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De gezichten van de mensen in het 
publiek gaan allemaal opzij. Met een 
hels kabaal komen twee sportwa-
gens de bocht om. Slippend slingert 
de voorste herriemaker zich een weg 
naar Hotel Bakker om vervolgens 
de wagen met loeihete banden op 
de rode strook tapijt te zetten. Een 
onuitwisbare afdruk blijft achter op 
de rode loper. Hoewel veel dames en 
heren niet zouden misstaan bij de 
première van een nieuwe Hollywood-

film, is het gala in Vorden toch een 
tikkeltje anders dan dat in pak hem 
beet Cannes of Milaan. Hoe gekker, 
hoe beter, is vaak het motto bij gala-
feesten voor middelbare scholieren. 
Zo werd een stel afgeleverd in de 
bak van een kraanwagen, een ander 
kwam aantuffen op een zitmaaier en 
Renske Wezinkhorst en Sophie Hors-
tink lieten zich door acht sterke man-
nen in een draagstoel naar het gala 
brengen. Deze twee dames kregen de 
prijs voor meest originele aankomst.
De ‘King’ van het gala was Kris Ro-
meo en de ‘Queen’ Elle Meijer.  

Ga naar 
Contact.nl om 
een indruk te 
krijgen van de 
aankomst. Daar 
zijn meer foto’s 
en videorepor-
tage te vinden.

Hoe gekker, hoe beter op gala ‘t Beeckland
Vorden - Piepende banden, dikke 
rookwolken en een verschroeide 
rode loper. Welkom op het gala-
feest van Ulenhof College, loca-
tie ‘t Beeckland bij Hotel Bakker 
in Vorden. Donderdagavond 25 
april reden de nodige limousines 
en andere dure bolides met ge-
blindeerde ruiten voor, maar ook 
driftende sportwagens, een cam-
per en een kraan.

De kranten van Weevers Grafi-
media zijn een restyle ondergaan. 
De grootste verandering ziet u bo-
venaan de pagina. Het oude logo 
is vervangen door een fris en mo-
dern ontwerp.
Daarnaast is het overzicht met het 
nieuws van deze week verplaatst 
naar de rechterkant van de pagina, 
waardoor er meer ruimte over-
blijft voor het voorpaginaverhaal. 
De colofon vindt u vanaf nu op 
pagina 2.
Misschien was het u al opgevallen, 
maar de advertenties uit de krant 
worden op Contact.nl ook getoond 
bij artikelen op die nieuwssite. Be-
halve het meest actuele nieuws, 
veel foto’s en video’s, zijn daar ook 
de tabletversie en de webpaper te 
lezen. Contact is maandagavond 
om 19.00 uur al online te bekijken.

Restyle kranten 
Weevers 
Grafimedia

Na het ontbijt werd er gezongen en 
gedanst op het nummer `bewegen 
is gezond` van Kinderen voor Kinde-
ren. Dit nummer werd live gebracht 
in Enschede, waar Willem Alexan-
der en Maxima officieel de opening 
verzorgden. Op het grote scherm 
kon iedereen de verrichtingen live 
volgen en het was een prachtig ge-
zicht alle kinderen te zien dansen. 

Koningsspelen op de Dorpsschool Vorden
Vorden - Afgelopen vrijdag 26 
april vonden op o.b.s. Dorps-
school Vorden de enige echte 
“Koningsspelen” plaats. ´s Och-
tends gingen de leerlingen eerst 
gezamenlijk ontbijten in de hal. 
De ouderraad had er een prach-
tige oranje feestzaal van gemaakt 
en de kinderen lieten het zich 
lekker smaken.

Na het lied werd de hal razendsnel 
opgeruimd, zodat de onderbouw 
snel kon gaan beginnen aan de ac-
tiviteiten; er was zelfs een groot 
springkussen geplaatst in de hal. 

Ouderenadviseur Wilma Berns 
daarover: ‘Veel positieve reacties. 
Met name de doelstellingen zoals 
reparatiekennis behouden en ver-
spreiden. Het repareren van spul-
len, in plaats van weggooien en 
nieuwe kopen (duurzame samen-
leving). Ook het bevorderen van 
sociale contacten slaat aan’, zo 
zegt ze. Inmiddels zijn ook de circa 
20 vrijwilligers voor een informa-
tiebijeenkomst bij elkaar geweest. 

Wil men meer weten of men wil 
zich als vrijwilligers aanmelden: 
zie website w.berns@sswb.nl of 
bellen 0575 - 553159.

Repair Café 
van start
Vorden - Naar aanleiding van 
de publicatie in Contact over 
het Repair Café dat zaterdag-
morgen 11 mei in het Dorps-
centrum (zaal Stampertje) van 
start gaat, heeft de organisatie 
(Stichting Welzijn Vorden) de 
nodige reacties gehad.

De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 
vervolgden het programma met hun 
zelf gekozen workshop. 
Er kon worden gekozen uit voetbal 
op het voetbalveld onder leiding van 
Peter Jansen, naar de tennisbaan 
voor een les van Reinier Molendijk, 
naar de sporthal om te hockeyen 
o.l.v. Piet de Kant, fitness / dans bij 
Strada, mountainbike en atletiek. 
Dankzij de medewerking van deze 
verenigingen en trainers hebben de 
kinderen kunnen genieten van de 
leuke workshops. Erg bedankt voor 
jullie inzet! 

Aan het eind van de ochtend zijn 
alle leerlingen in de vorm van een 
kroon gaan zitten en is er een prach-
tige Koninklijke foto van gemaakt, 
welke u hier kunt bekijken.

Deze week 
in Contact

DE MODEHAL
IS EN BLIJFT KOOPJESHAL!

    

KERKHOFLAAN 3c VORDEN

Open: Elke vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur
 Elke zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

DEZE WEEK: KUNSTLEDEREN JASJES, DIVERSE KLEUREN, 
MEERDERE MODELLEN NÚ € 29,95! ÉN BERMUDA’S, OOK 
GROTE MATEN € 19,95! KLEDING VANAF € 5,00; TASSEN € 5,00; 
SHAWLS € 2,50; SIERADEN VANAF € 2,50; SLIPPERS € 5,00



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

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

E-mail Redactie:
info@contact.nl
E-mail Advertenties:
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

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

Rubrieksadvertenties:
www.contact.nl

info@contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Correspondent:
Dhr. A. Velhorst
E-mail: noord@contact.nl

Bezorgklachten: 
Weevers Grafimedia – Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

! nnp

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

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

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

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

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 4 mei.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Sappige mandarijnen 15 voor € 2.99
Hollandse spinazie  kilo € 1.49
Gewassen spinazie  kilo € 2.49
Op ons gehele assortiment rauwkosten 

2e bak naar keuze voor de halve prijs
Malse sperziebonen
zonder draad 500 gram € 1.99
Huisgemaakte chili con carne met rijst 
en een bakje rauwkost
naar keuze p.p. € 7.98

Tot 1 maart 2014

BTW verlaging

van 21% naar 6%

Dagmenu’s 2 t/m 7 mei
Dagmenu om mee te nemen € 7,50.  Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Donderdag 2 mei
Varkensmedaillons met stroganoffsaus, aardappelkroketten en 
rauwkostsalade / IJs met slagroom.

Vrijdag 3 mei 
Bosuiensoep / Kabeljauw met mosterdsaus, aardappelen en 
groente.

 Zaterdag 4 mei (alleen afhalen / bezorgen) 
Italiaanse cordon bleu met frites en rauwkostsalade / IJs met 
slagroom.

Maandag 6 mei 
Uiensoep / Wokki Wokki van kipfilet, met rijst en rauwkost-
salade.

Dinsdag 7 mei
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / IJs met slagroom.

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

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

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

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

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

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

tegenover de huisartsenpost.

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

De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 

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

kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

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

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

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

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

van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur 

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

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

19.30 uur.

Tandarts
1 - 5 mei M. Hermans, Vorden (0575) 55 22 53.

Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 

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

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

Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 

alleen op afspraak (0900) 88 44.

Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).

Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 

Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.

Steenderen, A. Ariensstraat 33a.

Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 

Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

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

 wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen 

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

Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de 

openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. 

(0575) 75 02 50. Bijvoorbeeld afgebroken takken, lantaarnpaal 

die niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg 

of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom. Wilt u buiten 

kantoortijden iets dergelijks melden en het kan niet wachten, bel 

dan het calamiteitennummer voor spoed eisende gevallen van de 

gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.

Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het 

buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen met: 

Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eerbeek.

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

volgende telefoonnummers:

Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88

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

Paard: (0575) 58 78 70

Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

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

www.dierenkliniek-zutphen.nl

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

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 460 312

www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 

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

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

jeugdgezondheidszorg.

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel.: 0575-553405. Coördina-

tor: Louise van Uden, e-mail: l.vanuden@sswb.nl Administratief 

medewerker: Willy Gotink, 

e-mail: w.gotink@sswb.nl

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

Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 

Ouderenadviseur: Wilma Berns.

Inloop- en telefonisch spreekuur op maandag, woensdag en 

vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. Verder bezoek en huisbezoek op 

afspraak, tel. (0575) 55 31 59 of (06) 22 92 96 30 

E-mail: w.berns@sswb.nl

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.

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

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

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

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

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

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

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

Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand telefoonnr. bel-

len of kijken op www.sensire.nl

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 

verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, dietetiek, 

maaltijdservice, personenalarmering en hulpmiddelen. 

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

www.sensire.nl / info@sensire.nl

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

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

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

www.thuiszorggrootgelre.nl

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

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

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

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 
Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten 

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

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

Dag- en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Gerry Wisselink
Pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd voor diabetici en 

reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij Kasteel Zelle).

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

lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 

27 35 53 82. www.podi.nl

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

aliceerd in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, lid provoet. 

KRP geregisteerd, ook ambulant.

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; 

Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg; 

Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in 

Hummelo, Het Drempeltje in Drempt en Het Eerste Steentje in 

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

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

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

9.00-17.00 uur. Zaterdag 10.00-15.00 uur.

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- ge-

richte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, Het 

Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 06-21 60 7227. www.marlies-

meenks.nl, info@marliesmeenks.nl. Lid VNT, RBNG, 32 zorg-

verzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing huisarts niet 

nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

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

inzameling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zaterdag 4 mei 19.00 uur, Dodenherdenking in de Dorpskerk, Raad 
van kerkendienst, ds. F.W. Brandenburg.
Zondag 5 mei 10.00 uur, Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde 
kerk, ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zaterdag 4 mei 19.00 uur, Dodenherdenking in de Dorpskerk, Raad 
van kerkendienst, ds. F.W. Brandenburg.
Zondag 5 mei 10.00 uur, Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde 
kerk, ds. J. Kool.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 5 mei 10.00 uur, Gezinsdienst, ds. J. Bouwmeester, 
 Enschede.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 4 mei 19.00 uur, 4-mei viering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 4 mei 17.00 uur, Eucharistieviering, Hogenelst, m.m.v. 
Koorleden.

Zondag 5 mei 10.00 uur, Woorddienst, Groep 2, m.m.v. Herenkoor.

Weekenddiensten



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

familieberichten
online opgeven:

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

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

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

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

Alleen op afspraak.

-

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

Neem uw eigen bloembakken mee, 
wij planten deze, met de bij ons 

gekochte perkplanten 
GRATIS op!!!

Wij leveren rechtstreeks vanaf de 
kweker, daardoor super scherpe 

prijzen met top kwaliteit!

ZATERDAG 4 MEI 
van 8.00 tot 17.00 uur in Vorden: 
De jaarlijkse Voorjaars &

Geranium markt
Meer dan 100 soorten geraniums, fuchsia’s, stek-
perkplanten. Vele soorten kuipplanten, hang-
potten en tientallen soorten perkgoed planten.

Aanbieding: 3 bossen bloemen 
of 3 perkplanten

 naar keuze voor € 5,00

 ADVERTORIAL

Unieke hoorbril maakt wereld 
verstaanbaar voor iedereen

w w w. s l o t b o o m h o r e n e n z i e n . n l

Leverancier  namens  ALLE  zorgverzekeraars!
Brummen |  Warnsveld  |  Zutphen  -  (0575)  511038

Als u last heeft van uw gehoor, weet u als geen 
ander dat er een groot verschil is tussen horen 
en verstaan. Roept de buurvrouw dat er een 
merel op het dak zit, denkt u dat haar kerel in 
de bak zit. Misverstanden, vermoeidheid, geen 
gesprek kunnen volgen op feestjes: wie lijdt 
aan gehoorverlies, heeft last van ongemakken. 
Dat is te verhelpen met een hoortoestel, maar 
beter kunnen verstaan, dat is andere koek. 

Kijkrichting is hoorrichting
Ilja Ploeger, productmanager van Varibel: “Als 
je microfoons achter elkaar plaatst, versterkt 
dat het geluid. In onze hoorbril hebben we 
vier minuscule microfoons geplaatst in beide 
brilveren, de pootjes dus. Daarmee valt de 
kijkrichting samen met de hoorrichting: de 
microfoontjes versterken het geluid van voren 
en dempen het rumoer rondom.” Opticien en 
audicien Aart Jansen van Slotboom Horen & 
Zien, valt haar bij: “De bril is in één klik aan te 
passen aan de hoorrichting, als je bijvoorbeeld 
een gesprek wilt voeren met degene die naast 
of achter je in de auto zit.”

Ploeger: “De microfoontjes zijn geplaatst in 
het kunststof dat aan het montuur wordt ge-
monteerd. Daardoor ziet de bril er hetzelfde 
uit als ieder andere bril. Samen met bekende 
brilontwerpers hebben we een nieuwe mon-
tuurcollectie gelanceerd met 27 verschillende 
monturen, van degelijk tot design.” 

ZUTPHEN – “Ik hoor je wel, maar versta 
je niet!” U heeft het ongetwijfeld eens te 
horen gekregen, of moet het tot uw spijt 
zelf dagelijks zeggen. De revolutionaire 
oplossing om alles wél te verstaan, ook 
bij rumoer, ligt voor u klaar bij Slotboom 
Horen & Zien: de Varibel hoorbril. Een 
vernuftig stukje hightech, waarbij het 
hoortoestel onzichtbaar is verwerkt in 
een modieuze bril. 

De monturen zijn vervaardigd uit nikkelvrij 
materiaal, waardoor geen allergische reactie 
optreedt. “De Varibel hoorbril is medisch 
gecertificeerd en bevat zeven internationale 
patenten,” ligt Ploeger toe. Dit is ook terug te 
vinden in de bijbehorende luidspreker in het 
oor, die met een flinterdunne magnetische 
verbinding aan de bril is gekoppeld en een 
helder en natuurgetrouw geluid transporteert 
naar het trommelvlies.

Onzichtbaar
Aart Jansen, opticien en audicien van Slotboom 
Horen & Zien, is een van de pioniers die dit 
wereldwijd unieke en oer-Hollandse product 
aanbiedt. Hij merkt dat de hoorbril niet alleen 
hét middel is voor spraakverstaan in een ru-
moerige omgeving, maar ook om het taboe op 
gehoorproblemen te doorbreken. “Als je pro-
blemen hebt met je ogen, heb je geen jampot 
meer bij +4. Het dragen van een bril is heel 
normaal, zelfs modieus. Met de hoorbril heb je 
een hele modieuze bril, waarbij het montuur 
de eyecatcher is.” Als Jansen de bril opzet, ver-
volgt hij: “Kijk, het hoortoestel is niet te zien 
aan de binnenkant van het montuur en de 
batterij valt keurig achter het oor. Helemaal 
niets van te zien.” Overigens is het accuhuis 
waterdicht en de accu oplaadbaar, zodat de 
brildrager dus niet steeds een batterij hoeft te 
vervangen. “Zes uur laden brengt achttien uur 
luisterplezier,” vult Ploeger aan. 

Jansen kan door zijn expertise in horen en zien 
een unieke service bieden aan zijn klanten. 
“Onze klanten krijgen in één klap een bril met 
de juiste sterkte, mét hoortoestel dat volledig 
op hun wensen is afgesteld. Die combinatie van 
kennis over horen en zien is een must voor de 
klant.” Daarbij heeft Slotboom, exclusief leve-
rancier van de Varibel hoorbril in Noord- en 
Midden-Nederland, contracten bij alle zorg-
verzekeraars, inclusief Achmea. Een goed ver-
staander heeft maar een half woord nodig.
  
Tijdelijk ontvangt u €1000 terug, bij inlevering 
van uw oude hoortoestellen, als u een Varibel 
hoorbril aanschaft bij Slotboom Horen & Zien. 
U kunt terecht bij de winkels in Zutphen, 
Brummen, Warnsveld en Apeldoorn.



GEZOCHT

DIVERSENTE HUUR

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

....Weevers
drukt

....Weevers
      publiceert

....Weevers

....Weevers
  totaal

....Weevers
   online

....Weevers
ontwerpt

www.weevers.nl

....Weevers
print

Uw boodschap moet opvallen. Sommige situaties vragen om grote formaten. Bijvoorbeeld als uw bedrijf onder de 

aandacht gebracht moet worden op de gevel van een winkel, aan de openbare weg of tijdens een beurs. Wij printen op 

posters, banners, borden, canvas en spandoeken. Deze zijn beschikbaar in verschillende materialen, van dun tot dik. Bij 

het printen worden bio-inkten op maisbasis gebruikt.

Vorden (0575) 551010 
E-mail: vorden@weevers.nl

Groenlo (0544) 461828 
E-mail: groenlo@weevers.nl

Lichtenvoorde (0544) 371323 
E-mail: lichtenvoorde@weevers.nl

Zelhem (0314) 625053 
E-mail: zelhem@weevers.nl

Zutphen, (0575) 585585 
E-mail: zutphen@weevers.nl

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

Kringloop de Boedelhof

"met net dat beetje meer"

Enkweg 17b in Vorden

www.deboedelhof.nl

0575-555456

di t/m vrij van 10.00 - 17.00

zaterdag van 9.00 - 16.00

laatste zaterdag van de maand

magazijnverkoop

Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel gewoon Frits Peppelink-

hausen, tel (0575) 55 29 16,

(06) 51 60 15 16.

Te koop: Caravan, merk Aven-

to type 395 TD Luxe b.j. 1993,

Voorzien van alle accessoires

o.a. nieuwe Isabella voortent

en luifel. Jaarlijks door Avento-

dealer onderhouden. Telefoon:

0575 - 553246

Entertainment mascotte

huren? boek Woellie het

konijn! voor opening, open

dag, braderie, kinderfeestje

etc. bel: 0644426902

Pensionstalling voor paarden

en pony's te huur op perfecte

locatie aan de rand van het

dorp.Voorzien van alle

faciliteiten.Voor inlichtingen

familie te Winkel borculoseweg

79 Ruurlo Tel.0646328136.

Verloren: Persoonsa larm 

(koortje met rode alarmknop) 

omgeving Insulindelaan 5 in 

Vorden. Mevrouw Polman, tel:

0575 - 551201

Steigerhouten tuinmeubels   en accessoires
Exclusief verkrijgbaar bij:

• Bernina • Pfaff
  • Brother   • Anker
    • Bernina lockmachines     • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij
FASHION CORNER

Zutphenseweg 8, Vorden. Tel. 0575-552426

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

Voor
naaimachines
en kleinvak



Aan de 4 mei-herdenking wordt in Hengelo Gld 
op de volgende wijze inhoud geven.

19.00 uur  Interkerkelijke Gedachtendienst in 
de Remigiuskerk.

19.40 uur  Samenkomst in de Synagogestraat, alwaar kran-
sen zullen worden gelegd bij het monument 
dat aldaar is geplaatst ter nagedachtenis aan de 
Joodse gemeenschap uit Hengelo; vandaar gaan 
de aanwezigen in een stille tocht via de Rege-
linkstraat naar het plaatselijk monument bij 
het oude gemeentehuis.

19.45 uur - 19.55 uur Het luiden van de klokken.

19.55 uur  Kranslegging bij het plaatselijk monument, 
waarna zullen worden voorgelezen de namen 
van de oud-inwoners van Hengelo en Keijen-
borg, die aan het oorlogsgeweld ten offer zijn 
gevallen.

20.00 uur - 20.02 uur Algemene stilte, waarna een hoornblazer 
“Het Taptoe-signaal” ten gehore zal brengen, 
gevolgd door het zingen van het “Wilhelmus” 
door een zangkoor.

Na deze plechtigheid kunnen desgewenst bloemen bij het mo-
nument worden gelegd.

De inwoners worden verzocht vanaf 18.00 uur tot zonsonder-
gang (21.03 uur) de vlaggen halfstok te hangen.

HERDENKING 
4 mei 2013

Hummelo - Zaterdag 4 mei 
Om 19.15 uur herdenking en kranslegging op de oorlogsgraven 
op de begraafplaats in Hummelo en om 20.00 uur herdenking 
en kranslegging bij het oorlogsmonument in Hoog-Keppel aan 
de Monumentenweg.

4 mei herdenking

Het programma ziet er als volgt uit; 
Op 4 mei om 19.30 uur verzamelen bij het monument bij het Aviko kan-
toor, het voormalige gemeentehuis. Eerst is er een korte inleiding door 
het 4 mei comité, vervolgens is het woord aan de heer Marinus Haren-
berg. Marinus Harenberg woont al zijn hele leven in Baak en kent de oor-
log vanuit zijn jeugd en werk voor de Historische Vereniging Steenderen 
(werkgebied is de voormalige gemeente Steenderen). Hij zal ingaan op de 
impact van de oorlog in de gemeente Steenderen.
Hierna lezen jongeren gedichten voor en volgt de Last Post. Na de 2 minu-
ten stilte is de kranslegging. Na de kranslegging gaat men in stille tocht 
naar de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhofweg. Bij de graven van 
de in de Tweede Wereldoorlog omgekomen piloten, zullen jongeren ge-
dichten voorlezen en zullen er kaarsen bij de graven van de omgekomen 
piloten ontstoken worden. Hierna wordt de herdenking afgesloten.

Het 4 mei comité, onderdeel van de Stich-
ting Oranje comité Steenderen en Stichting 
Oranjefeesten Toldijk, organiseert de dodenherdenking Steende-
ren met medewerking van Muziekvereniging Nieuw Leven. Naast 
een terugblik op de Tweede Wereldoorlog geven ook een aantal 
jongeren een invulling aan het thema ´Vrijheid spreek je af´.

19.00-19.40 uur Herdenkingsbijeenkomst in de Dorps-
kerk te Vorden met medewerking van het 
Vordens Mannenkoor. 

 Daarna - op eigen gelegenheid-vertrek naar 
Algemene begraafplaats van Vorden.

19.50 uur Vertrek vanaf de poort van de algemene be-
graafplaats te Vorden naar de graven van de 
geallieerden. 

20.00 uur Twee minuten stilte, aangegeven door een 
hoornsignaal

20.02 uur Last Post en kranslegging door:
- het gemeentebestuur van Bronckhorst
- het Comité 4 mei Vorden
- Ray Harris op het graf van zijn in Vorden 

gesneuvelde vader, gevolgd door:
- het Engelse Volkslied ter ere van de aldaar 

gesneuvelde Engelse soldaten.
- Het Vordens Mannenkoor zingt het lied “ 

Boven de sterren” 
- Persoonlijke bloemenhulde door de ove-

rige aanwezigen (met kinderen)
- Tot slot zingen we gezamenlijk het eerste 

couplet van het Wilhelmus.

Na het Wilhelmus gaat de weg terug langs de in 
de onmiddellijke nabijheid van de Engelse graven 
liggende Duitse soldaten en de graven van de drie 
gefusilleerde Jehovagetuigen. Uiteraard staat het 
iedereen vrijdag de gebruikelijke weg terug te ne-
men; wij respecteren ieders keuze.

Vanaf 19.45 tot 19.58 uur luiden de klokken van 
de kerken in Vorden. Het comité verzoekt iedereen 
om vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen. Het 
gemeentebestuur heeft de horeca ondernemers 
verzocht om buitenreclame te doven en om vanaf 
19.00 uur tot na de herdenking uitsluitend de officiële 
Nederlandse radiozenders aan te hebben.

4 mei doden-
herdenking Vorden
Op Zaterdag 4 mei 2013 vindt de jaarlijkse her-
denking plaats van hen die gedurende en sinds de 
Tweede Wereldoorlog in het belang van het Ko-
ninkrijk zijn gevallen. Het Comité 4 Mei heeft in 
samenwerking met de Raad van Kerken en na in-
stemming van het gemeentebestuur het program-
ma voor deze herdenking als volgt samengesteld.

“VRIJHEID WERELDWIJD, VRIJHEID SPREEK JE AF”

Op vier en vijf mei staan we er in Nederland bij stil dat de vrijheid waarin 
wij leven,  niet vanzelfsprekend is. Op vier mei herdenken we diegenen 
die met hun leven betaalden voor onze vrijheid. Het Nationaal Comité 4 
en 5 mei hanteert het thema: Vrijheid Wereldwijd. Dit jaar ligt daarbij 
het accent op vrijheid spreek je af. Vrijheid Wereldwijd is veelomvattend. 
Daarom kiest het Nationaal Comité ervoor om juist dichtbij te beginnen. 
Vrijheid krijgt vorm –praktisch en juridisch – in afspraken, regels en ver-
dragen. “Verdragen van vrijheid”heeft een dubbele betekenis. Ten eerste 
verwijzen verdragen naar afspraken die op papier met handtekeningen 
zijn bezegeld. Ten tweede duidt het werkwoord verdragen erop dat vrij-
heid letterlijk door mensen verdragen of ondergaan moet worden, omdat 
zij zich aan de gemaakte afspraken dienen te houden. Verdragen brengen 
vrede en vrijheid, maar betekenen ook beteugeling, matiging en onthou-
ding. Vrij zijn doe je nooit alleen maar samen. En daar zijn afspraken voor 
nodig. Vrijheid spreek je af. In Wichmond is er net als de afgelopen jaren 
een herdenking op de begraafplaats en in de Protestantse Kerk. 

Vanaf 19.30 uur komen we samen bij de Protestantse Kerk, Dorpsstraat 
16, om vandaar in stille tocht naar de algemene begraafplaats aan de 
Baakseweg te lopen. Daar is om 20.00 uur een korte herdenking, waarbij 
een krans zal worden gelegd namens de gemeente Bronckhorst. Verschil-
lende verenigingen uit Wichmond en Vierakker zullen bloemen leggen 
op de 13 oorlogsgraven. Natuurlijk is er voor iedereen de gelegenheid 
om ook zelf bloemen te leggen. Na afloop van de herdenking op de be-
graafplaats is er een korte herdenkingsbijeenkomst in de Protestantse 
Kerk. Het thema Vrijheid Wereldwijd, vrijheid spreek je af zal ook in de 
herdenking terugkomen. Na afloop bent u allen van harte welkom voor 
een kop koffie of thee in Withmundi.

Dodenherdenking 4 mei
Wichmond-Vierakker

Na afloop is de prijsuitreiking en het bevrijdingsbal m.m.v. 
“No Problemo”. Dit bevrijdingsbal is niet alleen voor de deel-
nemers van het klootschiettoernooi.
Iedereen is welkom vanaf 20.30 uur in zaal “FF naar Steef”.
Bezoek ons ook eens op onze website: 
www.hummelo-en-oranje.nl

Bevrijdingsfeest
Hummelo - Op vrijdag 10 mei is er een klootschiettoer-
nooi om de “BEVRIJDINGSTROFFEE 2013” voor teams, 
bestaande uit 6 personen vanaf 12 jaar. De start vindt 
plaats om 19.00 uur.

Samen willen we hierover nadenken en 
in gesprek en daardoor zal het een inter-
actieve dienst worden. Ds. Bouwmeester 
uit Enschede zal voorgaan en heeft deze 
dienst samen met enkele gemeenteleden 
voorbereid.
Tijdens de dienst zal er ook medewer-
king worden verleend door het acapella 
koor. De kinderen blijven de hele dienst 

in de kerk en zullen tijdens de dienst iets 
knutselen passend bij het thema..... Voor 
de allerkleinsten is er oppas aanwezig. 
We hopen ook met u en jou onze vrij-
heid te delen. Na de dienst is er gelegen-
heid om onder genot van koffie, thee en 
ranja elkaar te ontmoeten en na te pra-
ten over de dienst. Wees welkom en laat 
je verrassen!

Vrijheid, vier je met ons mee?
Op zondag 5  mei aanstaande om 10.00 is er in Wichmond in de PKN-kerk 
een gezinsdienst met het thema: Vrijheid. Wat betekend vrijheid? Hoe er-
vaar je dat in je leven en is het grenzeloos?

Vrijheid begon met afspraken op papier. Vrijheid is kunnen 
zeggen, schrijven en geloven wat je zelf wilt. Vrijheid is ook 
een leven zonder oorlog of angst voor geweld. Op 4 mei zijn 
we 2 minuten stil en denken we aan de oorlog en de mensen 
die toen zijn omgekomen. Na de Tweede Wereldoorlog zijn 
al meer dan 200 oorlogen gevoerd. Sinds 1945 is er altijd 
wel ergens oorlog. Maar er zijn veel mensen en organisaties 
die hun best doen voor vrede en vrijheid. 4 mei, nooit ver-
geten…Op 4 mei vindt elk jaar in Nederland de Nationale 
Herdenking plaats. Tijdens deze dodenherdenking wordt 
om 20.00 uur in het hele land twee minuten stilte in acht ge-
nomen voor de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Herdacht 
worden allereerst al degenen die tijdens de Tweede Wereld-
oorlog zijn omgekomen of vermoord. Herdacht worden ook 
de Nederlanders die zijn omgekomen in oorlogsituaties en 

bij vredesoperaties na de tweede Wereldoorlog. In Zelhem, 
waar de Tweede Wereldoorlog ook zijn vernietigende spo-
ren heeft nagelaten, proberen wij, jong en oud, samen ge-
stalte te geven aan de herdenking. Als 4 mei comité Zelhem 
vinden wij het daarom erg waardevol dat de jeugd van de 
basisscholen aanwezig is en mede invulling geeft aan het 
programma.
Het programma van de Nationale Herdenking te Zelhem is 
als volgt:

 Lambertikerk met een passend programma. 

 twee minuten stilte en Kranslegging

 van de vliegeniers en andere oorlogsslachtoffers.

Dodenherdenking 4 mei te Zelhem
Het landelijk jaarthema is “Vrijheid spreek je af“. 
Vrijheid krijgt vorm in afspraken, regels en verdra-
gen. Zo kwam er op 5 mei 1945 een einde aan de oor-
log in Nederland, met een handtekening aan een tafel.

Dodenherdenking 
in Steenderen

Programma
4 - 5 mei comités

in de gemeente Bronckhorst



Daarna werd al dansend en zingend 
meegedaan aan de officiële aftrap van 
de Koningsspelen. Optimistisch werd 
er aan de spelletjes buiten begonnen. 
Jammer genoeg gooide het weer de 
planning in de war. Maar…geen pro-

bleem, met behulp van de leerlingen
van groep 8 was alles zo naar binnen
en ging het feest daar verder. 

Foto’s van deze ochtend zijn te
bekijken op: www.devordering.nl

Koningsspelen op 
‘De Vordering’

Vorden - Begin de dag met een … Koningsontbijt! Afgelopen vrijdag-
ochtend begonnen de leerlingen van ‘De Vordering’, allen verkleed in
het rood/wit/blauw en oranje,  de schooldag met dit speciale ontbijt.

De kinderen waren er klaar voor. 
Tijdens de Koningsspelen afgelopen 
vrijdag was het een groot feest op 
Het Hoge. Samen met het team van 
Beweegwijs, Avonturijn en veel ou-
ders en belangstellenden werd er 
flink gesport! De lijnen op het plein 

zeggen het al. Op de Vordense Basis-
school Het Hoge staat bewegen hoog 
in het vaandel. Wie nu een rondje 
om de school fietst ziet in de kleuren 
rood, oranje, geel, groen, blauw en 
wit sportvelden op het mooie plein. 
In die velden spelen de kinderen ie-

dere dag allerlei spelen onder leiding 
van de juniorcoaches; leerlingen uit 
groep 7. Deze coaches hadden ook de 
spellen voor de Koningsspelen klaar-
gezet, terwijl de kinderen van groep 8 
weer zorgden voor de begeleiding van 
de groepjes.  Na het ontbijt op school 
speelden dus alle kinderen van Het 
Hoge samen op het plein. Jong en oud 
met elkaar. De oudercommissie zorg-
de voor een lekkere traktatie en de 
vele enthousiaste bezoekers konden 
rekenen op een kop koffie of thee. 
Halverwege de ochtend begon het te 
regenen, maar gelukkig konden veel 
activiteiten ook binnen de school 
doorgaan. Een groot compliment 
gaat uit naar de kinderen, want het 
was geweldig om te zien hoe ze er sa-
men een fijne ochtend van wisten te 
maken waar sportiviteit niet alleen in 
het bewegen zat, maar vooral ook in 
de omgang met elkaar. Beweegwijs, 
Avonturijn en Basisschool Het Hoge 
vormen samen een sportief team! De 
plannen voor komend jaar liggen al 
weer klaar, want zo’n mooie sportdag 
verdient het om vaker gehouden te 
worden! Om 12.30u wensten alle kin-
deren elkaar een fijne vakantie. Lek-
ker  twee weken genieten, om daarna 
weer fris te starten! Er staan foto’s 
van de Koningsspelen op www.ideaal.
org in het fotoboek en op de site van 
de school www.hethoge.nl

Groot feest op Het Hoge

Vorden  - ‘Bewegen is gezond…’, galmde het al vroeg over het kleur-
rijke plein van basisschool Het Hoge.De kinderen waren er klaar voor. 
Tijdens de Koningsspelen afgelopen vrijdag was het een groot feest op 
Het Hoge.

Foto: Rob Schmitz

Hans Wullink organiseerde deze activi-
teit namens Meek’s Meubelen. Hij had 

Arjan Morel van M-line uitgenodigd 
om te vertellen over matrassen en bo-

demdragers. Jan Hut van Norma was 
er om over boxsprings en matrassen te 
vertellen en Hans Stokvis van De Toe-
komst gaf uitleg over relaxfauteuils.

Meer info: 
www.meeks-meubelen.nl

Vrouwen van Nu Ruurlo 
op bezoek bij Meek’s Meubelen

Vorden - Zeventien Vrouwen van Nu-leden uit Ruurlo waren donder-
dag 25 april te gast voor een ‘comfort ochtend’ bij Meek’s Meubelen in 
Vorden. Ze gingen na een gezellige ochtend de deur uit met een schat 
aan kennis over onder meer boxsprings, matrassen en relaxfauteuils.

Bronckhorst Noord

Donderdag 2 mei 2013
10:30 Rondleiding door de tuinen van de Wiersse Vorden

Vrijdag 3 mei 2013
0:00  Kunst10daagse Bronckhorst Vorden
10:00 BabyCafe Vorden Vorden
20:30 Theater Onder de Molen Linde

Zaterdag 4 mei 2013
10:30 Rondleiding Tuinen van de Wiersse Vorden

Woensdag 8 mei 2013
11:30 Jubileumfietstocht - 100 jaar Achtkasteelentocht Vorden

Donderdag 9 mei 2013
8:00 Dauwtrappen in Wichmond Wichmond
10:30 Rondleiding door de tuinen van de Wiersse Vorden

Zaterdag 11 mei 2013
11:00 Opening Repair Cafe Vorden Vorden

Zondag 12 mei 2013
12:00 Picknick op Hackfort Vorden
12:00 Koopzondag Vorden Vorden

Woensdag 15 mei 2013
11:30 Jubileumfietstocht - 100 jaar Achtkasteelentocht Vorden

Donderdag 16 mei 2013
10:30 Rondleiding door de tuinen van de Wiersse Vorden
18:00 Ondernemerscafe Vorden Vorden
20:00 Lezing in Hotel Bakker Vorden

Zaterdag 18 mei 2013
10:00 Meimarkt Ideële kringloopwinkel “De Werf” Vorden
19:00 Wijnproeverij met ‘Eten in de Kunstkamer’ Vorden

Zondag 19 mei 2013
10:00 Open Dag - De Wiersse Vorden
12:00 Picknick op Hackfort Vorden
15:00 Theater Onder de Molen Linde

Maandag 20 mei 2013
10:00 Open Dag - De Wiersse Vorden
12:00 Koopzondag Meubelzaken Vorden

Woensdag 22 mei 2013
11:30 Jubileumfietstocht - 100 jaar Achtkasteelentocht Vorden

Donderdag 23 mei 2013
10:30 Rondleiding door de tuinen van de Wiersse Vorden

Hij opende de vergadering met een 
openingswoord n.a.v. Exodus 13. Wij 
mensen moeten vaak een omweg ma-
ken om ons doel te bereiken. Dit ge-
beurt niet voor niets. Hierna gaat hij 
voor in gebed. Daarna worden de in-
leiders verwelkomd, nl. Cor en Willy 

Vesters uit Wezep, alsmede Cees van 
Dusseldorp, die het muzikaal gedeel-
te zal verzorgen. 

De voorzitter roept de aanwezigen op 
om op 16 mei a.s. deel te nemen aan 
de middagexcursie naar het Oranje-
museum te Diepenheim. Deze tocht 
gaat zeker door. Verder kunnen de le-
den medio mei 2013 kandidaten kie-
zen voor de Ledenraad van de PCOB. 
De leden krijgen daarvoor een stem-
biljet thuis gezonden. Er staat zelfs 
en kandidaat uit Vorden op de lijst.

PCOB afdeling 
houdt afwisselende 
wandeling Pieterpad
Vorden - Ondanks het mooie 
weer op donderdagmiddag kon 
voorzitter Fred Midden een rede-
lijk aantal belangstellenden wel-
kom heten tijdens de middagbij-
eenkomst in het Stampertje.



Vorden - De collecte voor het Fonds 
Gehandicaptensport die onlangs 
in Vorden werd gehouden heeft 
2.476,56 euro opgebracht. De or-

ganisatie Anita Pierik en Xaveria 
Böhmer danken hierbij de collec-
tanten voor hun inzet en de gulle 
gevers.

Opbrengst Fondsgehandicaptensport

Afgelopen donderdagavond 25 april 
moesten bestuursleden van de plaat-
selijke Oranjevereniging reeds vol 
‘aan de bak’ en moesten al de nodige 
zweetdruppels van het gelaat wor-

den gewist. Gewapend met een spade
werd op het van Arkelplantsoen een
gat gegraven en werd vervolgens de 
Koningslinde gepoot.

Koningslinde gepoot

Vorden - Tijdens Koninginnedag op dinsdag 30 april wordt direct na
de aubade, in Vorden de plaquette bij de Koningslinde onthuld.

Eigenlijk ontstond de Gereformeerde 
Kerk in Nederland al in 1834 toen in 
de plaats Ulrum, een groep mensen 
zich van de Nederlands Hervormde 
Kerk afscheidde. In de jaren daarna 
kwamen er steeds meer sympathi-
santen en uiteindelijk ontstond ook 
in Vorden op 16 mei 1888 de ‘Ne-
derduitsch Gereformeerde Kerk’. 
Kort daarna werd besloten om hier 
een nieuwe kerk te bouwen. Alleen 
de bouwkosten (zonder interieur en 
aankoop grond , pastorie e.d.) bedroe-
gen 5150 gulden. In 1891 was de kerk 
gereed. De eerste dominee Stroes 
ontving een ‘tractement’ van 114,75 
gulden per jaar. De heer H. Bijenhof 
(ook wel ‘Kasten-Harm’ genoemd) be-
zorgde in die jaren in een soort ransel 
van hout, kruidenierswaren bij zijn 
klanten. Hij werd de eerste koster 
van de Gereformeerde kerk. Zijn ho-
norering: 30 gulden per jaar, waarbij 
Bijenhof zelf voor een stoffer, luiwa-
gen, spons en schuurdoeken moest 
zorgen!
Dominee A.J. Tenkink, predikant 
van 1893-1913 had het in financieel 
opzicht beter voor elkaar, want zijn 
‘tractement’ werd vestgesteld op 600 
gulden per jaar. Echter de uitbetaling 
verliep niet altijd even vlekkeloos. Zo 
schreef dominee Tenkink op gege-
ven moment aan de kerkenraad: ‘Ik 
zou in de toekomst mijn tractement 
graag op tijd willen ontvangen, dat 
laat de laatste tijd veel te wensen 
over en daar wil ik het graag met U 
over hebben’. Dominee Tenkink die 
het gebrek aan geld dus aan de lijve 
had ondervonden, ‘dacht’ overigens 
wel mee met de kerk. Zo vond hij 
bijvoorbeeld dat er bij de avondmaal-
tijden teveel wijn werd gebruikt. De 
diakenen zouden de bekers te hoog, 
tot aan de rand vullen. Wat nu, wa-
ter door de wijn doen? Er werd een 

andere oplossing gevonden, er werd 
een goedkopere merk wijn aange-
kocht en dat scheelde op jaarbasis 
maar liefst 2,50 gulden. Aldus werd 
besloten! In die jaren verdiende een 
organist 25 gulden per jaar en de ‘or-
geltrapper’ vijf gulden. 
In de periode 1914-1919 was G.J. Wis-
sink de predikant in de Gereformeer-
de kerk. Hij werd opgevolgd door ds. 
C.A. van Nood die zijn functie tot 
1947 uitoefende. Hij werd omschre-
ven als een ‘getrouwe herder van de 
kerk’. Hij trok er elke maandag met 
zijn fietsje op uit om in zijn gemeente 
al die mensen te bezoeken, die hij de 
zondag ervoor in de kerk had gemist 
en vroeg hij hun wat de reden van 
de afwezigheid was geweest! Toen de 
kerk in de jaren 1933/34 de begroting 
niet sluitend kon krijgen schonk hij 
een deel van zijn tractement waar-
door er een batig saldo ontstond van 
100 gulden. Dominee van Nood was 
dan ook een ‘opofferingsgezinde en 
zachtmoedige man’, zo vonden de ge-
meenteleden.
In de periode 1947-1952 was W.C.P 
den Boer predikant in de Gerefor-
meerde kerk. Het bijzondere tijdens 
zijn dienstverband was toch wel, dat 
hij van de kerk een motorfiets in 
bruikleen kreeg, zodat hij de leden 
van de kerk kon bezoeken. In 1952 
gebeurde het ‘ongelooflijke’ in Vor-
den. Toen was er op Tweede Kerstdag 
voor het eerst in de kerkelijke ge-
schiedenis in Vorden, een gezamen-

lijke kerkdienst met de Hervormde 
Kerk. In die tijd werd ook besloten 
tot de bouw van een nieuwe kerk 
(huidige Gereformeerde kerk) aan de 
Zutphenseweg. De bouwsom bedroeg 
66.000 gulden. Voor het ontbrekende 
tekort van 10.000 gulden werd een 
hypotheek afgesloten. Op 20 augus-
tus 1952 legde dominee E.J. Duur-
sema de eerste steen. Elk mannelijk 
kerklid hielp mee met het bikken 
van de stenen. Woensdag 18 februari 
1953 werd de nieuwe kerk officieel 
geopend. Deze dominee deed op 22 
juni van hetzelfde jaar zijn intrede in 
Vorden. Hij kreeg een jaarwedde van 
5000 gulden, alsmede een nieuwe 
plee in de pastorie! 
Ds. Duursema werd in 1959 opge-
volgd door dominee J.D. te Winkel. 
Daarna volgden ds. Th.P. van Bel-
zen (1965-1970); ds. J.B. Kühlemeier 
(1971-1978); ds. J.R. Zijlstra (1978-
1986). Bij het 100-jarig bestaan was 
P.W. Dekker predikant. Behalve de 
mannen van het ‘eerste uur’ waren 
er in de loop der jaren diverse belang-
rijke personen binnen de Gerefor-
meerde kerk in Vorden, waarvan er 
enkele uitgelicht dienen te worden. 
Zo bijvoorbeeld het echtpaar H.W. 
Groot Enzerink en L.Groot Enzerink-
Noppers die gedurende 30 jaar (van 
1947 tot 1977) koster en kosteres in 
de Gereformeerde kerk waren. En 
wat te denken van D. Woudstra die 
vanaf 1957 tot 1984 als organist aan 
de kerk was verbonden.

Gereformeerde Kerk Vorden bestaat binnenkort 125 jaar

Hoe verging het de kerk 
in de eerste honderd jaar?
Vorden - Over twee weken (don-
derdag 16 mei) bestaat de Gere-
formeerde Kerk in Vorden 125 
jaar. Dat zal zondag 2 juni ge-
vierd worden. Details daarover, 
later meer. Maar hoe verging het 
de Gereformeerde Kerk in de eer-
ste ‘honderd jaar’? De geschie-
denis van deze eerste eeuw is 25 
jaar geleden in boekvorm vast-
gelegd door H. van Dorsten, P.W. 
Hordijk en Mr. K.E. Mollema. Zij 
doken in de archieven en ontdek-
ten dat de Gereformeerde Kerk in 
1888 in Vorden ontstond.

Gereformeerde pastorie rond 1930.

De Koninginnenacht is een geza-
menlijk initiatief van Dorpsbelang 
Wichmond-Vierakker en het Ludge-
rus. De zaal is open vanaf 21.00 uur.

Koninginnenacht in Wichmond-Vierakker

Wichmond -  Maandagavond 29 april vindt weer de traditionele Ko-
ninginnenacht plaats in Wichmond-Vierakker. Deze keer treedt in 
het Ludgerusgebouw in Vierakker de band ‘Go! For the groupies!’op. 
Die band staat garant voor een swingend avondje met klassieke pop 
en rock coverhits.

IEDERE DAG

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

Technische gegevens: de tank is een 
36000 liter, heeft banden 700/50-26.5 
12 PR TL I-328 169 A8, wordt gedra-

gen door 4 assen, heeft een Vogelsang 
draaizuigerpomp V186 - 368Q (8500 
liter) compleet met luchtberemming, 

Eijkelkamp automatische fraudebe-
stendig bemonsteringskabinet 6 inch 
inclusief weegsysteem.
Inclusief met een nieuwe John Deere 
tractor type 6190R DirectDrive 50 km 
tractor.
De Firma Jan de Winkel wenst Loon-
bedrijf Zweverink veel werkplezier 
met deze mooie combinatie.

Nieuwe 36000 liter transporttank 
met nieuwe tractor afgeleverd

Hengelo - Vrijdag 19 april heeft Firma Jan de Winkel Hengelo B.V. een 
nieuwe Veenhuis36000 litertransporttank en een nieuwe John Deere 
6190R tractor afgeleverd aan Loonbedrijf Zweverink Hengelo Gld. De-
ze combinatie wordt gebruikt voor transport van mengmest, van de 
boerderij naar de akkers.

Gemeente Bronckhorst 
Elderinkweg 2 
7255 KA HENGELO GLD 
T.a.v. College van BW 

BETREFT: 
NIEUWBOUW APPARTEMENTEN 
EN COMMERCIËLE RUIMTE 

Hengelo GLD, 18 april 2013 
Geachte college van Burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Bronckhorst, 

Wij, de eigenaren van verschillende 
appartementen die geruime tijd te 
koop staan in het dorp Hengelo, 
constateren dat er binnen het dorp 
sprake is van verschillende nieuw-
bouwprojecten waar ook de bouw 
van appartementen onderdeel van 
uitmaakt. 
Deze ontwikkelingen verbazen ons 
ten zeerste en zorgen voor onbegrip, 
woede en wanhoop. 

In dit verband willen wij u vragen 
om een, bij voorkeur mondelinge, 
toelichting op onderstaande vragen: 
1.  Is het college er van op de hoogte 

dat er op dit moment sprake is 
van een crisis op de woningmarkt 
die tot gevolg heeft dat mensen 
gevangen zitten in hun eigen wo-
ning? 

2.  Is het college er van op de hoogte 
dat er een aanzienlijk aantal ap-
partementen reeds lange tijd te 
koop staat in Hengelo? 

3.  Is het college er van op de hoogte 
dat er aanzienlijk veel commer-
ciële ruimte in het centrum van 
Hengelo leeg staat? 

4.  Is het college er van op de hoogte
dat verkoop van de appartemen-
ten in veel gevallen een kettingre-
actie van verkopen tot gevolg zal
hebben in de gemeente Bronck-
horst en dus ook een positieve in-
vloed kan hebben op woningen, 
anders dan appartementen die al
lang te koop staan? Dit in tegen-
stelling tot de verkoop van nieuw-
bouw appartementen. 

5.  Klopt het dat er in het dorp Hen-
gelo op de locatie ‘Expert’ Raad-
huisstraat nieuwbouw zal plaats-
vinden waar ook de bouw van 
appartementen onderdeel van uit
zal maken? 

6.  Beseft het college dat hiermee de
eigenaren van appartementen die
al geruime tijd te koop staan de 
kans op verkoop van hun appar-
tementen steeds kleiner ziet wor-
den? 

7.  Beseft het college dat zij door op
deze manier invulling te geven 
aan haar beleid rondom Volks-
huisvesting en ruimtelijke orde-
ning de indrukt wekt dat zij voor-
al handelt in het belang van pro-
jectontwikkelaars in plaats van in
het belang van haar burgers ? 

8.  Beseft het college dat de onderte-
kenaars van deze petitie met veel
vragen zitten en behoefte hebben
aan een toelichting op deze ont-
wikkelingen? 

In afwachting van uw reactie en met
vriendelijke groet namens de onder-
tekenaars, 
Remco Geurtsen, 
Schoenmakersplein 46,
7255 GA Hengelo.

Ook van het gezin van de 
nieuwe koning Willem-
Alexander, was al veel bij 
elkaar gebracht. Door de 
leden van de KBO werd 
deze tentoonstelling zeer 
gewaardeerd en werden 
oude geschriften en boe-
ken met veel belangstelling 
bekeken. Deze expositie is 
door Jo van Aken-Verheij 
bij elkaar verzameld. Zij 
wordt door de voorzitter 
Marijke Hilderink bedankt 
voor haar bereidwilligheid 
om deze aan ons te laten 
zien en overhandigt haar 
een enveloppe met inhoud. 
Door één van de Heikrekels 
werd nostalgische muziek 
ten gehore gebracht. Het 
nodigde uit voor menig 
dansje en spontaan mee-
zingen met de krakers uit 
onze jeugdjaren. Ter be-
strijding van de onkosten 
werd een verloting gehou-
den. De loten gingen grif 
van de hand en zo vonden 
de mooie prijzen hun weg. 
Onder het genot van een 
drankje en een hapje werd 
onze laatste Koninginne-
dag gevierd.

Viering 
Afscheids 
Koninginnedag 
door KBO 
Ons Genoegen
Keijenborg - Op donder-
dag 25 april was er bij 
Gasterij Winkelman een 
gezellige Oranjemiddag. 
Er was een oranje tom-
poes bij de koffie en een 
prachtige tentoonge-
stelde verzameling van 
de Oranjes. De drie ko-
ninginnen, Wilhelmina, 
Juliana en Beatrix met 
hun gezinnen, stonden 
hier centraal.

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u een lagere hypotheekrente dan bij 

uw eigen bank?

Maak dan een afspraak of kijk op 

onze site.

Rente 10 jaar vast vanaf 4,35%.

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.

info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

Bezoek onze showroom:
Ramen, deuren, schuifpuien, dakkapellen en serres. 

In kunststof, aluminium en hout.

Keuze uit vele kleuren, altijd op maat vervaardigd.

Een verstandige investering in uw huis!

www.maatkamp.nl

MAATKAMP
Openingstijden:
Lichtenvoorde:

 maandag t/m vrijdag van 10 tot 17 uur

Zutphen:

 woensdag t/m vrijdag 10 tot 17 uur

Lichtenvoorde en Zutphen:

 zaterdag op afspraak

Ramen Deuren Serres
De kroon op uw huis

Nobelstraat 7 – 7131 PZ Lichtenvoorde
Tel (0544) 466208 – Fax (0544) 466209

Loohorst 2 – 7207 BM Zutphen
Tel (0575) 740000 – Fax (0575) 740001

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN 
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

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: 0575 - 46 22 21 Beekstraat 1, Toldijk
Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

restaurant

WOLFERSVEEN
Restaurant Wolfersveen

zoekt per direkt

partime medewerker m/v
bediening voor de weekenden

Reageren kan tot 21 jaar
Tel. 0314-624020

info@restaurantwolfersveen.nl

EETCAFÉ
FEESTZAAL

DE  VELDHOEK
 Varsselseweg 55
 7255 NR Veldhoek
 Tel. (0573) 461061

Onbeperkt gamba’s eten
 € 19,50

Wij hebben ook weer asperges!

Advertorial

Ruimere openingstijden bij 
De Graafschap Dierenartsen
Heeft u nog geen tijd gehad om op werkdagen langs 
te komen voor de vaccinatie van uw huisdier? Geen 
probleem. Aangezien De Graafschap Dierenartsen met 
ingang van 1 mei in het weekend langer geopend is, 
kunt u hiervoor nu ook op zaterdag terecht.

Gewijzigde openingstijden
Op de hoofdlocatie te Vorden hanteren wij met ingang van 
1 mei ruimere openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00-
19.30 uur, zaterdag 08.30-16.00 uur. U kunt voor de behande-
ling van uw huisdier terecht op afspraak. Voor vaccinatie van 
uw huisdier op zaterdag hanteren wij geen weekendconsult, 
u betaalt slechts € 6,00 meer dan op werkdagen.
Met de ruimere openingstijden te Vorden vervalt de opening 
op zaterdag van Locatie Zutphen Centrum (Spittaalstraat). 
Per 1 mei 2013 is locatie Zutphen Centrum op werkdagen 
geopend van 13:00-17:00 uur.

Afspraak maken? 
Het maken van een afspraak kan telefonisch, elke werkdag 
van 08.00 uur tot 17.00 uur of bij de assistent(e) aan de balie. 
Wilt u zonder afspraak terecht? Dat kan tijdens het inloop-
spreekuur: maandag t/m donderdag van 18:30-19:00 uur. 
Voor spoedgevallen kunt u ons 24 uur per dag, 7 dagen in de 
week bellen. In alle gevallen zijn wij bereikbaar onder tele-
foonnummer 0575-587888. 

Voor meer informatie en een overzicht van de nieuwe spreek-
uur- en openingstijden van al onze locaties kunt u terecht op 
onze website www.degraafschapdierenartsen.nl.



Maar als er dan toch een minpuntje 
genoemd dient te worden dan betreft 
dit het afwerken van de kansen en 
het niet daadkrachtig genoeg optre-
den van de spitsen. Vooral in de 2e 
helft, toen Vorden 1 richting haar 
eigen supporters speelde,werd er in 
zeker drie á vier situaties net te vaak 
een balletje breed gelegd waar een 
schot op goal veel beter op zijn plaats 
was geweest.

Vorden 1 begon direct goed aan de 
wedstrijd en liet zien dat het vandaag 
niet voor spek en bonen mee wilde 
doen in de kampioenswedstrijd van 
VIOD, ondanks dat de equipe van 
trainer Michel Feukkink zich vorige 
week al veilig had gespeeld. In deze 
beginfase waren er direct al enkele 
mogelijkheden voor Vorden, maar na 
ongeveer 10 minuten á een kwartier 
kwam de wedstrijd meer in evenwicht 

en kreeg ook VIOD enkele kansen. 
Robin Verstege maakte twee keer een 
schot op doel onschadelijk en vooral 
zijn redding in de korte hoek op een 
venijnig schot van de linksbuiten van 
VIOD mocht er zijn.De rust werd be-
reikt met een 0-0 stand en vooral bij 
Vorden verbaasde men zich zowel 
binnen als buiten het veld over de 
‘matheid’ bij VIOD en het gebrek aan 
enthousiasme en gedrevenheid om 
echt te willen winnen. In de 2e helft 
ging Vorden 1 dan ook furieus van 
start en binnen 10 minutenmoest de 
uitstekende keeper van VIOD al drie 
keer handelend optreden, toen ach-
tereenvolgens Rick Schroër, Frank 
Hiddink en Daan Horstman in kans-
rijke positie kwamen. Vorden bleef 
maar door gaan met aanvallen en 
VIOD twijfelde enorm want de tus-
senstanden bij de concurrenten PAX 
en WVV wezen uit dat een gelijkspel 

ook voldoende was voor een kampi-
oenschap. Ook in het laatste kwartier 
van de wedstrijd, toen VIOD heel af 
en toe de weg naar voren vond, zon-
der ook maar één echte doelkans te 
creeren, was het Vorden dat de mees-
te kansen had op een overwinning. 
Een kopbal van Stefan Eggink werd 
prima gepareerd door de sluitpost uit 
Doetinchem en ook bij een inzet van 
invaller Don Rouwen gooide hij zich 
met gevaar voor eigen leven voor de 
bal. Zodoende bleef het 0-0 en kreeg 
Vorden het applaus voor wederom 
een attractieve en aantrekkelijke 
wedstrijd en droop VIOD af richting 
de kleedkamer in de wetenschap dat 
het drie weken geleden zeven punten 
voorsprong had en nu alweer voor 
de tweede achtereenvolgende zon-
dag kampioen had kunnen worden. 
Nu staan zij nog twee punten voor 
en moeten zij in de laatste wedstrijd 
thuis tegen FC Eibergen maar probe-
ren om kampioen te worden.

LAATSTE WEDSTRIJD VAN 
RENÉ NIJENHUIS
Afgelopen zondag heeft René Nijen-
huis afscheid genomen van het 1e elf-
tal van v.v. Vorden. Na 15 jaar in het 
1e te hebben gespeeld mocht hij de 
laatste 20 minuten van de wedstrijd 
tegen VIOD mee spelen en kreeg hij 
een minuut voor tijd een even ver-
diende als emotionele staande ovatie 
tijdens de publiekswissel. René kreeg 
afgelopen september te horen dat het 
onverstandig zou zijn verder te gaan 
met voetballen wegens kraakbeen-
problemen in zijn rechterknie. Zo-
doende kwam er een einde aan zijn 
15-jarige loopbaan in het 1e, nadat 
hij in 1998 tijdens de promotiewed-
strijd tegen Sp. Brummen zijn debuut 
had gemaakt. Een woordje en een bos 
bloemen van voorzitter William van 
der Veen en een mooi cadeau van de 
vriendengroep na de wedstrijd was 
zijn deel en natuurlijk een groot ap-
plaus van alle supporters toen hij 1 
minuut voor tijd door trainer Michel 
Feukkink werd gewisseld.

Uitslagen en programma v.v. Vorden: 
Ga naar www.vv-vorden.nl

Vorden 1 vergeet zich te belonen

Vorden 1 speelde afgelopen zondag in de kampioenswedstrijd van 
VIOD 0-0 gelijk en zorgde hiermee dat de strijd om de 1e plaats in 3C 
nog een week langer duurt. Vriend en vijand was er over eens dat Vor-
den 1 gezien het spelbeeld zichzelf niet voldoende had beloond, want 
in een attractieve wedstrijd waarin Vorden duidelijk de betere ploeg 
was, waren de grootste kansen voor de geel-zwarten.

De organisatoren zagen de bui trou-
wens al hangen. Toen de weersver-
wachting ongunstig werd, besloot 
men de spelvormen die alleen buiten 
konden plaats vinden zoveel mogelijk 
te verschuiven naar donderdagmid-
dag. De overige onderdelen konden 
vrijdagochtend doorgaan, soms aan-
gepast, zoals langzaam fietsen in de 
gangen van de school. Veel ouders 
verleenden daarbij assistentie, waar-
door die gedeeltelijke verplaatsing 
mogelijk werd. Zestien verschillende 
onderdelen stonden op het program-
ma. Tot die onderdelen behoorden 
aan atletiek verwante zaken als hoog- 
en verspringen, werpnummers, 
sprinten en hordeloop. De leerlingen 
moesten ook slalom fietsen, met een 
kruiwagen rennen en natuurlijk was 
er een echt traditioneel Koningin-
nedagspel: zaklopen. Behalve van de 

gymzaal en de ruimtes rond de school
kon daarbij gebruik worden gemaakt
van de naastgelegen sportvelden van
Ratti. De groepen 1 en 2 hadden een
aangepast programma met o.a. lintje
knippen, koninklijk koekhappen, 
een sinaasappelloop, races met een 
kroon, een vlag en een oranje beker
en zelfs moesten de leerlingen een
gouden koffertje dragen. Als het een
voorteken van het koningschap van 
prins Willem-Alexander is, belooft
dat veel goeds, want een ongekend 
aantal schoolrecords werd gebroken,
waaronder enkele die al meer dan 
twintig jaar oud waren. Met name
Baukje Wezinkhof en Pjotr Aartsen 
grossierden in topprestaties. Verder
slaagden zelfs de jongste leerlingen er
dikwijls in geblinddoekt een lint door
te knippen! Na afloop was er voor ie-
der een mooie oranje oorkonde.

Ludieke momenten en topprestaties
Koningsspelen op 
De Kraanvogel Kranenburg

Kranenburg – Sfeervol, gezellig en heel sportief waren de konings-
spelen op De Kraanvogel. Naast het plezier was er de spanning of er
schoolrecords zouden worden gebroken.

Eerst was er voor de ‘vrienden van 
het zwembad’ de gelegenheid om 
een kijkje te nemen in het zwembad. 

De voorzitter gaf uitleg over het toe-
komstbeeld en opende daarna het 
zwembad. 

De jeugd vond het heerlijk, eindelijk 
weer naar het zwembad. 

Helemaal met de nieuwe attractie, 
(mede mogelijk gemaakt door Coates 
bv poedercoatings) een supersnelle 
kneeboardbaan.

Opening zwembad In de Dennen 

Vorden - Het zonnetje begon voorzichtig te schijnen tijdens de ope-
ning van het zwembad. De eerste kinderen stonden al ruim op tijd te 
wachtten voor de poort





‘Op de thee bij de kasteelvrouwe’
Vanaf 8 mei tot en met 8 september is de Achtkasteelentocht 
weer iedere woensdag te fietsen onder begeleiding van een gids. 

Burgemeester Henk Aalderink zal 8 mei met genodigden een 
deel van de route meefietsen.

Onder de noemer ‘Op de thee bij de kasteelvrouwe’ mogen 
deelnemers dit jubileumjaar meer van de Vordense kastelen 
zien dan normaal. Iedere woensdag staat er een ander kasteel 
centraal. In sommige gevallen gaat men letterlijk op de thee 
bij de kasteelvrouwe.

Programma en inschrijven via 
www.achtkasteelentocht.nl

Kaartverkoop Jubileumconcert gestart
De kaartverkoop voor het Jubileumconcert ‘Eine musikalische 
Reise von Wien nach Berlin’ is inmiddels van start gegaan. 
Wees er snel bij om er zeker van te zijn dat u deze onvergetelijke 
show niet mist. Kaarten zijn te koop bij Landwinkel Den 4 Akker, 
VVV Bronckhorst, Bruna en op www.achtkasteelentocht.nl

Geef je op voor het 
open podium
Artistiek talent uit de gemeente 
Bronckhorst krijgt op zondag 8 
september de kans zich te presenteren 
op een fantastisch podium. 

Tussen 13.00 en 17.00 uur is de bühne voor lokale vocalisten,
muzikanten, popgroepen, theatermakers en cabaretiers. Het
podium wordt die middag opgedeeld in twee delen. Er is tijd voor
acht acts van maximaal dertig minuten. 

De organisatie zal een selectie maken op basis van diversiteit en
kwaliteit. Daarom wordt men verzocht referentie-materiaal op te
sturen zoals Youtube-filmpjes. 

Deelname is gratis en opgeven kan tot woensdag 15 mei via 
info@achtkasteelentocht.nl

Nieuws over 100 jaar Achtkasteelentocht

Datzelfde gold voor het slotlied ‘Ut 
wodt allemoale better’ dat de groep 
samen met de zaal zong. ‘Dit lied 
heeft betrekking op de saamhorig-
heid, want dat is de leus van onze 
aanstaande koning’, zo sprak Erik 
Knoef , op gitaar de muzikale be-
geleider tijdens de zangnummers 
en tevens de man die de avond met 
grappen en grollen aan elkaar praat-
te. De Oranjeavond, het traditionele 
voorproefje op Koninginnedag wordt 
al jaren door het Oranjebestuur ge-
organiseerd. Dit keer een schot in de 
roos door deze cabaretgroep uit te 
nodigen. Een vijftal personen die alle-
maal hun roots in Vorden hebben en 
waarvan een drietal geboren en geto-
gen zijn in het buurtschap Medler. En 

dat wilden de broers Erik en André 
Knoef en Henriëtte Fokkink maar al 
te graag weten. Daarbij gesteund door 
hun collega zangeressen in de groep, 
de zussen Ivonne en Karin Makkink 
(meisjesnaam Boers) brachten zij in 
het lied ‘Het gehucht’ ,een prachtige 
hommage aan het buurtschap.
Hoe? Zo! heeft het in zich om het 
publiek op een leuke manier de ge-
hele voorstelling door aan zich te bin-
den. En dat alles onder het motto, de 
mensen komen een avondje bij ons 
op visite! Heel anders, dan voor een 
kindervisite uitgenodigd te worden. 
‘Vaders die het leuk vinden het hele 
gedoe rondom de geboorte van hun 
kind op de digitale filmcamera vast te 
leggen en dat alles op een kraamvisite 

te tonen. En juist op het moment dat
ik een broodje tartaar aan het eten
ben’, zo vertelde Erik. De zaal lag in
een deuk. En dan opeens verschijnt 
broer André in vol trainingsornaat 
op het toneel, klaar om de Achtkaste-
len- toertocht te rijden! Wanneer de
beide broers samen een sketch spelen
begint het publiek al bij voorbaat te
lachen. Prachtige teksten tussen Ber-
tus de köttelboer en zijn broer Billie
Joe vanuit Amerika op bezoek in het
super- kleine Nederland. 
En dan de klucht over het Franse tijd-
perk rond 1600, waar de beul met de
guillotine nooit zonder ‘werk’ kwam
te zitten. Janny van Ark ook wel Jean-
ne d’Arc genoemd, ontsnapte aan het
dodelijk wapen, maar vond, zeer tra-
gisch haar einde op de brandstapel. 
Terwijl Hoe? Zo’, zich een moment
in het Franse tijdperk waande, hart-
verscheurende kreten uit de mond
van ons aller ‘Janny’ . De vlammen 
namen bezit van haar. ‘Tja, Janny is
wel erg heet vandaag’, zo becommen-
tarieerde Erik Knoef heel nuchter! De
liedjes die de cabaretgroep tijdens het
optreden zingt liggen lekker in het 
gehoor en hebben veelal een ‘bood-
schap’. Een ijzersterk nummer ‘Het is
kolt als ie neet meer van mien holt’. 
De Köttelboeren- boogie en dat op zijn
Achterhoeks, ook dat liedje kwam 
voorbij. Erik Knoef, voorafgaande aan
de Oranjeavond over het succes van
Hoe? Zo! dat al bijna 22 jaar duurt: 
‘We treden jaarlijks zo’n 20- 25 keer
op. Niet alleen in de Achterhoek, ook
op de Veluwe en in de Betuwe. Afge-
lopen week waren we nog in Coevor-
den. Voorlopig zijn we nog minimaal
een jaar volgeboekt. Ons programma
kun je het beste omschrijven als een
‘doorlopend proces’. Voortdurend
aanpassen aan de actualiteit’, aldus
Erik. En daar was het publiek zater-
dagavond in Vorden getuige van.

Tijdens Oranjeavond in een tjokvol Dorpscentrum

Cabaretgroep Hoe? Zo! 
met eigen koningslied

Vorden - ’Bea doar goat ie dan, Bea dit was het dan, kommende dinsdag 
geet het doek veur oe dicht’. Een koningslied in onvervalst Achterhoeks 
dialect. De cabaretgroep Hoe? Zo!, zong het zaterdagavond tijdens de 
Oranjeavond in een tjokvol Dorpscentrum. In tegenstelling tot het 
‘nationale’ koningslied waarover de afgelopen weken heel Nederland 
op zijn kop stond, ontving Hoe? Zo! voor haar versie een ovationeel 
applaus.

Hoe ? Zo! tijdens een hilarische sketch

Voorzitter Ab Velhorst Junior: ‘Ro-
bert heeft gedurende tien jaar de 
functie van penningmeester bekleed 
en heeft altijd met veel kennis van 
zaken de financiële eindjes aan el-
kaar geknoopt. 

Wij zullen hem missen. Gelukkig 
heeft Robert te kennen gegeven 
vriend van het bestuur te willen 
blijven’, aldus Ab Velhorst die hem 
als blijk van waardering een boeket 
bloemen aanbood.

Afscheid Robert Kater

Vorden - Voorafgaande aan het optreden van de cabaretgroep Hoe? 
Zo! nam het Oranjebestuur zaterdagavond afscheid van Robert Kater.

Robert Kater ontvangt een bloemetje

Zo daadkrachtig als de duels toen 
werden opgezocht zo afwachtend 
werd er nu gevoetbald. Wolfersveen 
maakte daar gretig gebruik van en 
domineerde de eerste helft. Hun in-
zet werd beloond met een magere 0-1 
voorsprong. Ratti mocht de handjes 
dichtknijpen met een paar ballen op 
de lat en paal waardoor de schade de 
eerste helft beperkt bleef. 
De tweede helft knokte Ratti zich in 
de wedstrijd. Kim Heuvelink kwam 
meteen na rust oog in oog met de 
keepster maar de bal ging rakelings 

langs. Collectief werd er meer inzet 
getoond en dit resulteerde in meer 
initiatief. Wolfersveen moest zich 
noodgedwongen meer terug laten 
zakken hoewel de kansen nog steeds 
over en weer gingen. Wolfersveen 
wist dat de punten nog zeker niet vei-
lig waren dus bleven ze met dezelfde 
passie en inzet als de eerste helft voet-
ballen. De kansen voor Ratti waren er 
wel op de gelijkmaker, maar nu was 
het Wolfersveen dat goed weg kwam 
met ballen die op de lat en paal be-
landen. De tijd tikte sneller weg dan 
Ratti lief was. Met nog vijf minuten 
te spelen was daar dan toch nog de 
verdiende 1-1. Mariëlle Klein Brinke 
paste de bal op Kim Heuvelink. Zij 
was met een geplaatst schot de keep-
ster te slim af. Beide teams moesten 
genoegen nemen met een gelijkspel. 
Aanstaande zondag thuis tegen Hoe-
ve Vooruit 2.

Ratti dames
Ratti 1 - Wolfersveen 1
Kranenburg - Op de Kranenburg 
vond afgelopen zondag de aftrap 
plaats tegen Wolfersveen. Wol-
fersveen zette meteen druk en 
was fysiek in de duels sterk aan-
wezig. Het contrast met de wed-
strijd van vorige week was erg 
groot.

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL
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Burgemeester Rijpstraat 10, 7021 CR  Zelhem   |   Tel. 0314 623253   |   www.ellensrestaurant.nl

9 mei Hemelvaartsdag
Tweede dag  gemeente Bronckhorst

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

4 daagse broodje

€ 5,=

Bij mooi weer uit de buitenkeuken

Live muziek op terras - Free Line -

Hemelvaart Hap

€ 12,50

www.ellensrestaurant.nl
Hoektafel 
70 x 70 cm
inclusief wieltjes en pootjes

299,-

 2

Volop voorjaars Kriebels!

Kussens
vanaf

15,95

Buffetkast 
1099,-2,5-zits met 

ottomane
vanaf 1149,-

Bergkast
110 cm breed

849,-

Hoektafel
70 x 70 cm, inclusief wieltjes en pootjes

299,-halogeenverlichting

 4

 3

 2

 1

pootjes 
en wieltjes 
bijgeleverd

1    Aspen bank, 2,5-zits met ottomane links of rechts vanaf 1149,- 
  3-zits vanaf 729,-    2,5-zits vanaf 629,-    1,5-zits vanaf 529,-  
  poef vanaf 269,- 

2   Deaumain hoektafel, 70 x 70 cm, inclusief wieltjes en pootjes 299,- 
3   Deaumain buffetkast, 2 schuifdeuren, 2 deuren en 3 laden, 

160 cm breed 1099,-
4    Deaumain bergkast met halogeenverlichting, 4 deuren, 4 niches, 

110 cm breed 849,- 

Kijk en koop bij
onze adverteerders!

Lekker dichtbij en
een ruime keus! 



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 8
Nr. 18, 30 april 2013

Op 1 januari ging het nieuwe systeem voor de 
inzameling van huishoudelijk afval in de gemeente 
van start: het volume/frequentiesysteem. Uit onze 
containeradministratie blijkt dat een aantal huis-
houdens tussen 1 januari en 1 april nog geen grijze 
container heeft aangeboden. De inwoners die dit 
betreft, ontvingen van ons een brief. Het niet aan 
de weg zetten van de grijze container kan verschil-
lende oorzaken hebben: er wordt heel goed afval 
gescheiden of de afspraken voor het aanbieden 
van huishoudelijk afval worden niet nageleefd. 
In het eerste geval geven wij u onze welgemeende 
complimenten! Voor de volledigheid zetten wij de 
spelregels nogmaals op een rij:

Inzameling huishoudelijk afval

hebben hiervoor geen vergunning! U mag uw 

Containers

verschillende formaten containers: 80, 140 en 

-

naar www.berkelmilieu.nl en uw Afvalkalender. 

in de bus. Wilt u uw container omruilen voor een 

Scheiden huishoudelijk afval

u gebruik maken van de papiercontainer voor oud 

-
den. Ook kunt u gebruik maken van de milieupark-

Bedrijven en instellingen
-

-
-

-

systeem en reinigingsheffing betalen. Hiervoor 

Strenger toezicht

Wie afval niet in de daarvoor bestemde containers 
achterlaat, maar op andere plekken in de openbare 
ruimte, begaat een overtreding. Ook het aanbieden 

Veelgestelde vragen 
Waarom betaalt ieder huishouden afvalstoffen-
heffing?

elk huishouden afvalstoffenheffing in rekening 
brengen.  

Wordt er verdiend aan de afvalstoffenheffing?

afvaldienstverlening voor de inwoners van de 

verdienen er dus niet aan. 

Kan ik de grijze of groene container weigeren?
Nee. Ieder huishouden is verplicht minimaal één 

-
geren. Wel kunt u de container omwisselen voor 

Ik heb een bedrijf. Hoe regel ik de inzameling 
van het afval?

regelgeving twee verschillende afvalstromen. 

afval doen. Wie dit wel doet, loopt risico op een 

systeem en betalen hiervoor reinigingsheffing 
aan de gemeente.

Meer informatie

van afvaldumping kunt u contact opnemen met de 
gemeente, via tel. (0575) 75 02 50, e-mail info@

andere vragen over afval en afvalscheiding kunt u 

tel. (0575) 54 56 46, e-mail afval.info@berkelmilieu.nl

Goed om te weten: spelregels inzameling huishoudelijk afval

Op 6 mei starten we alweer met de 
volgende fase van de herinrichting 

-
huisstraat vanaf Het Hoge tot de 

Het eerste deel van de Raadhuis-
straat vanaf de brug tot de Komvonder-

en het deel van de Raadhuisstraat 

-
grondse containers geplaatst voor 
het nieuwe milieupark. Hier kunt u 

-

het nieuwe milieu-park klaar is. 

Horsterkamp 

nieuwe en geluidsreducerende laag 

de omleiding nu nog door het centrum 
kon. 

Top
Het toeristisch overstappunt (top) is 

-
creatieschap Achterhoek Liemers 
past de fietsroutes hier binnenkort 

6 mei te gebruiken voor auto’s. 

-

houden.

Meestershuis 

overeenkomst met de nieuwe eige-

Meer informatie?
Heeft u nog vragen over de herin-

-

-

elke donderdag van 15.00 tot 16.00 
uur. U bent van harte welkom (let op: 

-

Herinrichting centrum van Vorden, het begin is er!

Plaatsen ondergrondse containers aan De Bleek



In de visie voor een toekomstbestendig Bronck-
horst van de gemeente is opgenomen dat wij onze 
huidige verantwoordelijkheid voor vier zwemba-
den in Bronckhorst willen overlaten aan de markt. 
We beschouwen één openluchtzwembad in onze 
gemeente als basisniveau. Volgens ons is dat het 
Hessenbad in Hoog-Keppel, dat zelfstandig ope-
reert. Waar marktpartijen een bad niet over willen 
of kunnen nemen, leidt dit tot sluiting. Initiatiefne-
mers kregen tot oktober 2012 de tijd om met een 
plan te komen voor instandhouding van de zwem-
baden en sporthallen in Bronckhorst. Omdat geen 
van de bedrijfsplannen aan de gestelde eis van 
een sluitende begroting voldeed, gaf de raad in 
november via een amendement aanvullende ka-
ders mee. Partijen kregen tot 1 april 2013 de tijd 
om tot een sluitende exploitatie te komen, waarbij 
de levensvatbaarheid voor minimaal vijf jaar moet 
worden gegarandeerd. 

De dorpsbelangenorganisaties, verenigingen en 
stichtingen zijn met de aanvullende kaders aan de 
slag gegaan en hebben nieuwe plannen aange-
dragen. Voor de sporthallen en gymzalen zijn de 
vooruitzichten dat de taakstelling, een totale be-
zuiniging van 200.000 euro wordt gehaald, door 
de voortzetting van de voortvarende samenwer-
king tussen de betrokken partijen.

Zwembaden
De plannen voor de buitenzwembaden voldoen 
echter geen van allen aan de voorwaarden die 
door de raad zijn gesteld. Als gevolg hiervan stel-
len b en w voor in te stemmen met de overdracht 
aan de Conegroup van binnenzwembad en cultu-
reel centrum De Brink in Zelhem voor 1 euro en 
een krediet ter beschikking te stellen van 1,2 mil-
joen euro. Hierover waren al eerder afspraken 
gemaakt. Inmiddels is ook de overeenstemming 
bereikt met de gebruikers om hun activiteiten uit 
te kunnen blijven uitoefenen in het cultureel 
centrum. 

Voor zwembad In de Dennen vragen b en w de 
raad de subsidie aan stichting In de Dennen voor 
het exploiteren van het zwembad vanaf 1 januari 
2014 af te bouwen, tenzij de stichting met een ge-
meentelijke bijdrage van 625.000 euro op 1 au-
gustus a.s. een sluitende begroting voor vijf jaar 
kan presenteren. Dit bedrag is gebaseerd op de 

kosten van sloop die anders gemaakt zouden 
moeten worden, de optelsom van het afbouwen 
van de subsidie over 3 jaar en een schuld van 
50.000 euro waar de gemeente borg voor staat.

B en w stellen voor het zwembad van Steenderen 
te sluiten, tenzij de initiatiefnemers in Steenderen 
voor 1 augustus 2013 met een sluitende begroting 
komen, die niet zoals hun huidige plan mede 
gebaseerd is op een kindcentrum met een sport 
& cultuur aanbod. B en w kiezen voor een kind-
centrum zonder sport & cultuur aanbod vanwege 
het beschikbare budget. B en w willen om bij te 
dragen aan een sluitende begroting de initiatief-
nemers de geraamde kosten voor de sloop van 
het zwembad en 3 jaar de kosten van het vaste 
badpersoneel (in totaal 415.000 euro) ter beschik-
king stellen. Ook dit is een eenmalig bedrag. 

Verder stellen b en w de raad voor om het zwembad 
van Hengelo te sluiten, tenzij de initiatiefnemers 
voor 1 augustus a.s. een plan indienen dat voldoet 
aan de kaders voor een sluitende exploitatie voor 
vijf jaar. De initiatiefnemers hebben zelf aangegeven 
dat zij dit kunnen, zonder gemeentelijke bijdrage. 

Voor hun voorstel vragen b en w de raad 3,4 miljoen 
euro uit de algemene reserve beschikbaar te stellen. 
De raad bespreekt de plannen op 16 mei (commissie-
vergadering) en neemt op 30 mei een definitief 
besluit over de toekomst van de zwembaden. 

Demografische ontwikkelingen
Met het afstoten van de zwembaden boekt de ge-
meente vanaf 2015 972.000 euro aan structurele 
kosten af in de begroting. Dit is overkomstig af-
spraken in de visie op een Toekomstbestendig 
Bronckhorst, waarin twee ontwikkelingen leidend 
zijn voor de besluiten: ons inwoneraantal neemt 
behoorlijk af en de samenstelling van onze inwoners 
verandert flink door vergrijzing en ontgroening 
(meer ouderen en minder geboorten). De behoeften 
van onze inwoners worden daardoor anders de 
komende jaren. Daarnaast moeten overheden in 
Nederland door de economische recessie aanzien-
lijk bezuinigen. In Bronckhorst is dat structureel 
ca. 6 miljoen euro en dat loopt de komende jaren 
waarschijnlijk nog op (zie het artikel over de 
Perspectiefnota elders op deze gemeentepagina’s).

Voorstel b en w over zwembaden 
Raad beslist in mei over de plannen

Perspectiefnota blikt vooruit naar begroting

B en w besloten vorige week de gemeenteraad ook voor te stel-
len om kennis te nemen van het Ontwikkelingsplan kindcentrum 
Bronckhorst West (gebied Steenderen) en te kiezen voor de 
bouw van een kindcentrum op de Prins Bernhardlaan met 
school en voor- en naschoolse voorzieningen. Het Ontwikkel-
plan is in opdracht van de gemeenteraad opgesteld. Via een 
amendement gaf de raad b en w in januari 2013 de opdracht 
om meerdere varianten te onderzoeken, waaronder ook een 
kindcentrum met een school, voor- en naschoolse voorzienin-
gen en een sport & cultuur aanbod. In het Ontwikkelplan zijn vier 
mogelijke varianten opgenomen. Tot de keuze voor de variant 
kindcentrum met school en voor- en naschoolse voorzieningen 
komt het college omdat een uitgebreidere variant met een sport 
& cultuur aanbod financieel niet haalbaar is. Overigens kan er 
tezijnertijd inhoudelijk wel aansluiting gezocht worden door het 
gebruiken van de sportvoorzieningen ter plekke. De gemeente-
raad beslist eind mei over het voorstel. Het door b en w voor-
gestelde kindcentrum biedt plaats aan een school voor 300 leer-
lingen, buitenschoolse opvang, kinderopvang, peuterspeelzaal 
en een ruimte voor een consultatiebureau en JEKK. 

Kwaliteit onderwijs staat centraal
Om ook in de toekomst goed onderwijs te kunnen blijven bieden 
in Bronckhorst West zijn de schoolbesturen van de vijf scholen 
in het gebied Steenderen, de stichtingen IJsselgraaf, PRO8 en 
Gelderveste, overeengekomen om in één schoolgebouw samen 
te gaan werken. Voor de bouw van de nieuwe school dienden zij 
een verzoek in bij de gemeente, die verantwoordelijk is voor 
onderwijshuisvesting in Bronckhorst. In het gebied daalt het 

leerlingenaantal de komende jaren. Wethouder Josephine 
Steffens van jeugd en onderwijs: “Voor ons is de doorgaande 
ontwikkeling van het kind leidend en staat de kwaliteit van de 
kindvoorziening centraal. Gezien de demografische ontwikke-
lingen in Bronckhorst (naar verwachting 30% minder jeugd in 2020) 
streven wij naar een bundeling van scholen en voorschoolse 
voorzieningen. Andere overwegingen zoals leefbaarheid, aan-
vullende voorzieningen/ accommodaties en aantallen scholen 
(spreiding) zijn hieraan ondergeschikt.” 

Tekort
De vijf huidige locaties van de scholen voldoen op meerdere 
vlakken niet aan de wensen en eisen van de fusieschool, onder 
andere: te weinig ruimte (lokalen) beschikbaar, te weinig buiten-
ruimte, verkeersdruk en achterstallig onderhoud. Daarom is 
gekozen voor een nieuwe school op de Prins Bernhardlaan in 
Steenderen. Met de deelnemende partners (de gemeente en de 
drie schoolbesturen) moet overeenstemming worden bereikt 
over het ontwerp, beheer, exploitatie, eigendom, de eigen bijdra-
ge voor de deelnemers en de financiering van het tekort dat er 
is. Het beschikbare budget van de gemeente is 3,2 miljoen euro, 
terwijl de kosten voor het kindcentrum zijn geraamd op 3,7 mil-
joen euro. Samen met de partners moeten we op zoek naar een 
externe dekking voor de ontbrekende 500.000 euro (bijvoorbeeld 
bij de provincie). Het beschikbare budget van de gemeente is 
niet toereikend omdat dit is gebaseerd op het eerdere plan van 
de schoolbesturen om de drie scholen in het dorp Steenderen 
samen te laten gaan. Pas in een later stadium zijn de scholen in 
Baak en Olburgen erbij gekomen.

Varianten
Er zijn in het Ontwikkelplan vier mogelijke varianten voor de 
nieuwe school opgenomen. Uiteenlopend van alleen een school 
voor 300 leerlingen tot een kindcentrum inclusief sport & cultuur. 
Bij deze laatste variant, is gekeken naar de mogelijkheid voor 
een cultureel (muziekactiviteiten en bibliotheek) & sportaanbod 
als onderdeel van de school. Het geraamde gemeentelijke budget 
van 3,2 miljoen euro is voor alle varianten niet toereikend. Dit 
was zoals gezegd gebaseerd op de bouw van drie afzonderlijke 
scholen, zoals eerst in de planning lag. Wethouder Steffens: 
“De gemeente heeft de verplichting zorg te dragen voor passende 
onderwijshuisvesting. Nu is er op verzoek van de scholen 
sprake van een fu-
sie van vijf scholen, 
waarbij we onder 
andere ook voor-
schoolse- en 
naschoolse voor-
zieningen onder 
willen brengen. 
Hiervoor denken 
we de financiering 
uiteindelijk rond 
te kunnen krijgen.” 
Een voorlopige 
planning is dat 
het nieuwe school-
gebouw in 2015 
klaar kan zijn. 

B en w kiezen voor kindcentrum met school en voor- en naschoolse voorzieningen in Steenderen

Raad beslist in mei over voorstel

Uit de raad
Raadsvergadering 25 april 2013
Op 25 april vergaderde de gemeenteraad. De raad sprak o.a. over:

 Dit bestemmingsplan dat een lange looptijd kent betreft een nieuwe vestiging van een 
melkrundveebedrijf aan de Bonte Koeweg 4 in Baak. Op basis van een zienswijze is het 
bestemmingsplan aangepast (het aantal te houden dieren wordt vastgelegd (regel 3.5.1 
sub f)). De raad stemde na een afweging van de voors en tegens in met het gewijzigde 
bestemmingsplan. (CDA, VVD, PvdA, D66 en GBB: voor, GroenLinks: tegen)

 Ieder jaar controleren wij intern of wij volgens de regels werken. Hiervoor is een nor-
men- en toetsingskader opgesteld. In het normenkader staat alle relevante regelgeving 
van hogere overheden en van onze gemeente zelf. Dit kader is aangepast op basis van 
de nieuwe wet- en regelgeving en de raad nam het ter kennisgeving aan 

Voor alle informatie over de onderwerpen die besproken zijn tijdens de vergadering 
verwijzen wij u naar www.bronckhorst.nl (onder Bestuur en organisatie  Openbare ver-
gaderingen  Gemeenteraad.) De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering is op 30 mei. 

De perspectiefnota 
2014-2017 is een voor-
uitblik naar de begroting 
voor die periode, waar 
de raad eind dit jaar over 
beslist. Het begrotings-
beeld voor de komende 
jaren is helaas nog niet 
rooskleurig, ondanks de 
maatregelen die zijn 
voortgekomen uit het 
traject naar een Toe-
komstbestendig Bronck-
horst. Dit komt onder 
meer doordat vanuit de 
rijksoverheid de komende tijd steeds meer 
taken worden doorgeschoven naar de ge-
meenten (met name op het gebied van zorg 
en welzijn) zonder de benodigde financiële 
middelen. Maar ook door de vermindering 
van de algemene uitkering die iedere ge-
meente van het rijk ontvangt om haar taken 
uit te voeren. Deze jaarlijkse uitkering is de 
grootste inkomstenbron van een gemeente. 
Hoeveel minder dit wordt, is nog de vraag 
en wordt waarschijnlijk pas later dit jaar 
bekend. Daarnaast is er de lage rentestand 
en de omvang van onze algemene reserve 
(28 miljoen euro), die voor een gemeente van 
onze omvang redelijk is, maar geen ruimte 
meer biedt voor nieuwe grootschalige pro-
jecten. Investeringen die al lopen, zijn inge-
pland in de begroting en vinden wel door-
gang, zoals de afronding van de privatise-
ring van de buitensportaccommodaties en 
de opstart van de Achterhoekse Groene 
Energie Maatschappij. 

Voor 2014 passen de uitgaven binnen de 
inkomsten, het begrotingsbeeld is sluitend. 
Voor 2017 (meerjarenbegroting) zien we 

echter een tekort van 1,4 
miljoen euro, als gevolg 
van een dalende algeme-
ne uitkering. Dit tekort 
moet opgelost worden en 
daar gaan b en w mee 
aan de slag, zodat zij de 
gemeenteraad in het na-
jaar bij de behandeling 
van de begroting voor-
stellen voor kunnen leg-
gen. Want niets doen, om-
dat alle gemeenten met 
hetzelfde probleem zitten 
en er onvoldoende zicht 

is op de precieze ontwikkelingen van de 
algemene uitkering van het rijk, is ook geen 
optie. Daarbij moeten we al rekening houden 
dat de verplichte nieuwe taken op het gebied 
van zorg en inkomen meer geld gaan kosten 
omdat het rijk er minder geld voor uitkeert 
aan gemeenten dan zij er nu zelf aan uitgeeft. 
Dit brengt dus onzekerheden met zich mee 
en leidde er afgelopen jaar al toe dat sommige 
gemeenten zich genoodzaakt zagen de ge-
meentelijke belastingen te verhogen, terwijl 
in Bronckhorst de woonlasten in 2012 nog 
nagenoeg hetzelfde bleven. 

De raad beslist
Tijdens de commissievergadering van 23 mei 
discussieert de raad over de perspectiefnota. 
Op 6 juni beslist de raad erover en kunnen 
de fracties aangeven welke uitgangspunten 
voor hen belangrijk zijn om in de begroting 
dit najaar rekening mee te houden. U kunt 
de perspectiefnota (gratis) downloaden via 
www.bronckhorst.nl  Bestuur en organi-
satie  Beleid en rapporten  De financiën. 
U kunt het ook inzien bij de publieksbalie in 
het gemeentehuis. Tegen betaling kunt u een 
kopie meenemen.



Vanuit het gemeentehuis...
Daan en Toon zijn allebei klantadviseur bij de gemeente. Samen met 16 collega’s werken zij aan de publieksbalie 
en beantwoorden zij uw vragen in het telefonisch informatiepunt. Zij zijn dus uw eerste aanspreekpunt als u bij 
ons komt of ons belt. Voor veel producten en diensten kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen. 
U kunt langskomen, bellen, via internet dingen regelen of zoeken, ons e-mailen etc. Daarmee willen we zoveel 
mogelijk aansluiten bij wat voor u het gemakkelijkst is. Komt u langs, dan kunnen we een aantal van onze pro-
ducten en diensten direct voor u verzorgen, voor andere vragen of verzoeken is het nodig een afspraak te maken. 
Wij kunnen u direct helpen met de aanvraag voor een paspoort of rijbewijs, aangifte van geboorte of een uittreksel 
uit de gemeentelijke basisadministratie. 

Voor een Wmo-voorziening, zoals een woningaanpassing en een vervoersvoorziening, of voor een vergunning   
vragen wij u eerst een afspraak te maken. Dan kunnen wij ons voorbereiden op uw verzoek. Wij raden u aan altijd 
eerst even op www.bronckhorst.nl te kijken of te bellen zodat u weet of het nodig is om een afspraak te maken en 
u niet voor niets komt. Een afspraak maken heeft ook als voordeel dat u niet hoeft te wachten.

Op deze gemeentepagina’s geven klantadviseurs Daan en Toon u iedere maand via dit feuilleton een kijkje in de 
keuken van een aantal veelgevraagde diensten en producten, waarmee wij u graag van dienst zijn.

Toon en Daan

in Bronckhorst. Dit zijn 7 Rooms-
Katholieke begraafplaatsen, 4 Neder-
lands Hervormde begraafplaatsen 
en 2 Joodse begraafplaatsen. 
U kunt ook kiezen voor crematie. 
Na crematie beslist u waar de urn 
wordt bijgezet of waar de as van 
de overledene wordt verstrooid. 
Dit kan bijvoorbeeld op één van de 
begraafplaatsen in Bronckhorst.” 

Toon: “Als u ervoor kiest om de over-
ledene te cremeren of te begraven 
op één van de vijf gemeentelijke 
begraafplaatsen bespreekt de 
uitvaartondernemer uw wensen 
met onze begraafplaatsbeheerder. 
Als het één van de bijzondere 
begraafplaatsen of een begraaf-
plaats buiten onze gemeente betreft, 
kunt u of uw uitvaartondernemer 
rechtstreeks contact opnemen met 
de betreffende begraafplaats of 
gemeente.”

Daan: “Als het gaat om een begrafe-
nis, geeft u aan in wat voor soort 
graf u de overledene wilt begraven: 

 Als u de overledene in een nieuw 
graf wilt laten begraven, betekent 
dit dat u een nieuw graf huurt van 
de gemeente voor een periode 
van in ieder geval 20 jaar. Ook 
moet u een rechthebbende/con-
tactpersoon van het graf aan ons 
doorgeven, die aanspreekpunt is 
voor de gemeente. Als u een 

 eigen graf huurt, krijgt u normaal 
gesproken een plek toegewezen. 
Op een eigen graf mag u een 

 gedenkteken plaatsen.

 Ook na een crematie kunt u op één 
van de begraafplaatsen een plekje 
vinden om uw dierbare te herden-

ken. De mogelijkheden zijn: de as 
verstrooien op een strooiveld, de 
as begraven, de as bijzetten in een 
eigen urnengraf of de as bijzetten 
in een zuil.”

Toon: “De kosten van begraven of 
cremeren vindt u in de tarieventabel 
op onze website. Voor het plaatsen 
van een gedenkteken bij een graf 
hoeft u geen vergunning aan te 
vragen. Wel geldt een aantal regels. 

Wilt u een grafsteen bij een graf of 
gedenkteken plaatsen? Neemt u dan 
altijd eerst even contact met ons via 
tel. (0575) 75 02 50.  De gemeente 
zorgt voor het algemene onderhoud 
van de gemeentelijke begraaf-
plaats(en). Als nabestaande bent u 
verantwoordelijk voor het 
onderhoud op en rond het graf zelf. 
Het gaat dan vooral om het onderhoud 
en eventueel herstel van de graf-
bedekking.”

Daan: “In Zelhem is de enige moge-
lijkheid voor Islamitisch begraven 
binnen onze gemeente. Het belang-
rijkste kenmerk van een Islamitisch 
graf is dat dit gericht is naar Mekka. 
Alle graven liggen daardoor dezelfde 
kant op. De overledenen hebben hier 
hun eeuwige rustplaats. Islamitische 
graven mogen dan ook niet worden 
geruimd. Door de mogelijkheid om 
telkens het grafrecht te verlengen 
met tien jaar, kan het graf ‘eeuwig’ 
in de familie blijven.”

... en waarmee zij u graag van dienst zijn

Daan: “Als een naaste is overleden, 
komt daar veel bij kijken. Een uit-
vaartondernemer kan u veel prakti-
sche zaken uit handen nemen en is 
op de hoogte van alle wettelijke re-
gelingen. Zoals de familie Vruggink 
al van plan is, adviseren wij inwo-
ners dan ook om na een overlijden 
eerst contact op te nemen met een 
uitvaartondernemer. Meestal doet 
hij/zij voor u aangifte van het over-
lijden bij de gemeente. U kunt ook 
zelf aangifte van overlijden doen 
door contact met ons op te nemen.”

Toon: “Na het overlijden is toestem-
ming (verlof) nodig van een ambte-
naar van de burgerlijke stand om 
een lichaam te mogen begraven. 
Deze toestemming wordt afgegeven 
na overlegging van een verklaring 

van een arts of lijkschouwer. De be-
grafenis of crematie moet uiterlijk op 
de zesde werkdag na het overlijden 
plaatsvinden. Over het algemeen 
verzorgt de uitvaartondernemer dus 
de aangifte en regelt ook het verlof 
voor het begraven. Aangifte gebeurt 
in de gemeente van overlijden. Hier-
voor zijn enkele documenten nodig 
zoals de overlijdensverklaring en 
een eventueel trouwboekje. De ge-
meente stuurt het bericht van over-
lijden door naar de gemeente waar 
de overledene het laatst woonde.”

Daan: “U kunt uw naaste die is 
overleden laten begraven op een 
gemeentelijke (openbare) begraaf-
plaats (in Hengelo, Steenderen, Vor-
den, Wichmond of Zelhem) of op één 
van de bijzondere begraafplaatsen 

Deze week:  Aflevering 28

Welke rol speelt de gemeente 
bij een begrafenis? 
De moeder van Ans en Peter Vruggink is 89 jaar en ligt op sterven. Dat is 
natuurlijk erg verdrietig. Ans en Peter willen zich toch al wat verdiepen 
in wat er allemaal moet gebeuren als ze overlijdt en hebben een uitvaart-
ondernemer uitgezocht om de begrafenis te regelen. Ze weten ook dat 
moeder Josie begraven wil worden op de gemeentelijke (openbare) 
begraafplaats in Zelhem. Maar verder weten ze niet zoveel van begraven 
en welke rol de gemeente daarbij speelt. Daarom belden ze ons op.

De gemeente wil dichtbij haar inwoners staan en weten 
wat voor u belangrijk is. Om dat voor elkaar te krijgen, 
starten wij een nieuw initiatief: het inwonerspanel, 
genaamd ‘Bronckhorst Spreekt’. Met het geven van uw 
mening in dit panel helpt u ons om de juiste keuzes te 
maken voor Bronckhorst. Drie tot vier maal per jaar stellen 
wij de deelnemers vragen over allerlei onderwerpen die in 
de gemeente spelen. Hierdoor krijgen we een goed beeld 
van wat er leeft onder onze inwoners. Wij nodigen via een 
steekproef een aantal inwoners persoonlijk per brief uit. 
Mocht u geen brief hebben ontvangen, maar toch mee 
willen doen? Ook dat kan! U kunt zich heel gemakkelijk 
aanmelden via www.bronckhorstspreekt.nl. Natuurlijk 
houden wij u na afloop van een onderzoek op de hoogte 
van de belangrijkste onderzoeksresultaten en mogelijke 
actiepunten. 

De vragen worden afgenomen via een online vragenlijst 
die u per e-mail krijgt toegestuurd. U beslist per onderzoek 
of u meedoet of niet. Het eerste onderzoek gaat over onze 
dienstverlening en vindt plaats in mei. Deelnemen aan het 
panel is vanzelfsprekend gratis. Het onafhankelijke onder-

zoeks- en adviesbureau Moventem uit Hengelo (Gld) 
beheert het panel en doet het onderzoek voor ons. 

Doet u mee aan ons inwonerspanel? 
Help ons mee de juiste keuzes te maken voor Bronckhorst Op officiële feestdagen zamelt 

Berkel Milieu geen huishou-
delijk afval in. In plaats daar-
van gelden er inhaaldagen. 
Ook de Afval Breng Punten 
in Zutphen en Doetinchem en 
de Afval-Informatie-Lijn zijn 
met de feestdagen gesloten. 

De inzameling van 
 (Hemelvaartsdag) ver-

schuift naar . 
De inzameling van 

 (Tweede Pinksterdag) 
verschuift naar 

. Plaats ook op de inhaal-
dag uw container voor 07.00 
uur aan de weg. Dan weet u 
zeker dat de container wordt 
geleegd.

Deze inhaaldagen vindt u ook op uw afvalkalender. Meer weten over uw afval 
en afvalscheiding? Kijk dan op www.berkelmilieu.nl of bel de Afval-Informatie-Lijn: 
(0575) 54 56 46, bereikbaar op werkdagen van 09.00-12.30 en 13.00-16.00 uur.

Inzameling met feestdagen



In verband met Hemelvaart is het gemeentehuis op 9 en 10 mei 2013 gesloten. 
Voor en na deze dagen kunt u tijdens de gebruikelijke openingstijden bij ons 
terecht. Graag tot dan! 

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis 
met Hemelvaart

Uit handen van burgemeester Henk 
Aalderink ontvingen vier inwoners 
tijdens de lintjesregen rond Konin-
ginnedag een koninklijke onder-
scheiding (allen Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau). Het gaat om de 
heer G.H. Wentink uit Toldijk (o.a. 
vrijwilliger bij muziekvereniging 
Nieuw Leven en pleegouder bij 
Pactum Jeugd- en Opvoedhulp), de 
heer A.A. Scholten uit Hengelo (Gld) 
(o.a. voorzitter Christelijke Zang-
vereniging Looft den Heer en vrijwil-
liger bij stichting commissie Oost-
Europa), de heer J.B.T. Klooken uit 
Hengelo (Gld) (o.a. vrijwilliger bij de 
Willibrorduskerk, medeorganisator 
dag voor ouderen en alleenstaanden 
in Huize Baak, medeoprichter werk-
groep Willibrord Cultureel en vrijwil-
liger bedevaart naar Kevelaer) en 

mevrouw A.F. Hakvoort-Geurts uit 
Keijenborg (o.a. coördinator en 

verrichter diverse hand- en span-
diensten voor Stichting Hulpdienst 
Hengelo en Keijenborg, Bezoek en 
Oppasservice Ouderen en Vrijwillige 
Palliatieve Terminale Zorg, be-
stuurslid Stichting Welzijn Ouderen 
en voorganger bij uitvaartdiensten 
RK parochie Twaalf Apostelen). 
Zij kregen de onderscheiding op 
26 april tijdens een feestelijke 
bijeenkomst in de raadzaal van het 
gemeentehuis in Hengelo. De aard, 
duur, diversiteit, maatschappelijke 
betekenis en uitstraling van hun 
activiteiten leidden tot de koninklijke 
onderscheidingen. Op 24 april zetten 
we ook ca. 100  Bronckhorster gede-
coreerden (mensen met een lintje) 
en ereburgers samen hun partners 
in het zonnetje met een speciale 
happening in het gemeentehuis en 
een gezellig hapje en drankje. 

Vier Bronckhorsters koninklijk onderscheiden 

tijdens lintjesregen

Bent u inwoner en van plan een bedrijf 
te starten, maar u weet niet waar u 
moet beginnen? Heeft u advies nodig 
bij de lopende gang van zaken in uw 
onderneming, omdat het even wat min-
der gaat? Dan kunt u bij ROZ (Regionale 
Organisatie Zelfstandigen) terecht. 
Deze organisatie voert voor de meeste 
gemeenten in de Achterhoek, waaronder 
Bronckhorst, en Twente regelingen voor ondernemers uit. Daarnaast biedt 
ROZ advies, coaching en trainingen voor starters en ondernemers. Zo kunt u 
bijvoorbeeld ondersteuning krijgen van (oud)ondernemers op het gebied van 
marketing, financiën of netwerken om uw bedrijf verder te helpen.

Financiële mogelijkheden
ROZ voert voor ons het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) uit. 
Ondernemers die tijdelijk te weinig inkomsten uit het bedrijf halen om in hun 
eigen levensonderhoud te voorzien, kunnen hier een beroep op doen. Dit geldt 
ook voor bedrijven die moeten investeren om levensvatbaar te blijven en de 
financiering niet bancair voor elkaar kunnen krijgen. Vanzelfsprekend moet wel 
aan de geldende voorwaarden worden voldaan. Naast kredietverlening biedt 
het Bbz de mogelijkheid voor een tijdelijke inkomensaanvulling. ROZ heeft ook 
goede contacten met banken om voor u te bemiddelen bij het verstrekken van 
een lening. Daarnaast is ze het Microfinanciering-ondernemerspunt voor 
Twente en de Achterhoek en kan u via Qredits een krediet tot max. € 50.000,- 
worden ver-strekt. Ga naar www.rozachterhoek.nl of scan de 

Ondernemer worden en blijven 
in Bronckhorst?

Het is nog steeds goed wonen in de 
Achterhoek. In de meeste gevallen 
geven de inwoners een rapport-
cijfer dat boven het landelijk ge-
middelde ligt. Voor de huidige 
woonsituatie geven de bewoners 
een 7,7. Deze conclusie staat in 
de rapportage die de Rijksuniver-
siteit Groningen heeft opgesteld 
over het woonwensen- en leef-
baarheidonderzoek. Eind vorig 
jaar ontvingen ruim 33.000 Achter-
hoekers een brief met het verzoek 
om mee te doen met dit regionale 
onderzoek. De bijna 9.000 reacties 
geven een goed beeld van de 
woonwensen van de inwoners van 
de gemeenten Aalten, Berkelland, 
Bronckhorst, Doetinchem, 
Oost Gelre, Oude IJsselstreek 
en Winterswijk.

Bevolking neemt af
Het onderzoek bevestigt dat het 
aantal jongeren afneemt en het 
aantal ouderen groeit. Het aantal 
inwoners is de afgelopen jaren 
zelfs sneller afgenomen, dan bij de 
totstandkoming van de regionale 
woonvisie in 2010 was voorzien. 
Dit heeft gevolgen voor zowel de 
(basis)scholen en de zorg. Het aan-
tal huishoudens neemt echter iets 
minder snel af. De ontwikkelingen 
betekenen dat in plaats van 5.900 
woningen tot 2020, zoals nu nog 
in de woonvisie staat, 5.900 wonin-
gen tot 2025 nodig zijn.

Blijven zitten
Veel inwoners ervaren de woon-

lasten en de financierbaarheid van 
het wonen als grootste knelpunt. 
Voor jongeren betekent dit dat ze 
op zoek gaan naar goedkopere, 
veelal bestaande woningen en 
voor ouderen, dat ze blijven zitten 
waar ze zitten. 82% van de bewo-
ners heeft geen verhuisplannen. 
Het merendeel is tevreden met de 
huidige woning en de onderhouds-
status (93%). Bijna de helft van de 
ouderen vindt de eigen woning 
geschikt voor seniorenbewoning 
(47%). Slechts een kleine groep 
wenst hiervoor aanpassingen. 
Wel verwachten veel ouderen op 
termijn zorg aan huis nodig te 
hebben. 

Als er al verhuisd wordt, dan blijft 
meer dan de helft in de eigen ge-
meente wonen. Een beperkt aantal 
(22% van de starters en 16% van 
de doorstromers) is van plan een 
woning buiten de regio te zoeken. 

Voorzieningen
Daarnaast blijkt nog uit het onder-
zoek dat de voorzieningen, zoals 
winkels en scholen, de woonwen-
sen sterk bepalen. Omdat die voor-
al in de hoofdkernen voorkomen, 
is daar ook de woningvraag van 
starters en ouderen geconcen-
treerd. Voor jongeren en gezinnen 
zijn met name de hoofdkernen met 
of bij werk en voorzieningen in 
trek. Afstemming van het woonbe-
leid met voorzieningen, economie 
en bereikbaarheid is daarom nood-
zakelijk.

Bestaande woningvoorraad
De komende jaren ligt het accent 
in het regionale woonbeleid bij de 
bestaande voorraad. Hierbij is 
vooral een rol weggelegd voor de 
woningcorporaties én voor de ei-
genaar-bewoners. Zij zijn verant-
woordelijk voor de aanpassing van 
de huidige woningvoorraad. Omdat 
nog niet iedereen daarvan door-
drongen lijkt te zijn, is voorlichting 
en bewustwording nodig. Veel ou-
dere Achterhoekers gaan ervan 
uit, dat de overheid en de zorgin-
stelling wel met een oplossing ko-
men als zij zorg nodig hebben of 
niet meer zelfstandig thuis kunnen 

wonen. Door alle veranderingen in 
de zorg en doordat de overheid 
minder geld beschikbaar heeft, is 
dat niet te garanderen.

Resultaten
De resultaten van het onderzoek, 
maar ook de aanpassing van het 
aantal woningen tot 2025 staan 
in de maanden juni en juli op de 
agenda van de gemeenteraden. 
Een samenvatting 
van het onderzoek 
vindt u op www.
bronckhorst.nl  
Actueel of scan 
de QR-code. 

Resultaten regionaal woonwensen- en leef-
baarheidonderzoek
Achterhoekers blijven zitten waar ze zitten

Iedere eerste maandag van de maand om 
12.00 uur zijn de sirenes te horen in heel 
Nederland. Dus ook in Bronckhorst. 
De sirenes geven dan één luid alarm dat 
1 minuut en 26 seconden te horen is. 
Omdat het om een test gaat, hoeft u geen 
actie te ondernemen. Het maandelijkse 
alarm heeft tot doel het landelijke waar-
schuwings- en alarmeringsstelsel 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 gehouden van de ramp en ont-
vangt u zonodig instructies. Op maandag 
6 mei a.s. is de eerstvolgende sirenetest.

Als aanvulling op de sirene is er 
NL-Alert, een alarmmiddel voor 
de mobiele telefoon. Stel het in! 
Lees meer op www.nl-alert.nl.

Sirenetest

QR-code voor meer informa-
tie over de diverse regelingen. 
Ook als u als ondernemer 
schulden heeft die u boven 
het hoofd dreigen te groeien 
of bij moeilijkheden met uw 
administratie kan ROZ hulp bieden. 

Meer weten?
De gemeente en ROZ werken op deze wijze 
samen om ondernemend Bronckhorst te stimu-
leren. Voor meer informatie kunt u bellen met 
het secretariaat van ROZ, tel. (074) 245 89 77, 
of mailen naar info@rozgroep.nl. U kunt via 
het secretariaat ook een afspraak maken met 
een ondernemersadviseur tijdens het maan-
delijkse spreekuur in het gemeentehuis. 
De eerstvolgende spreekuren zijn op 7 mei 
en 4 juni a.s. van 13.30 tot 17.00 uur. Ook op 
www.rozgroep.nl en www.rozachterhoek.nl 
vindt u veel informatie. Verder houdt ROZ u 
op de hoogte van onder meer ondernemers-
nieuws, bijeenkomsten en workshops via 
www.twitter.com/rozgroep.

v.l.n.r.: de heer Klooken, de heer Scholten, burgemeester Aalderink, mevrouw Hakvoort en 

de heer Wentink



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
(art. 3.8 Wabo) 

Aanvragen

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Zienswijze indienen?

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Verleende vergunningen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied; Wichmondseweg 35, Hengelo’

Zienswijze indienen?

Ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied; Ruurloseweg 44, 46 en 46A, Vorden’

Zienswijze indienen?

Bestemmingsplannen





Het thema is deze keer: Wij zijn vrij! 
Uiteraard denk je op 5 mei dan óók 
aan de bevrijding, het einde van de 
Tweede Wereldoorlog, maar wat 

betekent vrij zijn nog meer? En bo-
venal: Wat betekent vrij zijn voor een
christen, wat betekent vrij zijn voor
u/voor jou? Wie daarover op een pret-
tige wijze van gedachten wil wisselen
is hartelijk welkom bij Ont-Moeten. 

Er zal ook worden gebeden, gelezen
uit de bijbel en ook wat liederen zul-
len natuurlijk niet ontbreken.

Ont-Moeten 5 mei: 
Wij zijn vrij!
Vorden - Vanaf 19.00 uur is op 5 
mei weer Ont-Moeten in het ‘Ach-
terhuus’ aan de Zutphenseweg 
47 te Vorden. Het thema is deze 
keer: Wij zijn vrij!

Uw financiële bijdrage is letterlijk 
van levensbelang. Want alles wat de 
Hartstichting doet, doet zij zonder fi-
nanciële steun van de overheid. Van 
elke euro die men geeft, gaat € 0,80 
naar: wetenschappelijk onderzoek, 
patiëntenzorg en voorlichting.
In Vorden, incl. Kranenburg en 
Wichmond, zijn 48 collectanten die 
zich inzetten voor de Hartstichting. 
Dit jaar zijn er 14 jubilarissen. Op 22 
april was er een korte bijeenkomst bij 

De Herberg, waar zij gehuldigd wer-
den door Karin Kanij. Zij is coördina-
tor van de provincie Gelderland. Na 
een korte toespraak kregen de jubila-
rissen een oorkonde en een rode roos. 
Janet Bijen die al 25 jaar collecteert 
ontving nog een klein presentje. De 
volgende dames zijn 10 jaar collectant 
t.w. Toos Berends, Yvonne Besselink, 
Bep Broekman, Carol Doornink, An-
nie Eggink, Ans Heuveling, Gerdien 
Heuveling, Toos Jansen, Jans Jim-

mink, Lidy Klein Heerenbrink, Annie 
van Lingen, Jolande Saricam en Carla 
Vriend. Op bijgaande foto ontbreken 
3 jubilarissen, omdat zij deze avond 
niet aanwezig konden zijn (Annie 
Eggink, Gerdien Heuvelink en Carla 
Vriend). Er werd dit jaar door de col-
lectanten 3.006,20 euro opgehaald, in 
totaal 500 euro meer dan voorgaande 
jaren! Dit jaar heeft de Hartstichting 
in Vorden 15 nieuwe collectanten 
geworven. De organisatie is hier erg 
blij mee want het valt niet altijd mee 
om vrijwilligers te vinden in een tijd 
waarin iedereen een druk bezet be-
staan heeft. Op dit moment worden 
nog collectanten voor de buurtschap-
pen Delden en Linde gezocht.

Jubilarissen Hartstichting Vorden

Vorden - De Hartstichting is er trots op dat hart- en vaatziekten niet 
langer doodsoorzaak nummer één zijn in Nederland. Toch liegen de 
cijfers er niet om. Bijna 1 op de 3 Nederlanders sterft aan een hart- of 
vaatziekte. In totaal stierven er in 2011 zo’n 39.000 mensen aan een 
hart- of vaatziekte.

Woensdag 1 Mei 
13.30 uur  Bridgeclub Vorden
15.30 uur  Muziekschool –lessen
20.00 uur Excelsior repetitie
20.00 uur  Knupduukskes oefenavond

Donderdag  2 Mei
14.00 uur  Bejaardenkring
19.30 uur  Harmonie Vorden-repetitie

Vrijdag 3 Mei
16.30 uur  Dwarsfluitlessen

Maandag 6 Mei
09.30 uur  Yogalessen
14.00 uur  Dammen voor senioren
19.30 uur  Schildersclub De ‘Kwasten’
20.00 uur  Vordens Huisvrouwen 
 Orkest repetitie
20.00 uur  Vordens mannenkoor 
 repetitie

Dinsdag 7 Mei
10.00 uur  Maatjes project SWV
14.00uur  Bingo ANBO
20.00 uur  Voorlichtingsavond 
 gebruikers SKV

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

Zo werden er onder andere lezingen 
gehouden over gebitsverzorging, os-
teopathie en het recht richten van je 
paard. Daarnaast waren er demon-
straties te zien over hoefsmeden, dry-
needling en push-ball. Karin Petter-
son gaf een clinic over ruiterbalans 

en sloot deze af met een spetterende 
kür op muziek. Verder waren er di-
verse leuke standjes met ruiterbeno-
digdheden, paardenvoer en  andere 
snuisterijen. Fysiotherapeute en te-
vens Z Amazone Astrid Lanen ver-
telde over de Flexchair en wat hier-

uit af te leiden is ten aanzien van de 
beweeglijkheid in het lichaam van de 
ruiter en het te leggen verband naar 
de houding en zit op het paard.  
Na al deze interessante dingen te heb-
ben bekeken konden de mensen nog 
heerlijk napraten op het terras met 
een hapje en een drankje. De orga-
nisatoren, Irma Wormgoor (de Olde 
Hietmoat) en Ellen Hietbrink (stal 
‘t Haller) willen alle standhouders, 
sprekers en bezoekers bedanken voor 
deze succesvolle en leerzame dag.

Veel belangstelling demodag 
paard en balans Vorden

Vorden - De eerste editie van de “Demodag Paard en Balans” is een 
groot succes geworden. Naar schatting 500 belangstellenden vonden 
zondag 21 april de weg naar stal ‘t Haller in Vorden. Onder het genot 
van stralend weer konden de mensen genieten van verschillende de-
monstraties, lezingen en workshops.

De meest bijzondere boom onderweg maken we samen, een 
boom vol met mooie wensen!  Deze wandeling is één van 
de initiatieven die er zijn ten behoeve van de Samenloop 

voor Hoop Bronckhorst (KWF) welke in juni plaatsvindt. De 
opbrengst komt geheel ten goede aan het goede doel. Voor 
deelname vragen we een vrije gift. Voor de jeugd tot en met 
10 jaar is er speciale Smileyroute uitgezet. Deze route is 5 
km, onderweg zijn er leuke opdrachten. Daarnaast zijn er 
routes van 10 en 15 kilometer, kortom voor elk wat wils. Het 
geheel wordt omlijst met een muzikaal tintje. Koffie, thee, 
limonade enz. zijn aanwezig. U kunt zelfs ontbijten met een 
broodje gebakken ei! Onder de deelnemers wordt een heer-
lijke zelfgebakken taart verloot. De start is tussen 8.00 en 
10.30 bij fam. Krijt aan de Hackforterweg 33  in Wichmond.

Dauwtrappen in Wichmond
Wichmond  - Op 9 mei is er een dauwtrapwandeling 
in Wichmond. Er zijn drie prachtige routes uitge-
zet over de paden van het landgoed het Suideras en 
landgoed Hackfort. U kunt onderweg genieten van 
de natuur, deze komt dan mooi ten bloei, onder 
meer de Meidoorn staat rond die tijd vol trots met 
haar bloesems te pronken.

In samenwerking met Universiteit 
Twente laat Avonturijn, door Roze-
marijn Klein Heerenbrink (studente 
aan de UT) een onderzoek uitvoeren 
naar de mogelijkheden van het ge-
bruik van elektrisch vervoer binnen 
de kinderopvang. Daarbij wordt er 
gekeken naar de bewegingen die er 
binnen de kinderopvang worden 
gemaakt en wordt er door de test 
van afgelopen week, bekeken hoe 
medewerkers het elektrisch vervoer 
ervaren.

De hele week hebben medewerkers 
gereden in vijf elektrische voertui-
gen, waaronder de Renault Twizy. 
Kinderen mochten plaats nemen 
achterin de Twizy voor een proef-
rondje, wat leuke reacties ople-
verde: “Jow, die is stoer!” , “Is het 
een automaat? Komt er ook snoep 
uit dan?” en “Elektrisch?, owh dat 
is op stroom”. Naast de Twizy zijn 
ook een elektrische scooter van Ebe-
retti, een Renault Fluence Z.E. en de 
Renault Kangoo getest. Ook van ou-
ders kreeg de organisatie positieve 
reacties te horen.

De auto’s trekken veel bekijks en 
zijn een leuke attractie voor de kin-

deren en medewerkers, maar de ge-
dachte achter deze test is antwoord 
vinden op de vraag: Is elektrisch 
vervoer een nieuwe oplossing voor 
een beter, effectiever en duurzamer 
vervoer binnen Avonturijn?

Yolanda Bensink, directeur van 
Avonturijn geeft aan dat deze test 
prima bij de organisatie past. Het 
vervoeren van kinderen en mede-
werkers dient veilig en verantwoord 
te gebeuren. Als dat ook nog duur-
zaam kan, is dat mooi meegeno-
men. Daarom hebben we onlangs 
ook een Stint aangeschaft: Lijkt op 
een ‘badkuip’ en wordt eveneens 
elektrisch aangedreven. De pedago-
gisch medewerker kan hiermee tien 
kinderen tegelijk van en naar school 
vervoeren en kan prima ingezet 
worden bij het maken van uitstap-
jes. Ook onze bakfietsen, waarmee 
we kinderen vervoeren zijn voor-
zien van trapondersteuning.

Het onderzoek loopt door tot in 
juni, dan zal er vanuit Universiteit 
Twente een advies gegeven worden 
aan Avonturijn en gaat de kinder-
opvang wellicht (nog meer) gebruik 
maken van elektrisch vervoer.

Avonturijn test 
elektrisch vervoer

Regio - Van 22 tot 26 april heeft kinderopvang Avonturijn verschil-
lende soorten elektrisch vervoer uitgeprobeerd. Van een scooter 
tot een zakelijke auto hingen deze week bij Avonturijn van tijd tot 
tijd in het stopcontact om de accu weer te vullen. We testen of deze 
duurzame vorm van vervoer praktisch is voor de kinderopvang.

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

We’j nog van too?

Wat is: A. Boek
 B. Vernul
 C. Röste

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

,,We willen iedereen nog eenmaal 
gelegenheid geven de school te be-
zoeken”, verklaart Mark Schoppers. 
Ook Veldhoekers die de school niet 
in haar of zijn jeugdjaren bezochten 
zijn welkom en overige belangstellen-
den. Daar is naar de mening van de 
drie Veldhoekers absoluut behoefte 
aan. En dat meet Schoppers ook af 
aan de gelegenheid die hij onlangs 
zelf kreeg in Halle-Nijman. Ook die 
school sluit per 1 augustus haar 
deuren. De ‘Afsluitingsdag’ vormt 
de afsluiting van de ‘Feestweek’ die 
de ruim vijftig Veldhoekse kinderen 
van 8 tot en met 12 juli en het on-
derwijzend personeel samen met de 
ouderraad organiseren. De ‘feestacti-
viteiten’ aan de Kapersweg bestaan in 
die dagen uit onder meer een ‘juffen-
dag’, een creatieve dag, schoolreis en 
een nachtje slapen in de school. Hoe 
graag Schoppers en Bouwmeester de 
school ook hadden willen behouden 
voor de driehonderd inwoners tellen-
de buurtschap. Half juli spelen voor 
het laatst na 96 jaar de kinderen op 
het schoolplein. ,,Naar de toekomst is 
het heel realistisch dat er wordt gefu-
seerd. Daarvoor sluiten we onze ogen 
niet. Ook Veldhoek ontkomt niet 
aan de ‘krimp’”. Schoppers en Bouw-
meester hebben, naast Ilse Kleijn 
Winkel, inmiddels zitting genomen 
in de nieuwe ouderraad van de fu-
sieschool. ,,Maar het blijft jammer 
dat de school uit de buurtschap ver-
dwijnt. We laveren momenteel dan 

ook op twee sporen”, zo zegt Bouw-
meester. Alle oud-leerlingen krijgen 
geen persoonlijke uitnodiging voor 
de ‘Afsluitingsdag’. Via allerlei ka-
nalen vraagt de ouderraad aandacht 
voor de deze dag. Chantal Lusink legt 
momenteel samen met Bouwmeester 
en Schoppers de laatste hand aan een 
boekwerkje dat absoluut geen kopie 
wordt van het boek dat in 1992 werd 
uitgegeven toen de school haar 75-ja-
rig bestaan vierde. Verder wil het 
drietal een tentoonstelling in school 
inrichten met klassenfoto’s en oude 
schoolattributen. Schoppers: ,,En 
misschien organiseren we als sluit-
stuk wel een veiling van oude school-
boeken en –spullen.” De ‘Sluitings-
dag’ vindt zaterdag 13 juli van 10.00 
tot 16.00 en van 18.00 tot 21.00 uur 
plaats. Voorinschrijving van het boek 
is mogelijk via de e-mailadressen: 
kap.13@upcmail.nl en 
mschoppers@hetnet.nl
 
‘SCHOOL MET DE BIJBEL’
Toen aan het einde van de 19e eeuw 
de school aan de Boskapelweg ver-
dween ervoeren de toenmalige Veld-
hoekers dit als een groot gemis. Er 
werden begin 20e eeuw dan ook 
plannen gesmeed voor een nieuwe 
school. Nadat een aantal pogingen 
van inwoners van het Hengelose en 
Zelhemse gedeelte van de buurtschap 
op niets uitliepen ondernam de voor-
ganger van de Nederlands Hervorm-
de Kapel in Ruurlo, H. Boschma een 

poging. En met succes. Samen met 
de initiatiefnemers van de eerste 
pogingen werd besloten om samen 
te werken aan de stichting van een 
nieuwe school in Veldhoek. Geloofs-
overtuigingen waren er de oorzaak 
ervan dat het voorbereidende werk 
niet altijd even vlot verliep. De lig-
ging bracht ook problemen met zich 
mee. Uiteindelijk zag in 1916 de ‘Ver-
eniging tot stichting en instandhou-
ding van een Protestants Christelijke 
School in de Veldhoek’ zijn licht. Dat 
resulteerde er uiteindelijk in dat 30 
maart 1917 de schooldeuren aan de 
Kapersweg op Ruurlo’s grondgebied 
open gingen. In 1950 werd de school 
uitgebreid met een derde lokaal en 
in 1954 zelfs met een vierde lokaal. 
Dit vierde lokaal was een jaar later 
alweer overbodig omdat een groot 
aantal leerlingen uit het dorp Ruurlo 
voor de nieuwe Rehobothschool ko-
zen. Het vierde lokaal werd in 1979 
in gebruik genomen voor de opvang 
van de kleuters. Door de invoering 
van de basisschool werd de school in 
1983 opnieuw grondig verbouwd. On-
danks dat de school intern een totaal 
nieuw aanzien heeft gekregen bleef 
het buitenaanzicht van de school 
behouden. De gevelsteen met de in-
scriptie ‘Laat de kinderen tot mij ko-
men’ en ‘School met de Bijbel’ is daar 
het voorbeeld van. 
 
SCCSSCHL 3.0’
CBS Veldhoek nu nog deel uitmakend 
van Scholengroep Gelder Veste gaat 
met vier andere plattelandsscholen 
uit de driehoek Ruurlo, Zelhem en 
Hengelo (Halle-Nijman, Halle-Heide, 
Wolfersveen en Varssel) per 1 augus-
tus op in de nieuwe ‘Sccsschl 3.0’. 

Deze school gaat in het Zelhemse 
Wolfersveen met zeker 80 kinderen 
van start.

Buurtschap neemt met gemengde gevoelens afscheid van school

Veldhoekse basisschool sluit na 
bijna eeuw haar deuren

Veldhoek - Het klinkt tegenstrijdig: ‘Feestweek’. Immers, de sluiting 
van CBS Veldhoek hield de buurtschap op de gemeentegrens van 
Berkelland en Bronckhorst vorig jaar danig in zijn greep. De school 
sluit per 1 augustus na bijna een eeuw haar deuren. Toch werpt de 
ouderraad van de basisschool haar blik nadrukkelijk vooruit na alle 
prikkelingen. Onder leiding van de ouderraadsleden Mark Schoppers 
en Sandra Bouwmeester organiseert het tweetal samen met Chantal 
Lusink daarom op zaterdag 13 juli een ‘Afsluitingsdag’ voor allen die 
de school ooit als kind bezochten.

Half juli spelen voor het laatst na 96 jaar in Veldhoek de kinderen op het schoolplein.

,,De basisschool Veldhoek is na 1 
augustus niet meer de ‘bindende’ 
factor in de buurtschap. Daarom 
hebben we de stichting opgericht, 
om de Veldhoekse jeugd iets te kun-
nen bieden”, aldus Mark Schoppers. 
De eerste activiteit die de stichting 
ontplooid zijn de kinderactiviteiten 
tijdens het jaarlijkse Volksfeest, 

eind september. Mark Schoppers: 
,,Tot vorig jaar vond het buurtfeest 
onder de noemer School- en Volks-
feest plaats. Nu de school verdwijnt 
is het belangrijk dat er toch activitei-
ten voor de Veldhoekse jeugd in de 
buurtschap blijven plaatsvinden.” 
Daarnaast wil de stichting ook ande-
re activiteiten voor de jeugd organi-

seren. Welke? ,,Daar gaan we ons na 
de sluiting van de school mee bezig-
houden. Je kunt denken aan bijvoor-
beeld een dropping, een creatieve 
middag/avond en een discoavond”, 
zo verklaart Sandra Bouwmeester. 
Uitvalsbasis voor die activiteiten 
zou Buurt- en Verenigingsgebouw 
Veldhoek kunnen zijn die achter de 
school staat. Financiële middelen 
wil de nieuwe stichting genereren 
uit onder meer de maandelijkse oud-
papier inzameling die tot 1 augustus 
nog door de ouderraad van de school 
wordt gecoördineerd.

Nieuwe stichting voor Veldhoekse jeugd

Veldhoek Jong & Actief
Veldhoek - ‘Veldhoek Jong & Actief’. Dat is de naam van de nieuwe 
stichting die is voortgekomen uit de Ouderraad van CBS Veldhoek die 
per 1 augustus haar deuren sluit. Ilse Kleijn Winkel, Mark Schoppers 
en Sandra Bouwmeester zijn de initiatiefnemers van de stichting die 
tot doel heeft activiteiten voor de Veldhoekse jeugd te organiseren.

In de zware periode na de diagnose 
kanker hebben veel vrouwen te 
maken met emoties als boosheid, 
verdriet en onzekerheid. Daarnaast 
voelen ze na het ondergaan van de 
behandelingen de druk om ‘gewoon’ 
door te gaan. Voor (ex-)kankerpatiën-
ten is echter niet alleen het overleven 
belangrijk, maar ook de kwaliteit van 
leven. Verwenzorg biedt hen de ont-
spanning die ze op dat moment no-
dig hebben. Het zorgt voor kracht en 
geeft hen het gevoel er te mogen zijn.

Stichting Viva la Donna is een lande-
lijke stichting die zich bezig houdt 
met het welzijn van vrouwen met 
kanker. Dit doet de stichting door ver-
wenprojecten op te zetten, aandacht 
te vragen voor verwenzorg en het ge-
ven van voorlichting. Stichting Viva 
la Donna organiseert eens per jaar 
rond de datum van 29 mei de lande-
lijke Viva la Donna dag. Een verwen-
dag voor vrouwen die getroffen zijn 
(geweest) door kanker, dit ongeacht 
het type kanker. Duizenden vrouwen 
in heel Nederland en zelfs daarbuiten 
met deze ziekte krijgen deze dag een 
gratis verwenmoment  aangeboden 
door verwenbehandelaars. Want ver-
wennen heeft een positief effect op 
de gezondheid en welbevinden.

De verwendag in Vorden wordt ge-
houden op maandag 27 mei op een 
prachtige locatie: de Keuken van 
Hackfort. Het complete dagprogram-
ma zal bestaan uit een schoonheids-
behandeling, voetverzorging, een 
heerlijke massage en/of een kappers-
behandeling maar ook aan een beetje 
creatief vermaak is gedacht door mid-
del van workshops en tevens wordt 
er voor de inwendige mens gezorgd. 

Stichting Viva la Donna ontvangt 
geen subsidies en is daarom afhanke-
lijk van donaties en vrijwillige mede-
werking van particulieren, bedrijven 
en verenigingen. Edith en Melanie 
willen daarom nog even benadruk-
ken dat deze dag niet zonder hulp van 
hun deelnemers, de verwenbehande-

laars, vrijwilligers en donateurs, kan
plaatsvinden. De deelnemers van de 
Viva la Donna dag Vorden 2013 die
zich tot nu toe hebben aangemeld
zijn: de keuken van Hackfort, Salon 
Marianne, Ami Kappers Vorden, Ca-
trien’s Kapperij,  Voetverzorgings-
salon Podi, pedicure Rietje Koeslag, 
pedicure Anita Helmink, Time Out
massage, Overbeauty, YourInnergy, 
Kei-reflex voetreflex, praktijk Jansen 
van den Berg, Haarstudio Marloes,
Marlies Meenks, Schoonheidssalon 
Bjoetie, de Vordense Tuin, Kakelbont
Jacqueline Meijer, Natuurmonumen-
ten, Brasserie Lettink, Bakkerij Joop,
IJssalon Lekker, Reinier en Leonie’s
Groente  Fruit & Traiteur, Smit Wijn-
handel , ’t Wafelhuisje,  Bruna Vor-
den, de Lappengarage, FreeWheel,
Sigarenspeciaalzaak W. Schimmel,
Grand bistro de Rotonde, Etos, City
Bag, SHC, De Eenhoorn, de Gravin
van Vorden, Hotel Bakker, Bleumink,
Kadoshop, Wereld Winkel Vorden,
PraKtima, 1Alert, ErvarenJaren, Tiny
Koning Travel Counsellors, Visser 
mode, Hema Vorden, Siemerink op-
ticien juwelier, Giesen schoenmode,
Galerie de Burgerij en Hotel Hulsman
Valkenburg.  Dankzij hen kunnen we
vrouwen die door kanker zijn getrof-
fen weer laten stralen!

Bent u zelf getroffen door de ziekte of
kent u iemand met kanker die u een
heerlijke verwendag gunt, dan kan u
zich aanmelden. Start van inschrij-
ving is vrijdag 3 mei vanaf 10.00 uur
via telefoonnummer 06-27282952 
(Edith Willems) of via mail vivaladon-
navorden@live.nl. Wacht niet te lang
met aanmelden, er is plaats voor een
beperkt aantal gasten en aanmelding
gaat op volgorde van opgave, waar-
bij wel voorrang wordt gegeven aan
vrouwen die in de afgelopen 5 jaar
zijn getroffen door kanker en die het
afgelopen jaar niet bij de Viva la Don-
na dag Vorden zijn geweest.

Voor overige informatie over Stich-
ting Viva la Donna verwijzen wij u
naar www.vivaladonna.nl

Opnieuw een verwendag voor 
vrouwen met kanker in Vorden

Vorden - Na de succesvolle Viva la Donnadag in Vorden vorig jaar heb-
ben Edith Willems en Melanie Oonk ook dit jaar weer  het initiatief
voor deze jaarlijkse verwendag op zich genomen. Op maandag 27 mei
a.s. wordt er weer gezorgd voor een gevarieerd, ontspannen program-
ma speciaal voor vrouwen met kanker.
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Het mailadres moet zijn: schoolreunie@cbsdeakker-steenderen.nl
dus zonder de puntjes op de u.

Rectificatie mailadres Reünie De Akker
Steenderen - In het artikel over de Reünie van CBS De Akker op 1 juni
is een foutje geslopen in het mailadres.

GEVARIEERD PROGRAMMA
In Hengelo staan veel verschillende 
klassen aan de start. De top van de Ne-
derlandse en Belgische wegracesport 
staat aan de start in de wedstrijden 
voor het ONK en OBK. De volgende 
klassen rijden voor het ONK en OBK, 
Dutch Moto3, Dutch Supersport, 
Dutch Superbikes, Dutch sidecars en 
Classics. Maar hier blijft het niet bij. 
Bij de IRRC, tien jaar geleden begon-
nen als de ‘3 landen cup’,  staan cou-
reurs uit maar liefst zes landen aan 
de start. De IRRC is een competitie 
waarbij er uitsluitend gereden wordt 
op stratencircuits. Grootste kansheb-
bers voor de overwinning in Hengelo 
zijn de Duitsers Didier Grams en de 
Nederlandse HAMOVE-leden Branko 
Sdranov en Frank Bakker. Er wordt 
door de HAMOVE ook naar het ver-
leden gekeken. Zo staat er een Euro-
pese cup (ICGP) waarbij oud-Grand 
Prix-coureurs rijden op de motoren 
van weleer. Dat betekent dat op 11 en 
12 mei de oude 250cc en 350cc twee-
takt machines weer te horen zijn. 
Oude tijden herleven op de Varssel-
ring met de deelnemers aan de Inter-
national Classic Grand Prix. Maar het 
blijft niet bij 250cc en 350cc motoren. 
De vroegere Grand Prix coureurs Eric 
Saul, Guy Bertin, Bernard Fau en de 
Nederlander Johan ten Napel komen 
ook aan de start op de Varsselring”. 
Ook de 50cc motoren zijn in Hengelo 
te zien. De 50cc is de klasse die de Ne-
derlandse wegrace in de jaren zestig 
en zeventig in internationaal verband 
op de kaart zette. Een aantal Neder-
landse en buitenlandse 50cc-rijders 

heeft zich verenigd en treedt onder 
de naam 50cc Classic European Cup 
op bij tal van wedstrijden aan. Ze rij-
den zelfs om een officieus Europees 
kampioenschap. De bekendste deel-
nemers zijn tweevoudig wereldkam-
pioen Jan de Vries en meervoudig GP-
winnaar Aalt Toersen. 

VEEL ACTIVITEITEN VOOR 
KINDEREN
HAMOVE wil altijd een evenement 
organiseren voor het gehele gezin. 
Zo is er op vrijdag en zaterdagavond 
live muziek in de tent op het ren-
nerskwartier. Op vrijdagavond staat 
BPM op het podium en op zaterdag-
avond Kiek now us. Voor de jongste 
bezoekers wordt op zondagmiddag 
de Telekids discoshow georganiseerd. 
Er worden opnamen gemaakt die la-
ter bij RTL8 te zien zijn. Ook is er een 
mini-crossbaan, springkussen en een 
draaimolen. Voor al deze activiteiten 
hoeft geen entree betaald te worden. 

RACES GOED TE VOLGEN 
Om de races goed te kunnen volgen 
heeft de HAMOVE een videowall te-
genover de VIP-tent en de hoofdtribu-

ne geplaatst. Iedereen op de hoofdtri-
bune en in de VIP-tent wordt dus niet 
alleen middels tweede speakers op de 
hoogte gehouden van de gebeurtenis-
sen op het circuit, maar ook middels 
bewegende beelden op de videowall. 
Om de races nog toegankelijker te 
maken heeft HAMOVE de huldiging 
naar de buitenkant verplaatst, zodat 
ook het publiek de huldiging kan bij-
wonen. 

HAMOVE-LEDEN
HAMOVE heeft veel racende leden 
en een groot deel van hen staat in 
Hengelo aan de start. Branko Sdra-
nov en Frank Bakker zijn de groot-
ste kanshebbers voor een plaat op 
het podium. Bakker komt overigens 
uit voor het Hengelose Performance 
Racing Achterhoek van team eige-
naar Tonnie Wassink. Zij staan aan 
de start bij de IRRC. Maar ook bij de 
andere klassen rijden HAMOVE-leden 
mee. De regiorijders zijn de zijspan-
rijders Marcel en Erik Ritzer uit Doe-
tinchem, Dutch Supersport coureur 
Cliff Kloots uit Goor, Joey den Besten 
uit Zutphen en Classic rijder Jarno 
Onstenk uit Eefde.

Motorraces Hengelo Gld, meer 
dan motorraces alleen
Hengelo - Op 11 en 12 mei wor-
den in Hengelo Gld wedstrijden 
voor het ONK (open Nederlands 
kampioenschap, het OBK (Open 
Belgisch kampioenschap), de 
IRRC (International Road Racing 
Championship), de ICGP (Interna-
tional Classic Grand Prix) en de 
50cc Classic European Cup. Naast 
het racegeweld op de baan is er 
ook naast de baan weer van alles 
te beleven.

Foto, Henk Teerink.

De kampen van het CJV zijn voor al-
le jeugd! Alle kinderen in de leeftijd 
van 6 tot en met 16 jaar uit de ge-
meente Bronckhorst en omgeving 
kunnen zich opgeven voor de kam-
pen. Er zijn op dit moment al meer 
dan 150 aanmeldingen en maar 
liefst drie kampen van het CJV zijn 
binnen de eerste maand van de in-
schrijvingen al vol geboekt. Daarom 
heeft het bestuur besloten om een 
extra kamp te organiseren: Kamp D.

Kamp D 
Aangezien de grootste groep aan-
melding zijn van kinderen in de 
leeftijd van 8 t/m 12 jaar is er be-
sloten om een kamp te organiseren 
voor kinderen in die brede leeftijds-
categorie. Aangezien het kampter-
rein er voor kamp A, B en C toch 
al staat, wordt kamp D aansluitend 
aan kamp C gehouden. De datum 
van dit kamp is van dinsdag 6 au-
gustus t/m zaterdag 10 augustus.

X-Camp 
Speciaal voor de jeugd van 13 tot en 
met 16 jaar is er een uitdagend pro-
gramma opgezet met diverse out-
door-activiteiten zoals bijvoorbeeld 
wandklimmen, abseilen en kanoën. 
En om het kamp extra spannend 
te maken zijn er speciale plekken 
in Nederland uitgezocht waar het 
kamp opgeslagen wordt en waar de 
nacht wordt doorgebracht. Voor de 
aanmeldingen voor het X-Camp is 
er gezien de samenstelling van het 
huidige aantal deelnemers nu, op 
het moment van schrijven van dit 
persbericht, nog mogelijk om 2 ex-
tra jongens toe te laten tot dit kamp.
De kampen zijn verdeeld in ver-
schillende categorieën:
* Kamp A: maandag 22 t/m zater-
dag 27 juli (8 t/m 10 jaar). * Kamp 
B: maandag 29 juli t/m zaterdag 3 
augustus (10 t/m 12 jaar). * Kamp C: 
zaterdag 3 t/m dinsdag 6 augustus 
(6 t/m 8 jaar). * Kamp D: dinsdag 6 
t/m zaterdag 10 augustus (8 t/m 12 
jaar). * X-camp: zaterdag 27 juli t/m 
zaterdag 3 augustus (12 t/m 16 jaar).

Website
Twijfel jij nog om mee te gaan en ben 
je nieuwsgierig wie zich al opgegeven 
heeft voor de kampen? Dan kun je op 
de website www.cjvzomerkampen.
nl zien wie zich al opgegeven heeft. 
Hier vindt je ook het online aanmeld-
formulier voor deelnemer of vrijwil-
liger. Wil jij op de hoogte blijven van 
het laatste nieuws? Volg het CJV dan 
op twitter via @cjvzomerkampen of 
‘like’ de Facebook-pagina via: www.
facebook.com/cjvzomerkampen.
Voor meer informatie www.cjvzo-
merkampen.nl of neem contact op 
met Mark Eenink, info@cjvzomer-
kampen.nl of tel. 0575-461336.

Grote animo CJV Zomerkampen 2013
Opgave kinderen in de leeftijd 
6 t/m 12 jaar nog volop mogelijk
Bronckhorst - Ook dit jaar staat 
stichting CJV Zomerkampen 
Bronckhorst weer garant voor 
leuke en actieve kampen in de 
zomervakantie. Al meer dan 40 
jaar gaan er vele kinderen mee 
met de kampen. Generaties 
zijn opgegroeid met de alom 
bekende blauw/witte tenten die 
opgesteld staan in een weiland 
met een bosrijke omgeving. En 
dat is ook niet vreemd want het 
programma zit vol activiteiten 
waardoor de kinderen zich het 
hele kamp prima vermaken. Er 
zijn speurtochten uitgezet, er 
wordt gezongen bij het kamp-
vuur, er worden diverse spelle-
tjes in het bos en op het kamp-
terrein gespeeld.

PV De IJsselbode Steenderen
Op zaterdag 27 april vlogen de duiven 
van PV De IJsselbode vanaf WOLVER-
TEM. De duiven werden gelost om 
11.00 uur bij een koude NNO wind. 
De eerste duif werd geklokt om 13.23 
uur bij Ria Luesink. Uitslag: Ria Lue-
sink (8/14) 1 6 7 10 11 12 14 16, Herf-
kens J. (1/10) 2, Kelderman G.H.H. 
(5/9) 3 4 8 19 20, Hulshof H. (1/10) 5, 
Tankink TH.H.M. (2/13) 9 18, Dieks H. 
(3/17) 13 15 17, Stoel G. (1/9) 21. De 
bloemenprijs viel op de 15e plaats 
voor dhr. H. Dieks.

PV De Koerier Zelhem
Van duivenvereniging De Koerier uit 
Zelhem werden zaterdag 27 april van 
22 deelnemers 261 duiven gelost in 

ST. TRUIDEN. Om 11.00 uur was de 
lossing met N-NO wind en 11 graden. 
Uitslag: H. Wassink (16/23) 1 3 4 5 6 7 
9 10 22 23 35 36 37 52 54 65, A. Kam-
perman (12/24) 2 11 12 14 17 19 20 24 
29 38 47 63, Comb. Menkhorst (7/15) 
8 44 46 50 58 59 60, Gerrie Niesink 
(6/15) 13 33 34 41 56 61, Mathilde 
Velthorst (1/10) 15, J. Wassink (6/14) 
16 18 26 27 48 49, Wilma Meijerman 
(3/10) 21 40 51, E. te Pas (3/21) 25 39 
57, R. van Aken (3/10) 28 31 53, H. Ee-
nink (3/16) 30 43 45, S. Gemmink (1/9) 
32, G. Dijcker (2/18) 42 64, R. Jansen 
(1/9) 55, N. Eulink (1/5) 62, F. Meijer-
man (1/6) 66.

PV Vorden
Na een warme donderdag, volgde een 

kletsnatte vrijdag en de stemming 
onder de leden was niet bijster. De 
te verwachten weersgesteldheid was 
hier debet aan. Sommige hadden de 
duiven thuis gelaten, anderen dach-
ten al aan een vlucht op zondag. 
Maar zie wat je er van op aan kunt, 
licht bewolkt, zon en een matig n.n.o. 
windje. De 183 duiven van PV VOR-
DEN werden 27 april om 11.00 uur 
gelost in ST. TRUIDEN, BELGIE. Dit 
was tevens de eerste afdelingslossing. 
Met een snelheid van ongeveer 73 
km per uur, was het good old Theo 
Berentsen die een van zijn duiven als 
een streep naar binnen zag schieten 
en hiermee de bloemen voor zijn 
meissie opeiste. Al met al een snel 
verlopen vlucht. Op naar de volgende 
week. Uitslag: T.J. Berentsen 1 3 13 
19, Ashley Eykelkamp 2 4 5 7 8 21 40 
42 43 44, D.J. Gotink 6 9 10 24 26 31 
36 41, R. de Beus 11 12 20 38, Marc 
Tiemessen 14 16 25 30 35 37, Roy 
Schipper 23, H.B.M. Hoksbergen 15 
17 18 22 28 32 33 45 46, W.J.S. Ver-
beek 27 29, H.J Stokkink 34, Martijn 
Schuerink 39.

PV Steeds Sneller Hengelo
Ook de duiven van Steeds Sneller ver-
trokken zaterdag 27 april om 11.00 
uur vanuit ST. TRUIDEN. Ditmaal 110 
duiven van 12 liefhebbers uit Hengelo 
en omgeving aan de startlijn. De snel-
ste duif van PV Steeds Sneller was de 
12-769 van G. Kempers, op de voet ge-
volgd door de duif van A.H.J. Peters. 
Er stond een wind uit Noord, rond 
kracht 2. Uitslag: G. Kempers (9/13) 
1 3 4 8 11 16 17 22 25, A.H.J. Peters 
(5/11) 2 6 19 20 23, Comb. Borneman 
(2/7) 5 26, R. Koers (5/20) 7 9 13 14 24, 
Brom en Brom (1/10) 10, G. Duitshof 
(3/16) 12 21 28, V.C.J. van Melis (2/10) 
15 18, S.E.J. Bergervoet (1/4) 27.

Duivenberichten 27 april

Bronckhorst - Uitslagen van wedvluchten van de vier duivenverenigin-
gen in de gemeente Bronckhorst: PV De IJsselbode uit Steenderen, PV 
De Koerier uit Zelhem, PV Vorden en PV Steeds Sneller Hengelo Gld. 
Zaterdag 27 april werd gevlogen vanuit Wolvertem en St. Truiden.

Duivenliefhebbers van Steeds Sneller Hengelo Gld. proosten op de goede afloop.

Net als vorig jaar heeft Gelderesch 
Reizen speciaal voor Reurpop een 
busschema opgesteld, een retourtje 
Reurpop inclusief entree kost slechts 
vijftien euro. Zie voor meer informa-
tie de Reurpoppagina in dit blad. Ver-
der zijn kaarten voor Reurpop weer 

te verkrijgen via onze vertrouwde
verkoopadressen. Hiervoor kunt u te-
recht bij alle Focus Fashion vestigin-
gen en Everwennink in Ruurlo. 

Kijk op www.reurpop.nl voor meer
informatie.

Reserveer ook online de Reurpopbus
Kaartverkoop Reurpop 
gaat van start!
Ruurlo - Vanaf 1 mei is het weer mogelijk om kaarten te kopen voor
de zesde editie van het Reurpopfestival. Tijdens dit driedaagse muziek-
evenement, dat gehouden wordt op 7,8 en 9 juni treden fantastische
bands en acts op. Op het programma staan Kensington, Boh Foi Toch,
Vato Gonzalez, Gerard Ekdom, De Daltons, De Sleppers en Vele anderen!

Zo zal de vocal-groep Full House, 
die onder leiding staat van Lucian 
Venderink, haar medewerking ver-
lenen. Ook de deelnemers aan een 
workshop Stemvorming, die afgelo-

pen maand werd gegeven, leveren 
een bijdrage aan de avond; zij zingen
een lied van Mozart. Daarnaast zul-
len er verhalen en gedichten worden
voorgedragen. 

Het wordt al met al een zeer afwisse-
lend programma, gebracht door jon-
geren en ouderen, met liederen van
Schubert tot Franse chansons en van
Mozart tot Maria Mena, met daarbij
piano- en klarinetmuziek. De avond
begint om 20.00 uur in Het Anker te
Steenderen. De entree is vrij.

Op vrijdagavond 24 mei
Zangavond in Het Anker 
te Steenderen
Steenderen - Alweer voor de derde 
keer organiseert Lucian Vender-
ink op vrijdag 24 mei een zang-
avond in het Anker te Steende-
ren. Hierbij wordt medewerking 
verleend door haar leerlingen, 
maar ook andere gastzangers en 
zangvrienden zullen optreden.



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

De overige prijswinnaars hebben 
inmiddels persoonlijk bericht ge-
had: cadeaubon Het Kniphuus - C. 
Schierboom & R. Wichgers, cadeau-
bon Haarstijl Edith – Annemien Jan-
sen, cadeaubon Kunsthandel Baak 
– Francis van Ampting, dinerbon 
Grillrestaurant Pepe – W. Stienezen, 
cadeaubon Installatiebedrijf Mar-
ketz – Willy Kobussen, autopech-

set Alpha Romeo Autobedrijf Kluit 
– Erica Veenhuis, COOP Aalderink 
levensmiddelenpakket – M. Fok-
kink, bouwlamp van Bouwmarkt de 
Tolbrug – Dieta Onderwater, woon-
cheque Colors@home Gosselink – 
Irma Memelink, fotocamera Eliesen 
Elektra – Imke Driessen, handpomp 
Verhey Toldijk – Bart Boenink, ci-
trus pers-karaf Euronics Rutjes – 

Wigert Willemsen, badhanddoek 
Euronics Rutjes – H. Heldoorn, gra-
tis waardebepaling woning Streek-
makelaars – Karin Derksen, abonne-
ment autowasprogramma Autobe-
drijf Melgers – Gerrie Gal, tegoedbon 
kinderuitje 10 kinderen ‘Blussen in 
Baak’ – Geert Wichman, USB geheu-
genstick 16 GB IJssel Computerser-
vice – Engelien Hendriks, reissetje 
Travelcounsellor Joke van der Kolk 
- H.J. Hulshof, Jacqueline Rekswin-
kel, Gerd Terhorst, A. Garretsen en 
J. Snelder, bierpakket Brouwerij Ro-
denburg – Angeline Jansen en Hors-
tink appelsap 5 ltr bag-in-box – Dhr. 
G. Rutjes.

Prijswinnaars Open Bedrijvendag 
Steenderen bekend

Steenderen - Op de Open Bedrijvendag op 21 april was er behalve veel 
te zien en te proeven, ook veel te winnen. Door het inleveren van de 
flyer of het invullen van de prijsvraag maakte men kans op een van 
de 25 prijzen die beschikbaar werden gesteld door de deelnemende 
bedrijven. De hoofdprijs, een tablet namens de Steenderense Onderne-
mers, werd gewonnen door mevrouw Hillie Harmsen uit Steenderen.

Hillie Harmsen neemt hoofdprijs in ontvangst van Hilda Rutjes namens de SOV.

Na een woordje van Irene Burger, 
coördinator van de werkgroep, komt 
een eerste poëtische verrassing: Ver-
ena op ten Noort. Zij heeft inmiddels 
bekendheid in binnen en buitenland 
(New York) en de commissie is dan 
ook blij dat zij komt. Speciaal voor de 
Kunst10daagse schrijft ze een nieuw 
gedicht, waarmee ze de Kunst10daag-
se opent. Het koor Njoy Achterhoek 
is een barbershop/closeharmonykoor. 
Zij zingen veel Engelstalig, en don-
derdag ook een aantal Nederlandse 
liedjes. Het belooft een prachtig ge-
heel te worden. De Kunst10daagse 
Bronckhorst vindt plaats onder ver-

antwoordelijkheid van het bestuur
van de Stichting Kunst & Cultuur
Bronckhorst. Marchien Oosterhuis, 
secretaris van dit bestuur zal na haar
speech een toast uitbrengen op de
Kunst10daagse 2013. Daarna is het
tijd voor een drankje en ontmoeting. 
Allen die zich betrokken voelen bij
de Kunst10daagse zijn van harte wel-
kom in het gemeentehuis, Elderink-
weg 2, 7255 KA Hengelo Gld.

Kunst10daagse Bronckhorst 
wordt feestelijke geopend 
in Hengelo
Hengelo - In het Gemeentehuis 
van Bronckhorst wordt donder-
dag 2 mei van 17.00 tot 19.00 uur 
de Kunst10daagse 2013 geopend. 
Het wordt een gezellige inloop 
met een muzikaal welkom. De ce-
remoniemeester zal deze feeste-
lijke bijeenkomst introduceren.

Pax A1M gaan dit voorjaar voor het 
kampioenschap in de 2e klasse 2, 
waar ze momenteel ongeslagen glori-
eus aan kop gaan. Pax A1M zijn dan 

ook zeer verheugd met de nieuwe 
trainingspakken. Op de foto staan, 
bovenste rij (vlnr): Femke Wissels, 
Irene Nijenhuijs, Daphne Sessink en 

Marieke Bobbink. Middelste rij (vlnr): 
Frank Ridderhof, Dave van Aken, 
Marlou Groot Jebbink, Eva Eerens, 
Anniek Hermans, Dianthe Sasse en 
Jan Menkveld. Onderste rij (vlnr): Li-
anne Jansen, Sanne Buunk, Amber 
Thüss, Sharona Burghardt en Melissa 
Burghardt.

Jan Menkveld, Auto Ridderhof en 
Van Aken Verbouw doen het weer!

Naast het sponsorschap van Pax Vr1, hebben Jan Menkveld, Auto Rid-
derhof en Van Aken Verbouw óók Pax A1M in nieuwe trainingspak-
ken gestoken!

Tussen 9.00 en 10.00 uur is er de 
mogelijkheid om een rondje Bek-
veld te fietsen, maar dit kan ook 
nadat de dieren hun ontbijt hebben 
gekregen. Tegen 10.00 uur worden 
de dieren gevoerd waarbij de hulp 
van kinderen gewenst is. 
De biggen, het varken, de cavia’s, 
de konijnen, de geiten, de ezels, 
kortom alle dieren willen ook een 

ontbijt en vele kinderhanden maakt 
licht werk. Dus kom allemaal om 
ook te kunnen zien dat elk dier 
weer ander eten krijgt.

Nadat de dieren gevoerd zijn is er 
de mogelijkheid om een rondje 
Bekveld te fietsen, wel zelf voor 
fietsen zorgen, routebeschrijving is 
beschikbaar. Deze tocht is ongeveer 
14 km lang en laat de mooie plek-
jes van Bekveld zien. Eenmaal moe 
maar voldaan terug dan kunnen de 
kinderen lekker spelen en de ouders 
of grootouders zich tegoed doen aan 
een lekkere kop koffie of thee met 
huisgemaakte kruidkoek of cake. 
Mooier kan de dag toch niet worden 
begonnen? Ontdek het zelf bij kin-
derboerderij Feltsigt aan de Bekveld-
seweg 5 te Bekveld. Kijk op www.
feltsigt.nl voor de routebeschrijving 
en informatie over Hemelvaartsdag.

Hemelvaartsdag bij 
kinderboerderij Feltsigt
Bekveld - Dauwtrappen, entree, 
ontbijten, dieren voeren en spe-
len en dat allemaal voor een 
klein bedrag per persoon.Waar 
is dat nog te vinden? Bij kinder-
boerderij Feltsigt is die moge-
lijkheid er op Hemelvaartdag 9 
mei. Wat is er nou mooier om 
de dag goed te beginnen door 
bij de dieren te ontbijten vanaf 
8.00 uur tot 9.00 uur met een 
vers gekookt eitje.

Uitslag van de derde competitieavond 
van de zesde ronde van Bridgeclub 
Bronkhorst gespeeld op woensdagdag 
24 april 2013 te Toldijk.
A-lijn: 1. Ruud Bijloo & Miguel Men-
des de León 66,67%; 2. Dini Mijnen & 
Herman Stapelbroek 63,02%; 3 Will 
Snelder & Bert Botschuyver 60,94%. 
B-lijn: 1. Aartje Bernards & Pop Gri-
zell 64,58%; 2. Karen Notten & Joop te 
Veldhuis 56,25%; 2. Fien & Henk Bie-
zeman 56,25%. C-lijn: 1. Ans Knaake 

& Leida Pennekamp 65,22%; 2. An-
nie Hartman & Jos Jehee 54,86%; 2
Riet Niesink & Riekie Nieuwenhuis
54,86%.
Donderdag 2 mei spelen we de derde
avond van deze laatste competitie-
ronde. Kunt u de komende avond
niet aanwezig zijn? Meldt u zich dan
zo snel mogelijk af. U doet dat met
een sms naar 06-28633453 (inspreken
lukt niet!) of door te mailen naar 
bcbronkhorst@hotmail.nl

B R I D G E N   I N   T O L D I J K

Op maandag 13 mei komt dhr. Jaap 
van Gijssel, van de Vrijzinnige Ge-
loofsgemeenschap Hengelo, iets ver-

tellen over hun activiteiten. Ds. D.
Engelage uit Drempt zal op 20 mei 
(2e pinksterdag) een overdenking 
houden. Het programma 

‘De Muzikale Ontmoeting’ wordt 
iedere maandagavond tussen 19.00 
en 20.00 uur uitgezonden via Radio
Ideaal. De kabelfrequenties van Radio
Ideaal zijn voor heel Oost-Gelderland:
FM 91.1 of 94.00. De etherfrequenties
zijn 105.1 t/m 107.7 en via internet:
www.ideaal.org

Kerk en radio
Zelhem - In het interkerkelijke 
programma “De Muzikale Ont-
moeting “ bij Radio Ideaal zijn 
voor de komende uitzendingen 
weer studiogasten uitgenodigd. 
Mw. Carla Groot Roessink uit 
Hengelo zal in de uitzending van 
maandag 06 mei enkele gedich-
ten voordragen.

Bronckhorst - Op de mooie locatie 
Beekstraat 10 te Hengelo (Gld.), in het 
buitengebied, willen Jolanda Arnzt 
(schilderijen) en Annelies Wolbrink 
(beelden) iedereen uitnodigen om 
een kijkje te komen nemen tijdens 
de kunst10daagse van Bronckhorst.

K u n s t 1 0 d a a g s e
Deze vindt plaats van 3 t/m 12 mei.
De expositie van Jolanda en Annelies
is dagelijks te bezoeken van 11.00 tot
17.00 uur. 

Voor meer informatie www.kunst-
10daagsebronckhorst.nl locatie 37.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Boek:
1. Buik. “Zee hef piene in de boek.”
2. “Zich in de boek bieten.” Zich in de neste werken. “He’j 

oe met dat wark in de boek ebettene, dat ha’k wal edach.”

 B. Vernul: “Argens vernul van hemm.” Ergens begrip, 
verstand, benul van hebben. “Door hef e helendal gin 
vernul van.”

 C. Röste: “In de röste kommen.”Tot rust komen. “At ze ’t 
volle pond ehad hebt, komt ze in de röste,” zeg i’j um an te 
geven dat delen noa sex röstig wodt.”

Met pure passie voor authentieke 
muziek, een karakteristiek stemge-
luid en teksten recht uit het hart, 
spelen de Living Room Heroes songs 
over de dagelijkse beslommeringen 
van het leven. Ze gebruiken daarvoor 
basisingrediënten uit onder andere 
country, soul, jazz en blues en daar-
mee weten ze hun nummers op ge-
heel eigen wijze gestalte te geven.
U kunt wekelijks de uitzendingen 

van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ gratis bijwonen of beluisteren via
Radio Ideaal en de livestream website
Radio Ideaal.

Bands en artiesten die ook live in het
programma willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org 
Postbus 50, 7020 AB Zelhem.

Living Room Heroes bij 
live@ideaal

Zelhem - Woensdagavond 8 mei spelen de ‘Living Room Heroes’ tussen
20.00 en 22.00 uur live in het programmalive@ideaal, dat vanuit Café
‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

Het zal een gezellige dag worden, 
waar allerlei huisraad of tweede-
hands spullen mogen worden aan-
geboden. Denk aan curiosa, kleding, 
speelgoed, antiek, cd’s, dvd’s, kleine 
meubelen enzovoorts. De bedoeling 
is om rechtstreeks vanuit de koffer-
bak de spullen aan de man te bren-
gen, op de door de organisatie aan-
gewezen (ruime) plek. Er zijn deze 
dag leuke acties van verschillende 
ondernemers. Geschenkenhuis Beu-
seker heeft Dokter Bibber spellen, 
fraaie zeephangers en veel keus in 

bloemen, planten en heel veel perk-
goed van Bloemenboerderij Groot-
Roessink uit Hengelo Gld. Drogisterij 
de Vijzel biedt Funtattoos aan, die 6 
dagen blijven zitten, Mooie tas kopen 
heeft nieuwe chunks, armbanden 
en tassen. De Kruisbrink uit Toldijk 
neemt verse producten, zoals aard-
beien mee. Wim Jansen is aanwezig 
om tweedehands boeken te verkopen 
voor de Stichting Bukas Palad.
COOP Aalderink zal ook aan de Land-
lustweg verrassend uitpakken. Au-
tobedrijf Melgers biedt deze dag de 

ruitenvloeistof vanuit de kofferbak 
tegen een superprijs aan. Bij Kap-
salon Suzan is een kinderknipdag. 
COOP Aalderink en RTV Rutjes Eu-
ronics hebben ook in hun winkels 
leuke Moederdag acties. IJsboerderij 
De Steenoven uit Hummelo staat er 
met de ijscokar. Bij Beuseker wor-
den poffertjes en wafels gebakken en 
de koffie staat gratis klaar. Aan een 
springkussen voor de kids is natuur-
lijk ook gedacht. ‘s Middag wordt er 
voor de kinderen een Moederdag Vos-
senjacht gehouden! Het SamenLoop 
voor Hoop team van de Ned. Herv. 
Kerk te Steenderen organiseert dit sa-
men met Geschenkenhuis Beuseker, 
waar de kinderen zich kunnen ver-
zamelen. Meer informatie over deze 
dag op www.beuseker.nl

Kofferbakmarkt en Moederdag Vossenjacht 11 mei
Gezelligheid en activiteit aan de 
Landlustweg in Steenderen

Steenderen - Voor de gezellige kofferbakmarkt die door Geschenken-
huis Beuseker en Drogisterij de Vijzel op zaterdag 11 mei (9.00-16.00 uur) 
wordt georganiseerd aan de Landlustweg zijn al veel aanmeldingen bin-
nen, maar er zijn nog plekken beschikbaar. Ook verschillende onderne-
mers verlenen hun medewerking en er is een Moederdag Vossenjacht.

Vincent, Harold, Ans, Elly, Suzanne en Dick doen mee met de activiteiten aan de Landlustweg.

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag is 
al een lang bestaande traditie. ’s Mor-
gens in het donker opstaan en dan bij 
het begin van de dageraad naar het 
gewenste doel wandelen of fietsen. 
Voor enkele molenaars van de Bronk-
horster Molen is dauwtrappen op He-
melvaartsdag dit jaar aanleiding om 
te gaan ‘Dauwdraaien’ met de molen.
Op woensdag 8 mei om circa 18.00 
uur zal de molen in werking worden 
gezet en deze zal dan bij voldoende 
wind de gehele nacht doordraaien 

tot Hemelvaartsdag omstreeks 18.00 
uur. De eerste dauwtrappers zullen 
hun ogen dan ook niet geloven als 
zij bij het ochtendgloren de molen in 
werking zien.
Belangstellenden kunnen de molen 
bekijken, er wordt uitleg gegeven 
over de molen en er zijn vele molen-
producten te koop. Voor de bezoe-
kers van de molen heeft Stichting 
De Bronkhorster Molen iets leuks in 
petto. Degene die tijdens deze draaiu-
ren donateur van de Stichting wordt, 
krijgt een gratis kop koffie met cake 
en een pak pannenkoekenmeel van 
de molen. De Bronckhorster molen is 
te vinden aan de Spaensweertweg 1 
tussen Steenderen en Bronkhorst. 
Meer informatie is te vinden op 
www.bronckhorstermolen.nl

Dauwdraaien bij de 
Bronkhorster Molen
Steenderen/Bronkhorst - Hemel-
vaartdag, 9 mei, is de Bronkhor-
ster Molenextra 24 uur geopend. 
Dan is er het zogenaamde Dauw-
draaien, waarbij de molen ge-
opend is van schemer tot schemer.

Afhankelijk van ervaring kan men 
in verschillende klassen deelnemen. 

Voor de beginners is er een C- klasse. 
De start is ‘s middags vanaf het club-
huis van de Graafschaprijders aan de 
Eikenlaan 2a in Vorden (buurtschap 
Kranenburg).

De rit heeft een lengte van 50 kilome-
ter.

Bevrijdingsrit VAMC 
De Graafschaprijders
Vorden - VAMC De Graafschap-
rijders organiseert zondag 5 mei 
een auto- oriëntatie- en puzzelrit. 
Deze ‘Bevrijdingsrit’ is uitgezet 
door Harm Cortumme.

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

De opbrengst van het evenement 
komt ten goede aan SamenLoop voor 
Hoop Bronckhorst en Alpe d’huzes 

Team Bronckhorst. Beide organisa-
ties zetten zich in voor KWF Kanker-
bestrijding. De dag wordt georgani-

seerd in samenwerking met Feestival
Hengelo en Bar-Discotheek de Zwaan.
Als voorproefje hebben de heren van
Alpe d’huzes Team Bronckhorst al-
vast geposeerd op de plaats waar op
9 mei het glazen huis zal komen te 
staan.

Alpe d’huzes Team Bronckhorst 
op de plaats van het Glazen Huis

Hengelo - Hemelvaartsdag Serious Request op 9 mei in het centrum 
van Hengelo. Tijdens Hemelvaartsdag zal er in Hengelo een echt glazen 
huis staan.



VERVOERSPARTNER

         za 9 juni zo 10 juni

Route 1

Lievelde   NS station      19.15 uur  13.15 uur

Lichtenvoorde   Bushalte bij gemeentehuis    19.25 uur  13.25 uur

Zieuwent   Kerk       19.35 uur  13.35 uur

Mariënvelde   Cafe Wieggers      19.45 uur  13.45 uur

Aankomst Reurpop        20.00 uur  14.00 uur

Route 2

Zelhem    Sporthal de Pol      19.20 uur  13.20 uur

Keijenborg  Cafe Winkelman     19:25 uur 13:25 uur

Hengelo Gld.   Kerk       19.35 uur  13.35 uur

Vorden    NS station      19.50 uur  13.50 uur

Aankomst Reurpop        20.00 uur  14.00 uur

Route 3

Lochem    Bushalte Graafschapterrein / Prins Bernhardweg  19.40 uur  13.40 uur

Barchem   Rest. In de Groene Jager, Barchemseweg   19.50 uur  13.50 uur

Aankomst Reurpop        20.00 uur  14.00 uur

Route 4

Eibergen   Bushalte de Viersprong     19.20 uur  13.20 uur

Neede    Busstation     19.30 uur  13.30 uur

Borculo    Busstation      19.45 uur  13.45 uur

Aankomst Reurpop        20.00 uur  14.00 uur

Route 5

Groenlo    Busstation      19.30 uur  13.30 uur

Beltrum    Café Dute / Mariaplein     19.45 uur  13.45 uur

Aankomst Reurpop        20.00 uur  14.00 uur

Vertrektijd vanaf Reurpop       01.30 uur  20.00 uur

Prijzen    € 15,00 p.p. incl entree en vervoer   Servicekosten online verkoop: 

   € 10,00 p.p. alleen vervoer   € 1,20

Reurpop Pre-party wordt mogelijk gemaakt door :

7 JUNI: REURPOP PRE-PARTY

LET OP!

REURPOP.NL
ONLINE RESERVEREN NOODZAKELIJK :

BESLOTEN FEEST

DJ TIM LITTLE & CRYSTAL DREAM (U2)

KAARTVERKOOP

MEDIAPARTNER
Staat jouw woonplaats er niet bij? Bel Gelderesch Reizen (0544-476240)

Op vrijdag 7 juni wordt na het 

succes van vorig jaar weer de 

Reurpop pre-party georgani-

seerd. Deze avond dient als 

opwarmertje voor het festival-

weekend en kaartjes voor dit 

feest zijn niet te koop. De 

toegangskaarten zijn alleen 

exclusief te verkrijgen!

Ben jij benieuwd hoe je aan 

kaartjes kunt komen voor deze 

avond? Houd dan Reurpop via 

Facebook en Twitter in de 

gaten of zoek contact met één 

van de partners van Reurpop. 

Start kaartverkoop 1 mei!

REURPOP.NL

7, 8 & 9 JUNI
VATO GONZALEZ, KENSINGTON, 

BOH FOI TOCH, GERARD EKDOM
                                                              EN VELE ANDEREN
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Hekwerken en Omheiningen

20 jaar Aalberts Stoffeerderij
De hele maand mei profiteert u van

20 % korting
op alle stoffen en werkloon.

Sla uw slag!
Vraag vrijblijvend een offerte.

Patronaatsstraat 33, 7131 CE  Lichtenvoorde

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

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

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

GroenRĳ k Doetinchem  Wassinkbrinkweg 2
0314-621021  groenrĳ k.nl

Mini Petunia, Verbena, 
Lobelia en Helichrysum.
3 soorten per pot.  
Hanging Basket ø 25 cm. 
Per stuk

van 14,99Cvoor 

9,99

Zomerbloeiers in 
hanging basket

wk 18. Geldig van 02-05 t/m 08-05. OP=OP

      The 
Hurricanes

Rock & Roll
Hemelvaartsdag 

9 mei 2013

Regio Bronckhorst Makelaardij

Perceeloppervlakte ca. 1.050 m²
 

NIEUW IN 
VERKOOP:
Sint Janstraat 50 
Keijenborg



Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!

IJssel
computerservice

*

*

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.
BRANDENBARG V.O.F.
Halseweg 38 • 7021 HX Zelhem
tel.: 0314-622267 • fax: 0314-620066

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Merk/Model Bj. Km. Kleur Uitv. Prijs
Citroën  C2  1.4i Vtr jan-06 65.536 Grijs metallic Hatchback € 5.750
Citroën  Saxo  1.1i Furio mrt-01 160.481 Rood metallic Hatchback € 2.000
Citroën  Xsara  1.6i 16v Ligne Prestige jan-01 137.500 Grijs Hatchback € 2.000
Citroën  Xsara  1.6i 16v Ligne Prestige jul-01 211.600 Grijs Hatchback € 1.750
Fiat  Panda  1.2 8V Emotion Clima jan-08 63.325 Beige metallic Hatchback € 6.250
Ford  Focus  1.6 16v Trend dec-10 67.276 Grijs metallic Hatchback € 12.250
Ford  Focus  Wagon 1.6 16v Futura Business Nav jan-08 112.488 Zwart metallic Stationwagon € 9.250
Hyundai  Getz  1.4i 5drs. Active cool jan-07 42.752 Grijs metallic Hatchback € 6.250
Hyundai  i10  1.1 5drs. Active Cool jun-08 31.827 Blauw metallic Hatchback € 6.500
Hyundai  i10  1.25i 5drs. I-catcher Airco apr-10 71.925 Rood Hatchback € 7.750
Opel  Corsa  1.4 16v 5drs. Enjoy Navigatie okt-08 101.482 Zwart Hatchback € 9.250
Renault  Scénic  1.6 16v Expression Luxe LPG-G3 mei-04 198.087 Groen metallic MPV € 4.500
Suzuki  Alto  1.1 5drs. Glx Spirit mrt-05 82.109 Zwart Hatchback € 4.000
Suzuki  Swift  1.3 Shogun apr-08  138.291 Oranje metallic Hatchback € 6.250
Toyota  Yaris  1.0 Vvt-i 3drs. Idols mrt-04 110.602 Grijs metallic Hatchback € 5.600
Volkswagen  Golf  1.6 5drs. airco, cruise, stoelverwarming mrt-08 93.922 Zwart metallic Hatchback € 13.750
Volvo  940  Estate 2.3 Automaat Comfort-line Airco jun-96 292.326 Grijs metallic Stationwagon € 2.500

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond Tel. (0575) 44 16 21

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

Peugeot  207  1.4 Vti
3drs. X Line, feb-10, 86.997, 

Zwart metallic, Hatchback  € 9.250

Peugeot 207 1,6
120 pk VTI XS Pack 
05/2007 63.000 km

€ 7850,00

Citroen 2cv6 Rood volledig gerestaureerd 1986 33.000 km € 11750,-
Peugeot 107 Sublime 1,0 12v 2010 41.000 km € 6900,-
Mitsubishi Space Star autom. 1,6 Airco PDC 11/2003 143.000 km € 4450,-

Zutphen-Emmerikseweg 113, Baak. Tel. 0575- 44 14 48 / 06-21842167
www.autobedrijfwisselink.nl
ONDERHOUD ALLE MERKEN

Opel Astra 1.6 5-drs edition
2002   € 3.850

Peugeot 206 1.4 3-drs 2004 3950
VW Tiguan 1.4 Tsi 110 kw 4-motion 2008 18950
Peugeot 307 sw 1600-16v Premium 2006 7950
VW Jetta 1600 Trendline 2006 8950
Peugeot 307. 1.4 Break 2002 3650
Peugeot 307. 1.6 Sw Premium 2006 7950
Opel Vectra 2200-16V autom. Elegance 2005 7950
Opel Vectra 1900 CDTI GTS Business 2007 9950
Chevrolet Trailblazer 4200 LTZ automaat 2004 9950
Chrysler 300 C Touring 3.0 CRD 2006 13950
Mitsubishi Outlander 4wd 2.4 Sport 2004 9950
Mini Cooper 1600-16v 2004 9950
Mercedes C combi classic 2004 9950
Mercedes ML 270 cdi automaat 2003 7950
Mercedes sprinter 218 cdi dubb. Cab automaat 2007 17500
Volvo V 70 2.4 T Comfort 2001 5950

M
M Autobedrijf

Melgers
BMW Z3 Roadster 1.8 Basis 101.001 km 1998 € 6.950
Citroen C3 1.4i Ligne Business 44.780 km 2011 € 13.150
Daihatsu Sirion 1.0 12v Trend 78.809 km 2007 € 6.750
Hyundai Atos 1.1i 5drs. Dynamic 17.928 km 2007 € 4.750
Hyundai Santa Fe 2.7i V6 4wd Autom. Prem. 7-p 126.035 km 2007 € 14.950
Kia Picanto 1.0 5drs. EX Sport 77.378 km 2004 € 4.750
Peugeot 508 SW 1.6 Thp 16v 25.376 km 2011 € 22.950
Seat Leon 1.4 Tsi 5drs. Sportstyle 124.325 km 2008 € 11.750
Skoda Fabia 1.4 16v Spirit 57.516 km 2007 € 7.950
Toyota Aygo 1.0 12v 5drs. Comfort 98.357 km 2009 € 7.500
Toyota Corolla Verso 1.8 16v Sol Cruise 5-pers. 99.170 km 2007 € 14.950
Toyota RAV4 2.0 Vvt-i Automaat4 X-style 90.382 km 2008 € 20.750
Volvo V70 2.0 107KW 156.055 km 2009 € 17.250

Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

Volkswagen
Polo

1.4 3-drs. basis,
1997, 148.168 km

€ 1.750



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

CONSTRUCTIEBANKWERKER/LASSER M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime- vacaturenr. VCP925296

Werkzaamheden
Als constructiebankwerker maak je vanaf tekening klantspecifieke 
machines voor de voeding- en zuivelindustrie. Je beschikt over 
een metaalopleiding en relevante lascertificaten. Het betreft een 
opdracht voor de lange termijn.

Functie eisen

ren.

MEEWERKEND VOORMAN M/V
Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenr. VIA1152347

Werkzaamheden

communiceer je met de productieleider.

Functie eisen

TIG LASSER M/V
Omgeving Varsseveld - Fulltime- vacaturenr. VIO 1152410

Werkzaamheden

materialen zowel in de voorbereiding als in de afwerking.

Functie eisen

PROJECTLEIDER WTB M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VMK1146637

Werkzaamheden
Als Projectleider ben je betrokken bij het gehele project (machi-

projecten. Daarnaast bewaak je het budget en zorg je dat de gele-
verde installaties aan alle overeengekomen specificaties voldoen. 

Functie eisen

WEBSHOPBEHEERDER / E-COMMERCE
MEDEWERKER M/V
Omgeving Deventer - Fulltime - vacaturenr. VIA1152638

Werkzaamheden

shop. Daarom zijn zij op zoek naar een enthousiaste webshopbe-

shop gaat onderhouden.

Functie eisen

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

SALES ENGINEER E & B M/V
fulltime – vacaturenr. VIO1150419

Je gaat elektrotechnische en besturingsinstallaties calculeren 
en technische proposal teksten schrijven voor verschillende 
productgroepen. Je gaat presentaties geven over verschillende 
oplossingen (systeem- en besturingstechnisch) bij de 
opdrachtgever. In geval van opdracht draag je het project voor 
wat betreft het besturingsaandeel over naar de afdeling E&B. In 
het proposal traject treed je op als intermediair tussen de Sales 
Engineers van diverse productgroepen en de afdeling E&B. 
Tevens word je verantwoordelijk voor de technische teksten met 
betrekking tot elektrotechniek en besturing voor de definitieve 
proposal. Daarnaast ga je het calculatiepakket dat word gebruikt op 
de afdeling E & B verder uitwerken en up-to-date houden. Ook het 
evalueren en bijstellen van uurnormen op basis van gerealiseerde 
projecten in het calculatiepakket behoren tot je taken. Tot slot word 
je verantwoordelijk voor het beoordelen van elektrotechnische 
bestekdelen en interpretatie hiervan naar de calculatie.

Je hebt een opleiding op HTS, MTS+ niveau. Daarnaast beschik 
je over algemene elektrotechnische kennis. Je hebt ervaring en 
affiniteit met industriële besturingsconcepten. Je hebt gevorderde 
kennis van Excel, Word, PowerPoint, VB+ en aantoonbare 
technische commerciële ervaring is een pre. Je hebt kennis van 
PLC’s, communicatie netwerken en visualisatie op basis van 
SCADA en PC systemen. Je kunt goed communiceren met zowel 
interne als externe klanten. Je hebt kennis van zowel de Duitse als 
Engelse taal.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Ingrid Olivier. 
Telefoonnummer: 0575-555518 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 18 van
29 april t/m 4 mei

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

H E N G E L O

groente en fruit

Uw suggesties 
voor de nieuwe 

winkel zijn deze 
week nog welkom.

OPENINGSTIJDEN deze week
Maandag t/m vrijdag 8.00-21.00 uur

Zaterdag 8.00-20.00 uur

voor een marktprijsje!


