
Vrijdagmiddag waren zo’n honderd 
genodigden aanwezig bij de officiële 
opening van Van Sinckel. B  3

Hoewel de deelname aan de Zeepkistenrace beperkt bleef , had de race aan publieke belangstelling te klagen. Foto: Achterhoekfoto.nl/ JohnMokkink

Weer geen spelbreker voor feestgangers Koningsdag
VORDEN - Koningsdag 2016. In 
aanloop naar de tweede editie 
was de te verwachtten ‘winter-
se’ weersomstandigheden het 
grootste discussiepunt. Zo ook 
binnen Oranjevereniging Vor-
den. In een vroeg stadium be-
sloot men om de vuurwerkshow 
uit het programma te schrapen. 
De terreinomstandigheden wa-
ren te drassig, de te verwachtte 
weersomstandigheden te on-
voorspelbaar en ook de aanleg 
van de nieuwe rotonde ter hoog-
te van de Ruurloseweg/Horster-
kamp vormde een belemmering 
om het publiek een optimale 
zichtplek te geven voor de show.

Door Jan Hendriksen

Hoe onvoorspelbaar het weer in 
ons ‘kikkerlandje’ is bleek Ko-
ningsdag maar weer eens. Waar 
‘buien’ waren voorspelt prikte 
de zon ‘s morgens om negen uur 
tijdens de aubade nadrukkelijk 
door het wolkendek. In vol ornaat 
stond het bestuur van Oranjever-
eniging Vorden en het oude Ko-
ningspaar op het bordes van Het 
Kulturhus. Het ‘rode hoedje’ van 
burgemeester Marianne Besselink 
van Bronckhorst ‘kleurde’ daar 

wat schril bij af. “Het is mijn eerste 
Koningsdag in Bronckhorst. Ik ben 
trots dat ik vandaag in mijn woon-
plaats Koningsdag officieel mag 
openen”, zo verklaarde Besselink. 
Ze werd na de opening met haar 
gezin spontaan lid van Oranjever-
eniging Vorden. Een voorbeeld die 
hopelijk veel Vordenaren zullen 
volgen. Immers Oranjevereniging 
Vorden zet dit jaar nadrukkelijk in 
op een actieve ledenwerfactie.

Nadat twee completen van het 
Wilhelmus waren gezongen en 
de vlaggen door de scouts in het 
plantsoen rond het standbeeld 
van Staring in top waren gehesen 
werd het Vordens Volkslied door 
Harmonie Vorden en het publiek 
ingezet. Enkele Vordenaren zon-
gen zoals het eigenlijk hoort de 
tekst uit volle borst mee.

Prachtig zo’n traditie. Jammer dat 
er niet meer kinderen bij de au-
bade aanwezig waren. Ook daarop 
wil Oranjeverenging Vorden zich 
komend jaar ‘inzetten’. Aanslui-
tend aan de opening vermaakten 
de kinderen zich in Het Kulturhus 
met Theater Fantast en stapten 
enkele tientallen Vordenaren op 
de fiets voor de oriëntatierit ‘Ron-

dum Vorden’. Een ruim twintig 
kilometer lange fietsroute met de 
nodige spel- en ‘brein’ opdrach-
ten. Het ringsteken was in samen-
spraak met Menvereniging In de 
Reep’n afgelast omdat de paarden 
misschien te lang in de kou stil 
moesten staan. De demonstraties 
van Indoor Sport waren naar bin-
nen in de tent bij Hotel Bakker 
verplaatst.

Holbewoners
Hoewel de deelname ‘s middags 
aan de Zeepkistenrace beperkt 
bleef tot zes teams had de race 
niet aan publieke belangstelling 
te klagen. En dat gold ook in het 
algemeen bij de diverse horecage-
legenheden en op de kermis. Het 
was er ondanks de wat mindere 
temperaturen ‘gezellig’ druk. 

De Living Kids Statues was weder-
om een succes. Weliswaar niet de 
Dorpsstraat maar de zaal van De 
Herberg vormde het decor voor 
de wedstrijd die gewonnen werd 
door Eefje Ooms en Luuk Wiggers 
als heuse holbewoners. Door geld 

in hun houten bakje te stoppen 
kwamen ze tot leven. Ze tampte 
met hun boomtak om te vloer en 
wenkte de geldgever om op het 
podium te komen en hij/ zij mocht 
dan samen met de holbewoners 
op de foto.

Junior Songfestival
Aan het Junior Songfestival namen 
in de tent van Hotel Bakker zes 
kinderen deel. Winnares werd Lot-
te Wiegant met het zelfgeschreven 
nummer ‘Wings’. De andere deel-
nemers waren Merel Legtenberg 
en Merijn Jansen met het nummer 
‘Als jij maar van me houdt’ van 
Jada Borsato, Jet Smit met ‘Tita-
nium’ van Sia and David Guetta 
en Daphne Vruggink en Anna de 
Jonge met het nummer ‘Het is een 
nacht’ van Guus Meeuwis. Het 
niveau van de artiesten was zeer 
goed zo vond juryvoorzitter Petra 
Frolich uit Tolkamer. Als zangcoa-
ches traden Symone Boerstoel en 
Jenneken Roekevisch op.

Uitslagen
Uitslagen Koningsdag Vorden 
2016: Oriëntatiefietstocht: 1. Fa-
milie Menkveld - Moor; 2. Groep 
BTW; 3. Familie Pasman. Zeepkis-
tenrace. Eerste prijs: Bas Wullink 
en Joey Antonissen; Originaliteit-
prijs; Team Besselink (pokerclub); 
Poedelprijs; Sten & Dion Drop-
pers. 

Living Statues: 1. Eefje Ooms en 
Luuk Wiggers als holbewoners: 2. 
Eva Bolink en Iris-Jasmijn van Bra-
kel als Kerstvrouwen; 3. Yoena ter 
Linden en Emme Jolink als Orange 
Girls.

 

Opbrengst Fonds 
Gehandicapten- 
sport
VORDEN - De opbrengst voor het 
Fonds Gehandicaptensport die 
onlangs in Vorden werd gehou-
den heeft het mooie bedrag van € 
2543,28 opgebracht. De organisa-
tie Anita Pierik en Xaveria Böhmer 
willen alle collectanten en alle 
gulle gevers hiervoor bedanken.

   

Hartstichting 
collecte
REGIO - De Hartstichting wil graag 
alle inwoners bedanken voor hun 
bijdrage aan de landelijke collec-
teweek. Men heeft met elkaar het 
mooie bedrag van € 2.730,06 op-
gehaald. Een speciale dank aan 
onze 60 trouwe collectanten voor 
hun tijd en energie, want zonder 
hen was dit niet mogelijk geweest. 
Ook een speciaal woord van dank 
aan De Herberg, want zij hebben 
de zaal beschikbaar gesteld en de 
collectanten koffie aangeboden. 
Tijdens de jaarlijkse collecte van 
de Hartstichting halen collectan-
ten geld op voor onderzoek om 
hart- en vaatziekten eerder te her-
kennen c.q. te ontdekken.
   

 ■ www.hartstichting.nl

Dash 
gepromoveerd 
naar 2e klasse
Op zaterdag 30 april was het 
dan zo ver, de dag waar dames 
van DASH 5 al weken naar had 
toegeleefd. Dash dames 5 pro-
moveerde deze dag als Poule-
winnaar naar de 2e klasse.
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Zie in het hart van Contact

Hengelo Gld 0575 462359 - Vorden 0575 555733 - Zelhem 0314 624215
www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

Dinsdag

Jaargang 78



FAMILIEBERICHTEN
Neem voor het plaatsen van familieberichten contact op met één van

onze media-adviseurs. Kijk hiervoor in de colofon op pagina 5.

WWW.MARIONPOLMAN.NL | T 06-55916250  

Marion Polman
uitvaart begeleiding
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persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

wist u dat 

er verschillende mooie 

locaties zijn waar je een

uitvaart kunt houden?

 40 jaar getrouwd
 

Ter gelegenheid hiervan houden wij een receptie 
op zaterdag 7 mei 2016 van 14.00 - 16.00 uur.
Locatie: de Speelweide, Steenderenseweg 25 

te Hengelo Gld.
 

Ben en Joke Aalderink

Budapest
Saxophone Quartet

8 mei 2016  -  Aanvang 15.30 uur
Voorverkoop € 10,-  Kulturhus en Bruna  Zaal € 15,- 

Foto: Henk Schrier

m.m.v. 
Marlies Claasen*Acupunctuur

*Cosmetische acupunctuur
*Shiatsu therapie: Allergieën
 Voorjaarsmoeheid
 Hoofdpijn/migraine
 Nek, schouder, rugklachten
 Slapeloosheid enz

Voor meer info kijk op www.chinesegeneeskundevorden.nl            

De behandeling wordt vergoed door verschillende 
Zorgverzekeraars. Aangesloten bij 
Beroepsvereniging de Zhong en RBCZ.              

Wilt U meer informatie of een behandeling op afspraak:
SHIATSU THERAPEUT

Jet Scholtz-Hartman    0575-556500 of  06-20045514

Praktijk Chinese 
Geneeskunde Vorden

ZHONG

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

Dorpsstraat 27
Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93 www.spannevogel.nl

Maandaanbieding 

*Vraag naar de 
voorwaarden in 

de winkel.

Zon- / insectenwering; 
de beste oplossingen 
voor de beste prijzen!

 Themadagen bijzondere kruiden en 
eenjarige planten 

Donderdag  12, vrijdag 13 en zaterdag 14 mei 
van 10.00 – 17.00 uur. 

Buiten vindt u prille bloeiende eenjarige, bijzondere kruidenplanten en 

mooie kruidenbakken van Anmata.store.

Drie dagen lang is ‘Bijdehands’ uit Almen in ons tuinhuis te vinden met 

serviesdelen en spullen uit grootmoeders tijd.   

Bloemen voor moederdag
Wij zijn geopend op vrijdag 6 mei (12.00 t/m 17.00 uur) en zaterdag 7 mei 

(10.00 t/m 17.00 uur.) Bestellen is natuurlijk ook mogelijk. Tel.  06 -51 201 343

Vrijdag 20 mei: Gesloten. Zaterdag 21 mei: open van 12.00 – 17.00 uur (i.p.v. vrijdag 20 mei). 
Overige periodes elke vrijdag geopend van 12.00 – 17.00 uur.

Hof van Kettelerij 2 Vorden • Tel. 0575-551508 • e-mail: info@kettelerij.nl

Na een kortstondige ziekte is overleden onze schoon-
zus en tante

Jo Hissink
Gerrit en Annie Boers
Wim en Mariet Berkelder
Neven en nichten

Zutphen, 26 april 2016

Verdrietig, maar met veel mooie herinneringen, 
hebben wij onverwacht afscheid moeten nemen 
van onze lieve en zorgzame moeder, schoon- 
moeder en trotse oma

Johanna Wilhelmina Hissink
Jo

10 augustus 1938 26 april 2016

Vorden:  Hans en Rita Boers-Meenink
     Bas en Izabela
     Esmée
     Mart

Warnsveld:  José en Dik Bruggeman-Boers
     Tom
     Frank en Roy

Correspondentieadres: 
Zutphenseweg 107, 7251 DN Vorden

De crematie heeft plaatsgevonden op 3 mei jl.

Met verdriet hebben wij afscheid moeten nemen 
van onze lieve zus, schoonzus en tante

Jo Hissink

Nijmegen: Riek van Veldhuizen-Hissink
 Dick van Veldhuizen (in herinnering)

Vorden: Gerda Reerink-Hissink
 Jan Reerink

Vorden: Hermien Rossel-Hissink
 Gerard Rossel

 Neven en nichten

Vorden, 26 april 2016

AKTIEMARKT VORDEN 
op vrijdagmorgen 6 mei 2016

Op vrijdag 6 mei 2016 a.s. houdt de markt-

Wanneer u aankopen doet op de markt krijgt 
u enveloppen waarbij u kans maakt op mooie 

prijzen.
 

Bij de speciale kraam van de marktvereniging 
mag u zelf uw prijs uitzoeken.

Net zoals andere keren zijn er weer leuke en 
lekkere prijzen te krijgen.

Bestuur marktvereniging Vorden

 
Een schip is het mooiste wat de mens ooit heeft gemaakt. 

                                                                           Pieter

Na een veelbewogen leven is aan zijn laatste reis begonnen
mijn lieve man, onze lieve vader en opa

 

Pieter van Diest
 

M Gorontalo
13 december 1927

T Vorden
27 april 2016

 

Anneke van Diest - Kuypers
Arjan en Katrin
Peter en Jeannette
Jorien en Jan
   Lilian en Kevin
   Tamar

 
Onze speciale dank gaat uit naar het team Molenblik van Buurtzorg
Vorden, huisarts J.M. Dagevos en Stichting Naoberhulp Zutphen,
voor de deskundige en liefdevolle verzorging en ondersteuning.
 
Hertog Karel van Gelreweg 2a
7251 XL  Vorden
 

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

EEN DIERBARE
OVERLEDEN?

Deel het op deze pagina.

Kijk voor meer informatie
in de colofon op pagina 5.



Van Sinckel is nu werkelijkheid
VORDEN - Zeventien ondernemers 
verkopen sinds dit weekend hun 
spullen vanuit één Vordens winkel-
pand. Vrijdagmiddag waren zo’n 
honderd genodigden aanwezig bij 
de officiële opening van Van Sinc-
kel. Zaterdag ging de nieuwe zaak 
open voor publiek.

Door Luuk Stam

Van Sinckel is open. Met het ont-
hullen van een door smederij Ol-
denhave gemaakt naambord op de 
gevel gaven Martien Pater, Riske 
Legtenberg en wethouder Antoon 
Peppelman (gemeente Bronck-
horst) vrijdagmiddag het startschot 
voor de nieuwe zaak aan de Dorps-
straat in Vorden. Even daarna knip-
te pandeigenaresse Angelique Sue-
ters het lintje door en droeg ze de 
sleutel over aan Riske Legtenberg. 
Zij gaat hier de dagelijkse gang van 
zaken verzorgen.

“Dit is toch wel de kroon op het 
werk”, jubelt Legtenberg terwijl ze 
binnen van alle kanten de felicita-
ties in ontvangst neemt. “De laatste 
dagen is het hele pand gevuld. Dan 
gaat het echt van idee naar werke-
lijkheid.” Die werkelijkheid is dat er 
hier vanaf nu onder andere speel-
goed, streekbier, thee en sandalen 
te koop zijn. Het is nog maar een 
greep uit het aanbod. De winkel is 
opgedeeld in verschillende delen. 
Het gaat van ambachten en food 
tot lifestyle en kleding. Het idee 
voor Van Sinckel ontstond eind 
vorig jaar toen Vordense onderne-
mers bij elkaar kwamen om te pra-

ten over de leegstand in het dorp. 
Plaats van samenkomst was één 
van die leegstaande panden, de 
voormalige winkel van Sueters. Ie-
dereen moest zijn eigen stoel mee-
nemen. Iedereen zat hier met het 
idee om iets te doen om de vitaliteit 
en aantrekkelijkheid van Vorden te 
bevorderen. 

Het plan was aanvankelijk om 
naast de winkelruimte voor on-
dernemers in het pand ook werk-
ruimte voor zzp’ers te creëren. Die 
werkruimte is er nog niet. Maar Van 
Sinckel is dan ook nog niet af. Ook 
de winkelruimte niet. “We waren 
eerst met 12 ondernemers”, vertelt 
Martien Pater, voorzitter van de 
stichting Van Sinckel. “Nu zijn we 

met 17. En het zou mooi zijn als we 
door kunnen groeien naar 25 on-
dernemers.” 

Pandeigenaresse Angelique Sue-
ters liet weten blij te zijn met de 
nieuwe invulling van het pand. 
“Zowel voor onszelf als voor het 
dorp.” Ook wethouder Antoon Pep-
pelman van de gemeente Bronck-
horst roemde de manier waarop 
Van Sinckel tot stand is gekomen. 
“Het is een grote uitdaging om 
een dorpscentrum aantrekkelijk te 
houden”, sprak Peppelman de on-
dernemers toe. “Dit is een uniek 
concept waarbij je veel kosten met 
elkaar kunt delen. Ik hoop dat jullie 
voor anderen een voorbeeld kun-
nen zijn.” 

   

Concert van het Zutphens Barok Ensemble

VIERAKKER - Zondag 8 mei speelt 
het Zutphens Barok Ensemble 
vanaf 15.30 uur in de Willibror-
duskerk, Vierakkersestraatweg 33 
te Vierakker ‘Muziek zonder gren-
zen’ met werken van Destouches, 

Campra en Rameau, die elk voor 
zich op eigen wijze hun denk-
beelden over de wereld buiten 
Frankrijk muzikaal vorm gaven.  
Er is geen toegangsprijs; er wordt 
een vrijwillige bijdrage na het con-

cert gevraagd.

   

 ■ www.zutphensbarokensemble.
nl

Dodenherdenking
Wichmond-Vierakker
VIERAKKER/WICHMOND - In 
Wichmond is er een herdenking 
op de begraafplaats en in de Pro-
testantse Kerk. Vanaf 19.20 uur ko-
men 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 ge-
meente Bronckhorst. Verschillen-

de 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 begraafplaats is er een korte 
herdenkingsbijeenkomst in de 
Protestantse Kerk. Het thema De 
vrijheid omarmd zal ook in de her-
denking terugkomen. Na afloop 
bent u allen van harte welkom 
voor een kop koffie of thee.

   

Zonnebloemloterij
afdeling Vorden
VORDEN - Ook dit jaar maken 
inwoners van Vorden kans op 
15.000 euro of andere geldprij-
zen. Opnieuw organiseert Zonne-
bloemafdeling afdeling Vorden de 
jaarlijkse Zonnebloemloterij. Van 
1 mei 2016 tot 1 augustus komen 
Zonnebloemvrijwilligers met lo-
ten langs deur. Daarnaast zijn zij 
aanwezig op bijvoorbeeld de mei-
markt. De loten kosten twee euro 
per stuk. Met de opbrengst organi-
seert de Zonnebloem activiteiten 
voor mensen met een lichamelijke 
beperking. De vereniging streeft 
ernaar dat iedereen zonder extra 
zorgen kan deelnemen aan de 
maatschappij.

Een groot deel van de opbrengst 
van de loterij gaat naar dagjes uit 
en activiteiten in en rond Vorden. 
Een klein deel van de opbrengst 
besteedt de Zonnebloem aan bij-
voorbeeld aangepaste vakanties. 
Die organiseert de vereniging 
landelijk. Jaarlijks genieten heel 
veel mensen met een lichamelijke 
beperking van zo’n bus-, vaar- of 
vliegvakantie. 

Naast kans op geldprijzen, ont-
vangt de lotenkoper dit jaar een 
extraatje. Hij of zij kan namelijk 
online een aanbieding van Spec-
savers kiezen. De optiek- en ho-
renketen biedt deze voucher aan. 
De Zonnebloem werkt met onder 

meer samen met Stichting Specsa-
vers Steunt aan het toegankelijker 
maken verschillende vrijetijdslo-
caties. De kortingsvoucher is aan 
te vragen via www.zonnebloem.nl. 

Trekking
De trekking van de loterij vindt 
plaats op maandag 24 oktober 
2016. In de prijzenpot zitten meer 
dan vijfduizend geldprijzen, waar-
onder de hoofdprijs van 15.000 
euro. Zonnebloemloten kosten 
twee euro per stuk. Belangstellen-
de kunnen die tot half oktober ook 
te bestellen op www.zonnebloem.
nl/loterij. 

De Zonnebloem
De Zonnebloem vindt dat een li-
chamelijke beperking nooit een 
belemmering hoeft te zijn. Ieder-
een hoort volop van het leven te 
genieten. Daarom organiseert de 
vereniging al bijna zeventig jaar 
dagjes uit en aangepaste vakan-
ties. Als kennispartner in toegan-
kelijkheid werkt de Zonnebloem 
aan het toegankelijker maken van 
vrijetijdslocaties.

Verder helpt de Zonnebloem bij 
het maken van mode voor mensen 
in een rolstoel. Ook heeft de Zon-
nebloem zo’n 25 rolstoelhuurau-
to’s, verdeeld over Nederland. Die 
biedt huurders bewegingsvrijheid. 

   

Pleidooi voor betrokken 
denken
VORDEN - Op de laatste avond van 
de Commissie voor Vorming en 
Toerusting van Vorden in dit sei-
zoen, woensdag 11 mei om 20.00 
uur in De Voorde, Kerkstraat 15 in 
Vorden, zal ds. Freek Brandenburg 
dit onderwerp bespreken.

Hij doet dit aan de hand van en-
kele leidende gedachten uit een 
boek van de Amerikaanse filosoof 
Adam A. Sandel, de “rising star” 
van de Amerikaanse filosofie. Met 
een beroep op de geschiedenis van 

de filosofie is het, in tegenstelling 
tot de opvattingen van de filosofen 
van de Verlichting, een pleidooi 
voor de acceptatie van kennis die 
we meekrijgen door opvoeding en 
gewoontes. 

Voor nadere informatie: Ds. Freek 
Brandenburg.
   

 ■ 0575-551707 ■ fw.brandenburg@hetnet.nl

VORDEN - Het was of de tijd niet 
stil had gestaan. Sommigen waren 
wat grijzer geworden. Anderen wa-
ren wat kilootjes aangekomen. Het 
was inmiddels ruim dertig jaar ge-
leden dat men deel uitmaakte van 
het kampioenselftal van VV Vorden 
4. In het seizoen 1984-1985 had 
men namelijk onder aanvoering 
van leider Jan Visser en de inmid-
dels helaas overleden trainer Karel 
Nieuwenhuis via een beslissings-
wedstrijd tegen Eerbeekse Boys 3 
op het hoofdveld van de voorma-
lige voetbalvereniging Zutphania 
in Zutphen de kampioensvlag kun-
nen hijsen: 2 -1.

Door Jan Hendriksen

Middels twee schitterende doel-
punten van Rob Golstein en een 
eigen treffer - zo bleek na een 
analyse- van Bert Zweverink was 
de winnende score tot stand ge-
komen. Zaterdagmiddag 30 april 
troffen dertien van de destijds 
veertien elftalspelers en leider Jan 
Visser met hun partners elkaar in 
de gezellige kantine van VV Vor-
den. De organisatoren hadden sa-
men met voorzitter Marc van der 
Linden van VV Vorden een kleine 
overzichtstentoonstelling inge-
richt. Naar goed voorbeeld van het 
programma Clubgenoten van TV 
Gelderland werd er een nieuwe 
elftalfoto gemaakt. En natuurlijk 

werd er nog even een balletje ge-
trapt op het hoofdveld van sport-
park ‘t Grote Veld. Na afloop van 
het gezellige samenzijn bedankte 
de aanvoerder van het kampioens-
team van destijds Henk Broek-
gaarden de organisatoren en de 
gastvrijheid van VV Vorden voor 
dit treffen. “Iets om in de toekomst 
te herhalen tijdens het 90-jarig be-
staan van VV Vorden in 2019”, zo 
opperde een van de voetballers 
van het kampioenelftal uit 1985.

Voetballers kampioenelftal VV Vorden 
4 seizoen 1984-1985 treffen elkaar

Staand: v.l.n.r.:  Jan Visser (leider), Reza van Houte, Dick Bosch, Gerrit Ruiterkamp, Frans 

Besselink, Hans Groot Roessink en Henk Broekgaarden. Zittend v.l.n.r.: Jan Hendriksen, 

Dick van Asselt, Rob Golstein, Bertus Zweverink, Rinand Meulenbrugge en Adriaan van 

Helden. Foto: Annie Visser. 

Van Sinckel werd geopend met het onthullen van het gemaakte naambord. Foto: Luuk 

Stam

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

Voor het aanleveren van advertenties of persberichten geldt:

uiterlijk donderdag 12 mei 12.00 uur

 

Het kampioenselftal van VV Vorden 4 uit 

1985. Foto: Annie Visser. 
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Dansavond 50+
Elke zaterdagavond vanaf 20.00 uur 
toegang €8,00 p.p. incl. live muziek

Gasterij Zaal De Harmonie
Kerkstraat 2 in Didam, 0316-221270

Voor alleenstaanden en stellen

• Betrouwbare en goede service aan huis

• Geen voorrijkosten

• Ook voor al uw vragen en advies

Bel 0575-451000 of kijk op
www.ijsselcomputerservice.nl

Verbouw
Renovatie
Woningonderhoud
Veranda’s & overkappingen

T:    0575-521796                                                
M:  06-55072626                                           

E:   info@heijinkbouw.nl  
W: www.heijinkbouw.nl           

www.bekoebouw.nl

Keijenborg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in antieke
en klassieke herstoffering

Eigen bijdrage 
wordt door ons 
vergoed

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

RJBM Degen, 
tandarts-implantoloog

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

SCHOORSTEEN
VEGEN

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

GROOT
GRATIS
PAKKET

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

Nu bij een Hobby 2016
een groot pakket met 

veel gratis extra’s!

HEMELVAARTSDAG • 10.00 - 17.00 u.
DONDERDAG 5 MEI KAMPEER EVENT | Kom gezellig langs voor o.a: ACSI campinggidsen, Grolsch promo, Go-Tan wokbus,
Weber BBQ demo, schminken, acties en aanbiedingen. Kijk op www.obelink.nl
voor alle informatie of volg ons op Facebook.

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

MEGADEAL! 

199.-

MEGADEAL! 

899.-

Vanaf 

299.-

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

Filet americain + beenham + 
eiersalade

3 x 100 gram 398

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Moederdag
steaks

698
3 stuks

KEURSLAGERKOOPJE

Kipschnitzels

695
4 stuks

SPECIAL

Sla-hartje

225
100 gram

MAALTIJD IDEE

Macaroni

398
500 gram

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

PERCEEL       RUIMING
Taxus Baccata  60-80 cm
Laurier Caucasica 160-200 cm
Rotundifolia 140-175 cm
Buxus bollen 60-80 cm

OP
=

OP

Tel. 06 222 98 221 Hesselinkdijk 2, 7255 LK  Hengelo www. boomkwekerijvisschers.nl

Levering op bestelling verkoop op zaterdagPraktijk voor Chinese Geneeswijze

Kunstmenu
3 gangen €25,-

Vooraf

Romige Aspergesoep

Hoofdgerecht

Zalmfilet of Hollandse 

beenham geserveerd met 

witte en groene asperges
Garnituren: gebakken 

aardappelen, rauwkostsalade en 

vruchtencompote.

Extra te bestellen: 

portie asperges €3,50

Dessert

Koffie de Rotonde
met creme caramel en slagroom

Het Grand Bistro de Rotonde team!          
info@grandbistroderotonde.nl

www.bistroderotonde.nl
Wendie en Thomas



Ruurloër Paul Harmens nieuwe koning van Vorden

VORDEN - Het is om half tien nog 
erg rustig achter Grand Café het 
Meestershuis. Over de aanvangs-
tijd is wat miscommunicatie ge-
weest. Dranghekken en enkele 
rode linten markeren de plek waar 
om tien uur de schutters de strijd 
met elkaar zullen aangaan. Vogel-
schieten. Al sinds mensenheuge-
nis een traditie binnen het feest-
programma van Oranjevereniging 
Vorden op Koningsdag. Wim Bos-
man en Henk Barendsen van de 
‘schietcommissie’ pakken nog snel 
even een bak koffie. Inmiddels 
heeft Henk Nijenhuis de rijdende 
kogelvanger keurig geparkeerd. De 
strijd kan beginnen.

Door Jan Hendriksen

Geen moderne laptop. Nee, een 
doodgewoon lijntjesschrift waarin 
de namen van de schutters hand-
geschreven worden genoteerd. En 
zo hoort het ook. Geen moderne 
fratsen bij deze aloude traditie. 
Een deel van de 143 deelnemende 
schutters heeft zich vooraf al keu-
rig aangemeld. Anderen ‘geven 
zich op’ bij de kraam waarachter 
Bosman en Barendsen hebben 
plaatsgenomen. Gefaseerd wor-

den de namen van de schutters 
omgeroepen. Bijna iedereen meldt 
zich keurig bij Bennie Bats om het 
geweer aan te leggen die de Ruur-
loër steeds van munitie voorziet. 
Intussen zijn er twee volle ronden 
geschoten. De houten vogel begint 
langzaam te splijten. Tot de schut-
ters behoren steevast Vordense 
vriendengroepen en families die 
zich collectief aanmelden. Zo is de 

kans groot dat de ‘winnende schut-
ter’ uit hun groep de felbegeerde 
titel van Koning op kan eisen. En 
dan plots na 380 schoten valt de 
vogel in de derde ronde als een 
‘blok’ naar beneden. Dit tot grote 
verrassing van Paul Harmens. Ge-
juich uit de vriendengroep van 
de Ruurloër. Als oud-Vordenaar 
is Harmens (48) steevast met zijn 
Vordense vrienden van de partij 

tijdens het Koningschieten in zijn 
voormalige woonplaats. “Man dit 
is fantastisch”, is zijn eerste reactie 
om vervolgens de felicitaties van 
zijn vrienden en de andere schut-
ters in ontvangst te nemen. “We 
hebben geluk gehad”, zo verklaart 
kameraad Jan Groot Jebbink. Hoe-
zo? “Nou we hadden Oscar Ron-
deel ook aangemeld. Maar die liet 
verstek gaan. Had hij deelgenomen 
dan was er twee schoten vaker ge-
schoten en was de titel niet binnen 
onze vriendengroep gevallen!”

‘s Middags wordt Paul Harmens 
officieel door voorzitter Frank van 
Setten van Oranjevereniging Vor-
den gehuldigd in de tent bij Hotel 
Bakker. Omdat er geen geluidsin-
stallatie paraat was gebeurde dat 
jammer genoeg in de anonimiteit. 
Paul Harmens wordt als Koning 
een jaar lang terzijde gestaan door 
zijn vrouw Marijke Harmens- van 
den Brink die tot Koningin werd 
gekroond. Uitslag Vogelschieten 
Koningsdag Vorden: 1. Koning 
Paul Harmens (romp); 2. Jan Gol-
stein (kop); 3. Rob Oplaat (rechter-
vleugel); 4. Henk Groot Roessink 
(linkervleugel); 5. Mario Roolvink 
(staart).

Vijfde editie 
vrouwen- 
verwendag
VORDEN - Op zondag 22 mei orga-
niseren de dames van Vrouw! de 
jaarlijkse vrouwenverwendag in 
het Klooster van Kranenburg. De 
verwendag is bedoeld voor vrou-
wen uit Vorden en omgeving, die 
geconfronteerd zijn met kanker. 
Initiatiefneemsters Edith Willems 
en Melanie Oonk hebben net als 
voorgaande jaren weer een zeer 
compleet verwenprogramma in 
elkaar gezet. Dit jaar is extra speci-
aal, want het is voor de vijfde keer 
dat deze dag plaatsvindt.  

De verwendag is bedoeld voor 
vrouwen uit Vorden die te maken 
hebben (gehad) met kanker. Om 
ze een steuntje in de rug te ge-
ven en te laten ervaren dat zij er 
niet alleen voor staan. De impact 

van kanker is fors en de weg naar 
herstel vaak zwaar. Reden genoeg 
om deze vrouwen een heerlijke 
ontspannen dag te bezorgen! Het 
complete dagprogramma duurt 

van 9:15 tot 17:00 uur en bestaat 
uit: een schoonheidsbehandeling, 
voetverzorging, een heerlijke mas-
sage en/of een kappersbehande-
ling, een creatieve workshop en 

natuurlijk lekker eten en drinken 
gedurende de dag. 

Inschrijven voor de verwendag 
kan vanaf vrijdag 6 mei 10:00 
per e-mail of telefonisch: vrouw-
vorden@outlook.com of 06-
40141002. Let op: er is plaats voor 
een beperkt aantal gasten dus 
wacht niet te lang met aanmelden. 
De inschrijving vindt plaats op ba-
sis van volgorde van aanmelding. 
Dames die de afgelopen jaren nog 
geen verwendag hebben gehad, 
krijgen voorrang. Het Klooster van 
Kranenburg is te vinden aan de 
Ruurloseweg 99 in (hoe kan het 
ook anders) Kranenburg.

VROUW! ontvangt geen subsidies 
en is volledig afhankelijk van do-
naties en vrijwillige medewerking 
van particulieren, bedrijven en 
verenigingen. Zonder hun hulp en 
inzet zou dit evenement niet mo-
gelijk zijn. 

Verwendag voor vrouwen die geconfronteerd 
zijn met kanker

Initiatiefneemsters Melanie Oonk en Edith Willems. Foto: PR

Het nieuwe Koninigspaar van Vorden: Paul en Marijke Harmens geflankeerd door voorzit-

ter Frank van Setten van Oranjevereniging Vorden. Foto: Jan Hendriksen. 

Oud-leerlingen Medlerschool gaan ‘Back to the Sixties’
VORDEN - Op muzikaal gebied is 
het populair: ‘Back to the Sixties’. 
Maar wat dachten een tweetal 
oud-leerlingen van de voorma-
lige Medlerschool in de Vordense 
buurtschap. Dat kunnen wij ook 
met ‘onze Medlerschool’. Zeven 
oud-leerlingen van deze voor-
malige plattelandsschool uit de 
schooljaren 1965-1971 troffen el-
kaar zondag 1 mei in Ruurlo, Een 
aantal treft elkaar nog met enige 
regelmaat in het Vordense, Henge-
lose, Ruurlose of op het jaarlijkse 
Oranjefeest Medlertol. Anderen 
hadden elkaar totaal uit het oog 
verloren. Tot tweemaal toe was er 
een schoolreünie van de Medler-
school: in 1989 in Kulturhus Vor-
den en in 2000 tijdens het 75-jarig 
Oranjefeest Medlertol. Maar daar 
was destijds vanuit deze groep 
bijna geen belangstelling voor ge-
weest. Daarom leek het Leida Pas-

man - Haneveld wel leuk om heel 
specifiek die leerlingen die bij haar 
in 1965 op school waren begonnen 
en die in latere jaren waren inge-
stroomd in de klas uit te nodigen 
voor een klassenreünie. Zo gezegd 
zo gedaan. En middels de gast-
vrijheid van de huidige bewoners 
bracht het zevental zondag ook 
een onverwachts bezoek aan de 
voormalige school die in 1977 haar 
deuren sloot. Als herinnering aan 
de in 1971 verongelukte klasgenoot 
Wim Hendriksen legde een van de 
reünisten een klein bloemstuk op 
het graf van Wim. Han Hazekamp 
was wegens andere verplichtingen 
afwezig. Talloze herinneringen 
werden opgehaald en oude foto’s 
bekeken. Met dank aan mevrouw 
Hazekamp, de echtgenote van de 
voormalige schoolhoofd ‘Meester’ 
Hazekamp en de Oudheidkundige 
Vereniging Oud Vorden.

De oud-leerlingen van de voormalige Medlerschool 1965-1971. V.l.n.r. Leida Pasman-

Hanveld. Rikie Raterink-Fokkink, Johanna Hissink-Nijland, Han Bannink, Wilma ter Bogt-

Dimmendaal, Jan Hendriksen en Minie Meijerink-Wunderink. Foto: PR.  
Bridgeclub 
Vorden
VORDEN - Hierbij de uitslag van 
de 6e periode van het Seizoen 
2015/21016 van Bridgeclub Vor-
den. 

Uitslag 6e periode (maandag)
Lijn A: 1. José Walter Kilian en An 
Wortel: 55,77%. 2. Adri Terlouw en 
Ria van Bosheide: 55,63%. 3. Jos en 
Henriëtte Meijers: 55,25%. 

Lijn B: 1. Joop en Tony van 
Straaten: 59,56%. 2. Ans den Elzen 
en Wil Matser: 56,64%. 3. Rena-
te Lübke en Gerrie de Goeijen: 
53,82%.

Lijn C: 1. Jan Willem Drijver en 
Jose v.d.Staak: 58,23%. 2. Go Flo-
rijn en Ali Norde: 55,11%. 3. Her-
mien Veenhuis en Els Westerhof: 
54,43%.

Uitslag 6e periode (woensdag)
Lijn A: 1. Ab Vruggink en Hertog 
Enthoven: 56,92%. 2. Gerda Nul-
den en Ton Simonis: 53,51%. 3. 
Rini en Evert Thalen: 53,13%.

Lijn B: 1. Herman Kip en Peter 
Bogers: 57,78%. 2. Riet van Mierlo 
en Cees van Dijk: 56,79%. 3. Ellen 
Stehmann en Anna Lise Hallie: 
56,08%.
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Achterhoek Nieuws b.v.
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9.99
v   van 12.99

4.99
  650 G

1.99
  500 G

0.49
  2 STUKS

3.49
  600 G

0.99
  500 G

6 - 15 stelen

2.29
  Per bos

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

GELDIG VAN 6 T/M 8 MEI

SPECIAAL VOOR MOEDERDAG!

    

Champagne

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

MINI KOMKOMMERS
VARKENSSCHNITZEL
AMERICANA*

MOEDERDAG-
VLAAI*

WITTE DRUIVEN HOLLANDSE
AARDBEIEN*

DAT GEEFT ENERGIE

Het dagelijks leven

ontvluchten

Moederdagbrunch8 mei (11.00-18.00 uur) incl. entree Kernie's Familiepark€ 35,- p.p.

Welcome to the Energy Factory
H O T E L S  &  R E S T A U R A N T S   •   F A M I L I E P A R K   •   E V E N T S   •   B U S I N E S S C E N T E R

A
N

Reserveer nu via
www.wunderlandkalkar.eu

of 0900 - 23 45 600
(10ct./min)



Seniorenbiljart vereniging ‘Op Goed 
Geluk’ sluit jaarlijkse onderlinge 
competitie af
Vordense 
senioren biljarten 
in gezellig Café 
Uenk
VORDEN - De komende zomerse 
maandagochtenden is het wat rus-
tiger in Café Uenk aan de Vorden-
se Nieuwstad. De Seniorenbiljart 
vereniging ‘Op Goed Geluk’ heeft 
namelijk haar jaarlijkse onderlin-
ge competitie (30 wedstrijden van 
eind augustus tot begin april) af-
gesloten. De 24 vitale 60-plussers 
die de vereniging heeft, strijden 
van de herfst tot de lente verwoed 
om het felbegeerde clubkampi-
oenschap klein libre.

Dat het er fanatiek aan toe kan 
gaan, mag duidelijk zijn. Veel le-
den hebben een min of meer een 
gelijk gemiddelde, dus ook een 
gelijke handicap, waardoor wed-
strijden soms kunnen uitmonden 
in een ongemeen spannend eind-
spel. Nadat alle uitslagen verwerkt 
waren, stond maandag 25 april de 
prijsuitreiking op het programma. 
Voorzitter Johan Norde opende te-
gen 10.00 uur de bijeenkomst door 
iedereen te verwelkomen, speciaal 
uitbater Frank Krijgsman die sinds 
een jaar samen met zijn vrouw Le-
nie dit fraaie Vordense dorpscafé 
bestiert. Jammer genoeg waren 
enkele leden verhinderd om van 
de verse koffie, aangeboden door 
de vereniging, te genieten.

Norde memoreerde aan het zeer 
geslaagde voorbije biljartjaar; 
doordat er een derde speeltafel is 
bijgeplaatst, kunnen nu alle leden 
bij Uenk hun wedstrijden spe-
len, waardoor het clubgevoel en 
de onderlinge band verbeterd is. 
Eerder speelden de biljarters na-
melijk deels in De Wehme en het 
Dorpscentrum/Kulturhus. Voor 
deze verbetering werd Krijgsman 
bedankt.

De uitslag kende enkele verrassin-

gen, namelijk als kampioen werd 
Bennie Tuenter een fraaie beker 
overhandigd door penningmees-
ter Tinus Maalderink. Tuenter 
presteerde het als ‘jonge en niet zo 
ervaren biljarter’ de meeste par-
tijen te winnen, met als gevolg het 
hoogste puntental van alle spelers, 
namelijik 276 punten! Als tweede 
eindige met 270 punten de jarige 
Ab Waarle (hij werd toegezongen 
door het 20-koppige ‘biljartman-
nenkoor’) die enigszins trots ver-
telde dat hij “nog nooit een beker 
had gewonnen, maar dat nu op z’n 
80e wèl presteerde!”.

Ook uitreiking 
van extra 
poedelprijsbeker

Gerard Meijer kreeg de derde be-
ker uitgereikt met 263 punten. Als 
extra prijs stelde het enthousiaste 
lid Freek Schippers aan het begin 
van de competitie een beker ter 
beschikking. Deze “poedelsprijs-
beker” werd onder applaus uitge-

reikt aan het jongste lid Maarten 
Bargeman, die het presteerde de 
meeste poedels van de competitie 
te produceren. Als extra kreeg Ger-
rit Holsbeeke een echte ‘Schipper-
stekening’ van prinses Beatrix uit-
gereikt.

Hierna liet competitieschrijver 
Rinus Ilbrink nog een aantal in-
teressante cijfers over de wed-
strijden horen, zoals totaal aantal 
gespeelde wedstrijden (345), aan-
tal behaalde caramboles (20.920). 
hoogste serie (20), hoogste par-
tijgemiddelde (4,13 door Carel 
Kuijpers) , enz. Alle leden kregen 
de uitslagen, cijfers en gemiddel-
den op papier uitgereikt, zodat ze 
inzicht hadden in hun prestaties.

Als laatste van het officiële gedeel-
te was de onthulling van de Op 
Goed Geluk-prijzenkast gepland. 
Tinus Maalderink, met 91 jaar 
het oudste lid van de vereniging, 
onthulde de prijzenkast door een 
rood doek weg te trekken, waarna 
een enthousiast applaus weer-
klonk. Hierna werd de ochtend 
besloten door een aantal “tien-
van-rood”-partijtjes terwijl er ge-
noeglijk nagepraat werd over de 
voorbije competitie.

Wichmond in de ban van 
12 uurs Spartametrace
WICHMOND - Op zondag 15 mei, 
eerste Pinksterdag, is het weer 
zover. De tweede 12-uurs Spar-
tametrace zal dan weer van start 
gaan. Een race, zoals de naam al 
doet vermoeden, op een echte 
originele Spartamet die maar 
liefst 12 uur zal duren.

Vorig jaar hadden de Mannen Van 
Af En Toe (een groep mannen die 
minder belangrijke dingen naar 
een hoger plan willen tillen) een 
droom. Men had bedacht dat me-
nig man er van droomt om echt te 
racen met een Spartamet. En na 
dagen brainstormen en plannen 
maken kwam er uiteindelijk een 
12-uurs race uit de koker. Het plan 
was er, maar nu nog de uitvoe-
ring. De heren gingen maar eens 
een biertje drinken in hun favo-
riete café; D’n Olde Kriet (DOK) in 
Wichmond.

Daar werden de plannen aan het 
schap nog eens doorgenomen. 
Martijn Tromp (samen met zijn 
vrouw Sil eigenaar van café D.O.K) 
hoorde van de plannen en was 
meteen dusdanig enthousiast dat 
hij zei “hier gaan we aan meedoen, 
maar wel op de voorwaarde dat er 
elk rondje door het café wordt ge-
racet”. En zo was de Spartametrace 
geboren!

Op de prachtige eerste Pinkster-
dag van 2015 stonden er wel 17 
teams van 1 tot 4 personen aan 
de start met hun Spartamet. Ge-
durende 12 uur reden zij rondjes 
van 6 kilometer door Wichmond 
en Vierakker tot groot enthousi-

asme van het aanwezige publiek. 
Na afloop sprak iedereen van een 
zeer geslaagd evenement. Na deze 
succesvolle eerste editie moest 
er natuurlijk een vervolg komen. 
Vandaar dat de voorbereiding 
voor de tweede editie in volle gang 
is. Naast het racegedeelte is er op 
en rond het terrein van DOK van 
alles te beleven voor zowel jong als 
oud. Gedurende de dag treden er 
bands op en de kinderen kunnen 
meedoen aan diverse spellen en 
zich laten schminken.

Aan het enthousiasme van de in-
woners van Wichmond en Vierak-
ker e.o. ligt het niet. Het maximale 
aantal van 35 teams was in no-
time bereikt. In menig schuurtje 
wordt op dit moment in het groot-
ste geheim gesleuteld en getest om 
straks met een tot in de puntjes ge-
prepareerde machine aan de start 
te kunnen verschijnen.

Ieder team heeft een eigen start-
nummer. De startnummers wor-
den op zaterdag 7 mei verloot in 
Café DOK vanaf 20.30 uur. Met 
trots verkondigt de organisatie dat 
zij daarvoor de burgemeester van 
de gemeente Bronckhorst (me-
vrouw Besselink) bereid heeft ge-
vonden!

Op zondag 15 mei is het dan 
echt zover. Om 8.30 uur wor-
den alle teams door dé stem van 
Wichmond aan het grote publiek 
gepresenteerd, om vervolgens 
om 9.30 uur na een onvervalste 
Le Mans start te gaan racen tot de 
klok van 21.30 uur.

   

Presentatieavond 
Withmundi
WICHMOND - Woensdagavond was 
er een interessante avond voor 
43 dames van de Oecumenische 
Vrouwen Groep in het Withmundi 
in Wichmond. Regelmatig komen 
er sprekers vertellen over uiteen-
lopende onderwerpen of gaan 
de dames samen op stap om een 
kijkje te nemen bij interessante 
bedrijven.

Deze, goed bezochte avond, heeft 
Leonie Eenink verteld over acu-
punctuur en Traditionele Chinese 
Geneeswijze. Zij is eigenaresse 
van Acupoli in Hengelo Gelder-
land, een praktijk voor acupunc-
tuur en massage. 

Anderhalf uur heeft zij verteld 
over de oorsprong en het gebruik 
van acupunctuur binnen de Chi-

nese cultuur en de toepassingen 
ervan hier in het Westen. Voor 
veel mensen is de holistische en 
natuurlijke benadering van de 
Chinese Geneeswijze nog nieuw. 
Dus veel dames waren aangenaam 
verrast door de informatie die zij 
deze avond ten gehore kwam.

Bovendien vertelde Leonie over de 
werking van extra technieken die 
zij, naast acupunctuur, in de be-
handeling van alledaagse en niet-
alledaagse klachten gebruikt in 
haar praktijk, zoals ooracupunc-
tuur, Chinese Tuina-massage en 
Japanse acupunctuur bij kinderen. 

In de pauze konden de dames 
aan den lijve ondervinden dat het 
plaatsen van een acupunctuur-
naaldje niet pijnlijk hoeft te zijn. 

De prijswinnaars van de competitie 2015-2016: v.l.n.r.: Ab Waarle, Bennie Tuenter, Gerard 

Meijer en Maarten Bargeman. Foto: PR
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Speelde je vroeger wel eens dat je ridder was of 
schildknaap of prinses en dat je in een kasteel woonde? 

In en rond het dorpje Vorden staan nog steeds 
heel veel kastelen. 

Daar woonden ooit die stoere ridders, 
mooie jonkvrouwen en deftige baronnen. 

Eén van die kinderen heette Berend van Hackfort. 

Berend vertelt onderweg over zijn leven als kind in 
de riddertijd en zijn er opdrachten als zwaardvechten, 
middeleeuwse verkleedpartij en je eigen wapenschild 
maken. Deze digitale fietsroute rondom Vorden 
is verkrijgbaar via de Abellife App en bij de VVV en 
toeristische informatiepunten in de gemeente Bronckhorst

Meer informatie: www.achterhoek.nl/kinderroutes

Kinderroute
In De Spore n 

van Berend

 

Geraniums
ACTIE

12 cm pot 
1,99 P/ST
3 voor      

 4,99

Dorpsstraat 57 • 7261 AV Ruurlo 
Tel.: 0573 - 451407

www.grootjebbink.com

Laat je inspireren 
door onze nieuwe 
BrYnxz collectie 

Leuke

MOEDERDAGCADEAUS
nu met 10% KORTING 

op de gehele Brynxz collectie

Kom voor nog meer 

MOEDERDAGTIPS 
naar onze winkel

Million Bells
12 cm pot
Normaal 1,99 p/st 
NU 3 voor 

Perkgoed in hangpot
27 cm Ø 
Aanbieding
 

 4,99

 11,95

Sundaville
80 cm hoog
Bloeit tot ver in najaar 
NU voor  14,95

Mix plantenbak 
voor  14,95

Acties geldig van 2 t/m 15 mei 2016

Kleur je  tuin en terras
met ons uitgebreide assortiment 

éénjarige planten
NIEUW  perkplanten 
in koperkleurig emmer  
    ACTIE 

   22,50 

Bij aankoop vanaf  € 30,-
aan perkgoed ontvangt u een
fles Pokon gratis t.w.v. € 3,99 

OP=OP

SNEL  
JE RIJBEWIJS 
HALEN?

Geef je op voor onze theoriecursus!
De cursus voor auto start op 2 mei.

Meer weten? Bel 0575 - 54 30 44 
of kijk op www.verkeersschoolvoskamp.nl  

Verkeersschool Voskamp verzorgt al 50 jaar uitstekende rijopleidingen, met een slagingspercentage ver boven
het landelijk gemiddelde. Bij ons ga je verantwoord en veilig de weg op en haal je in je eigen tempo je rijbewijs



 Frisse opening zwemseizoen 
In de Dennen   
 VORDEN - ‘April doet wat hij wil’ is 
een gevleugelde weerspreuk. En 
inderdaad. Was het donderdag 21 
april nog een schitterende voor-
jaarsdag met een strak blauwe he-
mel met een buitentemperatuur 
van 18 graden Celsius op de ba-
rometer. Zondagmorgen 24 april 
tijdens de officiële start van het 
nieuwe zwemseizoen van Zwem- 
en recreatiebad In de Dennen 
kwamen de sneeuwvlokjes uit de 
lucht vallen. Echt zwemweer was 
het dan ook niet. Maar toch na-
men enkele ‘bikkels’ een duik in 
het water en ‘trokken’ ze hun eer-
ste baantjes van het seizoen.

    Door Jan Hendriksen

    Ondanks de ‘winterse bui’ was het 
toch druk in de kantine van het 
zwembad aan de Oude Zutphen-
seweg waar zich naast het bestuur 
en het personeel van de Stichting 
In de Dennen zich enkele tiental-
len ‘Vrienden van In de Dennen’ 
hadden verzameld voor de of-
ficiële opening van het zwemsei-
zoen 2016. Burgemeester Mari-
anne Besselink van de gemeente 
Bronckhorst opende op ludieke 
wijze het nieuwe zwemseizoen.

    Op een fiets van Indoor Sport 
Vorden gaf zij naast het symbo-
lisch verwijderen van de afdek-
dekens ook het startsein voor de 
inschrijving voor de CTV Spin-
ningmarathon die de Stichting 
Cycling Team Vorden op zondag 
22 mei van 13.00 tot 17.00 uur op 
het Marktplein in Vorden organi-
seert. Cycling Team Vorden houdt 
jaarlijks een spinningmarathon op 
het marktplein om geld binnen te 
halen voor een goed doel. “Dit jaar 
schenken we de opbrengst aan het 
zwembad omdat het een duide-
lijke maatschappelijke functie ver-
vuld binnen de Vordense gemeen-
schap en omdat de gemeentelijke 
subsidies zijn weggevallen”, zo liet 

Gé de Jong namens het Cycling 
Team weten.

     Nieuwe zwempas 
Dit zwemseizoen is er voor alle 
abonnementhouders weer een 
nieuwe zwempas. Dit werd moge-
lijk gemaakt door de sponsoring 
van Grand Café het Meestershuis. 
Bedrijfsleider Timme Koster over-
handigde de eerste zwempas aan 
de ‘Bovenmeester’ van het Mees-
tershuis René Jak die deze gelijk 
weer doorgaf aan de eerste zwem-
mer van 2016 Rolf Wilgenhof die 
vervolgens heel stoer het water in 
dook. Grand Café het Meesters-
huis is trots op het feit dat wij als 
sponsor op het zwembadabonne-
ment staan en zo een bijdrage kan 
leveren aan het blijven bestaan 
van Zwem- en recreatiebad In de 
Dennen. Een aantal kinderen en 
volwassenen weerhielden zich na 
de officiële opening vervolgens er 
niet van ondanks de lage tempe-
raturen een duik te nemen in het 
heerlijke warme water.

   Vrienden 
In de komende weken gaan be-

stuursleden van Stichting In de 
Dennen huis aan huis in Vorden 
op pad om nieuwe vrienden voor 
het zwembad te werven. Men kan 
al voor tien euro ‘vriend’ worden. 
“Met deze extra bijdrage hopen we 
zonder subsidie van de gemeente 
nog vele jaren voor veel zwemple-
zier in Vorden te zorgen”, zo ver-
klaarde voorzitter Wolter Ziggers 
van de stichting. In de afgelopen 
maand kon men bijna honderd 
nieuwe vrienden verwelkomen. 
De teller staat nu op totaal 150 
vrienden. Wolter Ziggers: “Maar 
dat moeten er in de komende we-
ken nog veel meer worden. 

De donaties worden gebruikt voor 
het verder energie neutraal maken 
van het zwembad en voor de alge-
mene middelen van het zwembad. 
Als ‘vriend’ krijgt men een kijkje 
achter de schermen, wordt men 
extra op de hoogte gehouden van 
de ontwikkelingen van het zwem-
bad, wordt men uitgenodigd om 
de nieuwe plannen te bespreken 
en mag men als ‘ambassadeur’ 
optreden van het mooie Vordense 
zwembad.” 

 VORDEN - Rond 10.00 uur verlieten 
zaterdagavond 30 april ongeveer 
150 bezoekers met een blije glim-
lach op hun gezicht de grote zaal 
‘t Kultuurhus Vorden. Zij hadden 
zichtbaar genoten van het eerste 
concert dat het Vordens Mannen-
koor in het jaar van hun 80-jarig 
jubileum gaf. Met medewerking 
van Rita en Wendy, pianist Andor 
Boddeke en bariton Ludo Eijkel-
kamp werd onder leiding van di-
rigent Christo Guenov een zeer 
gevarieerd programma ten gehore 
gebracht.

    Het concert begon, na het wel-
komstlied ‘Mognhaja leta’, met de 
serene stem van Wendy Addink, 
die het lied van ‘The Rose’ inzette 
en daarna werd aangevuld met de 
stem van Rita Boshart en tenslotte 
met de sonore stemmen van het 
hele koor. De toon was gezet. In 
het vervolg van het eerste deel van 
het concert werden voornamelijk 
liederen gezongen die pasten bij 
de sfeer van het voorjaar. Afwis-
selend zongen het koor en Rita en 
Wendy alleen of samen liederen. 
Christo Guenov kon zich helemaal 
concentreren op het dirigeren en 
hoefde het koor niet te begeleiden 
op piano. Dit werd nu verzorgd 
door Andor Boddeke. Daardoor 
klonk alles als een goed op elkaar 
afgestemd geheel en konden in 

de liederen vaak subtiele nuances 
aangebracht worden. Daartegen-
over was ook merkbaar dat het 
Vordens Mannenkoor met een ge-
heel vernieuwd repertoire bezig is, 
waarvan nog niet alle liederen heel 
zeker over kwamen.

    Na de pauze kreeg het programma 
een ander karakter. Alles werd vro-
lijker en luchtiger. Met het ‘Jäger-
chor’ van het koor kwam de sfeer er 
meteen goed in. Ludo Eijkelkamp 
deed daar met zijn lied ‘Ja, das 
Schreiben und das Lesen’ nog een 

schepje bovenop. Maar ook een 
aantal liederen van Rita en Wendy, 
met name de eigen liederen ‘Heim-
wee’ en ‘Ode aan Vorden’ maakten 
veel indruk op het publiek, want je 
kon toen een speld horen vallen. 
Afsluitend zong het mannenkoor 
‘Mien Achterhoek’, een aanstekelijk 
lied, waarbij het lastig is om er niet 
glimlachend naar te luisteren. En 
toen als toegift nog één keer door 
alle deelnemers ‘The Rose’ had 
geklonken, kon iedereen met een 
voldaan gevoel naar huis gaan. Met 
dank aan het enthousiaste publiek.   

 Verfrissend Voorjaarsconcert Vordens 
Mannenkoor   

 Met dank aan het enthousiaste publiek. Foto: PR.    

 Burgemeester Besselink opende al zittend op een fietst op informele, persoonlijke en 

sportieve wijze zwemseizoen In de Dennen. Foto Jan Hendriksen.   

 Kroonprijs
    Omdat Willem jarig is, loop ik 
deze woensdagmiddag een Doe-
tinchemse kroeg binnen. In die 
kroeg is het vol. En in die kroeg 
komt meer dan de helft van de 
mensen uit Hengelo. Het is een 
fenomeen dat zich enkele keren 
per jaar herhaalt. Op eerste kerst-
dag in de Radstake bijvoorbeeld. 
Of tijdens het stadsfeest in Doe-
tinchem. Natuurlijk ook ten tijde 
van de Hengelose kermis. En in de 
plaatselijke dorpskroegen. Maar 
dat zijn thuiswedstrijden.

    Veel mensen uit Hengelo, dat zijn 
ook veel mensen uit de gemeente 
Bronckhorst. Een dag later komt 
het bericht dat iemand uit onze 
gemeente de Kroonprijs van een 
bekende loterij heeft gewonnen. 
Twintig jaar lang 250.000 euro. 
Aan het eind van de rit is dat 5 mil-
joen! Dat zijn absurd veel rondjes 
in een Doetinchemse kroeg. Heel 
veel auto’s. Een enorm groot huis. 
En voor een slordige 5 miljoen 
euro mag je vast wel een dagje 
Cristiano Ronaldo zijn.

    Even zoek ik nog of ik niet per on-
geluk een abonnement bij die be-
kende loterij heb afgesloten. Dat 
zou zomaar kunnen want ik heb 
een zwak voor verkopers in alle 
soorten en maten. Ook in de stad. 
Ooit gaf iemand me de tip met 
een boog om die mensen heen te 
lopen. Dat doe ik tegenwoordig, 
maar die verkopers lopen vervol-
gens met een even zo grote boog 
mijn kant op. Zo verlaat ik een 
binnenstad regelmatig een abon-
nement rijker.

    Er is in dit geval helaas geen spra-
ke van een abonnement. Ik vind 
niets. Niet in een mailbak. Niet 

in een kast. Niet tussen de post. 
Daar vind ik wel een envelop met 
oordopjes. Wij wonen tegenover 
het nieuwe solarpark in Hengelo 
en hier gaan ze binnenkort ‘ram-
men’. Als ik het goed begrijp, be-
tekent dat zoiets als heel hard 
op palen slaan. Er is speciaal een 
firma uit Zuid-Duitsland voor in-
gehuurd. Daar zijn ze blijkbaar ge-
specialiseerd in ‘rammen’. Al gaat 
dat dus wel gepaard met enige 
geluidsoverlast.

    Van geluidsoverlast is hier buiten 
het centrum eigenlijk nooit spra-
ke. Misschien één keer per jaar 
tijdens de wegrace, maar dat ron-
kende motorgeluid is in ons dorp 
zo vertrouwd dat niemand zich 
er ooit druk over zal maken. Het 
maakt eerder trots. Verder blijft 
het hier stil. Ook afgelopen don-
derdag. Een enorme uitbarsting 
van vreugde was niet te horen. 
Dat kan betekenen dat de geluk-
kige winnaar van de Kroonprijs 
hier niet in de buurt woont. Of 
dat diegene er liever niet te veel 
ruchtbaarheid aan geeft.

    Dat is niet meer dan logisch. Om 
te voorkomen dat er straks figu-
ren met slechte bedoelingen op 
de stoep staan, is het beter de 
bankrekening in stilte te laten vol-
lopen. Toch kan ik me voorstellen 
dat u als winnaar wel zin heeft in 
een klein feestje. Niet nu meteen. 
Dat valt op. Over een jaartje lijkt 
me een mooi moment. Moet ook 
niet al te dicht bij huis zijn. Want 
dat valt ook op. In Doetinchem zit 
wel een leuke kroeg. En ziet u het 
niet zitten om uitnodigingen te 
versturen? Geen probleem! Vier 
uw feestje dan gewoon op de ver-
jaardag van Willem. Ik ben erbij! 

LuukStamCO
LU

MN

(Advertorial)

Themadagen bijzondere 
kruiden en eenjarige planten
VORDEN - Kettelerij Bloembin-
derij aan het Hof van Kettelerij 
2 in Vorden heeft op donderdag 
12, vrijdag 13 en zaterdag 14 
mei themadagen, waarbij het 
accent wordt gelegd op bijzon-
dere kruiden en eenjarige plan-
ten voor tuin en terras.

De bloembinderij is tijdens deze 
drie dagen geopend van 10.00 tot 
17.00 uur.  Kruiden zoals Griekse 
basilicum, citroenbasilicum, dille 
en dragon springen in het oog. 
Daarnaast is aan de fraaie eenja-
rige planten te zien, dat het voor-
jaar is begonnen. Bijzonder zijn 
hierbij de zwarte surfinia, de geel-

oranje gekleurde pantoffelplant-
jes en de fraai, maar bescheiden 
helleborus.

Om het geheel te completeren is 
in het tuinhuis drie dagen lang 
‘Bijdehands’ uit Almen te vinden 
met serviesdelen en spullen uit 
grootmoeders tijd. Anmata.store 
laat diverse kruidenbakken zien: 
creatief, ambachtelijk en eerlijk!
Kettelerij Bloembinderij, Hof van 
Kettelerij 2, 7251 DS Vorden. Voor 
meer informatie, bel Harrie Ket-
telerij, telefoon (06) 51 201 343 of 
kijk op de site.

www.kettelerij.nl

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?
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In welk landschap wil jij 
wonen, werken en recreëren?

De Graafschap400 is:
• De kans om je plannen voor  en zorgen over 

jouw landschap te delen;

• Een gezellige dag waarop je veel 

verschillende mensen uit het gebied spreekt;

• Een dag vol inspiratie waarna je met een 

glimlach op je gezicht naar huis gaat;

• Goede verzorging met thee, koffi e en koek, 

een lekkere lunch en borrel na.

Streekconferentie 
Graafschap400
zaterdag 21 mei
’t Jebbink, Vorden

Kom naar De Graafschap400;  de gelegenheid voor iedereen die woont, werkt of recreëert in 

de driehoek Zutphen, Lochem, Hengelo (Gld.)  om met elkaar in gesprek te gaan en plannen te 

maken voor het landschap. De Graafschap400 wordt gehouden op zaterdag 21 mei van 10.00 

tot 16.30 uur in sporthal ’t Jebbink in Vorden.

Centrale vraag op de Graafschap400 is: wat vind jij belangrijk voor  het landschap?  Waar gaat 

je hart naar uit, en waar wil je je hard voor maken? Er is geen plan dat gepresenteerd wordt. 

Het woord is geheel aan de deelnemers.  Jij bepaalt zelf wat belangrijk is voor het landschap. 

Heb jij ideeën over landbouw, natuur, landschap, recreatie? Heb je wensen over samenwerking, 

wandelroutes, natuurinformatie, weidevogels, zwerfvuil, toegankelijkheid of over iets anders dat 

met het landschap te maken heeft? Kom en laat het horen op de Graafschap400!

 

 Aanmelden
 Deelname is gratis en aanmelden kan nog tot 13 mei via www.graafschap400.nl.

 Telefonisch aanmelden kan ook via 06-23653310. 

Ik kijk er naar uit om je te ontmoeten en er samen een inspirerende dag van te maken!

 

 

   

        Harald van den Akker

        Beheerder de Graafschap

        Natuurmonumenten

De organisatie van de Streekconferentie Graafschap400 is een initiatief van Natuurmonumenten. 
Het initiatief wordt ondersteund door de gemeentes Bronckhorst, Lochem en Zutphen, en voorts 

door  Staatsbosbeheer, Geldersch Landschap & Kasteelen, Gelders Particulier Grondbezit, Gelderse 
Natuur en Milieufederatie, ’t Onderholt en Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

 

Uitnodiging

Schrijf je nu in!

Laarstraat 19, Zutphen

0575 - 54 16 02

www.tppdiseraad.nl

info@tppdiseraad.nl

  Gratis adviesgesprek  

 Erkend door zorgverzekeraars

 Geen tandartsverwijzing nodig

DISERAAD
PRAKTIJK VOOR
KUNSTGEBITTEN

IK HEB 
GEEN 
ANGST 
MEER

Bij de Adviseur  
op kantoor

Onderweg met  
de Mobiele app 

Thuis met 
Internet Bankieren

Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en
lekker dichtbij!

Werken

“Ik ben Juliette en op mijn tiende kreeg ik 
een infectieziekte. Dankzij een operatie en 
hulp van LIGHT FOR THE WORLD kon ik 
een naaiatelier beginnen. Die kans gun ik 
andere jongeren met een handicap ook!”

“Zonder hulp zat ik 
nu kreupel thuis”

“ Geef jongeren met een handicap 
 een eerlijke kans!”

Reinier van den Berg, ambassadeur

DIRECT
DONEREN   ikkanwerken.nu

GIRO 131 • IBAN: NL10 INGB 0000 0001 31



“Zo’n boom is dikker dan je 
denkt”
Buiten- 
natuurlessen
VORDEN - De buiten-natuurlessen 
voor de basisscholen het Hoge en 
de Dorpsschool zijn weer begon-
nen. 

Deze buitenlessen worden in het 
kader van het project Van Lucht-
kasteel tot Dassenburcht op het 
landgoed Hackfort gegeven. De 
IVN-vrijwilligers proberen daar-
mee de kinderen de liefde voor de 
natuur en respect voor het land-
goed bij te brengen. 

   

Kikkers en salamanders ontdekken
VORDEN - ?Heb jij al wel eens kik-
kers of kikkervisjes gezien in de 
sloot? Heb je ze toen goed kun-
nen bekijken? Want zijn kikkers 
eigenlijk altijd glad en koud? En 
hoe zien salamanders er uit? Ben 
jij hier ook zo benieuwd naar, 

ga dan op zaterdagmiddag 14 
mei mee met de boswachters 
op landgoed Velhorst. Denk je 
aan buitenkleding en laarzen?  
 
De activiteit duurt zo’n 3 uur; hal-
verwege is er tijd voor koffie/thee 

of fris. Vooraf aanmelden, infor-
matie en kosten, zie website.
   

 ■ www.natuurmonumenten.nl/
activiteiten

Offshore industrie PCOB
VORDEN - De PCOB afdeling 
Vorden en omstreken hield haar 
maandelijkse bijeenkomst. Waar-
nemend voorzitter Henk Reerink 
heet de aanwezigen hartelijk wel-
kom, in het bijzonder de inleider 
Ben Godtschalk. Tevens kan hij 
enkele nieuwe leden en gasten ver-
welkomen. 

Hij opent met de lezing uit Marcus 
12 en gaat voor in gebed. Hierna 
wordt gezongen Lied 150”Loof 
God ,loof hem overal”. Er circuleert 
een kaart, als groet voor de heer 
J.Muntjwerff, dia al bijna een jaar 
verblijft op de revalidatieafdeling 
van den Ooiman in Doetinchem. 
In de pauze wijst Ton Knevel op de 
afsluitende bijeenkomst op woens-
dag 11 mei om 14.00 uur in de grote 
zaal van het dorpscentrum met het 
optreden van “de Olde Deerns”en 
afsluiting met feestelijke maaltijd.

Hierna is het woord aan de inlei-
der Ben Godtschalk. Als kapitein 
bij de firma Heerema in vertelt hij 
boeiend over de ervaringen, die hij 
heeft meegemaakt tijdens zijn 30 
jarige loopbaan in de Offshorein-
dustrie bij het bouwen van allerlei 
platforms en andere klussen op zee. 
Eerst worden enkele films vertoont, 
die duidelijk de vaak nietige mens 
in dit vaak technische geweld to-

nen. We zien het kraanschip “ Thi-
alf” via de Nieuwe Waterweg het 
relatief nietige Maaassluis passeren 
en het ruime sop kiezen. Dit kraan-
schip is ruim 1 hectare groot, heeft 
2 hijskranen die elk 7.500 ton kun-
nen tillen en kan maximaal 1500 
manschappen aan boord hebben, 
vaak van allerlei nationaliteiten. Dit 
kraanschip is in Japan gebouwd en 
heeft om het zware hijswerk tot wel 
15.000 ton te kunnen compense-
ren een waterballastsysteem. Vaak 
waren het lange reizen maar thans 
is het personeel hooguit 4 tot 6 we-
ken aan boord. Na de pauze volgen 
boeiende verhalen over “Sterke 
verhalen en emotionele gebeurte-
nissen, zelfs over drank en vrou-
wen”. Ook zagen we een Spaanse 
koorzang met “Ode aan de zee-
man”. De aanwezigen genoten van 
de boeiende en sterke verhalen. De 
heer Pennekamp uit Ruurlo sloot 
de lezing af met het prachtige ge-
dicht “Wees ons Kompas”. De voor-
zitter bedankte de inleider voor zijn 
prachtige verhalen,ondersteunt 
door prachtige beelden. De aanwe-
zigen beloonden de inleider met 
een groot applaus.

Met het zingen van Lied 978 “Aan 
U behoort o Heer der heren” werd 
deze geslaagde bijeenkomst afge-
sloten.

   

Duivensport Bronckhorst

BRONCKHORST - Uitslagen van de 
vluchten van de duivenverenigin-
gen in de gemeente Bronckhorst: 
PV De Koerier uit Zelhem, PV Vor-
den en PV Steeds Sneller Hengelo 
op 9, 16 en 23 april en 1 mei.

PV De Koerier Zelhem
Op zaterdag 23 april stond voor de 
leden van P.V. de Koerier de derde 
vitesse vlucht van het jaar op het 
programma. Henk Wassink vloog 
in regio Achterhoek de eerste en 
tweede plek tegen 1697 duiven. Een 
geweldige prestatie en daar is de 
club trots op! De duiven moesten 
komen vanuit het Belgische Isnes, 
door 16 liefhebbers zijn er in totaal 
200 duiven ingezet. De gemiddelde 
afstand tot Zelhem zat rond de 201 
km. Het startschot klonk om 9.45 
uur en met een harde noorden-
wind begonnen de duiven aan hun 
terugreis. De snelste duif is geklokt 
om 12.36.52. De uitslag van de top 
10 ziet er als volgt uit: H. Wassink 
1-2, G. Dijcker 3, H. Niesink 4-9, F. 
Meijerman 5, S. Niesink 6, J. Was-
sink 7-10, S. Gemmink 8.

Op zondag 1 mei stond de vierde 
vitesse vlucht op het programma. 
De duiven werden gelost vanuit 
het Belgische Mons, door 16 lief-
hebbers zijn er in totaal 194 duiven 
ingezet. De gemiddelde afstand tot 
Zelhem zat rond de 240 km. Het 
startschot klonk om 09.45 uur en 
met een noordwesten wind be-
gonnen de duiven aan hun terug-
reis. De snelste duif is geklokt om 
13.00.37. De uitslag van de top 10: 
H. Wassink 1-3-6-7, A.H. Kam-
perman 2-4, Sabine Niesink 8., H. 
Niesink 5-9, J. Wassink 10.

PV Vorden
Zaterdag 16 april stonden 172 dui-
ven in Tienen, een afstand van 
170 km. Gemiddelde snelheid was 
112 km/uur. Winnaar Hans Hoks-
bergen 1-7-17-18, Roy Schipper 
2-4-15, T. J. Berentsen 3-6-14, D. J. 
Gotink 5, H. J. Stokkink 8-9, Ashley 
Eykelkamp 10-11-12-16, Marc Tie-
messen 13, Ria Luesink 19, G. H. H. 
Kelderman 20.
Zaterdag 23 april kwamen 160 
duiven vanuit Isnes, 210 km. Snel-
heid met opwind was 68 km/uur. 
Winnaar Paul Hendriks 1-8-10-17, 

Ashley Eykelkamp 2-13-14-16, H. 
B. M. Hoksbergen 3-7-9-11-18, Roy 
Schipper 4-5-6, Ria Luesink 12, T. J. 
Berentsen 15-19, D. J. Gotink 20.

Zondag 1 mei werden de duiven 
uit Vorden gelost in Mons, België, 
een afstand van 240 km. De gemid-
delde snelheid was 74km/uur. Ria 
Luesink was alle mannen van PV 
Vorden te snel af, met zowel de eer-
ste als tweede plek, totaal zes bij de 
eerste twintig. Uitslag: Ria Luesink 
1-2-5-11-12-14, Ashley Eykelkamp 
3-20, D. J. Gotink 4-13, P. Hendriks 
6-8-9, H. B. M. Hoksbergen 7-10-
19, Roy Schipper 15-17, T. J. Berent-
sen 16-18.

PV Steeds Sneller Hengelo
Zaterdag 9 april vlogen 76 duiven 
van 6 deelnemers vanuit Lommel. 
Uitslag: R. Koers (6/20) 1-2-3-6-13-
14, L. Te Stroet (7/22) 4-5-8-10-11-
12-16, G. Duitshof (5/15) 7-15-17-
18-19, E. Koers (1/6) 9.

Aan de vlucht van zaterdag 16 april 
werden 128 duiven van 8 deelne-
mers gelost in Tienen. Met een 
zuidwestenwind kracht 4 gingen de 
duiven van start. Uitslag: R. Koers 
(12/34) 1-2-3-8-9-15-17-20-26-27-
30-32, G. Duitshof (3/8) 4-11-31, E. 
Koers (3/16) 5-10-16, A.H.J. Peters 
(1/14) 6, L. Te Stroet (12/35) 7-12-
14-18-19-21-22-23-24-25-28-29, P. 
van Londen (1/7) 13.

Zaterdag 23 april werden de duiven 
gelost in Isnes. Van 9 deelnemers 
gingen 138 duiven van start. Uit-
slag: R. Koers (17/35) 1-2-3-5-6-9-
10-11-13-19-20-21-24-28-30-31-32, 
L. Te Stroet (10/37) 4-8-12-17-18-
23-27-29-34-35, J. Teunissen (1/7) 
7, A.H.J. Peters (2/20) 14-26, E. 
Koers (4/16) 15-16-22-33, G. Duit-
shof (1/7) 25.

Op zondag 1 mei stond de vites-
sevlucht vanuit Mons op het pro-
gramma. Van 8 deelnemers wer-
den 85 duiven gelost bij weinig 
noordenwind. Uitslag: L. Te Stroet 
(10/22) 1-8-12-15-16-18-19-20-21-
22, R. Koers (5/10) 2-3-4-5-11, G. 
Duitshof (2/9) 6-17, J. Teunissen 
(2/10) 7-9, E. Koers (2/9) 10-14, C. 
Te Stroet (1/5) 13.

VORDEN - Ruim honderd muziek-
liefhebbers genoten op maandag 
25 april bij Hotel Bakker van het 
optreden van radiomaker Frits 
Spits, die geïnterviewd werd door 
zangeres en presentatrice Mar-
lies Claasen.

Uit de lees- en luistergids van de 
mooiste Nederlandstalige liedjes, 
die Frits Spits onlangs uitbracht 
werden een aantal liedjes ten geho-

re gebracht door Marlies Claasen, 
waarbij ze begeleid werd op gitaar 
door Tom Klein. Frits Spits leidde 
de liedjes in en vertelde daarbij wat 
deze liedjes zo bijzonder maakt.

Zo passeerde een scala aan liedjes 
de revue, uiteenlopend van “Kom 
Van Dat Dak Af” van Peter Koele-
wijn tot “Dat Ik Je Mis” van Maaike 
Ouboter. Marlies Claasen zong live 
o.a.” Het Dorp” van Wim Sonne-

veld en “Over De Muur” van Klein 
Orkest. Ze deed dat op bevlogen 
manier. Na afloop kon het publiek 
“De Standaards van Spits”ook bij 
de stand van Bruna aanschaffen en 
laten signeren door Frits Spits.

Meer informatie en foto’s zijn te 
vinden op de website van Cultuur-
fonds Vorden.

www.cultuurfondsvorden.nl

Geslaagd optreden van Frits Spits

Vele muziekliefhebbers genoten van de liedjes van Frits Spits. Foto: PR

Diverse activiteiten tijdens de buitenlessen. Foto: PR

VORDEN - Op donderdag 14 april 
is er kennisgemaakt met de nieu-
we coördinatoren die de collecte 
week in Vorden in goede banen 
gaan leiden. Hen wordt veel suc-
ces gewenst met de organisatie 
van de KWF collecteweek. Via 
deze weg wil men nogmaals me-
vrouw de Vries en mevrouw Wig-
gers bedanken voor hun gewel-
dige inzet de afgelopen jaren. De 
dames zoeken nog vrijwilligers/
collectanten die willen helpen tij-
dens de KWF collecteweek in sep-
tember. Meld je aan bij een van de 
coördinatoren of stuur een e-mail 
bericht naar het e-mailadres.
   

 ■ kwfbronckhorst@gmail.comV.l.n.r.: Gerdie van Schaik, Jootje Stokkink, Ans Veenendaal, Miranda Beekman. Marika 

Piek staat niet op de foto. 

Nieuwe coördinatoren KWF
afdeling Vorden
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(Advertorial)

Mooi weer en veel belangstelling voor traditioneel gala ‘t Beeckland

De leerlingen van ’t Beeckland 
vierden afgelopen donderdag 28 
april het Koningsfeest nog eens 
dunnetjes over. Het traditione-
le galafeest van de VMBO-school 
met de bijbehorende ludieke 
aankomst vond zoals gewoonlijk 
plaats in de dorpsstraat van Vor-
den ter hoogte van Hotel Bakker. 
De weergoden waren de deelne-
mers gunstig gezind: na een be-
wolkte dag ging de zon spontaan 
voor ze schijnen. 

De voorpret voor het feest begon al 
eerder op de dag: In samenwerking 
met Martine’s Hair en Beautysalon 
werden de galadeelnemers ’s och-
tends vroeg al in de watten gelegd. 
Eerstejaars leerlingen zorgen ervoor 
dat make-up en haar bij iedereen 
piekfijn in orde was. Dit alles voor 
het goede doel dat Blue Spirit heet. 
Blue Spirit is een groep mensen uit 
Hengelo-G die met acties geld bij el-
kaar proberen te krijgen voor de  Al-
pe D`Huzes, het welbekende fietse-
venement om kanker te bestrijden.
Al direct in het begin van de stoet 
bijzondere voertuigen viel de hon-
denslee op waar Kim Simon mee 
arriveerde. Zij moest eerder dan be-
doeld aantreden omdat de honden 
niet in toom te houden waren. Het 
was een prachtig gezicht zoals ze 
aan kwamen stuiven. Verder was de 
stoet dit jaar voor een groot gedeel-
te gevuld met auto`s van verschil-
lende soorten en maten. Veel sport-
wagens, oldtimers, twee limo`s en 
vele cabrio`s maakten het dit jaar 

weer tot en bont gezelschap. Diege-
ne die niet met een auto aankwam 
trok meteen extra aandacht. Een 

groep jongens had gekozen voor 
elektrische stepjes. Het was indruk-
wekkend om te zien hoe ze, uniform 
gekleed, ineens van leerlingen in 
echte mannen veranderden. 
De brandweercorpsen van zowel 
Hengelo (Gld) als Vorden waren 
ingehuurd als taxi voor leerlingen 
en uiteraard was  ook dit jaar de 
tractor aanwezig. Het bleek een 
massaal opgetuigde Fend te zijn 
waarbij veel tijd was besteed aan 
details zoals (lege) bierkratjes, het 
bankstel op de bak en de leerlingen 
als lading. Ook vermeldenswaardig 
waren Sven Hofs en Wolf Scholder. 
Ze waren verkleed als patiënt en 
hulpverlener, geassisteerd door 4 
zusters. De patiënt was zwaar geha-
vend en leek Hotel Bakker zelfs bij-
na niet halen. Eenmaal gearriveerd, 
bleek hij gelukkig gezond en wel uit 

de rolstoel op te springen en deel te 
kunnen nemen aan het feest.

Aansluitend werd het feest vervolgd
in Hotel Bakker waar DJ  Wim Ren-
sink voor de geslaagde muzikale
noot zorgde. Vast onderdeel is de 
uitreiking van de prijzen door een
mysteryguest.  

In dit geval meervoud want er wa-
ren twee selectiespelers van de 
Graafschap naar Vorden gekomen 
te weten: Liam Kaak en Cas Peters. 
Beide heren proberen op dit mo-
ment hun club voor degradatie te 
behoeden. De prijs voor de meest
originele aankomst ging naar de 
al genoemde Kim Simon met haar
hondenslee. Emma Groters werd
tot Queen van de avond gekozen en
bij de heren viel Thimo Veenhuis de
eer ten deel om als King gehuldigd 
te worden. Uiteraard werd deze uit-
reiking vervolgd met een fotosessie
met de voetballers. 
Als extraatje had de organisatie zan-
geres Lizzy weten te strikken voor
een kort optreden. De finaliste van 
the Voice of Holland van twee jaar 
geleden maakte indruk met haar 
optreden. Extra speciaal is dat Lizzy
van ons Ulenhofcollege afkomstig
is en binnenkort afstudeert aan het
conservatorium.

De avond was een prachtige afslui-
ting van het examenjaar. Voor de
leerlingen van de Mavo-afdeling
moet het examen na de meivakantie 
nog beginnen. Succes alvast.

Brouwer schoonmaakdiensten           Bruna                    Hotel Restaurant Bakker
Galerie de Burgerij            De Vordense Tuin                      Echte Bakker Van Asselt
Instalatiebedrijf Wim Bosman           Notariskantoor Hulleman        Schildersbedrijf Boerstoel
Weulen Kranenbarg Tuin & Erf vof           Dutch Protection & Security    Achterhoek Nieuws

2016

Supermarkt Albert Heijn/Grotenhuys

Foto’s: Achterhoekfoto.nl/Paul Harmelink



 Lasten  Baten  
Programma Begroting Rekening Begroting Rekening 
1 Besturen 11.254 12.435 733 1.008 
2 Wonen en werken 5.039 4.054 1.184 1.362 
3 Ontspannen 3.696 3.560 577 561 
4 Leren 3.773 4.353 138 54 
5 Zorgen 1.056 1.012 0 0 
6 Beheren 14.446 14.103 8.337 8.327 
7 Algemene dekkingsmiddelen 2.177 1.115 57.146 56.924 
8 Sociaal domein 33.798 29.919 5.015 5.802 
9 Toevoeging en onttrekking aan reserves 3.061 3.245 5.581 4.863 
Totaal 78.300 73.796 78.710 78.900 
Resultaat   410 5.104 
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Baten en lasten 2015 (bedragen * € 1.000)

Lasten rekening 2015
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10 11 1 Algemene uitkering van het Rijk  35 % 

2 Uitkering sociaal deelfonds  24 % 

3 Overige inkomensoverdrachten van het Rijk  5 

4 Onroerende zaak belasting  9 % 

5 Overige belastingen  0 % 

6 Afvalstoffenheffing  4 % 

7 Rioolheffingen  5 % 

8 Overige opbrengsten en leges  7 % 

9 Bespaarde rente, rente, dividend en resultaat 
renteverdeling  4 % 

Baten rekening 2015 naar soort

Jaargang 11, nr. 18 3 mei 2016

“Het is een groot overschot,” zegt 
wethouder Arno Spekschoor van 
financiën, “Maar het gaat om een-
malige afwijkingen op de begro-
ting (waarin onze structurele uit-
gaven en inkomsten staan) en he-
laas niet om structureel geld. Met 
name op de nieuwe taken op het 
gebied van zorg en welzijn die de 
gemeente per 2015 vanuit het rijk 
overgedragen kreeg. Hier hielden 
we 4,7 miljoen over van de totale 
5,1 miljoen. Dit bedrag is overi-
gens nog niet helemaal definitief. 
Een aantal afsluitingen moet nog 
plaatsvinden. Bijvoorbeeld de 
jeugdzorgafrekening. In de Ach-
terhoek regelen we gezamenlijk 
veel jeugdzorgtaken en de verre-
kening van de in 2015 afgenomen 
trajecten bij de verschillende 
zorgaanbieders moet nog gebeu-
ren. Hiervoor verwachten we 1,5 
miljoen van de 4,7 miljoen nodig 
te hebben. Verder bleek dat de 
berekeningen die we in de begro-
ting deden voor de nieuwe zorg- 
en welzijnstaken, gebaseerd wa-
ren op verouderde cijfers. Het rijk, 
CAK, zorgverzekeraars en jeugd-
zorgorganisaties konden ons de 
juiste gegevens niet tijdig ver-
strekken. Nu hebben we dat beter 
in beeld, dus de komende jaren 
kunnen we realistischer begroten. 
Dat geldt ook voor het budget voor 
het Persoons Gebonden Budget 
(waarbij mensen ervoor kiezen 
om zelf hun zorg in te kopen in 
plaats van zorg in natura af te ne-
men die de gemeente regelt). We 
kozen een andere betalingswijze 
dan het rijk voorheen deed. We re-
kenden niet met verwachte uitga-
ven vooraf, maar op basis van in-
gediende declaraties achteraf. En 
dat kostte minder. De komende 
jaren wordt vanuit het rijk nog een 
aantal kortingen op de budgetten 
uitgevoerd. Maar onze financiële 
boekhouding laat zien dat we daar 
op voorbereid zijn. Ons belang-
rijkste doel was dat, ook nu de ge-
meente de taken uitvoert die eerst 
door andere partijen werden ver-
zorgd, inwoners de zorg ontvan-
gen die zij nodig hebben. En dat 
gebeurt. Wij willen een sociale en 

betrokken gemeente voor onze in-
woners zijn. Ons zorg- en wel-
zijnsbeleid staat en is bekend bij 
inwoners. Hier zijn weinig aan-
passingen nodig. Een enkel knel-
punt gaan we oplossen. Door onze 
gezonde financiële situatie kan 
dat ook. Zo bekijken we of we iets 
kunnen doen aan de hoge eigen 
bijdrage waar sommige inwoners 
mee te maken kregen door de 
veranderde regels.”

Wat alle overige taken betreft die 
de gemeente uitvoert, laat de 
Jaarrekening zien dat we nage-
noeg hebben uitgegeven zoals be-
groot. De wethouder: “En zo hoort 
het ook.”

Andere voorstellen
Wethouder Spekschoor: “Een be-
groting maak je altijd in het najaar 
vóór een jaar begint, dus in dit ge-
val in november 2014 voor het 
jaar 2015. Dan zijn er toch nog 
verschillende onzekerheden en 
wijzigingen die op je pad kunnen 
komen. Bijvoorbeeld omdat de 
rijksoverheid nog veel besluiten 
moet nemen over werkzaamhe-
den die je als gemeente uitvoert. 
Of bepaalde projecten die later 
worden opgestart dan gepland of 
een langere looptijd hebben dan 
vooraf ingeschat.” B en w stellen 
voor om ca. 800.000 euro te re-
serveren voor 8 projecten/activi-
teiten die vanuit 2015 nog door-
lopen in 2016. Onder andere:
• 175.000 euro voor verschillen-

de landschapsprojecten, waar-
door kwaliteitsverbetering  in 
de Bronckhorster openbare 
ruimte kan plaatsvinden. Door 
aanleg van bijvoorbeeld bosjes, 
poelen, houtwallen etc., herstel 
of achterstallig onderhoud in 
natuurgebieden

• 56.000 euro voor twee zoge-
naamde schetsschuiten. Dit zijn 
onderzoeken en klankbordses-
sies met landgoedeigenaren, 
omwonenden en andere betrok-
kenen om in beeld te brengen 
hoe de economische situatie 
van een landgoed en het 

Jaarrekening 2015 geeft positief resultaat
Overgebleven gelden zijn nodig voor nieuwe taken op sociaal gebied

Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & Informatie’
is een uitgave van de gemeente Bronckhorst.
Redactie: cluster communicatie
tel. (0575) 75 02 50 
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl
Op www.bronckhorst.nl vindt u ook veel 
informatie over de gemeente.

omliggende gebied versterkt 
kan worden

• 80.000 euro voor het verder di-
gitaliseren van verschillende 
documenten (bijvoorbeeld akten 
van de Burgerlijke Stand)

• 116.000 euro voor de laatste 
werkzaamheden aan de Huiska-
mer Hummelo en het afronden 
van rioleringswerkzaamheden 

in het gebied. Hiermee heeft het 
dorpscentrum een nieuwe in-
richting gekregen die past bij de 
nieuwe verblijfsfunctie, nu de 
rondweg de doorgaande route
is geworden

De complete jaarstukken kunt u 
nalezen op www.bronckhorst.nl

De raad beslist 
B en w stellen de raad voor in te stemmen met de Jaarstukken 2015 
en de voorstellen om de overgebleven gelden te bestemmen. De raad 
bespreekt dit in de commissievergadering van 19 mei a.s. en beslist 
erover tijdens de raadsvergadering van 2 juni. Hierbij enkele cijfermatige 
overzichten uit de jaarrekening:  

1 Besturen  17 % 

2 Wonen en werken  5 % 

3 Ontspannen  5 % 

4 Leren  6 % 

5 Zorgen  1 % 

6 Beheren  19 % 

7 Algemene dekkingsmiddelen  2 % 

8 Sociaal domein  41 % 

9 Toevoeging en onttrekking aan 
reserves  4 % 

10 Aktivering kosten  1 % 

11 Onttrekking reserves  6 % 

In de Jaarstukken 2015 staat wat we hebben gedaan, welke 
inkomsten de gemeente had en welke uitgaven en investeringen we 
deden in het afgelopen jaar. Ook geeft het een overzicht van de 
vermogenspositie van de gemeente. De Jaarrekening 2015 sluit met 
een voordelig resultaat van ca. 5,1 miljoen euro op een begroting 
van ca. 79 miljoen euro. 



B en w willen inzetten op versnelde inburgering 
statushouders

Onlangs ontvingen omwonenden 
van de locaties in Hengelo en Zel-
hem waarvoor de gemeente heeft 
aangegeven plannen te hebben 
voor het tijdelijk huisvesten van 
statushouders een brief met 
informatie over de laatste stand 
van zaken voor de geplande 
huisvesting in hun buurt.

Het plaatsen van tijdelijke wonin-
gen op de locaties in Hengelo 
(Groene Kruisstraat en Berken-
laan) en Zelhem (Pluimersdijk/
Brinkweg) blijkt nog niet direct 
nodig. Samen met woningcorpo-
ratie ProWonen is een nieuwe 
mogelijkheid overwogen en voor-
lopig besloten tot een aangepast 
plan. ProWonen onderzoekt nu 
eerst de mogelijkheid om haar 
woningbezit op korte termijn uit te 
breiden door de aankoop van een 
aantal woningen in Bronckhorst. 
Deze verhuren zij dan aan status-
houders. De komst van vluchtelin-
gen naar ons land is nog steeds 
groot. Daarom blijft de plaatsing 
van tijdelijke woningen wel een 
alternatief dat op een later mo-
ment opnieuw overwogen kan 
worden. De geplande locaties in 
Hengelo en Zelhem zijn volgens 
ons nog steeds geschikt. De aan-

gevraagde vergunningen voor de 
tijdelijke woningen in Hengelo zijn 
ingetrokken. Zie voor meer infor-
matie hierover ook in de rubriek: 
Bekendmakingen en mededelingen 
elders op deze gemeentepagina’s. 
Voor Zelhem was nog geen ver-
gunning aangevraagd. De aan-
koop van een aantal woningen 
zorgt er ook voor dat de kansen 
voor lokale woningzoekenden op 
de huurwoningmarkt behouden 
blijven en de wachtlijsten niet 
toenemen.

Villa Nuova
Daarnaast blijven we mogelijk/
heden onderzoeken om status-
houders te huisvesten in leeg-
staand vastgoed op verschillende 
locaties in Bronckhorst. Zo zijn 
we in overleg met de eigenaren 
van Villa Nuova in Vorden. 

Voor meer informatie over de 
vestiging van statushouders 
(vluchtelingen met een verblijfs-
vergunning die een nieuw bestaan 
in Nederland mogen opbouwen) 
kunt u terecht bij de gemeente 
via info@bronckhorst.nl of tel. 
(0575) 75 02 50. U kunt ook kijken 
op www.bronckhorst.nl/status-
houders.

Stand van zaken plannen huisvesting 
statushouders in Hengelo/Zelhem

B en w besloten vorige de ge-
meenteraad voor te stellen om 
onder het motto ‘De gemeente 
Bronckhorst heet welkom’ te 
kiezen voor versnelde inburge-
ringstrajecten voor statushou-
ders (vluchtelingen met een 
verblijfsvergunning). Wethouder 
Paul Seesing zegt hierover: “Wij 
zijn een sociale en betrokken ge-
meente en vinden het belangrijk 
dat deze nieuwkomers zich snel 
thuis gaan voelen in Bronck-
horst. Zowel de gemeente als de 
statushouders willen graag dat 
zij zo snel mogelijk mee kunnen 
doen in onze samenleving en niet 
afhankelijk blijven van de over-
heid. We doen daarbij een groot 
beroep op de zelfredzaamheid 
van de nieuwkomers en zoeken 
samenwerking met lokale maat-
schappelijke partijen, inwoners 
die hun nieuwe dorpsgenoten zo 
nu en dan willen begeleiden en 
het verenigingsleven.” 

Intensief
Het reguliere inburgeringsexa-
men duurt langer dan wij wen-
sen. Hierbij heeft een statushou-
der drie jaar de tijd om het inbur-
geringsexamen te halen en het 
programma is met name gericht 
op taalonderwijs. Het versnelde 
programma dat b en w voorstel-

len is intensiever en meer toege-
spitst op deelname aan en kennis 
van hun nieuwe woonomgeving. 
Het bestaat uit: 
• een uitgebreider taalprogram-

ma (naast formeel onderwijs, 
worden ze ook bijgestaan door 
vrijwillige taalmaatjes en het 
lesprogramma is toegespitst 
op de persoon en zijn kennis)

• een programma over gebrui-
ken van onze samenleving 
(normen en waarden)

• een oriëntatie op de arbeids-
markt (nieuwkomers worden 
bijvoorbeeld gekoppeld aan 
een medewerker van het 
Werkgevers Servicepunt en 
het is de bedoeling dat zij 
spoedig na vestiging  vrij-
willigerswerk gaan doen)

• een kennismaking met vereni-
gingsleven- en maatschappelij-
ke activiteiten in hun buurt etc.

Hierbij is de inzet dat binnen 
6 maanden (met mogelijke 
verlenging van 6 maanden) de 
inburgering voltooid is. Vanzelf-
sprekend is er voor kinderen 

speciale aandacht in het onder-
wijs, zodat zij zo snel mogelijk 
mee kunnen draaien in de klas. 

De kosten voor deze versnelde 
inburgering bedragen naar 
schatting max. 570.000 euro. Dit 
bedrag is gebaseerd op het aan-
tal statushouders dat we in 2016 
verwachten te huisvesten in 
onze gemeente (ca. 95 verplicht 
op te vangen personen plus 95 
mensen die we extra op willen 
vangen in Bronckhorst uit huma-
nitair en sociaal oogpunt). De 
gemeente doet voor dit bedrag 
deels een beroep op de rijks-
overheid.

Raad beslist in mei over het plan
Het plan is opgesteld naar aan-
leiding van een motie van de 
gemeenteraad van september 
2015, waarin de raad vroeg om 
een plan van aanpak voor een 
snelle inburgering. De gemeen-
teraad beslist in mei over het 
plan ‘De gemeente Bronckhorst 
heet welkom’.

De Giro d’Italia, één van de groot-
ste wielerrondes ter wereld, gaat 
in 2016 van start in Gelderland. 
Op zondag 8 mei doen de renners 
Bronckhorst aan: de route komt 
langs de kernen Drempt, Laag 
Keppel, Hummelo, Zelhem en 
Veldhoek! 

Gaat u op 8 mei op pad? Gaat u 
bijvoorbeeld op Moederdagbe-
zoek of heeft u kaarten voor de 
wedstrijd De Graafschap-Ajax? 
Kijk dan eerst op www.girogel-
derland voor alle wegafsluitin-
gen! Zo komt u niet voor verras-
singen te staan.

Leuke evenementen in 
Bronckhorst
Initiatiefnemers uit doorkomst-
plaatsen slaan de handen ineen en 
organiseren op 8 mei leuke activi-
teiten in de sfeer van de Giro. Zo 
kunt u in Hummelo een Mercato 
(markt in Italiaanse sfeer) bezoe-
ken en er is kunst langs de route 
in Hummelo, Keppel en Drempt. In 
Zelhem gaat de horeca in Italiaanse 
stijl, met muziek en bijpassende 
hapjes. Bekijk de karavaan vanaf 

een grote tribune in het kader van 
Giro d’iTOLia bij café De Tol, of be-
zoek Giro de Stikkebocht bij ‘t Wol-
fershuus, waar u onder het genot 
van Italiaans eten en drinken kunt 
genieten van muziek en freestyle 
BMX demonstraties. Kortom: het 
wordt een groot feest! Zorg dat u 
erbij bent!

Mogelijk overlast tussen circa 
12.00 en 15.00 uur
Vanwege de veiligheid sluit de Gi-
ro-organisatie de gehele route af 
van ongeveer 12.00 tot 15.00 uur. 
Het kan dus zijn dat uw woning, 
bedrijfspand of straat enkele uren 
niet bereikbaar is. Het kan ook zijn 
dat u uw pand per auto niet kunt 
verlaten. Wilt u naar één van bo-
venstaande evenementen, zorg 
er dan voor dat u daar op tijd bent. 
De exacte overlast kunnen wij niet 
aangeven, dat verschilt per loca-
tie. Houdt u er rekening mee dat 
voertuigen tijdelijk niet bij uw 
pand kunnen komen en de weg 
tijdelijk niet kunnen oversteken. 

Ook parkeren langs de route is 
tijdelijk niet toegestaan. Er geldt 
een wegsleepregeling.

Zorg blijft goed bereikbaar
Voor alle inwoners is de spoedei-
sende zorg gegarandeerd en is 
het ziekenhuis bereikbaar. De 
hulpdiensten (politie, brandweer, 
ambulance) kunnen altijd ter 
plaatse komen via speciale nood- 
en calamiteitenroutes.

Informatie over de Giro
De laatste informatie over afslui-
tingen, parkeerverboden en ande-
re zaken die met de Giro te maken 
hebben, vindt u op www.girogel-
derland.nl of scan de QR code. 

Kijkt u zelf wat de Giro voor u 
betekent, waar u rekening mee 
moet houden en 
wie u mogelijk 
moet inlichten. 

De roze karavaan van de Giro d’Italia komt er aan! 

Waar moet u op 8 mei rekening mee houden?
Sociale media zijn niet meer weg te denken in deze tijd. Ook de gemeente maakt 

hier gebruik van. Via onze facebook en twitter accounts infor-meren wij u over 

wat er bij ons speelt en kunt u reageren op berichten of een vraag stellen. Dit 

gebeurt al bijna dagelijks. Naast sociale media informeren wij u ook via deze 

gemeentepagina’s, onze website en allerhande bijeenkomsten en gesprekken. 

Omdat op onze sociale media soms bijzondere reacties en handige info voorbij 

komt, delen we in deze rubriek graag enkele berichten met u:

Een mooi initiatief dat onlangs 
tot stand kwam door de inzet 
van twee dorpsbelangenorga-
nisaties zijn de dorpsauto’s 
van Mobiel Gedeeld die in Kra-
nenburg en Keijenborg staan 
voor inwoners van Bronck-
horst die een dagje een auto 
nodig hebben. Bijvoorbeeld 
voor familiebezoek, een dagje 
uit of een werkbezoek. Heel 
gemakkelijk te regelen en voor 
een gunstig tarief. Meer info? Zie www.mobielgedeeld.nl.

Onze gebiedsambtenaren zijn met plezier aan het werk om samen 
met u initiatieven voor de samenleving voor elkaar te krijgen. Sámen 
maken we van Bronckhorst een fijne plek om te wonen, werken en 
recreëren! Meer weten over onze gebiedsambtenaren en wat zij voor 
u kunnen betekenen zie www.bronckhorst.nl/gebiedsambtenaren of 
ga eens langs bij een spreekuur in Hengelo of Zelhem. 

 Tweets van de maand

Volg ons op twitter (@gem_bronckhorst) 
of like ons op facebook 
(www.facebook.com/gemeentebronckhorst)!



Jongere in Drempt? Jongerenwerker 
wil graag met je in gesprek
Woon je in Drempt en spreek je wel 
eens met vrienden af ’s avonds op het 
schoolplein van de Klimtoren? Offi-
cieel is het niet toegestaan het plein 
na 18.30 uur, als de school dicht is, 
te gebruiken. Graag willen we met je 
in gesprek over het gebruik van het 
plein en mogelijkheden om elkaar te 
ontmoeten in Drempt. Meld je aan bij 
jongerenwerker Paul Koopman, via 
e-mail: interimbureaupkoopman@gmail.com of tel. (06) 52 89 88 33. 

In Vorden is in woonwijk ’t Joos-
tink bij de aanleg gekozen voor 
voetpaden van asfalt. Deze zijn 
voorzien van een gele coating. 
De laatste jaren hebben bewoners 
aangegeven dat de voetpaden 
voor de volgende problemen 
zorgen:
• Kans op vallen door de gladde 

coating op het asfalt
• Wortelopdruk door bomen en 

planten waardoor voetpaden 
onbegaanbaar worden

In de afgelopen jaren zijn pleks-
gewijs problemen aangepakt, 
echter zonder bevredigend resul-
taat. We starten nu een project 
voor een structurele oplossing. 

Informatieavond op 10 mei
Wij hebben hiervoor een schets 

gemaakt. Denkt u met ons mee 
over de oplossing? U bent van 
harte welkom op 10 mei van 
19.30 tot 21.00 uur in Hotel Bak-
ker, Dorpsstraat 24 in Vorden. De 
avond begint met een korte intro-
ductie en uitleg van ons voorstel. 
Daarna willen we graag met u 
van gedachten wisselen. Er is 
voldoende tijd en ruimte voor uw 
vragen. De bewoners van ’t Joos-
tink zijn voor deze avond per 
brief persoonlijk uitgenodigd.
 
Reactie op plannen
Van 10 mei t/m 7 juni 2016 kunnen 
belanghebbenden hun reactie 
schriftelijk kenbaar maken aan 
b en w. U kunt de tekeningen 
na de informatieavond inzien op 
onze site www.bronckhorst.nl/
voetpadenjoostink. 

Bewoners gevraagd om mee te denken over opknap- 
beurt voetpaden ’t Joostink in Vorden 

Speelt uw kind graag bij de speelplekken in Laag-Keppel?

Kom naar informatiebijeenkomst over opknapbeurt

In Laag-Keppel zijn twee speel-
plekken. De toestellen zijn verou-
derd en aan vervanging toe. Bent u 
nieuwsgierig naar onze plannen 
voor deze speelplekken? Kom dan 
naar de informatieavond. 

Plannen voor de speelplekken
De gemeente vindt het belangrijk 
dat kinderen elkaar tijdens het 
spel kunnen ontmoeten. In onze 
gemeente wonen steeds minder 
kinderen. In ons speelruimteplan 
hebben we daarom vastgelegd dat 
we in Bronckhorst minder speel-

toestellen gaan beheren. In Laag-
Keppel blijft het aantal toestellen 
zoals het nu is. Wel willen we de 
speelplekken anders gaan inrich-
ten en een aantal toestellen ver-
vangen.

Denk mee op 11 mei
Om u te informeren over onze 
plannen organiseren wij een infor-
matieavond. Wij willen graag met 
u in gesprek over de speelplekken. 
De informatieavond is op 11 mei in 
het sportcafé van de Hessenhal in 

Hoog-Keppel. U bent vanaf 19.30 
uur van harte welkom. De avond 
duurt tot ongeveer 21.00 uur.

Reactie op plan
Wilt u reageren op het plan? Dat 
kan van 11 mei tot 21 juni 2016 
schriftelijk ter attentie van b en w, 
onder vermelding van Speelplek-
ken Laag-Keppel. 

Op de informatieavond kunt u een 
reactieformulier met antwoord 
envelop meenemen. 

Dan mag jij kiezen welk nieuw 
speeltoestel er straks aan de 
Ottenkampweg komt te staan. 
Het klim/glijtoestel op de speel-
plek aan de Ottenkampweg gaan 
we vervangen. En kinderen we-
ten natuurlijk het beste welk toe-
stel het leukst is! Daarom vragen 
wij jou ons te helpen kiezen welk 
toestel aan de Ottenkampweg 
moet komen te staan. 

Kies het nieuwe toestel op 
11 mei
Kom op 11 mei om 16.00 uur 
naar de spelplek aan de Otten-

kampweg. Je kunt kiezen uit zes 
toestellen en nog voor de laatste 
keer spelen op het oude toestel. 
Om 17.30 uur tellen wij alle 
stemmen en vertellen we welk 
toestel gewonnen heeft. Zien we 
jou ook? De ranja staat klaar!

Woon jij in Keijenborg en ben je 
tussen de 5 en 11 jaar oud?

Onze website is vernieuwd!

Deze week lanceren we onze 
vernieuwde website. De nieuwe site 
maakt onderdeel uit van het opti-
maliseren van onze digitale dienst-
verlening. We streven ernaar het u 
zo eenvoudig mogelijk te maken om 
online informatie te vinden en zaken 
te regelen met de gemeente. Ons 
webadres www.bronckhorst.nl blijft 
hetzelfde. Niet alleen qua uiterlijk is 
de website veranderd, ook is kri-
tisch gekeken welke informatie 
wel/niet op een gemeentelijke web-
site thuishoort. En er is een verbe-
terde zoekmachine. 

Toptaken
De homepagina van onze website 
is nu zo ingericht, dat de thema’s 
waar de meeste mensen voor naar 
onze website komen, bovenaan 
staan. Uit onderzoek blijkt dat veel 
voorkomende taken op een ge-
meentelijke website bijvoorbeeld 
zijn: het aanvragen van een nieuw 
paspoort, afvalinzameling en het 
doorgeven van een verhuizing.

Ook voor tablet en smartphone
Steeds vaker gebruiken inwoners 
een tablet of smartphone bij het 
raadplegen van onze website. 
Om hierbij aan te sluiten, schaalt 
de vernieuwde site mee met de 
afmetingen van een scherm, 
zonder in te leveren op leesbaar-
heid van tekst of de bruikbaarheid. 

Zoeken centraal
Bij de aanpassingen van de web- 
site zijn ook inwoners betrokken. 
Eind 2015 hielden we een onder-
zoek onder bezoekers van het ge-
meentehuis. We vroegen hen een 
aantal opdrachten uit te voeren op 
een testwebsite. Daaruit bleek o.a. 
dat mensen gewend zijn aan het 
gebruik van een zoekmachine (o.a. 
dankzij Google) en daar graag ge-
bruik van maken op een website. 
Op de vernieuwde website heeft de 
zoekbalk dan ook een prominente-
re plek. Het idee hierachter is dat u 
zo sneller vindt wat u zoekt.

Tips
Heeft u tips voor onze website? 
Klopt er iets niet? Of heeft u 
bijvoorbeeld niet gevonden wat 
u zocht? We horen het graag! 
U kunt een mail sturen naar 
info@bronckhorst.nl. Vermeld 
erbij dat het om de website gaat. 

Op 26 april 2016 (Koningsdag- 
uitreiking) kregen vier unieke 
Bronckhorster vrijwilligers een ko-
ninklijke onderscheiding uit han-
den van burgemeester Marianne 
Besselink. Het gaat om de heren H. 
Maalderink uit Hummelo en H. 
Donker uit Hengelo, allebei Ridder 
in de Orde van Oranje Naussau, en 
de heren J.W. Addink uit Hummelo 
en G. Nijenhuis uit Warnsveld, alle-
bei Lid in de Orde van Oranje Nas-
sau. Ze kregen hun onderscheiding 
tijdens een feestelijke bijeenkomst 
in het gemeentehuis in Hengelo. 
Wij feliciteren hen van harte met 
het dik verdiende lintje! 

De heer H. Donker zet(te) zich 
o.a. in voor de Nederlandse Maat-
schappij van Tandheelkunde 
(NMT) Oost-Gelderland, Neder-
landse Vereniging van Tandart-
sen (NVT), stichting voor Weten-
schappelijke Tandheelkundige 
Arbeid, Vereniging van Artsen 
Automobilisten, Opleidingsinsti-
tuut Spoedeisende Geneeskunde 
van de VvAA, Pierre Fauchard 
Academy, stichting Pensioen-
fonds Tandartsen en Tandarts-
specialisten, International Colle-
ge of Dentists en de Keppelse 
Golfclub

De heer H. Maalderink zet(te) 
zich o.a. in voor Volksfeest Hum-
melo, luchtgeweervereniging 
‘Schietvereniging Hummelo ‘68’, 
basisschool De Woordhof in 
Hummelo, oranjevereniging 
Hummelo en Oranje, klootschiet-
vereniging Hummelo Noord 
Scoort, Comité 4 mei herdenking 
Hummelo, Keppel en Drempt, 
Stichting Welzijn Drempt, Hum-
melo & Keppel, schietvereniging 
Willem Tel 1984 in Hummelo en 
het CDA in Hummelo, Bronck-
horst en de Achterhoek

De heer J.W. Addink zet(te) zich 
o.a. in voor wijk De Zuylenkamp 
in Hummelo, oranjevereniging 
Hummelo en Oranje, basisschool 
De Woordhof in Hummelo, Pro-
testantse Gemeente Hummelo, 
Stichting Openluchtspel Humme-
lo ‘Het Enghuizen’, Hummelo’s 
Gemengd Koor en de Klaas-Jan 
Huntelaar Foundation in Hoofd-
dorp

De heer G. Nijenhuis zet(te) zich 
o.a. in voor de Harmonie Vorden, 
Kulturhus Vorden, ijsvereniging 
Vorden en de Landelijke Rijver-
eniging en Ponyclub de Graaf-
schap. 

Vier toppers koninklijk onderscheiden

Spreekuren gebiedsambtenaren 
Zelhem/Halle en Hengelo

Op 5 mei en 6 mei vervallen de 
maandelijkse spreekuren van de 
gebiedsambtenaren in Hengelo 
(bij Ons Huis), Zelhem (in de bi-
bliotheek, ruimte van het sociaal 
team) en Halle (in De Kore-naar) 
in verband met het lange Hemel-

vaartsweekend. De eerst volgen-
de spreekuren in de dorpen zijn 
weer in juni. Op 2 juni in Hengelo 
(14.00-16.00 uur) en in Zelhem 
(10.00-12.00 uur) en op 
3 juni in Halle (10.00-11.30 uur). 
Zet de data vast in uw agenda. 
Natuurlijk hoeft u niet tot die tijd 
te wachten. U kunt de gebieds-
ambtenaren tijdens onze kantoor-
uren altijd bereiken voor aller-
hande vragen. Zie voor meer  
info: www.bronckhorst.nl/ 
gebiedsambtenaren.



Uit de raad

Raadsvergadering 
28 april 2016
Op 28 april vergaderde de ge-
meenteraad. In het vragenkwar-
tier vroeg CDA aandacht voor stil 
leed bij boeren door financiële 
problemen. Wethouder Seesing 
gaf aan dat we actief in gesprek 
gaan met de boeren in Bronck-
horst om te inventariseren hoe 
het er voor staat. Binnenkort 
organiseert de gemeente een bij-
eenkomst voor de branche om dit 
onderwerp onder de aandacht te 
brengen en een brug te slaan 
naar de sociale teams. Als speci-
ale gasten van de raad zaten 
onder andere vrijwilligers van 
Stichting Hulpdienst Hengelo en 
Keijenborg op de publieke tribu-
ne. Op de agenda stonden onder 
meer de volgende onderwerpen:
• Gewijzigde vaststelling 
 bestemmingsplan 

’Buitengebied; wegbestem-
men woonlocaties’

 De raad stelt het bestemmings-
plan vast (tegen: GBB), waar-
mee uitvoering gegeven wordt 
aan de Regionale Woonagenda. 
Het nieuwe bestemmingsplan 
voorziet in het wegbestemmen 
van woningbouwmogelijkhe-
den op verschillende locaties 

 in het buitengebied, waarvan 
de bouw niet op korte termijn 
verwacht wordt. Door recente 
start van de bouw aan de 

 Wolsinkweg in Keijenborg en 
Wientjesvoort-Noord in Vorden 
is de wegbestemming van deze 
locaties uit het bestemmings-
plan gehaald

• Duurzaamheidslening
 De raad stemt 

er unaniem 
mee in om 
vermogen in 
te zetten voor 
duurzaam-

heidsleningen om energie te 
besparen en op te wekken. De 
Achterhoekse gemeenten heb-
ben de ambitie om in 2030 
energieneutraal te zijn. Met een 
duurzaamheidslening kunnen 
particuliere woningbezitters 
tegen een gunstig rentetarief 
een lening aangaan voor ener-
giebesparende maatregelen 
aan hun woning

• Omgevingsdienst Achterhoek 
(ODA) Jaarstukken 2015, 

 Begroting 2017 en Meerjaren-
begroting 2018-2020

 De raad neemt de Meerjaren-
begroting 2018-2020 van de 
ODA voor kennisgeving aan en 
stemt met algemene stemmen 
in met de Jaarstukken 2015 en 
de conceptbegroting 2017. De 
ODA behandelt voor de ge-
meente de aanvragen voor ver-
gunningen in het kader van het 
omgevingsrecht (milieu), toetst 
meldingen, houdt toezicht op 
en handhaaft de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht

• Verordening kwaliteit Vergun-
ningverlening, toezicht en 
handhaving omgevingsrecht 

 De raad stelt unaniem de ver-
ordening kwaliteit Vergunning-
verlening, Toezicht en Handha-
ving omgevingsrecht vast. Doel 
is de kwaliteit van uitvoering 
van het omgevingsrecht decen-
traal te borgen 

• Rapportage interne (bejege-
nings)klachtenafhandeling 

 De raad neemt de rapportage 
interne (bejegenings)klach-
tenfhandeling 2015 voor ken-
nisgeving aan. Ondanks het feit 
dat de gemeente er meer taken 
van het rijk bij kreeg in 2015, is 
het aantal klachten afgenomen

• Partiële wijziging Welstands-
nota (uitbreidingsterrein Aviko)

 De raad stelt de partiële wijzi-

ging Welstandsnota (uitbrei-
dingsterrein Aviko) vast (voor: 
CDA, VVD, PvdA, tegen: GBB 
(4x), D66 en GroenLinks). Dit ter 
aanvulling op het bestem-
mingsplan ‘Steenderen; herzie-
ningbedrijfsterrein Aviko’ dat 
de raad op 17 december 2015 
vaststelde

• Verordeningen Participatiewet
 De raad stemt unaniem in met 

aanpassing van de verordenin-
gen op basis van de Participa-
tiewet. Een van de wijzigingen 
betreft de nieuwe Wet Taaleis, 
die uitkeringsgerechtigden 
verplicht de Nederlandse taal 
te beheersen. Hiermee vergro-
ten zij hun kans op werk en 
kunnen zij beter deelnemen 
aan het maatschappelijk verkeer  

• Initiatiefvoorstel VVD: 
Huisvesting statushouders en 
huurwoningzoekenden

 De fractie van VVD stelt de raad 
voor terughoudend te zijn met 
het (laten) realiseren van nieuw 
te bouwen noodwoningen voor 
statushouders en deze zoveel 
mogelijk verspreid over de ge-
meente te plaatsen. Daarnaast 
is het voorstel met ProWonen 
en Sité in overleg te gaan over 
aankoop van te koop staande 
woningen voor verhuur aan 
statushouders en woningzoe-
kenden, en te onderzoeken of 
er mogelijkheden zijn om leeg-
staande winkel- en kantoor-
ruimten tijdelijk om te vormen 
tot noodwoning. De raad neemt 
het voorstel met algemene 
stemmen aan

• Motie Uitbreiden doelgroep 
kosteloos beschikbaar stellen 
VOG

 Bronckhorst heeft een rijk ver-
enigingsleven met veel vrijwil-
ligers. Niet alle vrijwilligers ko-
men nu in aanmerking voor een 
gratis Verklaring Omtrent Ge-
drag (VOG). De raad draagt met 

deze motie b en w op de doel-
groep die in aanmerking komt 
voor een gratis VOG te verrui-
men. Wethouder Peppelman 
staat hier positief tegenover en 
onderzoekt de mogelijkheden

Voor alle informatie over de 
onderwerpen die besproken zijn 
tijdens de vergadering verwijzen 
wij u naar www.bronckhorst.nl/
gemeenteraad. U kunt hier ook de 
vergadering terugluisteren. De 
eerstvolgende raadsvergadering 
is op 26 mei.

Commmisievergaderingen 
12 en 19 mei 2016 
Vergadering 12 mei 2016
De raadscommissie vergadert 
op 12 mei om 20.00 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis. 
U bent van harte welkom om 
de bijeenkomst bij te wonen. 
Op de agenda staat o.a.: 
• Bestemmingsplan 

‘Buitengebied; Wisselinkweg 
- Korenweg Zelhem’

 Op de percelen was een trans-
portbedrijf gevestigd, maar deze 
is verplaatst naar een andere 
locatie. Naast de gesloopte 

 woning op de Korenweg wil de 
initiatiefnemer de bedrijfsge-
bouwen en 2 woningen slopen 
en hiervoor 3 woningen terug-
bouwen. De raad wordt ge-
vraagd om het bestemmings-
plan ongewijzigd vast te stellen

• Delegatiebesluit openbaar-
heid van wegen

 De laatste jaren ontvingen we 
meerdere verzoeken of wij een 
deel van een openbare weg 

 willen verkopen. Het gaat om 
(delen) van wegen of paden 

 die hun doorgaande functie 
hebben verloren of doodlopend 
zijn. De raad is bevoegd om een 
weg aan het openbaar verkeer 
te onttrekken. Om koopverzoe-
ken vlotter af te kunnen hande-
len, stellen b en w de raad voor 
om deze bevoegdheid aan hen 
over te dragen

• Begroting 2017 
Erfgoedcentrum Achterhoek 
en Liemers (ECAL)

 De begroting van het Erfgoed-
centrum ligt ter goedkeuring 
voor aan de raad

• Normen- en toetsingskader 
rechtmatigheid gemeente 
Bronckhorst 2016

 Met het normen- en toetsings-
kader worden kaders gesteld 
voor de rechtmatigheidsonder-
zoeken en de accountantscon-
trole. B en w vragen de raad het 
normen- en toetsingskader 
vast te stellen

Vergadering 19 mei 2016
Tijdens de vergadering van 19 mei 
bespreekt de raadscommissie o.a.: 
• de jaarstukken 2015 en tussen-

rapportage 2016, zie voor meer 
info elders op deze gemeente-
pagina’s 

Volg de vergadering live!
Via www.bronckhorst.nl/live kunt 
u deze vergaderingen live volgen. 
Neem eens een kijkje. U hoeft 
hiervoor dus niet per se naar het 
gemeentehuis.

Hoe kan ik mijn stem laten 
horen aan de raad?
Tijdens raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over 
onderwerpen die op de agenda 
staan kunt u inspreken tijdens 
commissievergaderingen. Over 
onderwerpen die niet op de 
agenda staan heeft u hiervoor de 
mogelijkheid tijdens het agenda-
punt ‘Mogelijkheid tot inspreken 
over niet-geagendeerde onder-
werpen’ in de commissieverga-
dering.

Spelregels en aanmelden
Voor het inspreekrecht geldt een 
aantal spelregels, zoals min. 48 
uur voor de vergadering aanmel-
den en spreektijd max. 5 minuten 
per persoon. Voor meer informa-
tie of aanmelden voor het spreek-
recht kunt u contact opnemen 
met de griffie, via tel. (0575) 75 
02 50 of griffie@bronckhorst.nl.

Voor alle informatie over de 
onderwerpen die op de agenda van 
de commissievergadering staan, 
verwijzen wij u naar www.bronck-
horst.nl/commissievergadering.

Horsterkamp-Ruurloseweg Vorden afgesloten van 10 - 13 mei
De werkzaamheden aan de roton-
de Horsterkamp-Ruurloseweg in 
Vorden zijn bijna klaar.  Houdt u de 
komende tijd nog rekening met de 
volgende werkzaamheden:

10-13 mei 
In deze periode sluiten we de 
Horsterkamp en Ruurloseweg 

aan op de nieuwe rotonde. 
We sluiten dan tijdelijk de rijbaan 
van de Horsterkamp en de Ruurlo-
seweg, inclusief ‘oude’ rotonde, 
voor het doorgaande verkeer af. 
Aanwonenden zijn tijdens deze 
werkzaamheden beperkt bereik-
baar. We werken dag en nacht 
om de weg zo snel mogelijk klaar 

te hebben en proberen daarmee 
de overlast te beperken.

17 mei - 3 juni
In deze periode slopen we de 
‘oude’ rotonde en maken de 
aansluiting naar het dorp. 
Daarna kan het verkeer over 
de nieuwe rotonde. 

Vragen?
Voor vragen of opmerkingen 
kunt u contact opnemen met dhr. 
O. Kettelarij van aannemer NTP 
INFRA Zevenaar, tel. (06) 19182559. 
Het is mogelijk dat vanwege het 
weer de werkzaamheden uitlopen 
of verschoven moeten worden 
naar een later tijdstip. 

Bekendmakingen en mededelingen

Bekendmakingen

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

Abonneer u op e-mailservice bekendmakingen
Wilt u de officiële bekendmakingen in uw mailbox ontvangen, abonneer u dan via http://

overuwbuurt. overheid.nl op de e-mailservice voor 
bekendmakingen. U kunt daarbij aangeven van welke 
bekendmakingen (bijvoorbeeld ‘binnen een straal van’, 
maar ook welk soort bekendmaking) u een attendering 
wilt ontvangen. 

Baak:
• Dollemansstraat 11, verbouwen woning, aanvraag ingetrokken

Bronkhorst:
• Bakerwaardseweg 15, verbouwen woning, vergunning verleend

Blijf op de hoogte!

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



‘Ik durfde nooit in mijn eentje op te
treden, nu ineens wel’
AALTEN - ‘Elk einde is een nieuw 
begin.’ Een cliché wellicht, maar 
waar. Voor Jan Wilm Tolkamp in 
ieder geval. Op zaterdag 19 decem-
ber 2015 stond hij voor het laatst 
met Normaal op het podium in een 
uitverkocht Gelredome. Het ‘slot-
akkoord’ kreeg een onverwacht 
staartje voor hem. Heel ‘Toevallig’. 
Het nummer met de gelijknamige 
titel werd totaal onverwacht een 
hit. Hij had het speciaal voor Gel-
redome geschreven. Het nummer 
stond op de cd 40 Joar Normaal, en 
op de setlist voor Gelredome. Het 
scheelde echter weinig of het num-
mer was niet eens gespeeld die 
avond.

Door Henri Walterbos

Jan Wilm hierover. “Tijdens de ge-
nerale repetitie anderhalve dag 
voor het concert bleek dat de tijd 
tussen het nummer Toevallig en de 
setwissel naar een ander podium 
te lang duurde. De band zou zich 
nooit zo snel kunnen verplaatsen, 
was men van mening. Het werd 
om die reden geschrapt.” Jan Wilm 
liet het er echter niet bij zitten. “Ik 
wilde het per se spelen omdat het 
speciaal voor de anhangers ge-
schreven was. Ik heb tegen Bennie 
gezegd dat ik het dan wel in mijn 
eentje zou doen. Dat was goed.”
En zo geschiedde, met de nodige 
gevolgen echter. “Ik had gezegd 
dat ik het in mijn eentje zou doen, 
maar ik had daarvoor nog nooit 
solo opgetreden. Ik durfde nooit in 
mijn eentje op te treden, en nu in-
eens wel. Het moest! Bij mijn moe-
der in de kamer durfde ik dat zelfs 
niet, en nu ineens voor een vol Gel-
redome. Ik heb het gedaan, en het 
was fantastisch. Ik was super ge-
concentreerd omdat het geluid in 
de oortjes 2 seconden sneller was 
dan in de zaal. Mensen zag ik mee-
zingen. Echt te gek. Ik snap d’r niks 
van dat ik dat durfde, maar ik heb 
het gedaan. Daarna heb ik het nog 
een paar keer gedaan toen ik voor 
promotie werd gevraagd na het 
uitbrengen op cassettesingle van 
Toevallig. Dat heb ik gedaan omdat 
de stroom aan reacties zo overwel-
digend was. Daar had ik totaal niet 
op gerekend.”

Het afscheidsconcert maakte op 
zowel anhangers als de muzikan-
ten zelf een onuitwisbare indruk. 
“Echt wel,” roept Jan Wilm. “Het 
was een podium van 50 meter 
breed. Ik dacht: die kans krijg ik 
niet vaak meer, dus ik ga wel een 
paar keer heen en weer rennen 
over het podium. En dat heb ik ge-
daan. Ook genoten, met name tij-
dens het laatste nummer. Toen heb 
ik echt bewust rondgekeken. On-
mundig, wat ne smak volk, prach-
tig.” Na Gelredome ging eenieder 

van de band zijn eigen weg. Ook 
Jan Wilm. Voor hem geen zwart gat 
na hectische jaren met de boeren-
rockband. Integendeel zelfs. Jan 
Wilm is een druk bezet baasje. Zo 
nam hij een cd op met de veelbe-
lovende Twents/Achterhoekse for-
matie ‘Dokter Watjes’ en legt hij op 
dit moment de laatste hand aan de 
dubbel-cd/dubbel-dvd van het af-
scheidsconcert van Normaal. “Eind 
mei zullen beide uitkomen. De 
beelden zijn klaar. Ik ben met het 
afmixen van het geluid bezig. We 
gaan kleine foutjes die erin zitten 
niet repareren, want dan ben je het 
publiek kwijt. Dat hoort er bij, ze-
ker bij een band als Normaal.” Eind 
mei zijn er de allerlaatste geluids-
dragers van Normaal derhalve. Jan 
Wilm werkt hiermee aan een voor 
vele fans historisch document.

Solo-cd
Muziek blijft zijn passie. Op vele ter-
reinen is hij bezig. “Op dit moment 
ben ik bezig met de opnames van 
de cd van De Pensionado’s. Iedere 
week een dag. De jongens willen 
het rustig aan doen, maar prachtig 
wat ze doen.” Daarnaast is Jan Wilm 
druk doende met het schrijven van 
liedjes voor zijn soloproject. “Twee 
jaar geleden ben ik al eens gevraagd 
om een solo-cd op te nemen in het 
Engels, maar dat heb ik toen niet 
gedaan,” bekent de sympathieke 
Aaltenaar. Of het er ooit in het En-
gels van komt, weet hij niet; feit is 
dat Jan Wilm onlangs veel indruk 
maakte in een aflevering van de 
YouTube-serie Paul’s Kitchen, met 
een prachtige vertolking van ‘Heart 
of gold’ van Neil Young, samen met 
Alan Gascoigne. “Dat is gewoon 
een prachtig nummer, maar zelf 
ben ik niet zo’n schrijver in het En-
gels. Daar is het niet goed genoeg 
voor, vind ik zelf,” aldus de beschei-
den Tolkamp. Eerst alle aandacht 
naar zijn nieuwe single die in mei 
uitkomt. “Het nummer heet ‘Ik mot 

nix’. Het beschrijft het gevoel dat 
ik heb als ik in de natuur vertoef, 
waar ik groot liefhebber van ben, 
of ontspannen door de Achterhoek 
rij. Echt een gevoel van Ik mot nix.” 
Verscheen Toevallig op cassette, Ik 
mot nix verschijnt op vinyl met op 
de b-kant Toevallig.

Om de cirkel rond te maken ver-
schijnt in het najaar zijn solopro-
ject in het dialect op cd. Met wie hij 
de cd op gaat nemen weet hij nog 
niet precies. “Ik heb al wel toezeg-
gingen van bevriende muzikanten 
uit het gehele land.” Wat wel vast 
staat is dat Normaal-collega Timon 
Kelder de cd indrumt. Wie zijn cd 
ook inspelen, ze hoeven niet naar 
de Achterhoek te komen. “Ik heb 
een busje gekocht. Daar heb ik mijn 
studioapparatuur ingebouwd en zo 
zoek ik de muzikanten op. Timon 
woont bijvoorbeeld op een woon-
boot in Noord-Nederland. Dan 
neem ik de drums op zijn woon-
boot op. Van de opnames en de 
reis naar de muzikanten toe maak 
ik filmpjes die dan te bekijken zijn 
op mijn nog nieuw te maken Face-
bookpagina.” Om het album te pro-
moten, maar vooral omdat hij zelf 
spelen nog het allerleukst vindt, zal 
hij met zijn eigen band gaan toe-
ren. Namen weet hij nog niet. Vast 
staat dat Jan Wilm staat op Manana 
Mañana en op de Zwarte Cross met 
de Motorband, Arjan Erkel en Ben-
nie Jolink. Daarnaast is Jan Wilm 
door Omroep Gelderland en RTV 
Oost verzocht mee te werken aan 
een tv-serie over dialectbands, die 
vanaf midden mei op beide omroe-
pen uitgezonden gaat worden. De 
titel: Deurdonderen. 

Toevallig van Jan Wilm Tolkamp is 
te vinden op YouTube.
   

 ■ www.youtube.com/
watch?v=Yrp17jl_Fas

Ben Jolink leeft zich in post-Normale 
tijdperk artistiek uit

HUMMELO - Nu Ben Jolink (69) 
volop aan het onthøken is en van 
zijn welverdiende rockpensioen 
geniet, heeft hij zich volop op zijn 
andere grote passie gestort: de 
kunst. Hij zit niet alleen in de jury 
voor een schilderwedstrijd in zijn 
woonplaats Hummelo, maar sa-
men met enkele geestverwanten 
heeft hij bovendien verregaande 
plannen voor een museum op het 
plaatselijke landgoed Enghuizen. 
“En dat zijn bepaald geen lucht-
kastelen. Het idee bevindt zich 
zelfs in een vergevorderd stadi-
um.”

Høken en daldeejen is dezer da-
gen even niet aan Jolink besteed. 
Het jarenlange roofbouw plegen 
op zijn lichaam breekt hem na-
melijk behoorlijk op. “Zingen doe 
ik alleen nog met mijn hobby-
band De Pensionado’s. Omdat ik 
er dan bij kan blijven zitten. Maar 
het gaat momenteel zo slecht met 
mijn gezondheid dat ik vrees voor 
de enkele optredens die er voor 
deze zomer in de agenda staan. 
Binnenkort ga ik een paar weken 
met vakantie. Ik hoop dat zich dan 
een mirakel voltrekt, anders wordt 
het lastig.”

Nu na veertig jaar het doek voor 
zijn band is gevallen, leeft Jolink 
zich in het ‘postnormale tijdperk’ 
als afgestudeerd kunstacademicus 
vooral uit op linnen doek. Sinds 
enkele jaren maakt hij deel uit van 
de jury voor een schilderwedstrijd 
in Hummelo. “Initiator is Marian 
Merk, die hier in Hummelo een ei-
gen schilderschool heeft. En daar 
wordt prachtig werk gemaakt. Al 
is het overigens een schilderwed-
strijd waar iedereen aan mag mee-
doen. Iedereen is welkom, vanuit 
het hele land. Dankzij het succes 
van de afgelopen jaren zie je intus-
sen dat de wedstrijd steeds meer 
naam en faam krijgt en het niveau 
alsmaar hoger wordt.” Marian 
Merk: “Vandaag de dag wint het 
modern realisme steeds meer aan 
populariteit. Deze wedstrijd sti-
muleert deze richting in de schil-

derkunst, ook in de Achterhoek. 
De opdracht: schilder vrij werk in 
modern- of traditioneel-realisti-
sche stijl. Dit mag een portret, een 
stilleven of een landschap zijn. 
Alle technieken zijn toegestaan: 
olieverf, aquarel, potlood, acryl of 
een gemengde techniek. Belang-
rijker zijn de sfeer en de kwaliteit 
van het werk.”

Behalve de prijzen van de vakjury 
is er dit jaar ook een publieksprijs 
en wordt deze editie voor het eerst 
Het Zilveren Penseel uitgereikt. 
“De Achterhoekse Realistenprijs 
voor opgemerkt vakmanschap,” 
aldus Marian Merk. Het werk 
wordt tijdens het weekeinde Vive 
la France, van 7 tot en met 10 juli, 
geëxposeerd in de dorpskerk van 
Hummelo.

Hummelo Museum
Volgens Jolink is het de bedoe-
ling dat er in de toekomst vaker 
exposities in Hummelo worden 
gehouden. “We hebben namelijk 
plannen voor een eigen Hummelo 
Museum. Gehuisvest in de oude 
wagenschuur van landgoed Eng-
huizen, beter bekend als kasteel 
Hummelo. Met daarin onder meer 
aandacht voor BH’ers, Bekende 
Hummeloërs. 

Onder wie voetballer Klaas-Jan 
Huntelaar, die erg enthousiast 
is over het idee. Maar ook Piet 
Oudolf, de wereldberoemde tuin-
architect, mijn zoon Gijs en ‘ik-
zei-de-gek’. Daarvoor is twee mil-
joen euro nodig, maar met subsi-
dies zijn we al een heel eind op de 
goede weg. 

Behalve kunstexposities willen we 
er onder meer optredens organi-
seren. Variërend van blues en jazz 
tot klassiek en pop. De Feestfa-
briek, bekend als organisator van 
De Zwarte Cross, geldt als stu-
wende kracht achter dit museum. 
Want die Feestfabriek heeft im-
mers zelf ook haar roots in Hum-
melo liggen.”

Hengelo (Gld):
• Berkenlaan ong., plaatsen 3 tijdelijke woningen, aanvraag ingetrokken, zie voor meer 

informatie het artikel over vestiging statushouders elders op deze gemeentepagina’s 
• Groene Kruisstraat ong., plaatsen 2 tijdelijke woningen, aanvraag ingetrokken, 

zie voor meer informatie het artikel over vestiging statushouders elders op deze 
gemeentepagina’s

• Plataanweg, afsluiten weg voor organiseren buurtfeest, ontheffing verleend
• Ruurloseweg 92, organiseren festival de Tuin der Lusten, vergunning verleend
• Winkelsweg 2, gewijzigd plaatsen bedrijfsgebouw, vergunning verleend

Hummelo:
• Keppelseweg 56, aanleggen fietscrossbaan en plaatsen hekwerk, vergunning verleend

Keijenborg:
• Hengelosestraat 61, plaatsen veranda, vergunning verleend
• Past. Thuisstraat 21, wijzigen vergroten kleedaccommodatie en kantine, aanvraag 

ontvangen

Laag-Keppel:
• Jan de Jagerlaan 3A, bouwen woning, procedure termijn verlengd

Steenderen:
• Koningin Julianalaan 70, wijzigen gebruik peuterspeelzaal naar kantoor, vergunning 

verleend

Toldijk:
• Hoogstraat 15, organiseren Lentefeesten Toldijk, vergunning verleend

Vorden:
• De Bongerd, afsluiten weg, organiseren straatfeest, ontheffing verleend
• Het Jebbink 37, veranderen kozijn, aanvraag ontvangen
• Wientjesvoortseweg 1, activiteit milieu: wijzigen inrichting, vergunning verleend
• Wildenborchseweg 29, veranderen gebruik woning tot recreatiewoning, aanvraag 
 ingetrokken

Wichmond:
• diverse wegen, organiseren wielerronde, vergunning verleend

Zelhem:
• Halseweg 33A, kappen singel en 19 bomen, vergunning verleend
• Velswijkweg 35, verbouwen woning, vergunning verleend
• Zonnebloemstraat, afsluiten weg organiseren straatfeest, ontheffing verleend

Bekendmakingen en mededelingen vervolg

Jan Wilm met Normaal op het Bevrijdingsfestival in Zwolle. Foto: PR

Bennie Jolink in zijn element achter de schildersezel. Foto: PR



geef ’n taartje
krijg ’n zoen

moederdag
taartje

Adelaarstraat 12, Doetinchem • T 0314-645899

Arnhemstraat 4, Brummen • T 0575-561277

Beukerstraat 97, Zutphen • T 0575-512001

voor 9.95van12.75

www.jolinkbanket.nl
/banketbakkerijjolink

www.gotinkinstallatie.nl

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

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

AANGESLOTEN BIJ

inclusief montage al vanaf € 7.295,-!

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

Vraag naar de voorwaarden in onze showroom!

Complete badkamer



Vier actieve vrijwilligers
onderscheiden met een lintje

BRONCKHORST - Dinsdag 26 april, 
de dag voor Koningsdag, worden 
ter gelegenheid van de verjaar-
dag van de koning traditiegetrouw 
mensen beloond met een konink-
lijke onderscheiding voor hun 
inzet in en voor de maatschappij. 
Net als elders in het land werden 
in de gemeente Bronckhorst inwo-
ners met een smoes de deur uitge-
lokt. Ze gingen niet naar hun ver-
meende afspraak, maar werden 
naar het gemeentehuis gebracht. 
Ja, dan begint er wel iets te dagen.

Door Alice Rouwhorst

Dit overkwam de heer Henk Don-
ker uit Hengelo, de heren Henk 
Maalderink en Jan Willem Addink 
uit Hummelo en de heer Gerrit 
Nijenhuis uit Warnsveld. Zo rond 
de klok van half elf, betraden de 
heren samen met burgemeester 
Marianne Besselink de raadszaal, 
waarin familie en vrienden hen 
met applaus begroetten.
“Welkom allen bij de lintjesregen 
2016. U begint nu wel te begrij-
pen, dat uw dag er anders uit gaat 
zien dan dat u vanmorgen gedacht 
had”, begint burgemeester Besse-
link, die op deze bijzondere dag 
een blauw/witte jurk draagt met 
rode schoenen en en rood hoedje 
en als finishing touch rood gelakte 
nagels. “Dus geen vergadering 
vandaag of even iets ophalen op 
het gemeentehuis. Maar één keer 
per jaar op Lintjesdag behaagt het 
Zijne Majesteit om mensen die 
zich inspannen voor de samen-
leving te onderscheiden met een 
lintje. Het uitblinken in uw dage-
lijkse werk en daarnaast in heel 
veel vrijwilligerswerk is wat u, 
heren, gemeen heeft en daarvoor 
wordt u vandaag in het zonnetje 
gezet.”

Allereerst kreeg de heer Addink 
zijn onderscheiding als Lid in de 
Orde van Oranje Nassau uitge-

reikt. Hij is onder andere bestuurs-
lid van de Oranjevereniging Hum-
melo en Oranje, vrijwilliger bij de 
Stichting Openluchtspel Hum-
melo ‘Het Enghuizen’ en bij de 
Klaas-Jan Huntelaar Foundation 
en een actief voorzitter van het 
Hummelo’s gemengd koor. Tien 
jaar was hij lid van de ouderraad 
en vrijwilliger op de basisschool 
De Woordhof in het dorp. “U 
werkte mee aan het schoolkamp 
en was in de decembermaand de 
perfecte kerstman. De Humme-
lose gemeenschap is u veel dank 
verschuldigd”, zegt Besselink.

Twee ridders
“Voor u, meneer Donker, werd het 
vandaag geen proefrit maken in 
het nieuwste model van uw favo-
riete auto die eigenlijk aanstaande 
zaterdag pas geshowd wordt. Ik 
hoop dat het hier aanwezig zijn 
een goed alternatief is en ik er een 
show van kan maken”, grapt Bes-
selink. De heer Donker heeft naast 
een drukke baan in de tandheel-
kunde vele onbezoldigde taken 
in zijn vakgebied in binnen- en 
buitenland. Zo is hij bestuurslid 
van de Nederlandse Vereniging 
van Tandartsen en is hij (mede) 
organisator van de cursus PAOT 
(parodontologie, implantologie 
en kaakchirurgie) in Italië. “Maar 
niet alles waar u zich voor inzet is 
vakgerelateerd, want u draagt de 
golfsport ook een warm hart toe 
en bent daarom een zeer actief 
bestuurslid van de Keppelse Golf-
club”, besluit Besselink. Zij nodigt 
de heer Donker uit om zijn ko-
ninklijke onderscheiding, Ridder 
in de Orde van Oranje Nassau in 
ontvangst te nemen.

Ook de heer Maalderink krijgt 
deze onderscheiding uitgereikt 
door de burgemeester voor on-
der meer zijn taak als voorzitter 
van de plaatselijke (kloot)schiet-
vereniging en het Comité 4 mei 

herdenking Hummelo, Keppel en 
Drempt. Ook zijn grote inzet als 
bestuurslid voor de Oranjevereni-
ging Hummelo en Oranje wordt 
door Besselink aangehaald en 
in het bijzonder het waterfestijn 
tijdens Koningsdag. “Ik begreep 
al van u”, zegt Besselink tegen de 
heer Maalderink,” dat dat mor-
gen gewoon doorgaat, ondanks 
de kou, want volgens u willen de 
deelnemers gewoon het water in. 
Weer of geen weer.”

De laatste heer in het gezelschap 
die door burgemeester Besselink 
onderscheiden wordt is de heer 
Nijenhuis uit Warnsveld. “U bent 
dan wel geen inwoner van deze 
gemeente, maar u bent er wel ge-
boren en u bent nog steeds zeer 
betrokken bij en actief als vrijwil-
liger in uw geboorteplaats Vorden. 
Dat heeft de gemeente doen be-
sluiten u vandaag hier te onder-
scheiden als Lid in de Orde van 
Oranje Nassau”, legt ze uit. “U bent 
op het moment voorzitter van de 
Harmonie Vorden, waarbij u naast 
uw bestuurlijke kwaliteiten ook 
muzikaliteit aan de dag legt. Eerst 
als trompettist en nu als bassist.” 
Daarnaast is de heer Nijenhuis ja-
ren penningmeester geweest van 
het Kulturhus en de ijsvereniging 
Vorden. Op de vraag wat hij van 
deze onderscheiding vindt, ant-
woordt hij: “Ik was zeer verrast en 
voel me heel vereerd.” Waarop hij 
er direct aan toevoegt: “Maar ik 
doe het niet alleen. Er zijn zoveel 
mensen die iets doen.” En dat zeg-
gen ze alle vier, bescheiden als ze 
zijn.

Na de toost op de koning en het 
fotomoment met de burgemeester 
kunnen de heer Addink, Donker, 
Maalderink en Nijenhuis de feli-
citaties in ontvangst nemen van 
familie en vrienden.

   

Beeldentuin en galerie opent expositieseizoen

VORDEN - Zondag 1 mei 2016 begint 
het nieuwe expositieseizoen van 
15a - Galerie & Beeldentuin. De 
expositie bestaat uit hedendaagse 
abstracte, non-figuratieve beelden 
en sculpturen van circa 40 profes-
sionele kunstenaars uit Nederland 
en de omringende landen. Nieuw 
zijn dit jaar: Ralf Weber (D) met 

“Infinite line”, sculpturale tekenin-
gen in de ruimte uitgevoerd in gra-
niet; Christian Rudolph (D) met 
sculpturen in staal, rvs en brons 
geïnspireerd door het lijnenspel 
van een bewegende lichtbron; Ard 
de Graaf met keramische objecten 
gemaakt met de Japanse Raku me-
thode; en Marianne van Dedem in 

samenwerking met Lolke van der 
Bij met composities van structuur 
en kleur op rvs. Verder nieuw werk 
van de bekende kunstenaars en te-
rug van weg geweest: Chris Peter-
son met kleine beelden uitgevoerd 
in graniet en basalt en Ton Kalle 
met composities van (bewerkte) 
zwerfkeien in graniet en basalt.

Inloopspreekuren
Rabobank
REGIO - Op 11 mei organiseert 
Rabobank Noord- en Oost-Ach-
terhoek het #ikgastarten inloop-
spreekuur voor startende onder-
nemers en mensen die zich oriën-
teren op het starten van een eigen 
bedrijf. Tussen 14.00 en 17.00 uur 
kunnen zij al hun ondernemers-
vragen stellen aan de startersco-
ordinatoren op de vestigingen van 
de Rabobank in Groenlo en Vor-
den. 

“Bij het starten van een eigen be-
drijf komt veel kijken” gaat Wouter 
verder. “Bijvoorbeeld het schrijven 
van een ondernemingsplan, het 
openen van een zakelijke reke-
ning, het regelen van verzekerin-
gen of een financiering en het in-
schrijven bij de Kamer van Koop-
handel.”

Tijdens het inloopspreekuur kun-
nen startende en aspirant onder-
nemers zonder afspraak even bin-
nenlopen bij de Rabobank aan 
de Oude Winterswijkseweg 1 in 

Groenlo én bij de Rabobank aan 
de Zutphenseweg 26 in Vorden. 
Elke maand organiseert de Rabo-
bank twee #ikgastarten inloop-
spreekuren in de regio. Kijk op 
rabo.nl/noa/ikgastarten voor de 
data en locaties.

Wouter heeft nog een goede tip 
voor de startende ondernemers: 
“Ook als je nu nog geen vragen 
hebt, is het nuttig om even langs te 
komen. We hebben voor iedereen 
namelijk een gratis startersgids 
klaarliggen. Hierin hebben wij de 
belangrijkste onderwerpen ge-
bundeld rondom de start van een 
eigen bedrijf. Dat is altijd prettig 
om bij de hand te hebben.”

Wie zich alvast online wil verdie-
pen in dit onderwerp, kan terecht 
op www.ikgastarten.nl. Daar be-
reken je onder andere hoe ‘start-
proof’ je bent en je leest er prakti-
sche tips en inspirerende verhalen 
van andere starters.

   

Schilder mee met
Rowena Peters
VORDEN - Gedurende de Kunst-
4daagse exposeert Rowena bij de 
Rotonde in Vorden. Op de begane 
grond (o.a. de kasteelkamer) kunt 
u haar schilderijen bekijken. Zij 
zal dan regelmatig live schilderen. 
Deze editie krijgen de bezoekers 
tevens de mogelijkheid om mee te 
schilderen (met paletmes) aan één 
van haar schilderijen. Hierdoor zal 
een uniek kleurrijk werk ontstaan!

Van dinsdag 3 t/m 15 mei kunt u 
bij restaurant de Rotonde genieten 
van een 3-gangen Kunstmenu (zie 
advertentie in het Contact), inclu-
sief een unieke ‘Kunstmok’ met 
daarop een van Rowena’s nieuw-
ste schilderijen ‘Flowers & butterf-
lies’. De schilderijen zijn in deze 

periode te bezichtigen. De stijl 
van Rowena beweegt zich tussen 
realisme en het abstractere palet-
mes. De belangrijkste thematiek 
in haar kleurrijke werk is de liefde 
voor mens en dier. Naast haar per-
soonlijke werk schildert zij ook in 
opdracht.

Wilt u Rowena’s schilderijen ko-
men bezichtigen, dan bent u van 
harte welkom. Mocht u het speci-
ale Kunstmenu komen eten dan 
kunt u reserveren, 0575-551519.
   

 ■ www.rowenapeters.nl ■ www.facebook.com/
rowenapeterskunst ■ www.grandbistroderotonde.nl

   

Unieke ontspanning bij A 
quadraat
VORDEN - In de zomermaanden 
genieten van kunst en cultuur bij 
A quadraat in het buitengebied 
van Vorden? Dit kan aan de Mos-
selseweg en het liefst met een 
stralende zon. Dat is wat A qua-
draat , galerie en beeldentuin 
aan kunstminnaars en bezoe-
kers aanbiedt. 

Na de sfeervolle opening van de 
galerie en de fraaie beeldentuin 
met beelden en objecten van Ne-
derlandse en Belgische kunste-
naars wordt het tijd de zomer goed 
in te luiden. Dat kan in de mooi 
aangelegde tuin aan de Mosselse-
weg in Vorden waar een twintigtal 
kunstenaars zich graag laten zien 
in de Achterhoek.

Daarom geven zij u vijf keer in dit 
seizoen de gelegenheid galerie en 
beeldentuin A quadraat te bezoe-
ken. Op speciale dagen en mo-
menten zodat een en ander goed 
voorbereid en gezellig is. 

Een rondleiding door de tuin met 
ruim honderd objecten en beel-
den. Per lezing worden een aantal 
van de kunstenaars speciaal voor 
het voetlicht gebracht. De beelden 
worden daarbij in een historisch 

perspectief geplaatst. Er is uiter-
aard ook tijd voor een kopje koffie 
en voor uw vragen. 

Op 13 mei a.s. vindt de eerste rond-
leiding, lunch en lezing plaats. Op 
10 juni is de tweede mogelijkheid. 
Bij mooi weer wordt de lunch in 
de buitenlucht gebruikt.

Programma
Programma ziet er als volgt uit:
10.30 - Ontvangst en rondleiding 
door de tuin

11.30 - Koffie/thee en lezing over 
enkele beeldhouwers uit de tuin in 
het bijzonder

12.30 - Het gezelschap gebruikt de 
lunch bij B & B Olthuys 

13.30 - Eventueel terug voor een 
bezoek aan de galerie en de beel-
dentuin 

Zie voor de data en de wijze van 
inschrijving, op onderstaande 
websites.
   

 ■ www.galerie-a-quadraat.nl ■ info@galerie-a-quadraat.nl ■ 0575-556456

De met een lintje onderscheiden heren Addink, Maalderink, Nijenhuis en Donker met burgemeester Besselink. Foto: Alice Rouwhorst
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Onderhoud - APK - Banden - Velgen - Uitlaten - Schokbrekers - Accu’s - Remmen - Carkits

WINTERBANDEN
Tegen zeer scherpe prijzen

Wassenaarweg 2 Zelhem
0314 - 620871

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur - Zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur

GRATIS
 

airco vulling  75,-

APK en kleine beurt v.a. €75,-

Lankhorsterstraat 28

7234 ST Wichmond 

T  (0575) 44 16 21

E  info@autolangwerden.nl

I  www.autolangwerden.nl

                                www.autolangwerden.nl

Dacia Sandero  1.6 STEPWAY 92873 km 2012 € 8750
Dacia Sandero  1.4 Ambiance 77702 km 2009 € 5750
Ford Focus Wagon 1.6 ECOBOOST TREND 106383 km 2012 € 13500
Peugeot 207  1.4 VTI X-LINE 127832 km 2010 € 5950
Renault Scénic  1.5 dCi 110pk/navigatie 141604 km 2009 € 9950
Toyota Verso 1,6 Terra  79587 km 2008 € 11250
Citroen Jumper  2,0 L2 H1 215265 km 2005  ex btw € 3500
Ford Fiesta  1,25 16v 27585 km 2012 € 9450
Volkswagen Polo  1,2tdi bluemotion comfortline 52871 km 2013 € 11450
Fiat Panda  1,2 Editione Cool 111419 km 2007 € 3950
Renault Scenic1,6 16v 128240 km 2002 € 2250

Citroën DS3
1.6 E-HDI SO CHIC

77943 km, 2012

€ 10950

Onderhoud en APK

voor alle merken

Autobedrijf Aal
Nijverheidsweg 15, 7221 CK Steenderen

Tel: 0575 - 45 11 13
www.autobedrijf-aal.nl          

LID VAN

 Gewoon eerlijk en goed!    



Ton Fitsch en Jan Heerink samen in 
nieuw bedrijf
HIVA is ‘Handel   
In Van Alles’
ZELHEM - De naam van het nieu-
we bedrijf van Ton Fitsch en Jan 
Heerink zegt eigenlijk alles. HIVA, 
oftewel ‘Handel In Van Alles’. Die 
handel is de beide heren op het lijf 
geschreven. Ze doen hun hele le-
ven al niet anders. In het verleden 
hadden ze elkaar al eens toege-
zegd om ooit samen een bedrijf te 
beginnen en HIVA op het Zelhem-
se industrieterrein (Industriepark 
5a, aan de achterkant van Polyket-
ting) is het resultaat.

Door Jan Knoef

Vanaf 5 mei is iedereen welkom 
om lekker te snuffelen en te ont-
dekken, dat er meer te koop is, 
dan je eigenlijk verwacht, waarbij 
de prijs altijd lager is dan je ver-
wacht. Vanaf 5 mei kunt u er op 
donderdag (12.00 - 21.00 uur), vrij-
dag (12.00 - 17.00 uur) en zaterdag 
(12.00 - 16.00 uur) terecht. Hebt u 
vragen of wilt u op een ander mo-
ment contact met HIVA dan kunt u 
telefonisch contact opnemen met 
Ton Fitsch, tel. 06-57675507 of Jan 
Heerink, tel. 06-57709202. Ton en 
Jan hebben een nieuw concept be-
dacht voor hun bedrijf. Naast het 
ruime assortiment dat ze zelf in-
kopen uit faillissementen, restpar-
tijen en 2e hands artikelen, die ze 
zelf omschrijven als “Kringloopar-

tikelen, die je in Kringloopwinkels 
niet tegenkomt”, bieden ze stelling-
ruimte aan, waar bedrijven hun ar-
tikelen te koop kunnen aanbieden. 
Jan Heerink: “Een soort ‘shop in 
shop’ idee, waarbij je bij ons al-
leen 30 euro huur betaalt per stel-
ling van 1 mt. breed en 2.40 hoog 
(4 planken plus vloer). Wij vinden 
het leuk om te verkopen en vragen 
daar verder geen provisie voor.” Het 
assortiment wordt daarmee zeer 
divers. Onlangs wist het duo ‘voor 
een prikkie’ een serie kledingstuk-
ken op te kopen “en die gaat ook 
weer voor een prikkie de deur weer 
uit”, aldus Ton. Maar ook witgoed, 
tv’s kunnen, al dan niet tijdelijk, tot 
de koopwaar behoren, terwijl ook 

een groot aantal V&D-paspoppen 
tijdelijk bij HIVA is komen wonen. 
In de winkel komt u tot slot ook ar-
tikelen tegen die HIVA selecteert 
bij het ontruimen van woningen, 
een activiteit, die ze in opdracht 
van de notaris verrichten.

Openingsaanbiedingen
Bij veel van de artikelen kunt u een 
korting tot 7 procent op de actuele 
winkelprijs verwachten. Ter ge-
legenheid van de opening zijn er 
een aantal speciale aanbiedingen, 
zoals een set van vijf tuinlampen 
op zonne-energie voor maar 10 
euro en een 50 ml verstuiver eau 
de toilette (Holiday van Shirley 
May) voor maar 7,50 euro.

HIVA, handel in van alles

Kaas met magie
Historie, Haaksbergen, Halloween
Er was eens een groenteboer uit 
Haaksbergen die jaren geleden rond 
Halloween roomkaas, prei, peterse-
lie, knoflook en een vleugje magie 
door elkaar roerde en het aan zijn 
klanten liet proeven. Deze waren zo 
enthousiast dat hij dit succesvolle 
toverproduct de naam Heks’nboter 
gaf.

Vervolg bij Zuivelhoeve
Een van mijn collega’s heeft dit ma-
gische goedje geïntroduceerd in de 
Zuivelhoeve-winkels. Steeds meer 
collega-winkeliers wilden het graag 
verkopen en zo ontstond het suc-
ces van Heks’nkaas – ja, hoor, met 
een iets andere naam. Het groeide 
de beste groenteboer boven zijn 
hoofd en hij wist zich geen raad 
meer. Op een dag was daar een wij-
ze tovenaar die hem beloofde het 
uiterst geheime recept in zijn kluis 
te stoppen en het magische goedje 
over heel Nederland te verspreiden 
(uiteraard tegen een redelijke ver-
goeding).

Heden
Zuivelhoeve nam het geheime re-
cept over en paste eerst de naam 

aan naar Heks’nkaas. Er wordt im-
mers verse roomkaas in verwerkt 
en geen boter zoals de eerste naam 
zou vermoeden. Er staat inmiddels 
een grote Heks’nkaas-makerij in 
Oldenzaal waar Heks’nkaas nu als 
een zelfstandige tak van de Roerink 
Food Family (waar o.a. de Zuivel-
hoeve-winkels bij horen) geprodu-
ceerd wordt.

Toekomst
In Oldenzaal is binnen de produc-
tielocatie een prachtige proef- en 
testkeuken gerealiseerd. Daar be-
denkt chefkok Berry Praster met zijn 
team steeds nieuwe smaken Heks’n-
kaas. Zo zijn er inmiddels 4 verschil-
lende smaken beschikbaar. Berry’s 
nieuwste creatie is Heks’nkaas gegril-
de groenten. Uitgebreide kookinspi-
ratie en verrukkelijke recepten vindt 
u op www.heksnkaas.nl 

Ook bij de barbecue doen de lekke-
re smeerdips van Berry het uitste-
kend! Dus kom de nieuwe smaak 
Heks’nkaas bij ons proeven, want u 
weet het al: proeven is kopen, om er 
óók thuis verder van te genieten!

Marcel 

Marcel Schilt 
Kaasspecialist in Zutphen

Kaas van gegeten

BAAK - Zondag 15 mei organise-
ren enthousiaste ondernemers 
uit Baak voor het derde achter-
eenvolgende jaar het evenement 
Bruisend Baak. Dit jaar hebben 
Iron Design, Kunsthandel Baak, 
René Sangers Meubelmakerij, AGF 
de Kruisbrink en Creatieve Koei-
en de handen ineengeslagen om 
bedrijven in Baak en omgeving te 
promoten. Alle deelnemers heb-
ben een eigen product om te laten 
zien, proeven of beleven. Bruisend 
Baak vindt plaats op Industrieter-
rein Dambroek 10/10a in Baak van 
11.00 tot 17.00 uur. Entree en par-
keren zijn gratis.

Kunsthandel Baak biedt kunst 
aan, van modern tot klassiek. 

René Sangers geeft advies over 
het repareren en opknappen van 
oude meubels. Dick Garritsen van 
AGF Garritsen De Kruisbrink heeft 
aardbeien, gedraaide gebakken 
piepers en een ruime selectie in 
Achterhoekse streekproducten. 
Iron Design maakt smeedkunst 
en heeft eveneens de werkplaats 
geopend om belangstellenden het 
smeedproces te laten zien. Mirjam 
Berendsen van Creatieve Koeien 
heeft een passie voor wol. Zij heeft 
wolproducten op haar kraam en 
er zijn een aantal vrouwen die wol 
spinnen.

Verschillende bedrijven hebben 
zich aangemeld. Zo is Gerard 
Heijmen er met ambachtelijke 

vleesproducten en Vleesboer-
derij Garritsen met diverse sma-
ken worst. Puur en Heerlijk heeft 
streekproducten op de kraam, 
imker Bob Kliest bijenproducten 
en van de Bronkhorster Molen 
onder andere meelproducten. 
Baking Chick Sally / Hoera Taart 
heeft taarten en cupcakes, Mireille 
Lammers werkt met speksteen en 
Michel Span van spanarts tekent.

Er zijn kramen van Naturo Vloeren 
uit Zutphen, feestbordjes van Het 
Achterhoeks Bordje uit Baak, Van 
Nature met bloemstukken, Sme-
derij Toevank, Axel Scholze van 
de rozenvereniging en Catharie 
Hermsen-Groot Roessink van Her-
balife. 

IJsboerderij De Steenoven staat er 
met de ijskar met room- en sorbe-
tijs van eigen melkkoeien. Geert 
van Asselt heeft buiten de eenden 
staan van zijn Duck-s-Toer, Alex 
ten Broeke showt auto’s en de 

Welkoop Toldijk biedt fleurig perk-
goed. Vijver- en Aquariumcentrum 
De Koi-Stal is deze dag speciaal 
geopend. Voor de kinderen zal er 
een springkussen aanwezig zijn.
www.bruisendbaak.nl

(Advertorial)

Ervaren, proeven & beleven

Bruisend Baak: Ambachtenmarkt 

Ambachtenmarkt Bruisend Baak. Foto: Liesbeth Spaansen

Bruisend BaakBruisend Baak

Gratis entree
11.00 – 17.00 uur

Dambroek 10/10a - Baak

Organisatie: Iron Design, Kunsthandel Baak,
René Sangers Meubelmakerij,

AGF De Kruisbrink

zondag 15 mei
Ambachtenmarkt

3e editiezondag 15 mei

www.bruisendbaak.nl

Bijzondere bedrijven, kunst
en regionale producten

Ambachten    kunstenaars

Ervaren, proeven en beleven
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Jan Weevers en RTV Vierakker-Wichmond 
in nieuwe wielrenkleding
Nederlands 
kampioen 
veldrijden
ZUTPHEN - In de categorie Masters 
50+ werd Jan Weevers uit Vorden 
in januari in Hellendoorn Neder-
lands kampioen Veldrijden. De 
55-jarige renner van Rijwiel- en 
Toerclub Vierakker-Wichmond 
was met een ruime voorsprong van 
meer dan veertig seconden opper-
machtig. Hij mag zich dan ook een 
jaar lang Nederlands kampioen 
noemen en rijden in de felbegeer-
de rood-wit-blauwe trui. Het is niet 
de eerste keer dat Jan Weevers Ne-
derlands kampioen werd. Het is al 
de vierde keer dat hem dat gelukt 
is. Speciaal daarvoor heeft RTV 
Vierakker-Wichmond samen met 
hoofdsponsor Aannemersbedrijf 
Peters uit Zutphen wielrenkleding 
laten vervaardigden voor de nati-
onale kampioen met de kleuren 
van de nationale vlag. Donderdag 
21 april werd deze kleding aan Jan 
Weevers overhandigd door Wilco 
Reugebrink van de firma Peters en 
was er een fotoshoot.

Bijna alle leden van RTV waren 
aanwezig om Jan Weevers te hul-
digen en ook om foto’s te maken 
van de nieuwe cluboutfit welke 
alle leden hebben gekregen. Eerst 
werden er enkele personen in 
het zonnetje gezet. De sponsor, 

firma Peters, werd bedankt voor 
de goede samenwerking. RTV 
fietst in hun werkgebied en pro-
beert de goede naam van Peters 
goed uit te dragen. Daarna werd 
de voorzitterswissel vastgelegd en 
kreeg Wim Besemer van de nieu-
we voorzitter Bert Kromkamp uit 
Vorden een mand met producten 
van Den4akker overhandigd voor 
de zeventien jaren dat hij voorzit-
ter was en de club fantastisch had 
geleid. Rens te Stroet uit Keijen-
borg en lid van RTV Vierakker-
Wichmond rijdt de wedstrijden 
voor zijn ploeg Jo Piels. Dit seizoen 
heeft Rens te Stroet al veel goede 
wedstrijden gereden. Onder meer 

stond hij in april aan de start van 
de meerdaagse wedstrijd Tour du 
Loir et Cher e Provost in Frankrijk. 
Rens reed een goede etappekoers 
in dienst van de ploeg. Met enkele 
korte uitslagen en zelfs een over-
winning van Jeff Vermeulen in de 
laatste etappe voor de ploeg Cy-
clingteam Jo Piels.
In de tweede etappe zat Rens in 
de kopgroep van de dag. Ze wer-
den helaas acht kilometer voor de 
finish teruggepakt. Er waren on-
derweg bergpunten te verdienen 
en Rens had tijdens deze koers de 
meeste punten vergaard en mocht 
daarom het podium op om zich te 
laten huldigen in de bergtrui.

Vorden 1 wint met 1-3 van Babberich 
en verlengt het 2e klasseschap

VORDEN - Het 1e elftal van v.v. 
Vorden heeft in haar eerste jaar 
in de 2e klas KNVB haar doelstel-
ling al na 24 wedstrijden geheel 
op eigen kracht behaald. Door 
een 1-3 overwinning op Babbe-
rich is het op 34 punten gekomen 
en heeft het nu al 8 punten meer 
dan de nummer 10, de plek die 
nacompetitie om lijfsbehoud in 
zal houden. Toen de kruitdam-
pen waren opgetrokken en de 
uitslagen op de overige velden 
bekend werden, bleek ook nog 
eens dat het team van trainer 
Michel Feukkink in haar debuut-
jaar op dit niveau zelfs nog kans-
hebber is voor de 3e periode ter-
wijl er nog twee wedstrijden te 
spelen zijn.

Vorden 1 had in de 9 voorgaande 
wedstrijden na de winterstop nog 
maar 6 doelpunten gemaakt, maar 
in Babberich lag de bal er na 10 mi-
nuten al twee keer in. Direct in de 
3e minuut mocht Gijs van der Veen 
al een corner nemen en deze kwam 
met een boogbal bij de 2e paal te-
recht. De kleine keeper van Babbe-
rich bleef op de lijn staan en werd 
vanaf een meter of drie verrast door 
Roy Böhmer die met een kopbal de 
stand op 0-1 bracht. Nog geen 10 
minuten later was de stand zelfs al 
0-2 toen Vorden aan de linkerkant 
wederom de sterk spelende Gijs 
van der Veen aan kon spelen. Van-
uit de kaatsbal van Gijs kwam Daan 
Horstman in balbezit en deze ging 
een solo aan rondom het 16-me-
tergebied en gaf hij na diverse pas-
seeracties de bal breed op Siebren 
Bijenhof. Deze 19-jarige midden-
velder die sinds enkele weken een 
basisplaats heeft veroverd moest 
nog een keer de bal goed leggen 
en een Babberich-verdediger op 
het verkeerde been zetten alvorens 
hij droog maar zeer effectief de bal 
laag in de linkerhoek schoot; 0-2. 
Vorden 1 speelde een prima wed-
strijd terwijl de tegenstander Bab-
berich individueel tot de beste drie 
ploegen van 2I behoort en zodoen-
de ook nog wel een aantal keren het 
vuur flink aan de schenen van Vor-
den legde. Er ontspon zich dus een 
fraaie wedstrijd voor de supporters 
langs de lange zijde op Sportpark 
de Buitenboom, waar het publiek 
van 1989 t/m 2012 heeft kunnen 
genieten van de rood-witten in de 
Hoofdklasse KNVB, met ook enkele 
goede mogelijkheden voor Babbe-
rich. Zo zag iedereen rond de 25e 
minuut het net al bewegen achter 
de rug van de reeds gepasseerde 
keeper Robin Verstege, maar stond 
Bart Stokman nog op de lijn om 
op miraculeuze wijze redding te 
brengen voor Vorden. En nog geen 
5 minuten later was het wederom 
de spits van Babberich die alleen 
voor keeper Verstege op doek maar 
vanaf een meter of twaalf precies 
op de vuisten van de dit seizoen 
minst gepasseerde keeper van de 

2e klas mikte, daar waar een sim-
pele schuiver nagenoeg zeker een 
doelpunt had opgeleverd. De stand 
bleef zodoende 0-2, terwijl aan de 
andere kant Vorden ook nog een 
aantal mogelijkheden kreeg, voor-
al wanneer Bart Stokman aan de 
rechterkant een aantal keren prima 
kwam opzetten.
In de tweede helft drong Babberich 
erg aan en haalde alle trucs van 
stal om het de Vorden verdediging 
het maar zo moeilijk mogelijk te 
maken. De spelers van Babberich, 
allen met een verleden uit het be-
taalde voetbal of top amateurvoet-
bal, hanteerde hierbij niet alleen 
de technische en taktische vaar-
digheden, maar probeerden ook 
met geniepigheden, overtredingen 
en commentaar op de leiding alles 
uit de kast te halen om maar een 
positief resultaat te behalen en de 
wedstrijd te laten kantelen. De be-
wust zich iets in laten zakken ploeg 
van Vorden 1 werd er niet koud of 
warm van en bleef eenvoudig op de 
been en kon zelfs in de tegenstoten 
een aantal keren zeer gevaarlijk 
naar voren komen. Toch kropen 
zij nog twee keer door het oog van 
de naald toen beide keren er van-
af links een zeer scherpe voorzet 
werd gegeven die beide keren pre-
cies tussen de op de 16-meterlijn 
geposseerde verdediging en kee-
per Verstege in viel. De eerste keer 
kreeg een speler van Babberich 
geheel vrijstaand een uitmuntende 
kopkans, maar zijn poging ver-
dween voorlangs en de andere keer 
werd een kopduel gewonnen bij de 
2e paal maar gelukkig voor Vorden 
verdween deze net langs de paal in 
het zijnet. De wedstrijd werd ech-
ter beslist aan de andere kant van 
het veld toen Frank Hiddink met 
het druk zetten op de opbouwende 
laatste lijn van Babberich de bal 
ontfutselde van de voorstopper van 
de rood-witten. Deze rijzige blonde 
verdediger ging direct achter Frank 
aan en zette daarmee de topscorer 
nog onder druk. Frank Hiddink 
bedacht zich echter vanaf 25 me-
ter niet en schoot de bal over de 
keeper van Babberich in het doel 
en bracht de stand op 0-3. Direct 
daarna werd het nog 1-3 omdat een 
voorzet te scherp werd aangesne-
den en zodoende in één keer in het 
doel verdween.
In het laatste kwartier werden Bas 
Abbink, Rik Schröer en Ate Barend-
sen nog ingebracht en hield Vorden 
zodoende keurig stand en speelde 
de wedstrijd professioneel uit en 
kregen zij zelfs nog enkele moge-
lijkheden om de score uit te brei-
den. Door dit resultaat heeft Vor-
den 1 zich veilig gespeeld in haar 
debuutjaar in de 2e klas en doet het 
met nog twee wedstrijden te spelen 
zelfs nog mee om de 3e periode. In 
de stand om deze laatste periode 
staat Concordia Wehl met 14 pun-
ten bovenaan en Vorden volgt op 
11 punten.

RTV Vierakker- Wichmond en nationaal kampioen Jan Weevers in de nieuwe wielrenkleding 

van Aannemersbedrijf Peters. Foto: PR. 

Specialist in waterreservoirpotten

MOEDERDAG
Zit je bij je moeder of 
schoonmoeder aan de 

TAXX..?
...verwen haar dan 
met een schitterende

OPTI- of MEGAMAXX!!
rijkgevulde hangpot met waterreservoir
bij aanschaf van een waterreservoirpot gratis bakje 
“turbo voeding” (± 200 gr.) tijdens de moederdagweek. 

Huyskweker Linthorst
Diepenheim  Eerste Broekweg 4

Dagelijks geopend (tot ± half juli)
ma-vrij 09.00 - 18.00
zat     09.00 - 17.00
zon     10.00 - 17.00 (alleen in april en mei, m.u.v. 8 mei) 

voor speciale koopzondagen zie onze website

www.huyskweker-linthorst.nl

OPEN 

Hemelvaarts-
dag 
     

          (10.00-17.00)

2 x per week 
water geven

Mix Zeebries

Het 1e elftal van v.v. Vorden heeft in haar eerste jaar in de 2e klas KNVB haar doelstelling 

behaald. Foto: PR
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DASH Dames 5 gepromoveerd naar 
de 2e klasse
VORDEN - Op zaterdag 30 april was 
het dan zo ver. De dag waar dames 
van DASH 5 al weken naar had 
toegeleefd. Zaterdag maakten de 
dames namelijk kans om te pro-
moveren naar de 2e klasse. Door 
hun tweede plaats in de competi-
tie, had het team de mogelijkheid 
om promotiewedstrijden te gaan 
spelen tegen andere teams uit de 
3e klasse. Om 9.30 uur begon de 
eerste wedstrijd in Sporthal de 
Veste in Borne. De dames hebben 
heel hard hun best gedaan en na 
vier wedstrijden waren zij de pou-
lewinnaar! Van de acht sets die zij 
moesten spelen hebben zij er zes 
gewonnen (vier wedstrijden van 
twee sets). De uitslag was zenuw-
slopend omdat alle teams dicht 
bij elkaar lagen qua punten. Dash 
dames 5 is als Poulewinnaar, auto-
matisch gepromoveerd naar de 2e 
klasse. De fles champagne kwam 
al snel tevoorschijn en ‘s avonds 
weer aangekomen in Sporthal ‘t 
Jebbink was er een leuk onthaal 
van het bestuur van DASH. 

   

Dag van RV en PC de Graafschap
VORDEN - Op 21 mei 2016 organi-
seert Rijvereniging en Ponyclub de 
Graafschap de ‘Dag van RV en PC 
de Graafschap’ aan de Hameland-
weg 2 in Vorden met diverse de-
monstraties gegeven, een strodorp 
zijn en een tweedehandsbeurs. 

Zo is er een Kür op muziek door 

Hester Slegt, mennen door Johann 
Haasnoot (Nederlands kampioen 
dubbelspan pony’s traditioneel 
gerij), dressuur door Arnold Veld-
hoen, horse boarding door Horse 
Boarding Nederland, mennen 
door Jurgen en Frank Bolt (reserve 
Nederlands kampioen klasse 3 en 
Nederlands kampioen klasse 2) en 

western riding door Laja Schuurs.

In het strodorp zullen diverse 
stands staan en natuurlijk zal er 
een hapje en drankje verkrijgbaar 
zijn. De eerste demonstratie start 
om 13:00 uur en het terrein in 
open vanaf 12:30 uur. Iedereen is 
welkom en de toegang is gratis!

Dash verovert plek in 
eerste divisie
VORDEN - Doordat de Vordense 
formatie onder leiding van Ellen 
Leunk in de competitie de tweede 
plek hadden veroverd, mochten de 
dames promotie-degradatie wed-
strijden spelen.

Omdat VC Bolsward zich op het 
laatste moment terug had getrok-
ken om aan de PD-wedstrijden 
deel te nemen, stond er nog maar 
één tegenstander in de weg voor 
Dash. Forza Hoogland was de te-
genstander en er moest in één 
wedstrijd worden bepaald wie de 
plek in de 1e divisie op zou eisen. 
Vorig seizoen promoveerden de 
Amersfoortse dames nog naar de 
1e divisie maar wist zich niet veilig 
te spelen in de competitie.
Om 14.15 uur waren de dames van 
Dash al in de hal te vinden. Daar 
was de zaal al gehuld in het rood en 
zwart. Dit werd nog mooier door 
alle spandoeken voor de afscheid-
nemende begeleiding. Ellen Leunk 
nam het team nog even apart om 
haar team een mooie boodschap 
mee te geven. Met mooie filmpjes 
met succeswensen van familie, 
vrienden en kennissen was het 
teamgevoel optimaal.

Om 16.00 uur werd de wedstrijd 
gestart in een overvolle sporthal ‘t 
Jebbink. Dash liet er geen gras over 
groeien en nam gelijk een 7-0 voor-
sprong. In één servicebeurt was de 
coach van Forza Hoogland al door 
haar time-outs heen en lag de druk 
bij de Amersfoortse. Vorden kwam 
de eerste set niet meer in de pro-
blemen en was op alle vlakken te 
sterk voor Forza Hoogland. Met 
25-16 werd de eerste set binnen 
gehaald onder luid applaus van het 
toegestroomde publiek.

Set 2 begon Forza Hoogland veel 
beter dan de zwart-roden. De ver-

dediging van Dash werd flink op de 
proef gesteld en de ballen aan het 
net werden niet afgemaakt. Halver-
wege de tweede set kwam Vorden 
weer terug van een ruime achter-
stand. Dit liep op tot 24-24 waar de 
laatste 2 punten naar Forza Hoog-
land ging. In de best of 5 sets werd 
de stand 1-1 in sets.

In set 3 leek de rust weer terug te 
keren in het veld en werd het ni-
veauverschil steeds meer zicht-
baar. Dash domineerde en speelde 
met veel vertrouwen. Door een 
aantal tactische wissels van de 
coach kwam er meer druk te liggen 
op de verdediging van Forza. Het 
werd niet meer spannend in de 
derde set (25-19).

Dit ging Dash niet meer uit handen 
geven. Met het besef in het achter-
hoofd dat je twee kansen krijgt om 
nog één set te winnen, groeide het 
vertrouwen in elkaar en in een goe-
de afloop van deze zaterdag. Tot de 
20 punten hield Forza nog zicht op 
een overwinning. Een geweldige 
serveserie en veel aanvalsdruk via 
het midden van de kant van Dash 
hielp Forza uit deze droom (25-20).

Dash promoveert naar de 1e divi-
sie! Nog nooit eerder speelde het 
eerste team van Dash op dit ni-
veau.
De felicitaties van alle trouwe 
supporters volgden en de flessen 
champagne konden worden ont-
kurkt onder de douche.

Speciale dank gaat uit naar vrien-
den, familie, trainers, verzorgers, 
dames 2 en ‘t Jebbink! We zijn 
dankzij al deze bijzondere mensen 
helemaal klaar voor een volgend 
avontuur vol met nieuwe uitdagin-
gen!

 
   

Mooie prestaties
Vordense marathonlopers
VORDEN - De maand april ken-
merkt zich in de hardloopwereld 
door de voorjaarsmarathons. Pa-
rijs, Rotterdam en Londen met 
veel internationale toplopers en 
Enschede met een uniek sterk 
vrouwenveld. Twee langeafstands-
lopers uit Vorden waren afgelopen 
weken in drie van deze steden ac-
tief. David Klein (37) en Ton ten 
Have (64) vertegenwoordigden het 
achtkastelendorp met mooie pres-
taties op de klassieke afstand.

In het eerste weekend van april liep 
Ton in Parijs zijn 70ste marathon 
in zijn hardloopcarrière. De ma-
rathon van Parijs heeft een lastig 
parcours en met 3:58:27 liep Ton 
een keurige tijd. Een week later liep 
David zijn tweede marathon en 
deed dit, net als een jaar eerder, in 
Rotterdam. Met een tweede plaats 

tijdens de oudejaarscrossloop en 
winst bij de Achtkastelenloop, ken-
de hij een uitstekende voorberei-
ding. Dit betaalde zich uit tijdens 
de wedstrijd, getuige zijn tijd van 
2:49:23. Een verbetering van zijn 
persoonlijk record met ruim vier 
minuten. 

Het weekend erop stond voor 
Ton de tweede marathon in twee 
weken op het programma. In En-
schede liep hij nog iets sneller dan 
in Parijs en kwam hij in zijn 71ste 
marathon na 3:56:31 over de finish. 
Met dit aantal gelopen marathons 
staat Ton in de ranglijst van 100 
marathon Club Nederland inmid-
dels op plek 122. Hiermee komt hij 
steeds dichter bij zijn doel om hon-
derd marathons te lopen. Dit unie-
ke aantal kan hij, met zijn huidige 
jaargemiddelde, in 2020 bereiken.

   

Natuurmonumenten zoekt 
vrijwilligers
VORDEN - Prachtig toch, al die 
bloeiende voorjaarsplanten vlak-
bij kasteel Hackfort? De afgelopen 
jaren zijn op landgoed Hackfort 
bijna een half miljoen bolletjes 
van voorjaarsbloeiers, de zgn. stin-
zenplanten, geplant. Deze bloeien 
afwisselend van half februari tot 
eind mei. Om elk jaar een mooie 
kleurenpracht te krijgen, plegen 
we onderhoud. Natuurmonumen-

ten zoekt nog enkele helpers voor 
dit “Stinzenpaleis” van 9:00 - 16:00 
uur, op: 11 en 19 mei, 15/16 juni, 
20/21 juli, 21/22 september, 19/20 
oktober en 23/24 november. Meer 
info en aanmelden via de e-mail 
o.v.v. hulp bij stinzenpaleis.
   

 ■ graafschap@
natuurmonumenten.nl

Meiden MC 2 Kampioen 
Volleybalvereniging Dash

S k ll d ? h l bl d k k ll b ll d

DASH

Zaterdag 23 april jl. speelden de 
meiden een spannende laatste 
wedstrijd voor het kampioen-
schap. Alle 3 de coaches waren 
mee alsmede een hele schare 
fans. De 1e set werd redelijk mak-
kelijk binnengehaald. Bij de 2e set 
kwam de spanning naar boven en 
deze lieten ze helaas liggen. De 3e 
set stonden ze goed in het veld, 
alhoewel de spanning af en toe 
tot uiting kwam. Bij de laatste set 

na het laatste punt barstte het 
feestgedruis los en ook de coaches 
dansten van blijdschap. Na een 
korte huldiging in Zelhem, werd 
er gauw naar Sporthal ’t Jebbink 

en een tocht met de wagen door 
het dorp. Bij sponsor FraPPanT 
Eten en Drinken werden de dames 
uit de wagen gehaald voor een 
warm kampioensbordje patat met 
kipnuggets. Hierbij een impressie.

De dames van DASH 5, Anouk Hissink, Bente Kruip, Linde Groot Jebbink, Rachel Waarle, 

Sijtje de Leeuw, Anne Wijs, Eva Spekschoor, Romy de Hart, Daphne Meijer en Trainer/

Coach Dolf Kok. Foto: PR
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Batterij 12  Groenlo
T 0544 476 170
www.bettingressing.nl

Kom gezellig tegels shoppen bij Betting Ressing!

WANDTEGEL
30x60cm. mat of glans wit

W  14,95 m 2

nu voor

*op = op

Voor alle dames hebben wij tijdens 

Moederdag een bloemetje klaarstaan!
*

ELKE VRIJDAG 
KOOPAVOND 

tot 21.00 uur

TEGELS 

NODIG?
Alles tegen super 

lage prijzen!

KOOPZONDAGEN:

8 Mei (Moederdag) 

16 Mei (2e Pinkserdag)

Praktijk voor 
individuele 
begeleiding.

Wat ik doe, dat wil ik niet,
Wat ik wil, dat doe ik niet.
Dat kan veranderen.

Stip ter Laan  Valckstraat 35   7203 GB Zutphen 
Lid NBVH-SRBAG

Hypno-, creatieve-, oplossingsgerichte psychotherapie, NLP,

familie-opstellingen, systeem

www.stipterlaan.nl   stip1948@hotmail.com 
0575-54 30 75
De therapie wordt (gedeeltelijk) vergoed    Lid NBVH-SRBAG

en InnerChildWork

RBCZGroenRijk Steentjes Doetinchem groenrijkdoetinchem.nl

KOM
GEZELLIG WINKELEN  

BIJ GROENRIJK!

HEMELVAARTSDAG 

OPEN!
VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

HANDEL IN VAN ALLES
Industriepark 5A, 7021 BK Zelhem

Opening donderdag 5 mei van 12.00 tot 21.00 uur.

Wij hebben voor onze opening diverse aanbiedingen ( op=op).
Tuinverlichting op zonne-energie 5 voor €10,--

Wij verkopen van meubels tot stellingen, parfum’s, koelkasten, TV’s,
magnetrons, kleding voor jong en oud vanaf € 5,-- zoals T-shirts, 

jacks met capuchon, bodywarmers, moderne en klassieke lampen en 
nog veel meer dus voor een ieder wel iets!

Alles tegen scherpe prijzen!

Ook kunt u bij ons uw eigen spullen verkopen, uw eigen winkel in 
HIVA( hoe mooi is dat) vraag naar de mogelijkheden.

De openingstijden zijn van: donderdag12.00-21.00 uur, 
vrijdag 12.00-17.00 uur, zaterdag 12.00-16.00 uur.

Alle andere dagen op afspraak!

Bellen: Jan  06-57709202  &  Ton  06-57675507 

Diverseauto accessoiresvanaf € 1,--



Nieuw element tijdens de
Bronckhorster Paardenmeerdaagse

HENGELO - Op 27, 28 en 29 mei 
organiseert de Stichting Bronck-
horster Paardenmeerdaagse 
weer haar jaarlijkse meerdaagse 
rit. De sfeer is altijd erg ontspan-
nen omdat een ieder komt om 
een paar dagen op een rustige 
manier op z’n eigen wijze door 
de mooie omgeving in de ge-
meente Bronckhorst te rijden. 
Voor vertrek gezellig gezamen-
lijk een bakje koffie drinken, wat 
bijpraten en dan als het uitkomt 
een keer vertrekken is het motto.

Dit jaar wordt de rit voor de acht-
ste keer georganiseerd en de in-
schrijving is ook nu weer openge-
steld voor zowel ruiters/amazones 
als voor menners. Er worden drie 

dagen routes gereden van onge-
veer 25 á 30 km door de omgeving 
van Vorden, Hengelo en Zelhem.
Er kan individueel gestart worden, 
maar er mag ook in kleine groep-
jes van meerdere aanspanningen/ 
ruiters gereden worden. De start is 
elke dag tussen 10.30 uur en 12.00 
uur vanaf de Hietmaat in Hengelo 
(Gld).

Nieuw
Als aanvulling op de rit op zondag 
is het mogelijk om deel te nemen 
aan een bekwaamheidstest welke 
ontleent is aan de TREC-sport.
TREC komt uit Frankrijk en staat 
voor Technique de Randonnée 
Equestre de Compétition, letter-
lijk vertaalt competitieve ruiter/

men trektochttechnieken. Wie 
met paard de natuur in trekt komt 
altijd wel obstakels tegen welke 
moeten worden overwonnen om 
de tocht te kunnen vervolgen. Dit 
kunnen zeer basale hindernisjes 
zijn als een boomstammetje, een 
helling, een waterpartij of een 
nauwe doorgang. Met de test kun-
nen de ruiters en menners aan-
tonen dat ze voldoende controle 
over de combinatie hebben.
Nadere informatie is te vinden op 
de site.
   

 ■ bronckhorsterpaarden 
meerdaagse.nl

   

Jeugd V.A.M.C. ‘De Graafschaprijders’ 
gaat landelijk

HENGELO - De jeugdrijders van 
de V.A.M.C. die aan de jeugden-
duro competitie meedoen gaan 
daadwerkelijk landelijk. Na de 
seizoenopening in Westerbork 
ging de reis op 9 april naar Ril-
land in de provincie Zeeland. De 
club aldaar had een pittige en-
duro voor de jeugdigen klaarge-

stoomd met een mooie route en 
twee proeven. Zes ronden moes-
ten volbracht worden met in to-
taal twaalf proeven.

De klei is een totaal andere onder-
grond dan wat de meeste rijders 
gewend zijn, dit in combinatie met 
een beetje nattigheid zijn het zwa-

re omstandigheden. Bij de clubrij-
ders ging Thijs Bulten op de vierde 
plaats daar het beste mee om, al 
zat Robin van Oldeniel daar rede-
lijk kort achter op de vijfde plaats. 
Bram Bulten pakte een prima zes-
tiende plaats.

Hierna werd op 23 april de reis 
voortgezet naar Eindhoven. Ook 
hier had de plaatselijke club een 
prachtig parcours neergelegd dat 
voor de JE2 klasse zes maal gerond 
moest worden en de meer jeugdi-
gen in de JE1 klasse vijf keer. De 
dames Sarah en Noor Geurkink 
uit Hummelo hadden ditmaal van 
positie gewisseld. Was in Wes-
terbork Noor nog de snelste, in 
Eindhoven was Sarah degene die 
de klok sneller liet stilstaan na vijf 
proeven. Sarah werd negende en 
Noor tiende deze dag.
In de JE2 klasse mochten de deel-
nemers zes proeven beslechten. 
Na twee en een half uur wedstrijd 
mocht Robin van Oldeniel op twee 
seconden achter nummer drie een 
vierde plaats opeisen. Bram Bul-
ten sleepte een 21e plaats in de 
wacht. Koen van Dort uit Bekveld 
maakte in de laatste proef een fout 
die hem twee plaatsen zou kosten, 
een 26e plaats was zijn deel.
De volgende jeugdenduro wed-
strijd zal in Lelystad plaatsvinden.
   

 ■ www.vamc.nl

Expositie Heekenbroek
DREMPT - Tijdens de Kunst4daag-
se Bronckhorst van 5 t/m 8 mei 
zijn naast de schilderijen van 
Nolly Bouhuijs in de Dobbe bij 
Wijnboerderij ‘t Heekenbroek 
beelden te zien van José Kegel 
uit Doesburg.

José is geboren in het Zuiden van 
Nederland. Na veel omzwervin-
gen in haar leven is zij uiteindelijk 
na een verblijf van vele jaren in 
Spanje, in Doesburg terecht geko-
men. In 2002 kwam zij in contact 
met een groep beeldhouwers die 
aan het werk waren in een oude 
olijvenplantage boven op een 
berg waar zij ook enkele cursus-
sen heeft gevolgd. Al gauw bleek 
dat dat hetgeen was waarin ze zich 
verder wilde specialiseren. Sinds 
die tijd is zij bezig geweest met het 
maken van kunst in diverse vor-
men en creaties. Ze heeft zich ver-

schillende technieken en stijlen 
eigen gemaakt zowel figuratief als 
abstract. Naast beeldhouwen in 
steen begon zij in 2005 ook beeld-
jes te maken met andere materia-
len en technieken. José begon in 
2007 met exposeren in Alfaz del 
Pi en is daar in Spanje mee door-
gegaan totdat ze zich in januari 
2014 weer in Nederland vestigde. 
Ook hier is zij nog steeds heel en-
thousiast bezig met het maken van 
kunst objecten. Het is erg verfijnd 
werk waaraan erg veel zorg is be-
steed, een bezoek zeker waard.

Bij de wijnboerderij ligt het boekje 
met de hele kunstroute klaar. De 
expositie is 5 t/m 8 mei open van 
11.00 tot 17.00 uur. Adres: Telling-
straat 7 Drempt.
   

 ■ www.heekenbroek.nl

   

Kerk en radio
ZELHEM - In het interkerkelijke 
programma ‘De Muzikale Ont-
moeting’ bij Radio Ideaal zijn 
voor de komende uitzendingen 
weer studiogasten uitgenodigd.

In de uitzending van maandag 9 
mei is er een overdenking te be-
luisteren van mevrouw Marga Pe-
ters - van Langen, pastoraal wer-
ker van de parochie HH. Twaalf-
Apostelen. Ds. Elise Roth, predi-
kant van de Protestantse gemeen-

te Hummelo, werkt op maandag 
16 mei, Tweede Pinksterdag, mee 
aan het programma. Op maandag 
23 mei zal mevrouw Riek Menk-
horst-Hilferink uit Zelhem enkele 
gedichten voordragen.
Het programma ‘De Muzikale 
Ontmoeting’ wordt iedere maan-
dagavond tussen 19.00 en 20.00 
uur uitgezonden via Radio Ideaal.
   

 ■ www.ideaal.org

   

Bridgen in Toldijk
TOLDIJK - Uitslag van donder-
dag 28 april, de vijfde en laatste 
avond van de zesde ronde. In de 
A twaalf paren, in B dertien pa-
ren en in de C elf. Dus een com-
bitafel tussen B en C. Deze keer 
in het hele veld twee paren bo-
ven de 60.00 %.

Uitslag: lijn A: 1. Hennie van Dru-
ten & Gonnie Hulleman 59,58%, 
Gedeelde tweede plaats met 
58,33%: Aartje Bernards & Pop 
Grizell en An Wortel & Paul Niks. 
Lijn B: 1. Irene Lichtenberg & 
Theo Schoenaker 62,50%, 2. Jen-
ny & Wim van Wanrooy 57,92%, 
3. Bert Botschuyver & Gerti His-
sink 57,29%. Lijn C: 1. Hans Jan-
sen & Gerrit Jaspers 61,75%, 2. 
Ans Knaake & Leida Pennekamp 
58,00%, 3. Margaret Heiting & 
Gerda Tankink 55,25%. Drie hoog-
ste in deze ronde: 1. An Wortel 

& Paul Niks, 2. Hennie van Dru-
ten & Gonnie Hulleman, 3. Joke 
Damveld & Hans Oldhoven. Drie 
eersten in lijn B, die daarmee ook 
promoveren: 1. Will Snelder & Bert 
Botschuyver, 2. Emmy Stegeman & 
Joop ten Holder, 3. Jenny & Wim 
van Wanrooy. Drie eersten in lijn 
C die daarmee promoveren naar 
de B: Jirka & Svatja de Wolf, 2. Mar-
garet Heiting & Gerda Tankink, 3. 
Ans Knaake & Leida Pennekamp.
Er is geen bridge in verband met 
Hemelvaart. Donderdag 12 mei 
de einddrive, topintegraal met 
een feestelijk tintje. Dan wordt de 
beker uitgereikt aan het paar met 
de gemiddeld hoogste score van 
dit seizoen en wordt bekend wie 
het topintegraal heeft gewonnen. 
Komt u niet, wel afmelden! Min-
stens vóór 12.00 uur op de wed-
strijddag via het mobiele nummer 
van de club: 06-25198329.

   

Kampeer Event Obelink
WINTERSWIJK - Op Hemelvaarts-
dag begint het Kampeer Event bij 
Obelink. Het kampeerseizoen is 
geopend en daarom maakt Obe-
link er een feestje van. Om de ge-
zelligheid te verhogen doet op 5 en 
6 mei het Grolsch promotieteam 
weer mee. Zij komen dit keer met 
een nieuw limoen drankje: Grolsch 
Radler 0,0 % Ice Tea met groene 
theesmaak. Volgens Grolsch heer-
lijk met bijvoorbeeld een aantal 
ijsklontjes en een schijfje limoen. 
Tevens hebben ze de reeds be-
kende Grolsch 0,0% Radler bij zich 
om u te laten proeven en deelt het 
team nog proefblikjes uit om mee 
te nemen. ACSI, bekend van de 
groene campinggidsen, komt om 
gratis kampeergidsen uit te delen 
(zolang de voorraad strekt) aan de 
klanten uit Nederland en Duits-
land. De wokbus Go-Tan is op He-
melvaartsdag aanwezig om kam-

peerders en iedereen die op geïn-
teresseerd is kennis te laten ma-
ken met de producten van Go-Tan 
voor een gemakkelijk te maken 
smakelijke maaltijd. Op facebook 
wordt een Go-Tan pakket verloot. 
Op Hemelvaartsdag komt de kok 
van Weber bij Obelink om ieder-
een deelgenoot te maken van alle 
tips & tricks voor het barbecueën. 

In het restaurant geldt op Hemel-
vaartsdag de wekkerprijs: als de 
wekker afgaat op exact het mo-
ment dat iemand de restaurant-
bestelling wil afrekenen, dan is die 
bestelling gratis. Uiteraard zijn dit 
weekend alle afdelingen geopend 
en staan de medewerkers weer 
klaar om iedereen van de nodige 
informatie te voorzien.
   

 ■ www.obelink.nl

Bronckhorster Paardenmeerdaagse. Foto: Joke Heusinkveld 

De tweelingzusjes Gierkink in de top tien bij de jeugdenduro. Foto: Henk Teerink
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Vanuit alle windstreken van voormalig Graafschap Zutphen zal een selectie van de crème de la crème van de Ach-
terhoekse popmuziek vertegenwoordigd zijn op twee podia van 13.00 uur tot 23.00 uur. Veertien acts met zeven 
muzikanten uit Zutphen en een veelvoud aan Achterhoekse muzikanten, zullen de vrijheid vieren op het eeuwen-
oude ‘s Gravenhof in het centrum van de Hanzestad. Bevrijdingspop Achterhoek viert dat Nederland in vrijheid 
leeft en om ons te laten realiseren dat vrijheid kwetsbaar is. Dat geldt ook voor muziek en daarom viert Zutphen 
op 5 mei de Achterhoekse popmuziek met een selectie van de beste bands en songwriters van het moment. 

Familiefestival met kunst en vrije gift
Het knusse open air festival heeft ook aandacht voor 
kunst, leuke activiteiten voor kinderen en natuurlijk goed 
eten en drinken. Voor de kleine bezoekers zijn er teken- 
en speelhoeken, zodat ouders zich in alle rust kunnen 
vermaken die dag. Kunstenaarsduo Gerrit en Karl gaat de 
hele dag werken aan een ‘smoelenmuur’ waar bezoekers 
zich kunnen laten portretteren.
Het kleine festival terrein is gratis toegankelijk (vol = vol), 
maar om alle kosten en inspanningen te kunnen betalen 
worden bezoekers bij de entree gevraagd om een vrijwil-
lige bijdrage.

Bevrijdingspop Achterhoek op Behind the Corner radio
De nieuwe internetradiozender van Behind the Corner zal 
op 5 mei aanwezig zijn en uitgebreid verslag doen van Be-
vrijdingspop Achterhoek. Ook zal er muziek van alle ge-
boekte acts worden gedraaid en zullen backstage inter-
views worden afgenomen. Het Achterhoekse popplatform 
Behind the Corner is partner van onder meer Bevrijdings-
pop Achterhoek in Zutphen en Hootchiekoe in Varsseveld.
 
Bereikbaarheid en sponsoren
Bevrijdingspop Achterhoek is uitstekend bereikbaar met 
het openbaar vervoer en ligt middenin de binnenstad 
tussen sfeervolle kroegen, restaurants en terrassen om te 
genieten van een perfecte middag -en avond uit. De orga-
nisatie van Bevrijdingspop Achterhoek is dankbaar met 
het groeiende aantal sponsoren, maar is nog steeds op 
zoek naar ondernemers die cultuur en muziek een warm 
hart toedragen, om zo gezamenlijk een mooi evenement 
te organiseren.

Popcultuur op de kaart
Organisator Hans Boersbroek zet zich al jaren in voor de 
lokale popcultuur en geeft aan dat de popsector onder-
vertegenwoordigd is binnen het cultuur- en evenemen-
ten aanbod in Zutphen: “Te vaak zie je nog dat bandjes 

worden geprogrammeerd die bekende liedjes coveren, ter 
vermaak en ten gunste van de horeca verkopen. Wij on-
derscheiden ons door juist aanstormend talent met eigen 
werk te programmeren, om zo de liefhebbers van popcul-
tuur in onze stad en regio te bedienen. 

Bevrijdingspop Achterhoek is de bekroning op tien jaar 
vrijwilligerswerk, blijven geloven en volharden in onze 
missie popcultuur op de kaart te zetten. Voor verdere 
professionalisering van het festival ontstond bij Stichting 
Popcollectief Zutphen de gedachte om een meer regi-
onaal festival op te zetten, specifiek gericht op de Ach-
terhoek. Zo vonden wij in Behind the Corner een nieuwe 
partner om dit nieuwe festival verder samen vorm te ge-
ven.”

RABO PODIUM
13:00 Cynbel
14:00 Sugartoosh
15:15 Opticks
16:30 Orange Maplewood
17:45 Muffdriver
19:15 Donnerwetter
20:45 Midas
22:00 Hooked

ACHTERHOEK NIEUWS
SONGWRITER STAGE
13:30 Robin Yerah
14:45 Marise & Hidde
16:00 Bram en Meindert
17:15 Boekanier
18:45 Sean Gascoigne
20:15 Gijs Wilbrink

RABO PODIUM

ACHTERHOEK NIEUWS SONGWRITER STAGE 
 

 ACHTERHOEK 
Bram & Meindert Zutphen 
Rauwe popliedjes in gitaarlandschappen. Zanger/gitarist 
Bram Wenderich en gitarist/songwriter Meindert Bussink 
wonnen in 2007 bij hun allereerste optreden op het Am-
sterdams Studenten Festival de discipline singer-song-
writer. Na ruim vijf jaar muzikaal dolen, spelen de heren 
weer samen als duo!

Marise & Hidde Baak, Leesten
Marise (14) en Hidde (17) hebben elkaar ontmoet op het 
Isendoorn College in Warnsveld en spelen allebei gitaar 
en piano. Voor de Unicef Talent Battle in 2015 werden ze 
tweede met het lied “Proud” en onlangs wonnen ze de 
voorronde van Rabo on Stage. Marise stond ook in de live 
shows van The Voice Kids 2016.

Robin Yerah Zutphen
Robin werd in november 2014 bij het Koelhuis ‘De Beste 
Singer/Songwriter van Zutphen e.o’. Beïnvloed door ar-
tiesten zoals o.a.: Michael Jackson, Justin Timberlake & 
Tori Kelly, is zijn stijl te omschrijven als een mengelmoes 
van R&B, Soul en Pop. Met loop-pedaal, gitaar en key-
board zet Robin geheel in zijn eentje (one man band) een 
liveshow op het podium. 

Muffdriver Zutphen
De Zutphense zanger Mark woont inmiddels al jaren in 
Den Haag, maar kijkt uit om weer in zijn stadje te gaan 
knallen. De band heeft een voorkeur voor een gore maar 
strakke garage-gitaarsound, uptempo riffs, een pompen-
de bas en heavy-hitting gedreven drumfills. In combinatie 
met de politiek incorrecte teksten, pakt de band iedere 
zaal in. 

CYNBEL Aalten
Een mix van indiepop en grootse stadionrock, beïnvloed 
door bands als U2, The Police en Kings of Leon. Eind 2015 
dook de band voor het eerst de Mailmen studio (Dotan, 
Blaudzun, Janne Schra) en de befaamde Wisseloord stu-
dio’s in met producer Huub Reijnders.

RABO PODIUM
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Foto: Yannick Manuhutu



Hooked+Dick Kemper (Vandenberg) e.a.
Afsluiter van Bevrijdingspop Achterhoek is een unieke sa-
menstelling van allerlei Achterhoekse topmuzikanten die 
eerder die dag optraden. Deze Achterhoekse all star band 
met jonge hunde en ervaren rott’n van gitarist Meindert 
Bussink speelt Achterhoekse rockmuziek en evergreens 
van hun inspiratiebronnen.

M  RABO PODIUM  RABO PODIUM  RA

NIEUWS SONGWRITER STAGE 
 

 ACHTERHOEK NIEUWS SON

Boekanier Zutphen
Vrijbuiters met een leven vol ervaring, in de muziek én 
on the road. Boekanier speelt rock met een no-nonsense 
mentaliteit, en lult niet maar poetst. Voor Bevrijdingspop 
Achterhoek spelen zanger/gitarist Dennis Buitink en bas-
sist Theban Kok een speciale akoestische set!

Gijs Wilbrink Ulft
GFJF is het soloproject van Tenement Kids-frontman Gijs 
F.J.F. Wilbrink. In 2014 ging hij een jaar naar Macedonië 
om helemaal niets te doen, maar hij kwam terug met de 
ep GODAWFUL CALMNESS. In zes beklemmende num-
mers kruipt hij in de huid van mensen die worstelen met 
liefde, leven en dood.

Sean Gascoigne Lichtenvoorde
In 2006 werd Gascoigne - zoon van oud-Normaalgitarist 
Alan ‘Gaspiepe’ - aangenomen aan de Herman Brood 
Academie in Utrecht. Zijn muziekstijl omschrijft hij het 
liefst als anti-folk, een vaag gedefinieerd genre dat vooral 
wordt gekenmerkt door rauwe liedjes met een kritische 
ondertoon. Zijn muziek is zacht, hard, snel, langzaam, 
lief, bot.

Donnerwetter Aalten, Barlo, Dinxperlo
Achterhoekse supergroep met (ex-)leden van o.a. Magic 
Fish, Shaking Godspeed en the Backcorner Boogieband 
zal liefhebbers van Beefheart, Bowie, Cash, Cave, Crim-
son en Howling Wolf laten smullen. Deze alternatieve 
singer-songwriters met originele teksten spelen virtuoos 
en klinken eigenzinnig en gevaarlijk. 

Sugartoosh
Sugartoosh is een energieke band met de roots in de 
Achterhoek en speelt rauwe, gruizige rock met een dikke 
eetlepel blues en een vleugje stoner. Met het mes tussen 
de tanden sleuren ze je mee in hun groovende mix van 
grunge en stonerrock ‘n’ roll.

Orange Maplewood Lochem
Nostalgische jaren negentig grunge in een modern jasje 
gestoken. De band speelde op 8 april de after show van 
Weezer in de HMH en “tijdens ‘Superdestroyer’ is niet 
springen eigenlijk geen optie” aldus Mark van der Molen 
van 3FM. 

Opticks Gaanderen, Ulft
De intense liedjes met meerstemmige zang en poëtische 
teksten - soms als luisterlied verpakt, soms met bom-
bastische gitaarsolo’s, altijd met overweldigende per-
formance - weten elke muziekliefhebber te overtuigen. 
“Opticks... doet denken aan het betere werk van Elbow,” 
aldus Festivalinfo.

Midas Zutphen
In het afgelopen jaar stapt hij regelmatig op het podium 
bij The Common Linnets en op 9 april speelde hij de after 
show van James Morrison in de HMH. Deze Zutphenees 
maakt zijn eigen alternatieve pop/folk ‘met een rafel-
randje’ en invloeden van Neil Young, Steely Dan, Super-
tramp en Pink Floyd tot Valerie June en Fleet Foxes
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omschrijving: 
Op een mooie locatie gelegen, sfeervol, zeer royale vrijstaande villa met praktijk- of kan-
toorruimte. Het woongedeelte is geheel voorzien van een basement met diverse vertrek-
ken en bergruimte. 
Ind woning: ruime entree met vide, trappartij en toegang tot basement, toilet met fon-
teintje. Ruime lichte woonkamer (44 m2) met kachel, houten vloer, openslaande tuindeu-
ren naar terras, open keuken. Bijkeuken, hal met toegang tot ruime werk- of slaapkamer 
(16m2), garage en doorgang naar praktijk- of kantoorruimte. 1e verd.: ruime overloop, 3 
slaapkamers, één slaapkamer met balkon, kledingruimte, moderne badkamer met bad, 
douche, toilet en vaste wastafel. 2e verd.: vaste trap, royale slaapkamer (19m2) met veel 
bergruimte. 
Praktijk- kantoorruimte: Entree, garderobe, hal met toegang tot basement, toilet met 
fonteintje, praktijk- of kantoorruimte,  keuken/bijkeuken, totaal ca. 62 m2, vaste trap naar 
grote zolder. Leuke, besloten achtertuin, gelegen op het zuidwesten met zonneterras, 
berging en achterom. De woning is v.v een garage (20m2), parkeerplaats voor 2 auto’s op 
eigen terrein, c.v. combiketel (Atag Blauwe Engel 2006) en alarminstallatie. Het pand is 
volledig geïsoleerd en v.v. dubbel glas. Totale inhoud: 1344 m3, totale perceeloppervlak is: 
600 m2, woonopp. 288 m2, overige inpandige ruimte 142 m2, bouwjaar 1994/2006.  

Hengelo Gld
Dreef 11

vraagprijs: €  498.000,- k.k. 

omschrijving: 
Bijzonder fraai aan de rand van het dorp gelegen, uitstekend onderhouden moderne 
eengezinswoning met fraaie tuin (Z-W), garage en slaap-, werkkamer op de beg. grond. 
Ind.: hal, toilet, garderobe, woonkamer (ca. 44 m²) met gashaard. Dichte woonkeuken met 
inbouwapp. Slaap-, werkkamer (14 m²). Bijkeuken met aansluiting voor wasmachine en 
stookruimte. 1e Verd.: moderne badkamer met douche, toilet en wastafel, 3 slaapkamers 
(10, 10 en 16 m²), waarvan 1 met vaste kastenwand. Logeerkamer. Vlizotrap naar bergzol-
der. Bouwjaar 2000, gebruiksopp. wonen 147 m², perceelopp. 487 m². Nefit HR combiketel, 
volledig geïsoleerd. Schilderwerk 2015.

Vorden
Holtmaet 11

vraagprijs: €  359.500,- k.k. 

omschrijving: 
Op een fijne en levendige locatie, in het centrum van het dorp en op loopafstand van 
haar voorzieningen gelegen, goed onderhouden 2 onder 1 kap woning met diepe tuin en 
vrijstaande garagebox/berging. Indeling: entree, hal, toilet, ruime lichte woonk met mooie 
laminaatvloer, open keuken met keurige inrichting, bergkast, aangebouwde bijkeuken, 
berging. Portaal met trapopgang naar de 1e verd.: Overloop, fraaie moderne badk met lig-
bad, douchehoek, 2e toilet en dubbel wastafelmeubel, 3 ruime slaapk. waarvan 2 met v.k. 
en één met “Frans balkon”. Via een vlizotrap is de zolderberging bereikbaar. Bouwjaar ca. 
1935, gebruiksopp wonen 122 m2, perceelsopp 220 m2, verw d.m.v. HR combiketel (Nefit 
2006). De vrijstaande garagebox is 15 m2. 

Hengelo Gld
Raadhuisstraat 38a

vraagprijs: €  159.500,- k.k. 

Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

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

Vacatures bij Aebi Schmidt Nederland

Aebi Schmidt Nederland is 
onderdeel van de internationale 
Aebi Schmidt Groep waar circa 
1.300 medewerkers werken. 
Wereldwijd leveren ze producten op het gebied van gladheidsbe-
strijding, sneeuwruimen, straatreiniging en tuin- en parktechniek. 
Aebi Schmidt Nederland is gevestigd in Holten en vanuit daar ont-
wikkelen en produceren ze gladheidsmaterieel. De cultuur binnen 
Aebi Schmidt is samen te vatten als no-nonsens, betrouwbaar en 
resultaatgericht. Er is veel persoonlijke aandacht en je leidingge-
vende motiveert jou om het beste uit jezelf te halen!

Voor onze opdrachtgever Aebi Schmidt zijn wij komend 
seizoen op zoek naar enthousiaste medewerkers, waar-
onder: 
- Magazijnmedewerkers
- Heftruckchauffeurs      
- Assemblagemedewerkers
- Poedercoaters
- Lassers
- Stralers

Kijk voor meer informatie over deze vacatures op onze website 
www.match4u.nl

Veiligheidskundige m/v

Word jij enthousiast van veiligheid? En stel je hoge eisen?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
In de functie veiligheidskundige ben je verantwoordelijk voor het 
plannen, coördineren, indelen en naleven van milieu-, gezond-
heid-, en veiligheidsactiviteiten. Je bent zowel praktisch als stra-
tegisch bezig met veel uiteenlopende vraagstukken rondom vei-
ligheid. Het is de kunst om veiligheid naar een hoger plan te tillen 
zonder dat het ten koste gaat van de efficiëntie. Je bent de specia-
list en zorgt ervoor dat je kennis up to date blijft. Je hebt veel con-
tact met de provinciale, gemeentelijke en plaatselijke overheid. En 
met milieu- en veiligheidsinstanties. Je dient vergunningen in en 
je zorgt voor een correcte rapportage voor milieu-, gezondheids- 
en veiligheidsvraagstukken. Je ontwikkelt trainingsprogramma’s 
voor het VGM systeem. Je werkt nauw samen met de collega die 
verantwoordelijk is voor kwaliteit. Je krijgt de ruimte voor ideeën, 
veranderingen  door te voeren en je weet als geen ander veiligheid 
interessant te maken voor jouw collega’s.

Technisch Binnendienst Medewerker m/v

Ben jij een technisch specialist en is elk vraagstuk voor 
jou een uitdaging? 

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als technisch binnendienst medewerker is het jouw taak om te 
zorgen voor optimale service en garantie. Problemen bij klanten 
weet je in no time te vertalen naar werkbare en efficiënte oplos-
singen. Je wordt dagelijks benaderd via mail en telefoon vanuit de 
hele wereld met vragen over machines en mogelijke oplossingen 
van technische storingen. Met jouw technische kennis weet je 
moeiteloos het probleem te analyseren en bepaal je de te verrichte 
werkzaamheden. Je legt snel verbanden en kan collega’s aanspo-
ren om de klant optimaal te bedienen. Je werkt offertes en orders 
uit en verwerkt de gegevens in het systeem.

Operator Plus m/v

Ben jij technisch onderlegd en zet jij net die extra stap? 
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als Operator Plus heb je een passie voor technische installaties. Je 
werkt aan twee grote machines. Dit zijn complexe, zelf ontworpen 
machines. Jij programmeert de machines. Wanneer er storingen 
aan machines zijn moet jij deze kunnen uitlezen en doorgeven aan 
de monteurs. Daarnaast zitten er veel sensoren aan de machines. 
Deze moet jij kunnen vervangen. Jij bent op zoek naar verbe-
teringen op het gebied van kwaliteit, en gaat accuraat te werk. 
Daarnaast beschik jij over een goed analytisch vermogen.

Montagemedewerker m/v

Heb jij een passie voor techniek en zoek jij 
werk voor langere tijd?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
In de functie van montagemedewerker ben je ver-
antwoordelijk voor het produceren en monteren 
van metaaltechnische producten. Het is belang-
rijk dat je goed met diverse gereedschappen en 
machines overweg kunt en dat je tekening kunt 
lezen. Het betreft een fulltime functie in dagdienst 
en bij goed functioneren zijn er mogelijkheden 

Per direct gevraagd: 
beginnende en ervaren 

TENTENBOUWERS
Je kunt direct aan de slag voor de komende maanden.
Afwisselend werk met een goede loonbetaling per week.   

Ervaring en/of eigen vervoer zijn mooi meegenomen,
maar geen vereiste. 

Bel voor meer info:
026 - 321 03 66 

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio



Medische diensten 

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

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

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

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

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

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

Tandarts:
7 - 8 mei, inclusief Hemelvaart, G.M. Wolsink, Laren, tel. (0573) 40 21 24.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sensire maatschappelijk werk
Sensire maatschappelijk werk bereikbaar via Sociale Teams Bronckhorst.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kinderdagverblijf, speel-/leergroep, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
‘t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00, info@avonturijn.nl
Kerkstraat 17a, 7251 BC Vorden, tel. (0573) 76 02 00
Dorpsstraat 19, 7234 SN Wichmond, tel. (0573) 76 02 00
Eikenlaan 22, 7251 LT Kranenburg, tel. (0573) 76 02 00
Cosmeastraat 2, 7021 XW Zelhem, tel. (0573) 76 02 00

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

Kerkdiensten

Gereformeerde Kerk Vorden
Woensdag 4 mei, 19.00 uur, Dodenherdenking in de Dorpskerk,
Raad van Kerkendienst m.m.v. het Vordens Mannenkoor en 
Ds. Freek Brandenburg.
Zondag 8 mei, 10.00 uur, mw. ds. M. de Goei-Jansma uit Amersfoort.
10.00 uur, Kapel in de Wildenborch, ds. J.H. Weijenberg uit Harfsen,
1e C: Diaconaal werk: IKA; 2e C: Eredienst en pastoraat.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Donderdag 5 mei, Hemelvaartsdag, gezamenlijke dienst in de 
Gereformeerde kerk, 9.00 uur, ds. F.W. Brandenburg.
Zondag 8 mei, 10.00 uur, ds. H. Teeuwen uit Borculo.
10.00 uur, Kapel in de Wildenborch, ds. J.H. Weijenberg uit Harfsen,
1e C: Diaconaal werk: IKA; 2e C: Eredienst en pastoraat.

Protestantse gemeente Wichmond 
Donderdag 5 mei, 9.00 uur, Ds. Tim Wiersum, Hemelvaart.
Zondag 8 mei, 10.00 uur, Ds. C. van Wingerden, Doetinchem. 

R.K. kerk Vierakker
Donderdag 5 mei, 9.30 uur, Hemelvaart: Eucharistieviering, 
Locatie: H. Willibrord Steenderen, vg. pastoor H. Scheve. 
Zaterdag 7 mei, 17.00 uur, Woord en Communieviering, vg. werkgroep.

R.K. kerk Vorden
Donderdag 5 mei, 9.30 uur, Hemelvaart: Woord en Communieviering,
Locatie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Joppe, vg. M. Peters, 
pastoraal werker. 
Zaterdag 7 mei, 18.30 uur, Eucharistieviering, vg. pastoor H. Scheve. 

Contactjes
Contactjes zijn uitsluitend bestemd voor parti culieren en verenigingen. 
Is men als particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister 
bij de Kamer van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria 
en wordt de tekst als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale 
advertentietarieven. Minimumprijs voor Contactjes € 8,77 (incl. btw) voor 
80 karakters. Brieven onder nummer, hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan derden, € 6,05 (incl. btw) extra. Reacties naar Achterhoek 
Nieuws, Bleekwal 10, 7131 DB Lichtenvoorde. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet geplaatst. Gelieve zelf uw brieven onder nummer 
af te halen bij het kantoor van opgave. Contactjes kunnen ook opgegeven 
worden via onze web site www.contact.nl. Berekening kan geschieden via 
de op de site geplaatste berekenmethode.

Te koop gevraagd: antiek, cu-
riosa en alles wat verzameld 
wordt. Ook complete inboe-
dels. Verzamelhuis Warnsveld, 
Rijksstraatweg 35, (0575) 52 29 
19.
   

T.k. nw. tapijttegels meer dan 
100 verschillende kleuren/mo-
tieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60 
per m2. 0545-472574 of 06-
12300129.
   

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt à 
contant. Tel. (0543) 45 13 11.
   

de Bargkapel & de Slingetaler 
muziek en dansavond 28 mei 
Kulturhus Vorden aanvang: 
20.00 uur voorverkoop tel: 
0575-526425 vrienden@barg-
kapel.nl.
   

Schilder heeft nog tijd over. 
Netjes en voordelig. Tel.: 06-
18181234.

   

KIPPENMESTKORRELS het bes-
te voor uw gazon,groente,fruit 
en siertuin per zak 5 euro 6 zak-
ken (90 kg) 25 euro Morsdijk 2 
Ruurlo 06-12 97 15 03.
   

Te huuropslag ruimte64 m2,vrije 
ingang,per 1-juli 2016. Buiten-
gebiedVorden 250,00 euro per 
maand. Tel nr 06-13583267.
   

Bij ideële kringloopwinkel “De 
Werf”, Enkweg 11 in Vorden 
kunt u elke ochtend (behalve 
zondags en ‘s-maandags) van 
09.00 tot 12.00 uur en dinsdag, 
donderdag- en vrijdagmiddag 
van 13.30 tot 17.00 terecht voor 
een groot assortiment meubels, 
kleding, witgoed, elektronica, 
huishoudelijke artikelen, boe-
ken enz. Inbrengen van goed 
verkoopbare artikelen kan tij-
dens openingstijden of d.m.v. 
een telefonische afspraak (06-
44629049) of email: vcdewerf@
gmail.com. Tevens kunt u via 
ons telefoonnummer een af-
spraak maken voor het ophalen 
van spullen.
   

Gezocht; oude brommers en 
onderdelen van oa. Zundapp 
en Kreidler. Tegen betaling 
ontruimen wij uw huis: zolder, 
berging, schuur etc. Ook halen 
wij gratis uw oud ijzer op. Bel. 
06-15268461.
   

Loop voor een bijzonder Moe-
derdag kadootje , groot of klein 
eens binnen in de Wereldwinkel 
Vorden!!!!!
   

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel ge-
woon Frits Peppelinkhausen, tel 
(0575) 55 29 16, (06) 51 60 15 16.

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

Woensdag 4 mei Champignonsoep/Spies de rotonde met 
kruidenboter aardappelen en groente

Donderdag 5 mei Hemelvaartsdag 
Vrĳdag 6 mei Tomatensoep/Wokki wokki van vis met rĳst en 

rauwkostsalade
Zaterdag 7 mei Varkenshaassaté met pindasaus, aardappelen en 

groente/Ĳs met slagroom (alleen afhalen of bezorgen)

Maandag 9 mei    Gesloten
Dinsdag 10 mei      Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade 

Ĳs met slagroom

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

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

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

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

OPENLUCHT 
VLOOIENMARKT

 DUIVEN
Hemelvaart do. 5 mei

10.00-17.00 uur

Horstenpark
Horstenparklaan 4

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

VLOOIENMARKT
DIDAM 

Zondag 8 mei
10.00 - 17.00 uur

 MARKTHAL
 Marktplein 3

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

PINKSTER
VLOOIENMARKT
WESTERVOORT

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

Maandag 16 mei
10.00 - 17.00 uur

SPORTHAL PLANETS
De Pals

Emmerik 5



Welkom bij het Mooiste Keukenweekend

www.schefferkeukens.nl Gildenweg 1 Zelhem Tel. 0314 62 36 58    

 De mooiste showroomkeukens tegen

VEILINGPRIJZEN
 Een ruime selectie showroomkeukens gaan weg 
 tegen absolute bodemprijzen 

het einde van de 
afzuigkap

dagelijks gemak

KOOKDEMO

Wokken 

vrijdag 6 mei

11.00 - 17.00 

Het vuur opnieuw 
uitgevonden

Een wok heeft eigenlijk maar 
één ding écht nodig: Een 
onvoorstelbaar heet vuur! 
Atag heeft het vuur letterlijk 
opnieuw uitgevonden met de 
ATAG Fusion Volcano. 

Verrijk niet alleen je keuken, 
maar ook je gerechten
Koken met behoud van vitamines. Perfect 
gegaarde groenten, maar ook heerlijke 
aardappelen, vlees en vis. Gezond en lekker.

KOOKDEMO

Steamen 

zaterdag 7 mei

10.00 - 15.00 

Keukens 

al vanaf  

€ 2.150

vrijdag 6 en zaterdag 7 mei


