochem Pardijs met zijn nieuwe speciale 

machine voor een optimale onkruidbestrij-

ding. Foto: Jan Hendriksen,

Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve met op de achtergrond de aula. Foto: 

Jan Hendriksen, 

Jolanda van Westrenen op de Kawasaki ZX6. Foto Willy Hermans
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I.R.R.C. en BeNeCup races Hengelo

HENGELO - Op zaterdag 30 april 
en zondag 1 mei a.s. zijn er de 
jaarlijks terugkerende wegraces 
voor het I.R.R.C. (Internationale 
Road Racing Championship) en 
BeNeCup kampioenschap. Op 
het schitterende stratencircuit, 
uniek in zijn soort zal gestreden 
worden om punten in de diverse 
klassen en kampioenschappen. 
De “Varsselring” is een circuit 
waar de deelnemers graag ko-
men en het is een mooie afwisse-
ling met de permanente circuits 
zoals het TT Circuit Assen.

Het I.R.R.C. kampioenschap kent 
zes weekenden met twee races per 
weekend. Het eerste weekend is 
in Hengelo en met Pinksteren zal 
er in Oss gereden worden. Verder 
gaan de vaste deelnemers van dit 
kampioenschap nog naar Chimay 
België, Horice Tsjechië, Imatra 
Finland. De laatste race zal plaats 
vinden in het Duitse Frohburg.Net 
als de afgelopen jaren zal zowel op 
zaterdag als zondag gereden wor-
den. Op zaterdag heeft elke klasse 
twee trainingen op het programma 
staan. Beide trainingen tellen mee 
voor de start positie van de races. 
Elke klasse zal twee races rijden in 
het weekend. Voor degene die zich 
niet hebben gekwalificeerd voor 
de hoofdrace is er een B wedstrijd 
op zondagmorgen.

De klassen die aan de start komen 
op de “Varsselring” zijn: I.R.R.C. 
Superbike en Supersport, BeNe-
Cup Superbike, Supersport en Zij-
span. De Classics plus Supertwins 
rijden NK wedstrijden en naast dit 
alles komt de Camathias Zijspan 
Cup naar Hengelo. De Camathias 
Cup is een klasse met oude zij-
spannen en coureurs van weleer.
Een flink aantal leden van de 
Hamove komen aan de start en 
genieten nu al van het rijden voor 
eigen publiek. Het belangrijkste 
team uit de regio is het Perfor-
mance Racing Achterhoek (P.R.A.) 
met Joey den Besten en Jochem 
v.d. Hoek. Het team heeft een zeer 
grote aanhang uit de regio en ver 
daar buiten. Den Besten is kans-
hebber voor de overwinning in 
de I.R.R.C. supersport categorie. 
Hij liet weten er alles aan te doen 
om de overwinning binnen de ge-
meente grenzen te houden. Een 
van zijn grootste tegenstanders is 
de Tsjechische rijder Marek Cer-
veny. Hij is de regerend kampi-
oen maar den Besten wil graag de 

nummer 1 plaat weer in zijn bezit 
krijgen.

Bij de I.R.R.C. Superbikes zijn 
kanshebbers voor de overwin-
ning niemand minder dan: Johan 
Fredriks, Didier Grams, Vincent 
Lonbois en Sebastien LeGrelle. 
Jochem v.d. Hoek van het P.R.A. 
is van plan om minstens een 
keer op het podium te komen op 
de “Varsselring”. In de BeNeCup 
wedstrijden komen de Hamove 
leden Lesley ten Tusscher, Mar-
cel Zuurbier, Michael Hofman en 
Joey den Besten in aanmerking 
voor de overwinning in de Supers-
port klasse. Bij de Superbikes zal 
er gestreden worden door Nigel 
Walraven, Jarco Grotenhuis, Peter 
Schalken ect. Bij de zijspannen 
zal de strijd volledig open liggen 
omdat het duo Streuer/ Koerts de 
voorkeur geeft aan een wedstrijd 
voor het IDM kampioenschap. De 
strijd zal er alleen maar mooier op 
worden want de meeste duo’s zijn 
aardig aan elkaar gewaagd zoals 
Smits/de Haas, Endeveld/Remmé 
en het regionale duo Nijland/
Steenbergen.
Jarno Onstenk zal gaan voor een 
podium bij de Classics waar Jan 
Frank Bakker de favoriet is voor de 
overwinning. De Classics rijden op 
zaterdagmiddag hun eerste race 
evenals de Supertwins. Olaf Ro-
mijn beschouwd de races in Hen-
gelo als een goede training voor 
de fameuze races op het eiland 
Man die begin juni verreden zul-
len worden. De Camathias Cup is 
de Europese classic sidecar com-
petitie. De Camathias Challenge 
ontleent z’n naam aan de helaas te 
vroeg overleden Zwitserse zijspan 

coureur Florian Camathias. De 
cup bestaat uit coureurs en bak-
kenisten uit Engeland, Frankrijk, 
België, Duitsland, Schotland en 
uiteraard Nederland. De competi-
tie wordt verreden op zes circuits 
in Europa waaronder op het 60 ki-
lometer lange circuit Isle Of Man. 
Alle klassen hebben een volle be-
zetting en dat is wel een anders bij 
races in Nederland.

Een vol programma met races voor 
een betaalbare prijs. Een kaartje 
op zaterdag kost 10 euro en t/m 
18 jaar is het gratis. De entree voor 
zondag is 20 euro voor volwasse-
nen en 5 euro voor jongeren van 
12 t/m 18 jaar inclusief een pro-
grammablad. Voor de jeugd onder 
de 12 is toegang gratis. De toegang 
tot het rennerskwartier is voor ie-
dereen vrij, hier kan men een kijk-
je komen nemen in de keuken van 
de wegrace teams.

De trainingen op zaterdag begin-
nen om 8.30 uur. Na afloop van de 
trainingen op zaterdag zal er bij 
het start-finish gedeelte een sprint 
wedstrijd gereden worden over 
1/8 mile door een aantal café ra-
cers. Dit zijn veelal unieke moto-
ren en zeer de moeite waard om te 
bekijken. Het spektakel zal tegen 
18.00 uur beginnen. De Hamove 
organiseert dit samen met de 
“Dutch café Racers”. Muziek is er 
in het Race Café op zaterdagmid-
dag en avond. DJ Fifty-Fifty geeft 
een show op zaterdagavond, de 
toegang tot het Race Café is gratis. 
Voor de jeugd zijn er mini moto-
ren, luchtkussens en een draaimo-
len aanwezig zijn. Een mooi dagje 
uit voor het hele gezin.

Overzicht Crashes in de 
Achterhoek 1940-1945
ACHTERHOEK - Na vele jaren van 
onderzoek en voorbereiding heeft 
het AVOG’s Crash Museum een 
voor Nederland uniek en volledig 
overzicht samengesteld in de vorm 
van een grote overzichtskaart van 
de Achterhoek waarop alle vlieg-
tuigcrashes, die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog 1940-1945 boven 
Oost-Gelderland plaats vonden, 
zijn afgebeeld. De officiële presen-
tatie van het “Overzicht Crashes in 
de Achterhoek 1940-1945” vindt 
plaats op zondag 1 mei om 12.00 
uur in het AVOG’s Crash Museum 
aan de Europaweg 34 in Lievelde.

Op een kleurenplattegrond van 
1½ x 3 meter zijn de crashes met 
LED-lampjes in verschillende 
kleuren aangegeven. De bezoeker 
kan door middel van drie knop-
pen de LED-lampjes laten bran-

den, waarbij de rode knop de rode 
lampjes laat branden die de En-
gelse vliegtuigcrashes aanduiden, 
de blauwe knop de Amerikaanse 
toestellen en een groene knop de 
Duitse neergestorte vliegtuigen 
laat zien in alle Achterhoekse ge-
meenten. In totaal gaat het om 212 
crashes. Op een legenda wordt uit-
leg gegeven om welke vliegtuigen 
het precies gaat.

Dit project is financieel mede mo-
gelijk gemaakt door een gift van 
zowel de Rabobank Noord- en 
Oost-Achterhoek en Reclamebu-
reau Virupa en de inzet van vele 
vrijwilligers.
   

 ■ www.crashmuseum.nl ■ info@crashmuseum.nl

   

Spectaculaire stunts op 
westernpaarden
ZELHEM - Het Trickriding team 
‘The Future Guys’ afkomstig uit 
Vorstenbosch zullen op zaterdag-
avond 14 mei 2016 een optreden 
verzorgen tijdens de Amerikaanse 
Avond op het terrein van de Oos-
terwijkse Pinksterfeesten aan de 
Hogeveldweg in Zelhem. Ook op 
zondag 15 mei op 1e pinksterdag 
tijdens de grote Trekkertrekwed-
strijden zullen The Future Guys 
nog weer garant staan voor een 
prachtige show.

Het team van The Future Guys 
staat onder leiding van Jan en 
Arthur van Osch en bestaat uit 
een groep van zes jongelui die op 
speciaal daarvoor getrainde wes-
ternpaarden in een spectaculair 
en razendsnel tempo de meest 
adembenemende stunts uitha-
len. De welbekende spectaculaire 
stunts uit de oude westernfilms 
en rodeo’s komen tot leven waar u 
zelf bij bent.

Het team is alom bekend en treedt 
op in heel Europa. Zo gaven zij on-

der andere optredens in Madrid, 
Milaan, Toulouse, Berlijn, Mun-
chen, Luxemburg, Brussel, en na-
tuurlijk ook op menig evenement 
in Nederland. De Future Guys zijn 
met hun spraakmakende act graag 
geziene gasten op grote evene-
menten als Indoor Brabant, Jum-
ping Amsterdam, CHIO Rotter-
dam, Horse Event Deurne en NIC 
Zuidlaren, maar ook op menig 
dorpsfeest of kleiner evenement.

In een Amerikaans aangeklede 
tent zal dan ook de TR Coun-
try Band weer optreden, evenals 
Country Line dansers, rodeo stier 
en verschillende Amerikaanse 
voertuigen zullen tentoongesteld 
worden en een defilé rijden. Ver-
der zal er een try-out zijn voor 
sport en hobby-sporttrekkers. 
Zondagavond 15 mei worden de 
Oosterwijkse Pinksterfeesten af-
gesloten met een optreden van de 
populaire feestband Hike.
   

 ■ www.bvoosterwijk.nl

Start IRRC Supersport. Foto: Henk Teerink

Overzichtskaart vliegtuigcrashes Achterhoek 1940-1945. Foto: PR

Kanshebbers overwinning IRRC: Didier Grams en Joey den Besten. Foto: Henk Teerink The Future Guys staan garant voor een prachtige show.  Foto: PR
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“Oud en jong verbinden tijdens 
geloofsbijeenkomst Vorden”
VORDEN - Hoe actueel kan het 
zijn in een wereld die momenteel 
op verschillende plekken in brand 
staat? Oorlogen, conflicten, aan-
slagen en mensen die op de vlucht 
zijn. Niet de angst mag gaan rege-
ren. De vrijheid moeten we omar-
men. En laat ‘De vrijheid omarmd’ 
nu dit jaar het jaarthema zijn van 
het Nationale Comité 4-5 mei. Het 
4 mei Comité Vorden wil tijdens de 
Herdenkingsbijeenkomst woens-
dagavond 4 mei in de Dorpskerk 
dit thema handen en voeten ge-
ven door oud en jong met elkaar 
te verbinden met gedichten die 
leerlingen uit groep acht van Vor-
dense basisscholen voordragen en 
door een persoonlijk verhaal uit de 
Tweede Wereldoorlog van Vorde-
naar Geurt Harmsen (84).

Door Jan Hendriksen

“De oorlogsjaren heb ik bewust 
meegemaakt. Ook de mobilisatie in 
1939 staat me nog bij. Ik was acht 
jaar toen die werd afgekondigd. Er 
waren in die tijd regelmatig Ne-
derlandse militairen in en om Vor-
den te vinden”, zo verklaart Geurt 
Harmsen. Ook verhalen van zijn 
vader uit de oorlog zijn hem nog 
goed bijgebleven. “Zoals toen op 10 
mei 1940 vroeg in de morgen Ne-
derlandse militairen de brug over 
de Vordense Beek bij de leerlooierij 
van Albers opbliezen. We werden 
toen wakker van de knal. Vader 
vertelde ons dat de oorlog was uit-
gebroken.” Ook herinnert Geurt 
zich nog goed dat in de herfst en 
winter van 1944 voor de bevrijding 
er Duitse soldaten in de school aan 
het Hoge lagen gelegerd. We woon-
den toen aan de Schoolstraat en 
konden toen niet naar school. Er 
kwamen ook gevangengenomen 
Russen in de school. Die werden 
overal in het dorp ingezet bij bur-
gers om daar werkjes te verrich-
ten. Bijvoorbeeld om brandhout 
te zagen, Bij de mensen waar ze 
werkten kregen ze dan eten. Deze 
Russen hadden een grote honger 

want van het Duitse leger kregen ze 
alleen maar een beetje koolsoep. 
Wij als jongens werden door mijn 
vader dan naar school gezonden 
met een zak winterwortels of een 
roggebrood die hij aan stukken had 
gesneden. Die gooiden we dan over 
de afrastering en dan vlogen de ge-
vangenen er op af om een stuk te 
bemachtigen.”

Spreekbeurt
In het kader van zestig jaar bevrij-
ding in 2005 schreef Geurt Harm-
sen uitgebreid zijn oorlogservarin-
gen op voor de het blad De Kroniek 
van de Oudheidkundige Vereniging 
Oud-Vorden. De directe aanleiding 
was dat een kleinkind van Geurt 
hem vroeg om iets over de oorlog 
te vertellen omdat zij een spreek-
beurt over de oorlog voorbereidde. 
Geurt: “Dat verhaal is nog steeds 
na te lezen op de website van Oud-
Vorden.” Tijdens de herdenking zal 
Geurt een verhaal vertellen over 
een aantal mannen die bij de fa-
milie Harmsen onderdak vonden 
nadat ze ontspant waren uit Duits-
land. Geurt: “Ze waren in 1943 
tijdens een razzia opgepakt en op 
transport naar Duitsland gezonden 
om te werken in de oorlogsindu-
strie. Daar hadden ze kans gezien 

om te ontsnappen en wilden terug 
naar huis. Het probleem was dat ze 
de IJssel over moesten. Dat was de 
enigste manier om naar het westen 
te komen want via Arnhem kon 
niet, dat was na Market Garden niet 
meer mogelijk. Alle bruggen en 
overgangen voor de ‘vluchtelingen’ 
naar de Veluwe werden gecontro-
leerd door de bezetters.”

Relatie
En hoe wrang ook in een iets an-
dere context is het verhaal van deze 
‘vluchtelingen’ helaas in 2016 nog 
steeds heel actueel. Harmsen wil 
namelijk met zijn verhaal tijdens de 
herdenking de relatie en verbanden 
tussen vluchtelingen in de Tweede 
Wereldoorlog en vluchtelingen van 
nu uit het Midden Oosten leggen.

Omschrijving foto
Locatie foto is voor de winkel van 
Loman (later de ABN AMRO bank 
was en sinds 2014 Medipoint Sen-
sire). Voor de Sherman tank staat 
Vordenaar Gerrit Jan Hassink, ge-
meentewerker en tevens dorpsom-
roeper, hij heette in de volksmond 
“Hassink met de Belle”. Rechts het 
toenmalige Gemeentehuis (sinds 
1978 Dorpscentrum, nu Kulturhus 
Vorden). 

Herdenkingsdiensten
Bronckhorst
BRONCKHORST - Op diverse plek-
ken in onze gemeente heeft de 
Tweede Wereldoorlog vernieti-
gende sporen achtergelaten. Ook 
dit jaar proberen jong en oud op 
diverse plekken weer gestalte te 
geven aan de herdenking van de 
slachtoffers. Hieronder volgt een 
overzicht van de diverse Herden-
kingsdiensten in de gemeente. 

Halle
Woensdag 4 mei wordt een korte 
herdenkingsbijeenkomst gehou-
den, in samenwerking met kin-
deren van de Dorpsschool, in de 
Grote Kerk van Halle. Aanvang 
19.15 uur, met aansluitend een stil-
le tocht naar de begraafplaats, ge-
legen aan de Dorpsstraat te Halle. 
Daar zal een krans worden gelegd 
bij de graven van de geallieerde 
vliegeniers. Om 20.00 uur wordt 
er twee minuten stilte gehouden, 
waarna The Last Post zal worden 
geblazen.

Hummelo
Woensdag 4 mei om 19.15 uur 
herdenking en kranslegging op de 
oorlogsgraven op de begraafplaats 
in Hummelo en om 20.00 uur her-
denking en kranslegging bij het 
oorlogsmonument in Hoog-Kep-
pel aan de Monumentenweg.

Zelhem
In Zelhem vindt de herdenkings-
bijeenkomst om 19.25 uur plaats 
in de Lambertikerk met een pas-
send programma. Om 20.00 uur 
wordt er twee minuten stilte ge-
houden, waarna The Last Post zal 
worden geblazen. Daarna volgt de 
‘Stille tocht’ over het kerkhof langs 
de graven van de vliegeniers en 
andere oorlogsslachtoffers. Het 4 
mei comité Zelhem vindt het erg 
waardevol dat de jeugd van de ba-
sisscholen aanwezig is en mede 
invulling geeft aan het programma.

Hengelo
De 4 mei herdenking in Hengelo 
begint om 19.00 uur met een In-
terkerkelijke Gedachtenisdienst in 
de Remigiuskerk. Vanaf 19.40 uur 
is er een samenkomst in de Syna-
gogestraat, alwaar kransen zullen 
worden gelegd bij het monument 
ter nagedachtenis aan de Joodse 
gemeenschap uit Hengelo, gevolgd 
door een stille tocht via de Rege-
linkstraat naar het plaatselijk mo-
nument in de Kerkstraat/Geurt-
zenplantsoen.
Van 19.45 uur tot 19.55 uur wor-
den de klokken geluid, waarna de 

kranslegging bij het monument 
plaatsvindt en de namen van de 
oud-inwoners van Hengelo en 
Keijenborg, die aan het oorlogsge-
weld ten offer zijn gevallen, zullen 
worden voorgelezen. Vervolgens 
vanaf 20.00 uur algemene stilte, 
waarna een hoornblazer “Het Tap-
toe-signaal” ten gehore zal bren-
gen, gevolgd door het zingen van 
het “Wilhelmus” door een zang-
koor. Na deze plechtigheid kunnen 
desgewenst bloemen bij het mo-
nument worden gelegd. Inwoners 
worden verzocht vanaf 18.00 uur 
tot zonsondergang (21.03 uur) de 
vlaggen halfstok te hangen.

Vorden
Met als thema ‘De vrijheid om-
armd’ heeft het 4 mei Comité Vor-
den in samenwerking met de Raad 
van Kerken Vorden en het gemeen-
tebestuur van Bronckhorst het pro-
gramma voor de jaarlijkse Herden-
kingsbijeenkoms samengesteld. 
Tijdens deze bijeenkomst in de 
Dorpskerk zal Vordenaar Geurt 
Harmsen (84) een persoonlijk ver-
haal over de Tweede Wereldoorlog 
vertellen. Aan de herdenking zul-
len ook predikant Freek Branden-
burg, leerlingen uit groep acht van 
Vordense basisscholen en het Vor-
dens Mannenkoor meewerken. De 
bijeenkomst begint om 19.00 uur.

Aansluitend zal vanaf 19.50 uur 
een Stille Tocht vanaf de poort van 
de Algemene Begraafplaats Vorden 
naar de graven van de geallieer-
den, begeleid door een trommel-
slager van de Harmonie Vorden en 
leden van Scouting David G. Alford 
Vorden, plaatsvinden. Om 20.00 
uur wordt twee minuten stilte ge-
houden waarna een trompettist 
van Harmonie Vorden de Last Post 
zal blazen. Burgemeester Besselink 
van de gemeente Bronckhorst zal 
vervolgens een krans leggen na-
mens de Vordense gemeenschap 
en Ray Harris zal bij het graf van 
zijn vader de gedachtenis ‘We 
will remember them’ voordragen. 
Daarna zal Viola Mistrate Haar-
huis, teamchef Politie Achterhoek 
West, namens de politie een krans 
leggen en aansluitend zal het Vor-
dens Mannenkoor het Engelse 
volkslied zingen. Als afsluiting van 
de herdenking zal het Wilhelmus 
gespeeld en gezongen worden. 
Vanaf 19.45 tot 19.58 uur luiden de 
klokken van de kerken in Vorden. 
Het 4 mei Comité Vorden verzoekt 
iedereen om vanaf 18.00 uur de 
vlag halfstok te hangen.

   

Stonegood bij Heezen
STEENDEREN - Op woensdag 4 
mei treedt Stonegood op bij Café 
Heezen in Steenderen. Deze band 
onderscheidt zich omdat de tek-
sten vertaald zijn naar het ‘steen-
kolen Engels’.

Dit zorgt letterlijk voor muzikaal 
vermaak. Niet in de laatste plaats 
door de leden van dit gezelschap, 
te weten Ando Jansen (ex-Zingen-
de Fresia’s), Richard ‘Gorro’ Jansen 
(ex-Jovink & de Voederbietels), Ri-
chard van der Zee (De Richards, 

Mannekoor Karrespoor) en Den-
nis Hendriks (ex-Mooi Wark). De 
stevige Gorro-sound ontbreekt 
natuurlijk niet tijdens dit optreden. 
Op een groot projectiescherm ko-
men de teksten voorbij zodat het 
publiek ook nog eens kan meezin-
gen. Aanvang van dit bijzondere 
optreden is 21.30 uur.
   

 ■ 0575 451204 ■ www.facebook.com/
stonegoodmusic

   

Bevrijdingstroffee

HUMMELO - Vrijdag 6 mei vindt 
het Klootschiettoernooi om de ‘Be-
vrijdingstroffee 2016’ plaats voor 
teams, bestaande uit 6 personen 
vanaf 12 jaar. Start: 19.00 uur, Gref-
felinkallee te Hummelo. Na afloop 

prijsuitreiking in de schuur naast 
het “Oranjeterrein” aan de Greffe-
linkallee.
   

 ■ www.hummelo-en-oranje.nl

Gever grootste 
brood krijgt 
flessen wijn
HENGELO/ZELHEM - Een eeuwen-
oude unieke traditie herleeft jaar-
lijks op Hemelvaartsdag, dit jaar 
op 5 mei, namelijk het roggebrood 
wegen bij de Muldersfluite aan de 
Zelhemseweg 44 tussen Hengelo 
en Zelhem.

Voorafgegaan door de blaaskapel 
en het rijtuig van de burgemeester 
worden de door de cijnsplichtige 
boeren geleverde roggebroden 
met paard en versierde wagen 
aangevoerd. Onder het toeziend 
oog van Goudse pijp rokende no-
tabelen, de burgemeester, veiling-
meester en weger (vroeger twee 
Markerichters met helpers) wor-
den de broden gewogen en onder 
de toeschouwers geveild.
De gever van het grootste brood 
krijgt na de weging nog steeds 
twee flessen wijn. De Caritas Ke-
ijenborg zal dit jaar het batig saldo 
voor de organisatie Dorpsbelan-
gen Velswijk gebruiken. Deze 
eeuwen oude vorm van gemeen-
schappelijke armenzorg is een 
voorloper van de huidige sociale 
zekerheden.

Programma
Omlijst door de klanken van de 
blaaskapel van Crescendo uit 
Hengelo, met dans en harmonica-
spel van de boerendansgroep ‘Wi’j 
eren ‘t Olde” uit de Velswijk, bevat 
het programma bij de broodwe-
ging ook dit jaar traditiegetrouw 
een aantal activiteiten. Zo zijn er 
demonstraties van oude ambach-
ten en wordt verder medewerking 
verleend door erfgoedmuseum 
Smedekinck, de Oudheidkundige 
vereniging Salehem en het toeris-
tisch informatiepunt Zelhem. Het 

Christelijk Oratorium koor uit Zel-
hem komt met een tweedehands 
boekenstand. Ook heeft imker-
vereniging ‘de Vooruitgang’ een 
stand. In de daar aanwezige ten-
ten worden onder andere wafels 
gebakken en er is koffie en/of een 
drankje voor de bezoekers.

De aankomst van de broodwagen 
bij deze activiteiten is om onge-
veer 13.30 uur. Daarna begint de 
Traditionele Historische rogge-
broodweging.

Traditionele Broodweging Muldersfluite

Onder het toeziend oog van notabelen wordt het brood gewogen. Foto: PR

Vorden is bevrijd op zondag 1 april 1945, 1e paasdag. Foto uit collectie mevrouw Hors-

ting, Vereniging Oud Vorden.
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Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

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

Servicemonteur Internationaal m/v

Ben jij op zoek naar vrijheid en een veelzijdige technische baan?

Wat zijn jouw werkzaam heden?

Word jij enthousiast van werken in Mexico, Dubai, Duitsland of welke 

plek ter wereld dan ook? Dan is deze veelzijdige technische functie 

als servicemonteur internationaal echt iets voor jou! Je werkt bij toon-

aangevende internationale klanten in de levensmiddelen-, farmaceu-

tische- en chemische industrie. Je maakt gebruik van lasapparatuur, 

snijdapparatuur en diverse meet- en handgereedschappen. Je bent van 

nature avontuurlijk, sociaal en je ziet voor elk (technisch) probleem een 

oplossing. Je krijgt de verantwoordelijkheid voor het plaatsen, samen-

bouwen en installeren van totale productie-installaties. Je denkt mee 

in oplossingen en verbeteringen en je leidt de operator ter plaatse op.

Werkvoorbereider/Calculator m/v

Ben jij op zoek naar een veelzijdige functie waarin jij gestructureerd 

te werk kan gaan? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat zijn jouw werkzaamheden?

Als werkvoorbereider/calculator werk je offertes uit. Wanneer de 

offertes orders worden voer je deze in en verdeel je het werk over 

de betreffende afdelingen. Je begeleidt het product van begin tot 

eind. Het werk bestaat voornamelijk uit digitaal papierwerk. Hierbij 

is het belangrijk dat je gestructureerd en netjes te werk gaat. Je 

werkt samen met een team van werkvoorbereiders, en je hebt 

nauw contact met de productiemedewerkers.

Office Manager m/v

Ben jij sterk met boekhoudkundige en administratieve proces-

sen en wil je daarnaast ook diverse andere werkzaamheden 

oppakken?

Wat zijn jouw werkzaamheden?

In de functie van office manager ben je als spin in het web ver-

antwoordelijk voor diverse processen. Jij zorgt er onder andere 

voor dat de administratie rond het aan- en verkopen van caravans 

correct verloopt, beheert de debiteuren- en crediteurenadministra-

tie en controleert of boekingen in het systeem juist zijn ingevoerd. 

Ook het correct uitvoeren en afhandelen van RDW procedures 

behoort tot het takenpakket. Naast deze financieel/administratieve 

werkzaamheden ben je het aanspreekpunt voor de systeem- en 

softwarebeheerder en ben je tevens het interne en externe aan-

spreekpunt op het gebied van ICT. Je bent echt de rechterhand van 

de directie en geeft deze ondersteuning daar waar nodig.

Werkvoorbereider Elektrotechniek m/v

Wil jij werken in een boeiende branche? Waarin plezier en 

vermaak bovenaan staat?

Wat zijn jouw werkzaamheden?

Als werkvoorbereider elektrotechniek heb je een passie voor 

techniek. Jij zorgt er in je functie voor dat machines makkelijk 

opgebouwd kunnen worden en zo aantrekkelijk mogelijk zijn voor 

de doelgroep. Dit doe je door te kijken naar gebruikersgemak en 

door het volgen van de laatste veiligheidseisen. In deze functie heb 

je volop ruimte om je te ontwikkelen en door te groeien. Naast het 

voorbereiden van de machines, zorg je ook voor het inbedrijfstellen 

ervan.

Wijkverpleegkundige Niv. 5 m/v

Heb jij een hart voor goede ouderenzorg en wil jij je daar voor 

inzetten als spil in het wijkteam?  

Wat zijn jouw werkzaamheden?

Als wijkverpleegkundige geef je aan de hand van de hulpvraag 

van jouw cliënt een juiste indicatie, en zorg je voor een optimale 

kwaliteit van het verpleegkundige proces. Je houdt daarbij niet 

alleen rekening met de cliënt, maar ook met de betrokkenen. 

Het is dus van belang dat je over zeer goede 

communicatieve vaardigheden beschikt. In deze 

functie ben je eerstverantwoordelijke bij zorgin-

houdelijk complexe tot zeer complexe situaties en 

verricht je alle voorkomende verpleegtechnische 

handelingen en werkzaamheden. Je bent de spil 

in het wijkteam en richt je daarom op een opti-

male samenwerking in de zorgketen. Voor deze 

functie zoeken wij een iemand die meer doet 

dan zorg verlenen alleen en een hart heeft voor 

ouderenzorg.

Accountmanager Internal Sales 

www.vinkkunststoffen.nl

Commercieel?
Technisch?

Solliciteer!!

Vink Kunststoffen in Didam is marktleider op het gebied van verkoop en distributie van 

kunststof halffabrikaten in Nederland, is onderdeel van een wereldwijde familie van kunst-

stof distributie bedrijven en heeft in Nederland ruim 250 medewerkers in dienst. Vink heeft 

een uitgebreid voorraadprogramma en biedt afnemers de faciliteiten die bij een profes-

sionele distributie organisatie horen. De bedrijfscultuur is informeel en resultaatgericht. 

Voor de afdeling Kunststof Leidingsystemen zijn wij op zoek naar een:

Taken Je fungeert als eerste aanspreekpunt voor de klant;

 Je adviseert de klant over toepassingen en eigenschappen van de producten;

 Je maakt afspraken over prijs-, leverings- en betalingscondities;

  Je stelt offertes op, biedt deze aan en belt na;

  Je beheert de aan jou toegewezen klanten en acquireert nieuwe klanten;

  Je bent mede verantwoordelijk voor omzet- en winstdoelstellingen;

  Je filtert markt- en productinformatie uit het contact met de klanten.

Profiel  MBO+/HBO werk- en denkniveau;

  Commerciële opleiding en/of commerciële werkervaring; 

  Technische kennis (WTB of Procestechniek) is een pré; 

  Goede communicatieve- en onderhandelingsvaardigheden;

  Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal;

  Je bent zelfstandig en klantgericht; 

  Je bent pro-actief en hebt een natuurlijke sales drive;

  Je bent stressbestendig en kunt probleemoplossend handelen;

  Je bent een teamspeler.

Vink biedt een uitdagende functie in een dynamische organisatie, veel ruimte voor eigen 

initiatief en persoonlijke ontwikkeling, collegiaal werkklimaat en solide arbeidsvoorwaarden.

Kennis van kunststoffen zul je opdoen tijdens een interne opleiding.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met 

Robin Bekker (Hoofd Verkoop Binnendienst), tel.: 06 5364 8159.

Geïnteresseerd? Zend dan je sollicitatie met cv naar: vink.vacature@nl.vink.com.

Spoorstraat 9 Tel. (0573) 45 19 45
7261 AE  Ruurlo Fax (0573) 45 19 19
Postbus 27 info@mevo.nl
7260 AA  Ruurlo www.mevo.nl

Mevo Precision Technology is een jong dynamisch bedrijf, gespecialiseerd in de productie 
en assemblage van fijnmechanische onderdelen en modules. De door Mevo vervaardigde 
onderdelen en modules worden toegepast in onder andere de: meet- en regelindustrie, 
medische technologie en de automobiel industrie.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR:

Een medewerk(st)er voor onze afdeling speciale nabewerkingen, 
eventueel parttime.

Tevens zoeken wij:
medewerkers die op zaterdag en in de vakanties bij ons willen werken!

Heb je interesse neem dan contact op met Frans Verhaegh. 
Tel. O573-451945 of stuur een e-mail: f.verhaegh@mevo.nl

Heb jij interesse? Bel of mail snel!

Wij zijn op zoek naar 
Gediplomeerde Beveiligers en 

Evenementenbeveiligers
die ons team willen komen versterken.

U kunt contact met ons opnemen via
info@dp-s.nl of tel.: 06-30593096

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio



Medische diensten 

Huisarten

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

Apotheek

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

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen

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

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem

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

Tandprotheticus

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

Hospice Zutphen

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

Tandarts:

27 april Koningsdag, J.J. de Kruif, Vorden, tel. (0575) 55 33 72.
30 april-1 mei, D. Stolk, Ruurlo, tel. (0573) 45 20 21.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers

Politieteam Achterhoek-West
Hamburgerbroeklaan 11, 7005 AJ Doetinchem
Postbus 618, 7300 AP Apeldoorn
Geopend: ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur en za. van 10.00 tot 12.00 uur.
Spoed? Bel: 112. Géén spoed? Bel: 0900 – 8844

Steunpunt politie Hengelo

Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (in het gemeentehuis).
Geopend op donderdag van 16.00 tot 20.00 uur.
Spreekuurlocatie Vorden, Zutphenseweg 26, 7251 DK Vorden.
Geopend op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Spreekuurlocatie Steenderen, Dorpsstraat 16, 7221 BP Steenderen.
Geopend op dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur
Voor het doen van aangifte dient u altijd een afspraak te maken via 0900-
8844. Aangifte doen kan ook via internet. Kijk op www.politie.nl/aangifte 
voor meer informatie.

Calamiteiten gemeente

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

Wmo-hulpmiddelen

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

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen

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

Dierenkliniek Zutphen

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

Dierenkliniek Bronckhorst

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

Zorg
Yunio Oost Gelderland

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

Stichting Sutfene

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

Sensire wijkzorg (thuiszorg)

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

Sensire thuiszorgwinkels

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

Sensire maatschappelijk werk

Sensire maatschappelijk werk bereikbaar via Sociale Teams Bronckhorst.

Sensire

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

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 

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

Buurtzorghuis Warnsveld

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

Sociale teams Bronckhorst

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

Stichting Welzijn Vorden

Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.
Inloopspreekuur dinsdag en woensdag van 09.00 - 11.00 uur. 
Informatie over alle activiteiten en cursussen, dinsdag- en woensdag-
morgen, tel. (0575) 55 34 05. info@welzijnvorden.nl. Voor vervoersvragen: 
ma. t/m do. van 09.00 - 10.00 uur, alleen telefonisch (0575) 55 52 82.
Administratief secretarieel medewerkster Willy Gotink. 
w.gotink@welzijnvorden.nl / www.welzijnvorden.nl

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum 

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

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 

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

Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden e.o.

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

Pedicure 
Voet- en handverzorgingssalon Podi

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

Annie Mokkink-Kasteel

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

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

Roemenië / inzameling goederen door St. COEH

Op de 1e en 3e maandag van de maand (18.30-20.00 uur) 
inzameling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

Kinderdagverblijf, speel-/leergroep, buitenschoolse opvang en 

gastouderopvang Avonturijn

‘t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00, info@avonturijn.nl
Kerkstraat 17a, 7251 BC Vorden, tel. (0573) 76 02 00
Dorpsstraat 19, 7234 SN Wichmond, tel. (0573) 76 02 00
Eikenlaan 22, 7251 LT Kranenburg, tel. (0573) 76 02 00
Cosmeastraat 2, 7021 XW Zelhem, tel. (0573) 76 02 00

SchuldHulpMaatje Bronckhorst

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

Kerkdiensten

Gereformeerde Kerk Vorden

Zondag 1 mei, 10.00 uur, voorganger: ds. G. Brandorff uit Raalte.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden

Zondag 1 mei, 10.00 uur, voorganger: ds. Jan Kool.
Collecten: 1e C: Missionair werk en kerkgroei (LA); 
2e C: Eredienst & pastoraat.

Protestantse gemeente Wichmond 
Zondag 1 mei, 10.00 uur, Voorganger: Ds. T. Wiersum, Kerkdienst, 
Kinderoppas: Joke Kamphuis.

R.K. kerk Vierakker

Zaterdag 30 april, 17.00 uur, Eucharistieviering, vg. pastoor H. Scheve. 
Zondag 1 mei, 10.00 uur, Woorddienst, vg. werkgroep. 

R.K. kerk Vorden

Zondag 1 mei, 9.30 uur, Woord en Communieviering, vg. M. Peters, 
pastoraal werker. 

Contactjes
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 € 8,77 (incl. btw) voor 
80 karakters. Brieven onder nummer, hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan derden, € 6,05 (incl. btw) extra. Reacties naar Achterhoek 
Nieuws, Bleekwal 10, 7131 DB Lichtenvoorde. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet geplaatst. Gelieve zelf uw brieven onder nummer 
af te halen bij het kantoor van opgave. Contactjes kunnen ook opgegeven 
worden via onze web site www.contact.nl. Berekening kan geschieden via 
de op de site geplaatste berekenmethode.

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

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

Op Koningsdag isonze beel-
dentuin en ons klein beeld-
houwatelier open gesteld 
van 11.00 uur tot 16.00 uur. 
Polweg 3 Wichmond.Wel-
kom.Tel. 06 41719913.
   

Heeft u last van ratten, mol-
len, mieren of ander onge-
dierte? Bel Don Veenhuis 06-
10499025.

Kringloop De Boedelhof Enk-
weg 17b in Vorden elektro-
nica (heel en defect), speel-
goed, kleding, meubels, 
boeken en prullaria kunt u 
bj ons inleveren (of laten op-
halen) di t/m vrij 9.00-17.00 
zat. 9.00-16.00, laatste zat 
vd maand magazijnverkoop. 
tel. 0575-555456.
   

K I P P E N M E S T K O R -
RELS het beste voor uw 
gazon,groente,fruit en sier-
tuin per zak 5 euro 6 zakken 
(90 kg) 25 euro Morsdijk 2 
Ruurlo 06-12 97 15 03.

Dagmenu ophalen € 8,00. Dagmenu’s bezorgen € 9,25. 
Dagmenu bĳ ons consumeren € 11,00. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet.) Vanaf 16.00 uur. Eerder in overleg mogelĳk. 
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering. (Tasje € 0,10).

Woensdag 27 april Koningsdag 2- gangen buffet (pak zelf van het 
buffet wat u lekker lĳkt!)

Donderdag 28 april Varkensmedaillons met champignonsaus, 
aardappelkroketten en groente/ Tiramisu met 
slagroom 

Vrĳdag 29 april Mosterdsoep/Pangagius filet op oosterse wĳze, 
rĳst en groente

Zaterdag 30 april Sparerib met zigeunersaus, frieten en rauwkost-
salade/Ĳs met slagroom (alleen afhalen of bezorgen)

Maandag 2 mei    Gesloten
Dinsdag 3 mei      Wiener schnitzel met aardappelen en groente/

Ĳs met slagroom

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

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!            info@grandbistroderotonde.nl
Wendie en Thomas www.bistroderotonde.nl

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

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

VLOOIENMARKT
VARSSEVELD

Zondag 1 mei
10.00 - 17.00 uur

Sportcentrum 
van Pallandt

Van Pallandstraat 8

Info kr. huur 06-39108152
animo-vlooienmarkten.nl

OPENLUCHT 
VLOOIENMARKT

 DUIVEN
Hemelvaart do. 5 mei

10.00-17.00 uur

Horstenpark
Horstenparklaan 4

Info kr. huur 06-39108152
animo-vlooienmarkten.nl

VLOOIENMARKT
DIDAM 

Zondag 8 mei
10.00 - 17.00 uur

 MARKTHAL
 Marktplein 3

Info kr. huur 06-39108152
animo-vlooienmarkten.nl

Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!

TROUWPLANNEN?
Laat het iedereen weten!

Kijk voor meer informatie in de 
colofon op pagina 5.



Expert Eliesen
Zutphen, Nieuwstad 45
Hengelo, Kerkstraat 2
Baak, Zutphen-Emmerikseweg 46 (technische dienst)
(0575) 551000 

32’’
81

 cm

energie-
premie

50,-

SMART TV  | 32PFK6500

• 32 inch (81 cm) Full HD LED-TV met 500Hz PMR
• Smart TV met geïntegreerde WiFi
• Energieklasse A+

WASMACHINE  | WW80K5400

• 8 kg vulgewicht en 1400 toeren
• AddWash: voeg eenvoudig vergeten 

kleding toe door extra klep
• Energieklasse A+++

INBOUW VAATWASSER  | SMV86M50EU

• 6 programma’s
• Zeer zuinig met waterverbruik, slechts 6,5 liter
• Zeer stil door laag geluidsniveau van 44dB
• Energieklasse A++     *Prijs incl. 50,- energiepremie

STOFZUIGER
COMPLETE C2 TANGO

• Krachtige motor en 
telescopische zuigbuis

• 10 meter actieradius
• Energieklasse A

AIRFRYER  | HD9230/20

• Gezonder frituren met lucht
• Bereidingscapaciteit van 0,8 kg
• Tot 80% minder vet*             *In vergelijking met frietjes uit normale friteuse

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 30 april 2016.

WIJ VIEREN FEEST!
donderdag 28 t/m zaterdag 30 april

Expert Hengelo en Zutphen zijn verbouwd! Dit vieren we 

met spectaculaire aanbiedingen,demonstraties en acties!  
Kom dus naar één van onze winkels en profi teer mee!

ACTIE

DEMO’S

KRAAK DE KLUIS! 
Bij besteding vanaf 50,- ontvangt 
u een sleutel. Probeer hiermee de 
kluis te kraken en maak kans op 
fantastische prijzen!

HEERLIJKE KOFFIE!  
Proef verschillende soorten koffi e 
tijdens onze doorlopende demon-
stratie en bepaal uw eigen smaak.

DRAADLOOS GELUID! 
Overal in huis draadloos naar 
uw eigen muziek luisteren. Ervaar 
het zelf tijdens de doorlopende 
demonstratie van Sonos!

GEZONDE SNACKS!
Met de Airfryer van Philips heeft 
u in een handomdraai heerlijk ver-
antwoorde hapjes. Proef ze zelf!

366,-
429,-

139,-
189,-

749,-*
799,-

649,-
699,-

144,-
189,-

SuperSilence


