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Werkgroep Leefbaarheid Vorden

Gosse Terpstra: 'Meer dan alleen Parels uitreiken'
Vorden - De naam van Werkgroep Leefbaarheid Vorden, wordt vaak
geassocieerd met de club die vrijwel jaarlijks aan een vereniging of
instelling die de leefbaarheid van Vorden vergroot, de Parel van Vor-
den schenkt. De Werkgroep doet echter veel en veel meer. Ze houdt
zich met tal van zaken bezig die de leefbaarheid in het dorp ten goede
komen.

Gosse Terpstra is al jarenlang voorzit-
ter van de werkgroep en vertelt maar
al te graag over die vele andere werk-
zaamheden. Toch even terug naar
het ontstaan van de parel van Vorden
die in 1979 voor het eerst werd uitge-
reikt (feestzaal Hotel Bakker). Gosse
Terpstra zal dinsdag 13 mei de 30e
Parel uitreiken (Groepshotel Kloos-
ter Kranenburg). Voor Gosse de 25e
Parel die hij zelf uitreikt. Daarover
zegt hij: "Ik vind het nog altijd heel
fijn om mensen een pluim te geven
die het volgens onze werkgroep ver-
dienen. De aanleiding om ooit tot de
uitreiking van een Parel van Vorden
te komen, dateert uit de zeventiger
jaren. Dat was toen een provinciale
commissie Vorden, die de Parel van
Gelderland toekende. Het thema van
deze commissie was "Ons dorp kan
schoner". Vervolgens was het thema
"Nestjes". Wij hebben toen als Werk-
groep overal in de gemeente Vorden
vogelkastjes opgehangen. Weer wat
later was het thema van de provinci-
ale commissie: "Bomen in je leefom-
geving". De werkgroep heeft er toen
voor gezorgd dat er op diverse pekken
in het dorp platanen werden gepland.
Van die platanen zijn er anno 2014
nog drie over (Zutphenseweg). Toen

ontstond bij ons het idee om jaarlijks
een Parel van Vorden uit te reiken",
zo zegt Gosse Terpstra.
De Werkgroep Leefbaarheid Vor-
den (bestaande uit: Gosse Terpstra
voorzitter, Jan Schaafsma secretaris,
Gerda Brummelman penningmees-
ter, Wil Voerman, Warna Nijenhuis,
Dik Norde en Henk Loman) wordt
dikwijls gevraagd om mee te den-
ken over allerlei zaken die met de
leefbaarheid te maken hebben: "Zo
hebben we veel gesprekken met de
gemeente Bronckhorst gevoerd over
het centrumplan Vorden. Verder
hebben wij meegedacht en meegehol-
pen over de zogeheten "omvorming"
in ons dorp. Ombouwen van perkjes
(struiken e.d. ) tot gras. Dit in het
kader van de bezuinigingen die de
gemeente moest doorvoeren. Verder
participeren wij ook in het zwerfvuil-
afval. Wij hadden onze inbreng toen
de gemeente besloot om in het kader
van het monumentenbeleid, de sub-
sidie af te schaffen. Momenteel zijn
wij als Werkgroep bezig met de in-
ventarisatie van de "koningsbomen"
in Vorden. Ook worden we betrok-
ken m«t het bermenbeheersplan, het
bomenbeleidsplan en het landschaps-
plan".
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Wateren van hout duurzaam en innovatief
Vorden - Vlakbij kasteel Vorden ligt een waterplaats met boomstam-
men erin. Geldersch Landschap & Kasteelen experimenteert daar door
hout uit eigen bos een tijd lang in natuurlijk water te laten liggen.
Eind 2011 is de kuil gereed gemaakt en het jaar erop is er voor het
eerst hout in gelegd. De eerste lichting is er inmiddels uitgehaald en
ligt te drogen bij de werkplaats van de afdeling Bouwkunde van GLK
in Arnhem. Binnenkort is een jaar droogtijd voorbij en wordt het ver-
werkt in duurzaam onderhoud van Gelderse monumentale panden.

Bij wateren van hout worden boom-
stammen vers gekapt negen maan-
den tot drie, maximaal vijf jaar in
het water gelegd. Doel is om de ver-
werkbaarheid te verbeteren, de duur-
zaamheid van het hout te verhogen
en het werken van hout na droging
te verminderen. Voor GLK is kwa-
litatief goed hout belangrijk, om te
gebruiken bij onderhoud aan de vele
monumentale gebouwen op de land-
goederen en in de natuurgebieden.
De komende jaren wordt bekeken
wat de optimale tijd is dat de ver-
schillende houtsoorten in het water
liggen en welk effect dat heeft op de
verwerking.
Menno Tillema, hoofd van de afde-
ling Bouwkundige zaken bij GLK, is
nauw betrokken bij het wateren van
hout en zeer enthousiast: "Het wate-
ren van hout is een goede manier om
hout te krijgen van betere kwaliteit.
We hopen daarmee de onderhouds-
cyclus van onze gebouwen op lange
termijn verlengen." De bossen van
GLK worden duurzaam beheerd vol-
gens de FSC-richtlijnen en het hout
hoeft maar over zeer korte afstand
vervoerd te worden. Het spreekt
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steeds meer mensen aan dat hout
lokaal en duurzaam wordt geprodu-
ceerd en lokaal wordt verwerkt. Daar-
om heeft de natuur- en erfgoedorga-
nisatie afgelopen winter op landgoed
Staverden bij Ermelo een tweede plek
ingericht om hout lange tijd in het
water te laten liggen. Mocht er in de
toekomst hout over zijn, dan zijn er
al verschillende partijen die interesse
hebben getoond. Er is al hout gele-
verd aan een meubelmaker en vanuit
molenbouw is interesse getoond.
Het wateren van hout is een eeuwen-
oude hout bereidingsmethode met
als doel duurzaam, goed bewerkbaar
en rustig (weinig werkend, kromtrek-
kend) timmerhout te verkrijgen. De
Chinezen waterden hun bouwhout al

in het jaar 100 voor Christus. Ook in
Europa en in Nederland is het wate-
ren van hout een oeroude en beproef-
de techniek.
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Weekenddiensten
Huisarten
Regionale H uisartsenpost 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 te-
genover de huisattsenpost.

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

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11.
De bezoektijden zijn voor de verpleegafdelingen Al, A2, BI, B2,
Hartbewaking (CCU), Fl, NO, NI 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 BO: dagelijks van
15.00-16.00 uur en van 19.00-19.30 uur.

Tandarts
Zaterdag 17 en zondag 18 mei, R.C. Boersma, Vorden Tel. 0575-
55 19 08. Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoord-
apparaat.

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

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

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

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

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

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

Dierenkliniek Zutphen
Laarstraat 71, 7201 CC Zutphen, tel. (0575) 51 3151
www .dierenkliniek-zutphen .nl
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

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

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

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 34 05
of (06) 22 92 96 30.
Welzijnsadviseur: Wilma Berns, e-mail: w.berns@sswb.nl
De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met

donderdag van 9.00-11.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek
en huisbezoek mogelijk op afspraak.
Administratief medewerkende: Willy Gotink,
e-mail: w.gotink@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl

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

Sensire wjjkzorg (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). Ge-
opend ma t/m vrij van 9.00 - 17.30 uur, za 10.00 - 13.00 uur.

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

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg,
verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, dieet en
voeding, maaltijdservice, personenalarmering en thuisbegeleiding.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Overig
WV-kantoor
Kerkstraat l, Vorden, tel. (0575) 55 32 22. Openingstijden:
Maandag t/m donderdag: 9.30 -17.00 uur. Vrijdag: 9.00 - 17.00 uur.
Zaterdag: 10.00 - 15.00 uur.(juli/augustus t/m 16.00 uur).

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

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

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en
gastouderopvang Avonturijn
't Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00
info@avonturijn.nl

Colofon CONTACTJES

Kerkdiensten
Dorpskerk en Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 18 mei, 10.00 uur, Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk,
ds. F.W. Brandenburg.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 18 mei, 10.00 uur, Mevr. Z. Langwerden-Bloemendaal.

R.K. kerk Vorden
Zondag 18 mei, 9.30 uur, Woord en Communieviering, vg. Werk-
groep

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 17 mei, 17.00 uur, Eucharistieviering, vg. F. Zandbelt,
em.-priester
Zondag 18 mei, 10.00 uur, Woorddienst, vg. werkgroep

Contact Bronckhorst Noord
Is een wekelijkse uitgave van
Weevers Grafimedia en
verschijnt in een oplage van
4.500 exemplaren in: Vorden,
Kranenburg, Wichmond,
vlerakker, Linde, Medler,
Wildenborch, Delden.
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Uitgave: Weevers Grafimedia
Telefoon: (0575) 55 10 10
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl

Website: www.contact.nl

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

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

y @ContactNoord

£| /ContactAchterhoek

£3 /WeekbladContact

Lid Qnnp

Bezorgklachten
Weevers Grafimedia
Tel.(0575)551010

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

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan.

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

Bert van Genderen koopt en
haalt uw boeken en betaalt

è contant. Tel. (0543)451311.

Spalstraat 3 • Hengelo (Gld.)

Vrijdag 16 mei

Finale Hengelse
Ambassy

Zaterdag 17 mei

Disco DJAntonie

Bezoek onze grote
meimarkt op 24 mei!
Kringloopwinkel

„De Werf';
Enkweg 11, Vorden.
Meer info:
www.veilingcommissie.nl

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

TE HUUR DIVERS
Te huur: een appartement in
buitengebied Vorden. 2 km
vanaf centrum. Tel: 0575 -
551602
Per 01-06-2014 te huur aan-
geboden een 2-kamerappar-
tement in centrum Hengelo
(Gld.), eigen badkamer en
keuken. Prijs € 600,= incl.
G/W/E en Cai.
Tel.: (06) 2229 6977 (na 18.30
uur).

TE KOOP
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.

CURSUSSE
FRANSE LES VOOR ALLE
NIVEALTS. GRATIS PROEF-
LES TEL: 0650293928 OF
ERIETMAN@LIJBRANDT.NL

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

Bij ideële kringloopwinkel
"De Werf", gelegen aan de
Enkweg 11 in Vorden kunt u
elke ochtend (behalve zon-
dags- en 's maandags) van
9.00 -12.00 uuren daarnaast
ook nog dinsdag-, donderdag-
en vrijdagmiddag van 13.30
-17.00 uur terecht voor meu-
bels, kleding, witgoed, elektro-
nica, huishoudelijke artikelen,
boeken enz.

Inbrengen van goed verkoop-
bare artikelen kan tijdens
openingstijden of d.m.v. een
telefonische afspraak (06-
44629049) of e-mail:
vcdewerf@gmail.com. Tevens
kunt u via ons telefoonnum-
mer een afspraak maken voor
het ophalen van spullen. Nade-
re informatie op onze website:
www.veilingcommissie.nl
Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel
gewoon Frits Peppelink-hau-
sen, tel (0575) 55 29 16, (06)
51 601516.
Gedroogde en geperste
kippenmestkorrels. Het beste
voor uw groente-siertuin en
gazon. 25kg zak 7 euro. Ruurlo
06-12971503

Inboedelverkoop op zaterdag
7 juni ivm verhuizing, van 9.00
tot 16.00 uur bent U van harte
welkom op Strengscheveld 27
6996DK te Achter Drempt.

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens;tel.(0575)463743.

Alleen op afspraak.

Te ko9p gevraagd: antiek,
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels.
Verzamelhuis Warnsveld,

Rijksstraatweg 35,
(0575)522919.

de ROTONDE
U mei t/m 20 mei

Dagmenu om mee te nemen € 7,75. Dagmenu's thuis laten
bezorgen € 9,00. Dagmenu bij ons consumeren € 10,75.
(Bestellen mag, maar hoeft niet.)
Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 14 mei
Groentesoep/Wokki wokki van kipfllet, roerbakgroente, rijst en
rauwkost.

Donderdag 15 mei
Zwiebelrostbraten met gefrituurde uien en jus, aardappelen en
groente/Tiramisu met slagroom.

Vrijdag 16 mei
Paprlkasoep/Kabeljauwfllet met mosterdsaus, peterselieaard-
appelen en zomerrauwkostsalade.
Zaterdag 17 mei
Spare ribs met zlgeunersaus, frieten en rauwkostsalade/ljs met
slagroom (alleen afhalen/bezorgen).

Maandag 19 mei
Cesloten.

Dinsdag 20 mei
Wiener schnltzel met frieten en voorjaarsrauwkostsalade/
ijs met slagroom.

Ook voor koffie met gebak, lunch, è 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 Blstro de Rotonde team! Wendle en Thomas
lnfo@grandbistroderotonde.nl www.bistroderotonde.nl

Te huur:
50 m2 geïsoleerde atelier / opslagruimte plus zolder

en 15 m2 berging, vrijstaand / landelijk gelegen.
Omgeving Zutphen, Mobiel: 06 - 22684706
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Samen lachen, samen spelen
samen met jou alles delen.
Mijn zusje is geboren
en iedereen mag het horen.

Gelukkig en blij zijn wij met de geboorte
van onze dochter en zusje

Elin

Ze is geboren op 4 mei om 14:55 uur
ze weegt 3930 gram en is 52 cm lang

Dennis, Hilde en Rowin Roekevisch
Everhardinkweg 3a

7021 MPZelhem

Je klikt één keer met je vingers...

Totaal onverwacht is uit onze handen weggeglipt
mijn lieve man, onze zorgzame papa en

mijn lieve zoon

Martin Heuvelink
Martinus Gerardus Johannes

* Zutphen t Arnhem
28 juni 1958 4 mei 2014

en het zal nooit meer zijn zoals het was.

Gerdien Heuvelink - Broekman
Kim en Tim
Brian en Chayenne
W.J. Heuvelink - Sasse
A.R. Heuvelink in herinnering

Nieuwstad 29
7251 AE Vorden

De begrafenis heeft op
vrijdag 9 mei plaatsgevonden.

Verslagen en diep bedroefd zijn we rra het plotselinge
overlijden van onze lieve broer, zwager en oom

Martin Heuvelink

Hij was sociaal, betrokken en laat een grote leegte
achter in onze familie.

Heelsum: Gerard Heuvelink en Ineke Leenders
Janik
Julia

Vorden: Herbert en Renate Heuvelink
Indy
Vigo

Haarlem: Anneke Broekman en Gerard Veldman
Puck
Kick

Schalkhaar: Esther en Anne Jager
Vera
Jasmijn
Steef

Anton en Gerda Broekman, in herinnering

Met respect en dankbaarheid staan we stil bij het
plotseling overlijden van ons bestuurslid

Martin Heuvelink

Martin was een op-en-top RATTIAAN.

Als jeugdspeler was hij al actief op de Ratti-velden
en daarna als trainer van diverse teams bij de jeugd,
dames en heren. Naast zijn sportieve carrière zette
Martin zich in voor diverse commissies zoals de
jeugd-, activiteiten- en toemooicommissie.
Ook was hij jarenlang, en tot op heden, bestuurslid.
In het afgelopen jaar had hij een nieuwe uitdaging
gevonden in de functie van kantinebeheerder.

Wij zijn dankbaar voor wat hij voor onze vereniging
heeft betekend en de herinnering aan de prettige
samenwerking zal in onze gedachten blijven.

Wij wensen Gerdien, Kim en Tim, Brian en Chayenne
en verdere familie heel veel sterkte toe in deze
moeilijke tijd.

Bestuur en leden van s.v. Ratti

Muziek was zijn leven
Zijn leven was als muziek

Op 6 mei 2014 overleed thuis, omringd door
liefde,

Toni Bruijsten
Antonius Coenraad

17 juli 1939

Echtgenoot van: Reini

Trotse opa van: Isis

Vader van:

6 mei 2014

Annemiek en Alex
René en Barbara
Bênja en Nancy

Berend van Hackfortweg 29
7251 XB VORDEN

De begrafenis heeft op 13 mei plaatsgevonden.

"Je was nog zo vol plannen en maakte tijd voor
alles, maar tijd maakte geen tijd meer voor jou."

Zoveel moed getoond, zo intens gestreden.
Volkomen onverwacht hebben we afscheid

moeten nemen van mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder en trotse oma

Aleida Willemina
Wesselink - Hiddink

Minie
* Warnsveld
12 september 1946

t Zutphen
6 mei 2014

Gerrit Wesselink

André en Esther

Diane en Roy
Anne en Noor

Linda en Henk
Dennis en Daan

Onze welgemeende dank gaat uit naar een ieder
die zorg en ondersteuning heeft geboden aan

Minie en de familie.

Margrietlaan 9
7251 AT Vorden

De uitvaart heeft op
dinsdag 13 mei plaatsgevonden.

Donderdag 8 mei 2014 hebben wij, na een jaar
van moedig gedragen ziek zijn, afscheid moeten
nemen van onze dierbare nicht. Haar opgewekt-
heid en hartelijkheid blijven in onze gedachten.

REINA WEUSTENENK -
KLEIN HANEVELD

echtgenoot van Derk Weustenenk

geboren 18 december 1928.

De Steeg: G. Bobbink-Weustenenk

Hengelo Gld: G.W. Weustenenk-Lenselink

Hengelo Gld: D. Weustenenk
G.B. Weustenenk-Maalderink

Hengelo Gld: B.J. Weustenenk
R. Weustenenk-Visschers

Achtemeven en -nichten

Vorden, 8 mei 2014

Wegens omstandigheden is ons
bedrijf woensdag 14 mei a.s.
de gehele dag gesloten.

Kieftendorp 11 j 7255 MC Hengelo GLD

Verwacht en toch nog onverwacht, is overleden
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en
overgroot oma

BERENDINA HULSHOF-JANSEN

sinds 17 januari 1994 weduwe van

Gerrit Wïllem Hulshof

In de leeftijd van 81 jaar.

Vorden: Henny en Bennie Hagelstein-Hulshof
Joost en Jolanda, Tessa
Jasper

Steenderen: Hans en Ineke Hulshof-van Campen
Roeit
Anouk en Stan

Doesburg: Willem Hulshof
Els Snelder

Anna
Pepijn

Baak: Dinant Hulshof t

Vorden: Ingrid Hulshof

12 mei 2014

Vorden, De Lindenhof

Correspondentieadres:
Brinkerhof 72, 7251 WP Vorden.

Wij bedanken de medewerkers van De Lindenhof
te Vorden voor de liefdevolle zorg waarmee ze

haar omringd hebben.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op
vrijdag 16 mei om 10.30 uur in Het Anker,
J.F. Oltmansstraat 7 te Steenderen.
Voorafgaand is er van 10.00 tot 10.20 uur
gelegenheid tot afscheid nemen.
Aansluitend aan de dienst zal de begrafenis
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan
de Kerkhofweg te Steenderen.

Na de begrafenis komen we samen in Het Anker,
waar gelegenheid is tot condoleren.

Zoveel kaarten
Zoveel warme woorden
Zoveel belangstelling en
Zoveel troost.

Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven na het
overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve
moeder, schoonmoeder en oma

Derkje Gotink-Ruesink

Jan Gotink
kinderen en kleinkinderen

Mei 2014

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

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

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

Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

Monuta ^
De steun bij iedere uitvaart.

Marion Polman
raartbegeleiding

Persoonlijk en
betrokken

WWW.MARIONPOLMAN.NL

T 06-55916250

Blijf niet
rondlopen
met uw vragen
over kanker

Belde
KWF Kanker Infolijn
B 0800-022 66 22
(gratis)

Als u met kanker te maken
krijgt, heeft u al genoeg
zorgen. Blijf daarom niet
rondlopen met vragen of
onduidelijkheden over uw
ziekte, maar bel ons.
Wij helpen u graag verder.

40 MILJOEN
MENSEN OP
DE VLUCHT

IN LANDEN ALS CONGO.
SRI LANKA, KENIA,
DARFUR IN SOEDAN
EN COLOMBIA ZIJN
MILJOENEN MENSEN
OP DE VLUCHT.

GEEF VANDAAG
NOG OP GIRO 999
of doneer online op
www.vluchteling.nl

S T I C H T I N G

VLUCHTELING

D E '

Directe hulp bij acute nood



Openingsaanbiedingen!
voor de openingsweek van di 20 t/m zo 25 mei

Gratis een ambachtelijke lekkernij bij de koffie

in onze zithoeken
> Bij aankoop filtermachine twee pakken

koffie (a 350gr) gratis
> Coffeetogo(meeneembakkie)

\ t/m vr 23 mei €1,00

Gezocht
Helden m/v

Jtetteftf
Uw uitvaart in vertrouwde handen

Wij staan dag en nacht voor u klaar.

VAhRO UITS KOFFIE
Turfstraat 10 w Zutphen

GRATIS!
MW HOVENIERS

onderhoud
renovatie
aanleg en onderhoud van
groenstroken en houtwallen
straatwerk
boomverzorging
maaiwerk
sneeuw en gladheid bestrijding
(ook op contractbasis mogelijk)

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Dit jaar € O,- eigen bijdragert 31 december 201
BTW verlaging

....... **fc •*•«

Tiny Koning
Uw persoonlijke reisadviseur

T 0575 - 559090
M tiny@travelcounsellors.nl

www.herwers.nl/renault

GEÏNSPIREERD DOOR RIJPLEZIER, ONTWORPEN DOOR RENAULT

RENAULT MÉGANE ESTATE
Y. l . -BEVERS

1 :ORTAB£LE ALL-IN-ONE PRIJS
VANAF : 3 MAAND
iNCL. FINANCIERING ONDERHOUD EN GARANTIE'

EKGEWICH".
LEVERBAAR IN PREMIUM BOSE'" UITVOERING
OOK BESCHIKBAAR MET R-LINK MULTIMEDIA- EN NAVIGATIESYSTEEM ^
VANAF €19.990.-
NETTO BUTELLING VANAF € 160.-**
EXCL KOSTEN RIJKLAAR MAKEN

GRATIS UPGRADE:
RENAULT MÉGANE ESTATE VOOR DE PRIJS VAN EEN HATCHBACK! RENAULT

CH(U.LHKE YOUB HERWERS RENAULT

NEEDE

ZEVENAAR

HAAKSBERGSEWEG102

KELVINSTRAAT 2

TEL (0314) 32 72 02

TEL. (0545) 28 00 00

TEL (0316) 52 35 23
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Vaste debet
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Jaarlijks kosten
[wrn'ulAgt!
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1.90%
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€11,896
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208,3

102,0

196,1

433,1

121.0

236,9

536,1

£ 243,7

* Genoemd maandbedrag berekend op basis van financiering van de consumentenprijs na aftrek van (a) een aanbetaling van 33,33% van de consumentenprijs en (b) betaling van een slottermijn ineens van 25% van de consumentenprijs. Kijk
voor de volledige voorwaarden ook m.b.t. onderhoud, garantie, financieringsregeling en daaraan gekoppelde kilometerstanden op renault.nl. De In deze advertentie gecommuniceerde prijzen betreffen consumentenprijzen vanaf 05/01/2014.
Afbeeldingen die in deze advertentie zijn gebruikt kunnen afwijken van de daadwerkelijk geleverde auto en/of specificaties in Nederland en/of fiscale categorie waarin het model valt. Alte prijzen personenauto's en diensten zijn inclusief BTW
en BPM en exclusief kosten rijklaar maken. Vraag altijd uw dealer naar de exacte details voor uw persoonlijke situatie. Kijk voor de exacte actievoorwaarden op renault.nl Aflopend krediet met vaste debetrentevoet verstrekt door Renault
Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). All In One geldig op orders van particulieren van 05/01/2014 tot en met 06/05/2014. Jaarlijks
kostenpercentage varieert per model. Twingo, Clk), Captur 4,9%, Mégane, Scénic, Laguna 2,9%, Espace 1.9%. Looptijden beschikbaar van 36 tot 60 maanden, geen maximaal te financieren bedrag. De maximaal slottermijn is afhankelijk van
de looptijd van de financiering en is berekend op basis van de waarde van de auto (30% bij 36 maanden. 25% bij 48 maanden en 10% bij 60 maanden financiering). Jaarlijks kostenpercentage 0% tot 24 maanden. Renault Financial Services
behoudt zich het recht de actie zonder opgaaf van reden te beëindigen. Jaarlijks kostenpercentage na actioperiode bedraagt 7,9% Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro's. Rentewijzlgingen en drukfouten
voorbehouden "Voor Authentioue diesel mnJmu. Mftruk: 3,4-7,31/100 km. Rnp. 29,4-13,7 km A. CO, 88-169 g/km.

Renault

Let op! Geld lenen kost geld



Beecldand: Galafeest ondanks regen groot succes
Vorden - Donderdag 8 mei heeft 't Beeckland Vorden vermaakt met
een kleurrijke show van leerlingen bij Hotel Bakker. Naast het nade-
rende examen was de vraag: "Hoe gaan we bij Bakker aankomen?". Dit
was het onderwerp van gesprek in de laatste weken. Het resultaat: een
prachtige stoet van op en top geklede jongedames en heren.

Een greep uit de collectie "voertui-
gen" waarmee de leerlingen aankwa-
men: koetsen, oldtimers, wel en niet
rijdende 2cv's, op skeelers, Hummers,
tuk tuk, vrachtwagen, brandweerau-
to, limousines en last but not least....
op kamelen.

Na de aankomst werd de avond ver-
volgd bij Hotel Bakker. Het werd een
gezellig feest met als hoogtepunt de
Mystery Guest. Dit jaar had de orga-
nisatie Lil Kleine en Lange Frans we
ten te strikken en Lil Kleine mocht
de prijsuitreiking verrichten. De prijs

van de meest ludieke aankomst ging
naar Lisette Weustenenk, die door
haar voetbalteam werd vergezeld en
voor vuurwerk zorgde. De prijzen
van de King en Queen van de avond
gingen naar Paul Rotman en Chantal
Nijenhuis.

Het galafeest is elk jaar weer een Vor-
dens gebeuren mede dankzij het tal-
rijke publiek dat zich niet laat weer-
houden door een regenbuitje. Tot
volgend jaar!

Foto's: www.jbuurik-fotografie.nl

'f Beeckland

Mede dankzij de volgende sponsors is het galafeest 2014 een grandioos
succes geworden

Bruna
BZWzonwering
Weevers Grafimedia

Galerie de Burgerij
Eetcafé De Reehorst
Hotel Bakker

Keurslagerij Vlogman
Europlanit B.V.
f ree Wheel

Installatiebedrijf Wim Bosman
Norariskantoor Hulleman
Het Kacheltje
De Vordense tuin

Echte Bakker Van Asselt
Ami Kappers

Giesen schoenmode
HelminkB.V.

Etos Barendsen
M.D. Meubelen

Schildersbedrijf Boerstoel
Schildersbedrijf Peters

Smederij Oldenhave
Weulen Kronenborg Tuin & Erfvof



L^f§JJ)VORDENS ONDERNEMERSCAFÉ
Groener wordt het niet, of wel?
Energievriendelijke thema-avond Vordens Ondernemerscafé
Op donderdag 15 mei organiseert het Vordens
Ondernemerscafé weer haar maandelijkse
thema-avond. Dit keer staat de avond in het
teken van duurzaamheid. En dan niet ver van
uw bed, maar gewoon dichtbij. In de Achter-
hoek namelijk. Op het programma staat de
Achterhoekse Groene Energie Maatschappij
(AGEM). De AGEM is een coöperatief regionaal
energiebedrijf en ontstaan uit de samenwer-
king tussen 8 gemeenten in de regio Achter-
hoek.

Directeur Guus Ydema neemt u deze avond
mee in de wereld van groene energie. De 'Ach-

terhoekse Al Gore' gaat vertellen over moge-
lijkheden om energie te besparen, op te wek-
ken en te leveren. AGEM doet dit met behulp
van energievriendelijke bronnen: zonne-ener-
gie, windenergie en biogas. Maar ze willen
meer doen dan het leveren van stroom en gas.
Dus zetten ze in op innovatie en investeringen
om het verschil te maken.

Als het aan Guus ligt gaat AGEM een energie-
neutrale Achterhoek realiseren. Wanneer?
In 2030. Dit alles met behulp van locale initia-
tieven. Zo bestaat het idee om de tennisclub in
Vorden van groene energie te gaan voorzien.

Maar hoe denkt AGEM de ambitieuze doel-
stelling te gaan behalen? En hoe staan de in-
woners en ondernemers uit Vorden eigenlijk
tegenover duurzaamheid? Wanneer lopen zij
warm voor groene energie? Guus gaat probe-
ren om de aanwezigen te overtuigen van de
voordelen van groene energie en staat open
voor (kritische) vragen. Een interactieve avond
dus weer bij het Ondernemerscafé!

De locatie is het nieuwe Grand Café 'het Mees-
ters huis', aan de Dorpsstraat l in Vorden.
Om het duurzame karakter van deze thema-
avond nog wat extra body te geven, staan er

elektrische fietsen klaar voor een 'rondje om
de kerk'. Groener wordt het niet, of wel? De
fietsen zijn beschikbaar gesteld door Profile
Bleumink Vorden. De keuken van het Mees-
tershuis zorgt voor de inwendige mens. De
kosten voor het eten bedragen 15€ per per-
soon (exclusief drankjes, voor eigen rekening).

Aanmelden kan tot 13 mei via
vordensondernemerscafe@grnail.com
Ook voor niet-leden en introducés.
Graag tot de 15e!

Vrouwen van Nu gaan naar
Friesland

Vorden - Woensdag 21 mei is alweer de laatste avond van het seizoen
voor de Vrouwen van Nu afdeling Vorden. De heer Wierdsma komt de
dames iets meer vertellen over graancirkels. Er wordt gesproken over
het ontstaan van graancirkels en door wie of wat dit komt.

Tot slot worden de laatste filmbeel-
den (luchtbeelden) van de graancir-
kels van het afgelopen jaar vertoond.
Aanvang 19.45 uur in de Herberg. In
de zomer zitten de dames ook niet
stil. Op de maandagavonden 19 mei,
16 juni, 21 juli en 18 augustus gaan de
dames fietsen, er is door een lid een

mooie route uitgezet van ongeveer
20 km. Vertrek is elke keer om 19.00
uur vanaf het marktplein. Onderweg
wordt even gepauzeerd met eventu-
eel een zelf mee te nemen drankje
en of versnapering. Verder doen de
dames mee aan de avondwandelvier-
daagse van 2 tot en met 5 juni en aan

de avondfietsvierdaagse van 7 tot en
met 10 juli. Zaterdag 2 augustus wor-
den er weer pannenkoeken gebakken
bij Fiets de boer op.

Het seizoen begint weer op de derde
woensdag in september, wilt u ook
een keer een avond bijwonen of mee
doen aan onze interessegroepen dan
bent u van harte welkom.
Alle informatie staat op onze website
vrouwenvannu.niyvorden en op face-
book.

Vorden - Voor donderdag 25 sep-
tember heeft de regionale Agra-
rische Commissie van Vrouwen
van Nu een reisje naar Friesland
geregeld.

Vertrek is vanaf De Nieuwe Aanleg
in Almen naar Stoeterij Het Swarte
Paert in Hemrik. Daar wordt na een
uitgebreide rondleiding een dressuur-
show op muziek bijgewoond. Na een

goed verzorgde koffietafel in restau-
rant De Buitenplaats in Earnewald,
wordt het Fries Landbouwmuseum
bezocht. De dag wordt afgesloten
met een lekker diner bij De Nieuwe
Aanleg. Leden van de afdeling Vor-
den van Vrouwen van Nu kunnen
zich tot en met woensdag 21 mei op-
geven bij Rikie Norde: tel. 551622 of
e-mail rikienorde@hotmail.com
Per afdeling kunnen er 8 leden mee.

Koffiespeciaalzaak opent deuren in
Turfstraat

Stagiaires hebben waardering
voor de brandweer

Zutphen - Van Rossum's Koffie
aan de Turfstraat 10 (voorheen
't Pothuis) opent op 20 mei haar
deuren. Een koffiespeciaalzaak
met koffie van hoge kwaliteit,
specialty coffee en met extra aan-
dacht voor eerlijke Colombiaanse
koffie. Frans en Dagmar van Ros-
sum gaan, gesteund door hun
kinderen Aukje en Jelle, de zaak
runnen. Hun passie voor koffie
was al lange tijd aanwezig, maar
het virus sloeg pas echt toe toen
familie (onder meer hun eigen
kinderen) in deze branche ging
werken en koffie hét gesprekson-
derwerp werd.

De Van Rossums hebben in de loop
van de tijd vele koffiebars in Neder-
land en in kofïïesteden als Londen,
Berlijn en Stockholm bezocht, om
zelf de trends te ervaren en hun ei-
gen smaak en visie te ontwikkelen.
Die ontdekkingsreis werd vorig jaar
november afgesloten in Colombia
waar ze koffieboeren en coöperaties
bezochten. De passie waarmee ieder-
een werkt die bij het proces is betrok-
ken en het besef van de boeren hoe
belangrijk het is om koffie op een
milieubewuste manier te verbouwen,
ook voor de volgende generaties, was
een prachtige ervaring en heeft een
stempel gedrukt op het concept van
hun winkel.
In de winkel wordt koffie van hoge
kwaliteit verkocht, gedeeltelijk zelf
geïmporteerd uit Colombia en aan-
gevuld met speciaal geselecteerde
koffiesoorten uit Bali, Guatemala en
Ethiopië. De koffiesoorten komen uit
één bepaalde streek en soms zelfs van
één specifieke koffieboer! Van Ros-

sum: "Zo kunnen we aan de klanten
het verhaal achter de koffie vertel-
len. We vinden het een uitdaging om
mensen bewuster koffie te laten zet-
ten en te drinken en ze te laten ont-
dekken wat ze lekker vinden. Sma-
ken verschillen, maar koffiesoorten
ook." Ook de diverse methodes van
koffiezetten en hoe je daarmee de
smaak kan beïnvloeden krijgen alle
aandacht. Een speciale zetmethode
is de 'cold brew'. De Van Rossums
gebruiken een variant die uniek is
in Gelderland: via een ingenieuze
constructie van glazen kolven, drup-
pelt ijswater heel langzaam door de
koffie, waardoor na ongeveer 12 uur
een drankje ontstaat dat je als een al-
coholvrije likeur kan drinken. Deze
'koffie' introduceert Van Rossums als
caffè lento (langzame koffie).

Naast koffie en koffiezetmethodes,
verkopen ze losse thee en accessoires
en kun je op je gemak van een heer-
lijk kopje koffie, thee of een puur

sapje erbij genieten. Alle nevenpro-
ducten worden zo veel mogelijk ge-
selecteerd op milieuvriendelijke en
duurzame eigenschappen en inge-
kocht bij ondernemers uit Zutphen
en de directe omgeving. Zo krijgt niet
alleen de lokale economie een prik-
kel, maar wordt ook aangetoond dat
deze streek veel kwaliteit en service
kan leveren. Dat uitgangspunt han-
teerde de familie ook bij de verbou-
wing van het prachtige historische
pand 'De Drie Koningen' op de hoek
van de Turfstraat en de Korte Beuker-
straat.
Meer informatie over Van Rossum's
Koffie is te vinden op Facebook, Twit-
ter en op de eigen website (www.van-
rossumskoffie.nl) en webshop. Voor
de heerlijke koffiegeur en het proe-
vend ontdekken kunt u natuurlijk
beter 'live' een bezoek aan de winkel
in Zutphen brengen. Van Rossum's
Koffie is gevestigd aan de Turfstraat
10 in Zutphen en is geopend van dins-
dag tot en met zaterdag.

Vorden - Je moet als brandweervrijwilliger van alle markten thuis zijn,
niet alleen branden blussen maar ook veel kennis bezitten. "Dat had-
den we niet verwacht", met die woorden namen Britney Jansen en Do-
minique Besselink afscheid van de Vordense brandweervrijwilligers.

"In het kader van hun opleiding in
het voortgezet onderwijs, moesten
de dames minimaal 30 uur vrijwilli-
gerswerk doen als onderdeel van hun
schoolcarrière", aldus postcomman-
dant Bennie Hekkelman.

Op deze manier leren ze hun directe
omgeving en verschillende doelgroe-
pen op een andere manier kennen.
Ook leveren zij door de stage een ac-
tieve bijdrage aan de samenleving. Ze
ervaren hoe het is om verantwoorde

lijkheid te nemen voor een ander of
te participeren in een organisatie. Bij
de Vordense brandweer konden ze
onder begeleiding van hun stagebe-
geleider Roy Vlogman alle aspecten
van het brandweervak meemaken.
Gehesen in een heus brandweerpak
kregen ze niet alleen een rol in de
oefeningen, ook het in het bedienen
van de gereedschappen stonden ze
hun "mannetje". Maandagavond
werd de stageperiode met een zelfge-
bakken cake afgesloten.

- Advertorial -

E-bike opstapdag tijdens meimarkt Zutphen
Zutphen - Zondag 25 mei vindt één van de grootste openluchtmark-
ten van Nederland weer plaats in Zutphen: De Meimarkt. Van 10.00
tot 17.00 uur is het weer beregezellig in de stad, zo ook in de Spit-
taalstraat. Fietsspecialist Profile Bleumink organiseert dan tevens een
E-bike opstapdag met een speciale kraam op de markt.

Deze E-bike opstapdag is een kleine
herhaling van de opstapdag die op
19 april georganiseerd was in samen-
werking met WN en rijschoolhouder
Voskamp. Deze ging vooral over elek-

trische fietsen in het-verkeer en was
een enorm succes. Een werknemer
van Profile Bleumink zal bij de Ga-
zelle tent in de Spittaalstraat aanwe-
zig zijn om belangstellenden alles te

vertellen over hoe accu's en motors
van elektrische fietsen werken, welke
systemen het beste geschikt zijn voor
elk soort fietser, etcetera. En natuur-
lijk mag er gefietst worden! Hopelijk
werkt ook dit keer" het weer een beet-
je mee. Uiteraard heeft de grootste
fietsspecialist van Zutphen ook nog
vele andere aanbiedingen voor fiets
liefhebbers, zie advertentie elders in
deze krant.

Vorden - Uitslag 6e periode van
de maandagavond en de woens-
dagmiddag.

Maandagavond
Lijn A: l.Ciel en Herman Rondeel
(54,37%), 2.Geme Rossel en Nel War-
ringa (54,08%) en 3. Evert Thalen en
Dick Wijers (52.50%)
Lijn B: l.Max Maas en Sjoerd Tichel-
man (56,56%), 2Joop en Tony van
Straaten (56,55%) en 3.1rma van Al-
phen en Wil Warnaar (52,84%)
Lijn C: l.Irma Anne van Burk en

Wü van de Berg (56,34%), 2.Noortje
Le Pair en Herman Kip (54,85%) en
3.Nanny Langeler en Agnes Meurs
(51.51%)

Woensdagmiddag
Lijn A: l.Henk Wagenvoorde en Jan
Holtslag (57,37%), 2.Rini en Evert
Thalen (53,60%) en S.Marijke en Jan
Koekkoek (52,94%)
Lijn B: l.Frits en Hannie Stertefeld
(57,54%), 2.WÜ Warnaar en Pauline
Gasseling (55,47%) en 3.Rina den
Ambtman en Anki v.Manen (54,61%)
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Garvinea
Diverse kleuren.
Potmaat 17 cm. Per stuk

van 5#9 voor

3,99

GroenRijk Doetinchem • Wassinkbnnkweg 2
0314-621021 .groenrijk.nl

wk 20. Geldig van 15-05 t/m 21 -05. OP=OP

fdcb) Doetinchems CV Bedrijf

NU OF NOOIT!

Bespaar
tot wet

€500;-

Een nieuwe HR

CV ketel is nog nooit
zo voordelig geweest!

(0315) 329 181

NEFIT
LVVtNU OtALK

vraag naar de voorwaarden

Ooatsnt'

Pmnedijk 32

7011 JC Gaandurvn

SPANNEVOGEL
Ruurloseweg 2, Hengelo Cld. Prachtig nieuwe collectie

Tel. (0575) 46 14 84 H"TI\l/rf A'lfr*'
Dorpsstraat 27, Ruurlo IwETWZENS*
Tel. (0573) 45 31 93 £. 7 ̂ % j,nrHnn

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

www.spannevogel.nl VÖIffShs f* K op f

(ieen haat en nijd, maar verdraagzaamheid?
Daarom PvdA in Europa!

Naar een tolerante samenleving waarin iedereen
zichzelf kan zijn en iedereen dezelfde kansen krijgt.

De agenda van haat en nijd van Wilders en zijn
Europese collega's verziekt de band tussen landen en
binnen landen. Nederlanders worden opgezet tegen
Oost-Europeanen, nieuwkomers tegen hen die er al
waren.

Dat voorgoed te voorkomen is waar Europa ooit
voor is opgericht, en waar sociaal-democraten aan
bouwen.

Stem voor Europa
PvdA: Paul Tang en Agnes Jongerius

Het Vordens Mannenkoor ( 50 leden
zoekt per 1 januari 2015 een
enthousiaste en inspirerende

Dirigent m/v
Gedacht wordt aan een ervaren gediplomeerde man of
vrouw met goede sociale en contactuele vaardigheden
die op een ontspannen manier natuurlijk overwicht uit-
straalt. Hij/zij moet zich kunnen vinden in onze koortra-
dities, creatief en flexibel zijn en tevens open staan voor
vernieuwing.

Repetities wekelijks op de maandagavond van
20.00 tot 22.00 uur in het Kulturhus Het Dorpscentrum
te Vorden.

Voor nadere informatie over deze functie en het ver-
krijgen van een profielschets kan contact opgenomen
worden met onze secretaris. Tel. 0575-523054

Schriftelijke sollicitaties voorzien van CV graag voor
1 juni 2014 per e-mail: info@vordensmannenkoor.nl

HAARDEN, SCHOUWEN EN SCHOORSTEENTECHNIEK

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

Tandprothetische Praktijk

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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

J55EL
computerservice
Thuisservice voor particulier én M KB

• Betrouwbare en goede service
aan huis

• Vakkundige, snelle reparaties en
onderhoud

• Geen voorrijkosten*
• Gratis vervangende PC of

laptop tijdens reparatie
• Ook voor al uw vragen en advies

Bel 0575-451000 of

* zie www.ijsselcomputerservice.nl

Berendsen Hekwerken

Berendsen Omheiningen

Berendsen Aanhangwagens

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

www.berendsenhekwerken.nl

Verkoop en plaatsen verschillende
' «i-ten omheiningen, afrasteringen,
| schuttingen en nog veel meer!

www. berendsenomheiningen.nl

Berendsen Aanhangw

Verkoop van diverse merken, nieuwe en
gebruikte aanhangwagens, paardentrai-
lers, veetrailers. V^1

Reparatie van alle merken trailers jB ĵ
HIK

wvw. berendsenaanhangwagens. nl

PRIJS
VERLAGINGEN

Appelstroop
450 g

van O ̂ d

O.65
Ontbijtgranen
750 g

Krokante
muesli
900 g

Krokante toast
250 g

Kaasrolletjes
100 g

Vanaf utentdag H-05-20 Notebook 17.3"
- Intel Core I5-4200M processor,

2.5 GHz, met 3 MB Smart Cache
- 4 GB werkgeheugen

Asperge-
pan

Tostl-
apparaat Bloempot met LED

^^^^f ' .̂ ^

Ven & voordelig!

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS
www.aldi.nl



PROFILE
DE FIETSSPECIALIST

, daar mag je méér van verwach

E-bike testdag zondag 25 mei

op alle
kinderfietsen!

Koop een ATB/race fiets en
je krijgt cadeaubon van

15% cadeau!

van 379.-
nu voor 329

GRATIS
verzekering op

alle E-bikes!

Kom testrijden op:
Batavus | Gazelle | MC

Sparta l Victoria

Profile Bleumink Spittaalstraat 34 Zutphen 0575 51 95 26 | winkel.zutphen@profilebleumink.nl www.profilebleunnnk.nl

A UTOTECHNIEK

Aalsvoort 51 F, 7241 MA Lochem, T 0573 - 25 28 37, F 0573 - 25 12 37,

E info@autotechniekhanssloot.nl, l www.autotechniekhanssloot.nl

Gespecialiseerd in Volkswagen, Audi, Seat en Skoda.

Tandprothetische Praktijk Diseraad

Uw gebit bepaalt uw uitstraling. Veel mensen zijn niet
tevreden over hun kunstgebit. Het doet pijn, zit los of is
verkleurd. Dit geeft ongemak en maakt onzeker. Bij ons
bent u aan het juiste adres.

Bij ons kunt u terecht voor:
- Vrijblijvend en kosteloze controle van uw kunstgebit
- Corrigeren/repareren van uw huidige prothese
-Aanmeten van een nieuw kunst- of klikgebit

Belt u gerust voor een afspraak. U bent van harte welkom!
Een verwijzing van een tandarts is niet nodig.

L a a r s t r a a t 19, Zutphen T e l : 0 5 7 5 - 5 4 16 02

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

Crocante
Spiesje van gemarineerd spek,
klaar voor bbq, grill of oven.
Grillen ca. 16 minuten,
braden in de oven
18-20 minuten op
180 graden.

Blijedije
spiesen

Mega burgers
GRATIS saus

DJ. Vlogman, keurslager
Zutphensewt-q 16, v
Tel. 0575-551321. Fax: 0575-552287
mfoövlogman. keurslacjer. nl
www.vlogman keur;,!.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

Was-/vaatwasmachines, koelkasten,

kookplaten, magnetrons, drogers, etc.

Servicemelding ma-vr 08.30-18.00u

zaterdag 10.00-17.00u

Bellen: 06-13050514

Online 24/7: www.etjservice.nl

Reinier & Leonie's
Groenten, Fruit & Traiteur

GROENTE KOOPJE!

Wegens succes herhaald..

Hollandse natuur spinazie ,

GRATIS voor u gewassen heel kg t l • t) V

Sappige mandarijnen ^ _ ftft

zonder pit t Z.W

Deze week op ons gehele assortiment

gesneden groenten 2e zak naar eigen

keuze voor de HALVE PRIJS!

Ambachtelijk bereide

kant-en-klare asperge soep r* n ft O

2 gr t V«VÖ

Aanbiedingen geldig t/m maandag 19 mei 2014

Burg. Galleestraat 8a, Vonten

(0575) 55 08 50

HET KNIPHUUS
K A P S A L O N

» •»

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

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

dinsdags gehele dag gesloten ] afspraakherinnering per sms

Molenweg? - 7223 DN Baak -Tel.0575442067

www.hetkniphuus.nl



Concert Jubal onder
leiding van Raymond
Waanders

Wandelend werken aan mentale balans en weerbaarheid

'Wat de natuur je zeggen kan'

Dirigent van Jubal Raymond Waanders.

Baak - Vrijdag 16 mei geeft Muziekvereniging Jubal een voorjaarscon-
cert in Zaal Herfkens in Baak. Vanaf februari 2014 staat het orkest
onder leiding van Raymond Waanders. Het is zijn eerste concert met
dit orkest, de aanvang is 20.00 uur.

De nieuwe dirigent van Jubal Ray-
mond Waanders leidt zowel het har-
monie- als leerlingenorkest. Omdat
er op dit moment alleen slagwerk-
leerlingen zijn, zullen deze tijdens
het concert met het orkest meespe-
len. Raymond Waanders komt uit
Goor, is getrouwd en heeft drie jonge
kinderen. Naast Muziekvereniging
Jubal, staat Raymond voor Muziek-
vereniging St. Remigius-Harmonie
in Weerselo. Zelf speelt hij trompet
en hoorn bij Muziekvereniging Apol-
lo in Goor en speelt hij af en toe in
musicalproducties. Naast zijn muzi-
kale carrière werkt hij vier dagen per
week als installatietechnisch teke-
naar/engineer. "Zo heb ik voldoende
tijd en energie over om 's avonds lek-
ker met muziek bezig te gaan," lacht
hij. "Maar ik heb ook meer vrije tijd
voor de kinderen."
De zwager van Raymond, slagwerk-
docent bij Jubal, vertelde hem dat ze
een dirigent zochten. Hij solliciteerde
en werd opgeroepen voor een proef-
directie. "Ik heb aangestuurd op twee
proefdirecties, omdat je bij een eerste
proefdirectie vaak toch nerveus bent.
Je kent het orkest en het niveau ook
niet, dus je bereidt de stukken wel

voor maar je weet niet wat je aan-
treft. Als je dan de tweede keer weer
komt, dan weet je al een beetje hoe
het in elkaar zit en wandel je er wat
gemakkelijker doorheen," vertelt
Raymond Waanders enthousiast.
"Het is een vereniging en je moet. het
samen doen." Met de muziekcom-
missie is een programma samenge-
steld voor het aankomende concert.
Er staan verschillende stukken op het
programma, een aantal uit de biblio-
theek van Jubal en een paar van de
dirigent zelf. "Ik laat zoveel mogelijk
vanuit het orkest zelf komen. Ik wil
in principe alles wel spelen als het
past in het programma."
Op 16 mei wordt 'Madurodam' van
Johan de Meij uitgevoerd, het stuk
wat Raymond Waanders meenam
voor de proefdirectie. Verder wordt
een Portugese mars en licht werk
zoals uit de musicals 'Les Miserables'
en 'Mamma Mia' gespeeld. Het con-
cert van Jubal wordt gegeven in Zaal
Herfkens in Baak. Belangstellenden
vanaf 18 jaar wordt entree gevraagd.
De deuren openen om 19.30 uur, het
concert begint om 20.00 uur.
Meer informatie op:
www.muziekvereniging-jubal.nl.

Vorden - De Landelijke Wandel-
coachdag op zaterdag 17 mei
is bedoeld om deze vorm van
coaching te promoten. Het aan-
tal wandelcoaches in ons land
groeit. Denk bij wandelcoaching
niet aan spoitbegeleiding of out-
door fitness, maar aan mentale
balans en weerbaarheid met de
natuur als middel. Annemiek van
der Velden is wandeIcoach in Zut-
phen en de regio Bronckhorst. Ze
vertelt over haar praktijk en haar
ervaringen.

Ze noemde haar coachingspraktijk
10 jaar geleden al 'De Gouden Wan-
deling', terwijl ze nog helemaal niet
met wandelcoaching bezig was. "De
naam stond voor de wandeling in je
zelf op zoek naar het goud in jezelf."
Wel voelde de toevoeging van wan-
delcoaching later heel vanzelfspre-
kend, omdat ze altijd al een nauwe
band met de natuur had. Haar werk-
plek heeft ze, heel praktisch, dichtbij
het bos in Wichmond.

Metaforen
Annemiek van der Velden werkt in
de wandelcoaching bewust met me-
taforen, die de natuur volop biedt.
"Beelden in de natuur die kunnen
staan voor allerlei situaties waar
mensen in hun leven in kunnen be-
landen." Om mensen duidelijk te
maken hoe ze werkt en wat de toege-
voegde waarde ervan kan zijn, heeft
ze er een boekje over gemaakt. 'Wat
de natuur je zeggen kan' biedt mooie
natuuropnamen met treffende be-
schrijvingen van de metaforen die ze
erin ziet, aangevuld met voorbeelden
van vragen die haar klanten of zijzelf
erbij kunnen stellen.
Wat is de toegevoegde waarde van
deze vorm van coachen voor haar?
"Ik ben erg voor de eenvoud van het
wandelen in de natuur. Het heeft een
rustgevend effect, je komt makkelij-
ker uit je hoofd en bij je gevoel. De
vormen, het groen, het geluid van de
vogels en de wind, het geeft niet al-
leen een andere energie, maar je bent
ook letterlijk in beweging. Bovendien
zit je niet tegenover iemand, met een
barrière van een tafel ertussen. Dat
kan het voor mensen gemakkelijker
maken om hun hart te luchten." Er
zijn nog meer verschillen met an-
dere coachingsmethoden. Annemiek:
"Het gaat sneller, je hebt minder ge-
sprekken nodig en mensen praten
gemakkelijker over diepliggende din-
gen. Als iemand die een verlies heeft
geleden, mij een dode boom aanwijst,

Reünie vijfde klas Dorpsschool 1975

In 19 75 zaten ze bij elkaar in de klas

Vorden - Afgelopen zaterdagavond was er in Vorden een reünie van
de vijfde klas van de Openbare Lagere School Vorden, die in 1975 bij
elkaar in de klas zaten. Van de 40 kinderen waren bijna 30 oud klas-
genoten naar Vorden gekomen om elkaar weer te zien, elkaar te her-
kennen en om te horen hoe het met een ieder in de afgelopen 40 jaar
is vergaan.

Dit leverde heel wat uiteenlopende
levensverhalen op en natuurlijk veel
herinneringen en hilariteit over de ja-

ren samen op de lagere school. Voor-
al de vijfde klas met meester Van Dijk
en de zesde klas met meester Brink-

man bracht veel herinneringen naar
boven.
Een goed initiatief van een aantal oud
klasgenoten die elkaar een tijdje ge
leden tegen het lijf liepen en die het
mogelijk hebben gemaakt om deze
geslaagde reünie tot stand te bren-
gen. Het is toch heel bijzonder om
mensen terug te zien die je al zo lang
niet meer hebt gezien.

Wandelcoach Annemiek van der Velden

dan kan hij of zij daar iets over ver-
tellen zonder dat het direct de eigen
emoties zijn. Maar die worden wel
geraakt. Als je zittend met iemand
praat, is het risico groot dat mensen
erg in hun hoofd blijven, meer ratio-
neel denken en praten. Met wandelen
gaan je zintuigen als vanzelf open en
komt het veel meer vanuit intuïtie en
gevoel. De natuur kan trouwens ook
helpen om te relativeren."

Professioneel
Vakcollega's zijn doorgaans al erva-
ren coaches op het moment dat ze
besluiten om wandelcoaching aan
hun praktijk toe te voegen. Anne-
miek vindt die ervaring belangrijk.
"Ik ben erg voor professionaliteit in
het coachvak, vooral omdat ieder
die dat wil zich coach kan noemen.
Om aan je klanten te laten zien dat
je aan de kwaliteitseisen voldoet,
moet je aangesloten zijn bij één van
de twee beroepsverenigingen." Ze is
met haar praktijk De Gouden Wan-

deling aangesloten bij de beroepsver-
eniging voor loopbaanprofessionals,
de NOLOC. Allerlei mensen maken
gebruik van wandelcoaching. Anne-
miek heeft klanten van 25 tot 60 jaar
waarvan 80% vrouw, een algemeen
beeld bij coaching. Leuk is het dat er
zelfs mensen uit de Randstad naar
haar toe komen, die tijdens hun coa-
ching ook nog eens genieten van de
natuur in de Achterhoek.

Tijdens de Nationale WandelCoach-
Dag op zaterdag 17 mei kunt u gra-
tis ervaring opdoen met wandelcoa-
ching bij De Gouden Wandeling.
Coachwandelingen zijn tussen 10.00
en 15.30 uur en om 13.30 uur een
wandelworkshop "keuzes maken".
Het startpunt is het terras van De
Keuken van Hackfort, Baakseweg 6
te Vorden. Graag van tevoren aan-
melden. Informatie: www.degouden-
wandeling.nl of Facebook: Nationale
Wandelcoachdag 2014.

Vorden l sluit
competitie af met
zege op RKZVC
Vorden - Vorden l heeft afgelopen zondag de competitie afgesloten
met een overwinning op de directe concurrent RKZVC en is zodoen-
de op de 5e plaats geëindigd in 3c. In een aantrekkelijke wedstrijd,
waarin beide ploegen in een hoog tempo constant de aanval zochten,
behaalde de ploeg van trainer Michel Feukkink uiteindelijk de zege
door doelpunten van Riek Schröer en Daan Horstman.

Doordat Vorden l de voorgaande
drie wedstrijden had verloren, stond
er voor de geel-zwarten niets meer
op het spel. Toch wilde de ploeg van
trainer Michel Feukkink dit mooie
seizoen, waarin het constant in de
top 5 heeft gespeeld, afsluiten met
een overwinning en zodoende tegen-
stander RKZVC ook passeren op de
ranglijst. De ploeg uit Zieuwent had
nog een heel klein kansje op een 3e
periodetitel, maar dan moesten er
drie ploegen verliezen waaronder
Varsseveld dat tegen Ruurlo moest
aantreden.
RKZVC was in het eerste kwartier de
bovenliggende partij en Michel Krab-
benborg zette constant de beide voor-
hoedespelers Boerboom en Stortelder
aan het werk. Na een kwartier kwam
de wedstrijd meer in evenwicht en
nam het middenveld van Vorden met
Roy Böhmer en Koen Oosterhuis het
heft in handen. Dit resulteerde in de
25e minuut in een prima interceptie
van Roy Böhmer die daarna direct de
bal naar de vrijstaande Daan Horst-
man bracht. Zijn voorzet werd op
waarde geschat door topscorer Kick
Schröer en hij tekende met zijn 16e
competitiedoelpunt de 1-0 aan. Vor-
den l bleef maar in een hoog tempo

de aanval zoeken en bij balverlies
werd er direct druk op de bal gezet
en lukte het RKZVC niet om in haar
ritme te komen. Geheel uit het niets
werd een minuut voor het rustsig-
naal een dieptepass van RKZVC niet
goed op waarde geschat door de Vor-
dense verdediging. Sjors Storkhorst
kreeg daarom de ruimte om een actie
in te zetten en zijn voorzet belandde
bij Boerboom die dit buitenkansje
prima afrondde: 1-1.
In de tweede helft bleef het aantrek-
kelijk al was het nu RKZVC dat in
eerste instantie de klok sloeg. Keeper
Robin Verstege redde echter een aan-
tal keren bekwaam en zodoende bleei
het 1-1. Halverwege de 2e helft kwam
de 'trein aan de rechterkant' weer op
gang bij Vorden en kon Daan Hors-
tman twee keer prima voorzetten.
Bij een van deze aanvallen werd spits
Gijs van der Veen op een ongelukkige
manier geblesseerd en moest hij zich
laten vervangen door Niels Sieme-
rink. Deze was koud in het veld toen
hij op het middenveld zomaar de bal
in de voeten kreeg gespeeld door RK-
ZVC en met een prachtige steekbal
zette hij Daan Horstman alleen voor
de doelman. Met een bekeken schot
bracht Daan de stand op 2-1.
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Kinderweide
de staat vol met attracties voor

kinderen. Denk aan: stormloopbaan,
jden, se- ,en, rupstre

.^kussen en , deostier. Uiteraard
rmen ze . ok in de speeltuin van 't
>lfer

Kinderarrangement
>p€ hebben
samene

vjeyerKL rc»njc«
de hele dag onb< i P l n i

3 po p fes
r kunt u kin "oemei

Weidepop is een familiefestival in
Wolfersveen waar jong en oud zich
kunnen vermaken. Er zijn vijf bands
en voor de kids is er een grote
kinderweide aanwezig. Het festival
kenmerkt zich door de relaxte
en ongedwongen sfeer van het
platteland.
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gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie
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Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

Openingstijden
Op afspraak kunt u terecht:
• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot

16.30 uur
• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur
• Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur

Zonder afspraak kunt u binnenlopen:
• Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot

12.30 uur
• Donderdagavond van 17.30 tot

19.30 uur

Wij advisereren u voor een bezoek
aan het gemeentehuis een afspraak te
maken. Dit voorkomt mogelijke wachttij-
den. U weet dan zeker dat er een deskun-
dige medewerker voor u beschikbaar is.
Voor veel voorkomende producten zoals
paspoort of rijbewijs en voor een intake-
gesprek als werkzoekende kunt u heel
eenvoudig digitaal via de website een af-
spraak maken. Voor alle andere afspra-
ken kunt u ons bellen: (0575] 75 02 50

Calamiteitennummer (06) 13100777
(alleen buiten openingstijden)

Ben w info
Burgemeester Henk Aalderink
Openbare orde en veiligheid. Coördinatie
handhaving, AJBZ (Algemene Juridische
en Bestuurszaken). Voorlichting/
communicatie en promotie, Dualisering,
Publiekszaken (dienstverlening),
Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening,
Financien en belastingen, Afval en milieu,
Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije
Economische zaken, Coördinatie
plattelandsontwikkeling, Recreatie en
toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing
Ontspannen (sport en cultuur).
Wegen en groen, Verkeer en vervoer.
Werk en inkomen en Zorg

Wethouder Josephine Steffens
Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl.
ouderenbeleid, Volksgezondheid,
Regiozaken

Afspraak maken?
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden, via het
bestuurssecretariaat van de gemeente,
tel . (0575)750384.

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

Colofon
'Gemeente Bronckhorst Nieuws &
Informatie' is een uitgave van de
gemeente Bronckhorst.
Redactie: afdeling communicatie
te l . (0575)750250
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website
www.bronckhorst.nl.
Op deze website vindt u de belangrijkste
informatie over de gemeente.

Uitnodiging afscheid wethouder Mulderije 20 mei a.s.
Wethouder Dorien Mulderije neemt,
na 20 jaar in de politiek actief ge-
weest te zijn, van onze gemeente af-
scheid. Dit gebeurt op 20 mei tijdens
een informele bijeenkomst van 17.30
t/m 19.30 uur in het gemeentehuis in
Hengelo. Inwoners en vertegenwoor-
digers van verenigingen, organisaties
en bedrijven zijn van harte welkom
om haar de hand te schudden.

In 2010 startte een nieuw college van
burgemeester en wethouders. De af-
gelopen jaren gingen zij samen met
inwoners, organisaties en instellin-
gen en bedrijven met veel enthou-
siasme aan de slag om Bronckhorst
toekomstbestendig te maken. Samen
zochten ze naar nieuwe kansen voor
de nieuwe werkelijkheid waar we
voor staan. Door economische en de-
mografische ontwikkelingen waar we
mee te maken hebben was dit niet al-

tijd makkelijk. Binnenkort gaat we-
derom een nieuw college van start.
De andere wethouders blijven politiek

actief, wethouder Mulderije heeft er-
voor gekozen te stoppen en neemt af-
scheid.

20 jaar politiek actief
Wethouder Mulderije startte in 1994
als wethouder van de toenmalige ge-
meente Vorden. Vanaf de start van de
gemeente Bronckhorst in 2005, was
Mulderije voorzitter van de VVD-frac-
tie in de raad. Vanaf 2010 was zij
werkzaam als wethouder van
Bronckhorst. Economische zaken en
plattelandsontwikkeling liepen als
een rode draad door haar politieke
carrière. Dorien Mulderije: "In de 20
jaar dat ik in de politiek actief ben ge-
weest, heb ik met veel mensen met
veel plezier mogen samenwerken. Al
die mensen persoonlijk uitnodigen, is
helaas niet haalbaar, daarom doe ik
dat graag op deze manier."

Wilt u Dorien Mulderije de hand
schudden, dan zien wij u graag op
20 mei a.s. in het gemeentehuis.

Coalitieakkoord 2014-2018 'Bronckhorst Dichtbij' ondertekend
Half april stelde informateur Anne-
lies van der Kolk voor dat CDA, D66
en PvdA samen aan de slag gingen
om een nieuwe coalitie te vormen. Na
de afgelopen weken verschillende
gesprekken te hebben gevoerd, zijn
de partijen tot het coalitieakkoord
'Bronckhorst dichtbij' gekomen. Zij
ondertekenden dit op 8 mei jl. Op 21
mei wordt het akkoord van de drie
partijen tijdens een openbare raads-
vergadering aangeboden aan de ge-
meenteraad, met de vraag aan alle
fracties om mee te werken aan het
programma en daarmee invulling te
geven aan het bestuur van Bronck-
horst. Deze raadsvergadering begint
om 20.00 uur en is in de raadzaal van
het gemeentehuis. Dan wordt ook be-
kend welke wethouders benoemd
worden namens de drie partijen en
hoe de portefeuilleverdeling is. U
bent van harte welkom hierbij aan-
wezig te zijn. Het akkoord is namens

de drie partijen opgesteld door een
onderhandelingsteam onder leiding
van Hessel Wijngaard van het CDA.
Wijngaard: "Het waren enerverende
weken en we denken er een docu-
ment van te hebben gemaakt waar-
mee we constructief verder bouwen
aan een gezond Bronckhorst. Sleu-
telwoorden zijn vertrouwen, samen-
werking en stabiliteit. Samen met
inwoners, instellingen en bedrijven
willen we ervoor zorgen dat het in
Bronckhorst goed wonen, werken en
recreëren is en ook in de toekomst
blijft!" Het complete akkoord is in te
zien op www.bronckhorst.nl of scan
de QR-code. Op de gemeentepagina's
van 27 mei infor-
meren wij u uitge-
breid over het co-
alitieakkoord, het
nieuwe college en
de nieuwe raads-
leden.

De juiste persoon voor de juiste plek
Werkgever? Laat onze jobhunter u helpen

Molenenk&Winkelsk

entree + expeditie Displ

Bent u werkgever in Bronckhorst en
heeft u een vacature of een vraag op
het gebied van personeel? Wist u dat
onze gemeente in Colin Rijmers over
een zogenaamde jobhunter beschikt?
Hij is onder meer werkzaam bij het
WESP (WerkgeversServicePunt Ach-
terhoek West), een gezamenlijk initia-
tief van de gemeenten Doetinchem,
Doesburg, Montferland en Bronck-

horst, sw-bedrijf Wedeo en het UWV.
Die biedt werkgevers in deze plaat-
sen maatwerk doorvraag en aanbod
van werk bij elkaar te brengen.

Hoe?
Wat kan onze jobhunter voor u als
Bronckhorster werkgever beteke-
nen? Stel, u zoekt een magazijnme-
dewerker of productiemedewerker.

Colin kan u helpen bij de uitvoering
van de (vaak kostbare) werving- en
selectieprocedure, een geschikte
kandidaat voorstellen die voor een
proefperiode met behoud van uitke-
ring bij u aan de slag kan. Als u tevre-
den bent, neemt u de medewerker
daarna in dienst (voor minimaal een
halfjaar). Er zijn ook mogelijkheden
voor een bijdrage voor scholingskos-
ten of begeleiding. Colin is de contact-
persoon die alles voor u regelt. Hier-
mee neemt hij u tijd, zorg en kosten
uit handen die het zoeken en aanne-
men van een nieuwe medewerker
kost.

Onze jobhunter gaat altijd voor de
juiste persoon op de juiste plek. Ook
als u bijvoorbeeld een vacature heeft
voor een administratieve baan, voor
een accountmanager of voor een ho-
reca-functie. een baan voor een vaste
of voor een beperkte periode. Colin:
"Ik bekijk graag samen met u de mo-
gelijkheden. Ook als u een stage- of

werkervaringsplaats heeft, is dat van
harte welkom."

Voordeel
Voor minstens drie partijen biedt de-
ze werkwijze voordeel: u als werkge-
ver profiteert van een succesvolle be-
middeling, de werkzoekende heeft
weer perspectief op werkervaring of
een baan, de gemeente/het WESP
helpt mensen met een uitkering aan
het werk en de maatschappij vaart
er wel bij! Als gemeente hebben we
ook al verschillende mensen tot volle
tevredenheid een vaste of tijdelijke
plek binnen onze organisatie kunnen
bieden. Vraag Colin er ook gerust
naar hoe dit in z'n werk is gegaan.

Hoe kunt u Colin Rijmers bereiken?
E-mail: colin@wespaw.nl, tel. (0575)
75 02 50, twitter: @colinrijmers.
Meer informatie over het WESP vindt
u op: www.wespaw.nl. Op deze site
kunt u ook heel gemakkelijk een va-
cature plaatsen.



Onkruidbestrijding op verhardingen
Het is weer de tijd van sportteams die
een kampioenschap halen en dat vie-
ren met een rijtoer door het dorp of
de gemeente; geslaagden die op een
kar vieren dat ze hun diploma hebben
gehaald en vervoer van bezoekers
aan markten, festivals of optredens
van bands of artiesten op een opleg-
ger. Maar de politie waarschuwt dat
het vervoer van personen met een
door een motorrijtuig getrokken kar/
oplegger gevaarlijk is en daarom niet
toegestaan. De politie treedt daarom
op tegen ongeoorloofd vervoer van
personen in allerhande motorrijtui-
gen met aanhangers of opleggers.

Risico's
De karren zijn niet bedoeld om men-
sen op te vervoeren. Zo is er bijna
geen mogelijkheid om je vast te hou-
den. Als er geen vergunning is voor
zo'n wagen, kunnen bestuurders er-
van persoonlijk verantwoordelijk
worden gesteld bij een ongeluk. De ri-
sico's gelden voor zowel de bestuur-
der als de eigenaar van het motorrij-

tuig of de aanhanger/oplegger. Bei-
den kunnen aansprakelijk gesteld
worden voor geleden schade. Ook de
KNVB raadt het gebruik van een plat-
te kar af. Het is volgens de bond veel
veiliger om een open bus te huren om
het kampioenschap te vieren.

Vraag vrijstelling of ontheffing aan
Voor optochten (praalwagens e.d.)
kan voor een bepaald vooraf aange-
geven traject onder voorwaarden een

schriftelijke vrijstelling worden ver-
leend door de gemeente waar dit ver-
voer plaatsvindt.

Kijk voor meer informatie op www.
bronckhorst.nl-* Infobalie (zoek op
'evenement'). Controleer als particu-
lier of organisatie - ook bij toegestaan
personenvervoer - altijd of uw verze-
kering dergelijk vervoer wel (vol-
doende) dekt en aan welke voorwaar-
den u moet voldoen.

Gemeente stelt 'goodiebag' samen
Breng uw bedrijf of vereniging onder de aandacht
bij nieuwe inwoners
Op 2 juni a.s. organiseren wij weer
een informatieavond voor nieuwe in-
woners. Mensen die de afgelopen 1,5
jaar in onze mooie gemeente zijn ko-
men wonen, nodigen wij daarvoor
persoonlijk uit. Het nieuwe college
van burgemeester en wethouders en
de gemeenteraad stellen zich dan
voor en de bezoekers krijgen een
beeld van hoe de gemeentelijke or-
ganisatie werkt. Op een kramen-
markt in de hal krijgen de nieuwe
Bronckhorsters vervolgens informa-
tie over waar ze bijvoorbeeld aan
moeten denken als ze gaan (ver)bou-
wen, hoe de gemeente omgaat met
jongeren, ouderen, het verenigings-
leven in de gemeente en het open-
baar groen, maar ook hoe een inwo-
ner in aanmerking kan komen voor
voorzieningen als hij of zij minder
mobiel is etc.

Uw organisatie in de goodiebag!
Om bedrijven en verenigingen in
Bronckhorst de mogelijkheid te bie-
den zich aan de nieuwe inwoners te
presenteren, stellen wij voor iedere
bezoeker van de informatiemarkt
een 'goodiebag' samen. In deze tas is
ruimte voor een folder, een speciale
aanbieding of een leuke gadget van
uw bedrijf of vereniging. Wilt u uw
organisatie ook presenteren in de
goodiebag, levert u dan vóór 23 mei
200 exemplaren (bijv. folders) in bij
de publieksbalie van het gemeente-
huis in Hengelo. Wij zorgen er dan
voor dat het op 2 juni bij de nieuwe
inwoners terecht komt!

Meer informatie?
Voor vragen kunt u contact met ons
opnemen via tel. (0575) 75 02 50 of
info@bronckhorst.nl.

De vorige informatieavond voor nieuwe in-
woners

Kulturhus met dependance en school Drempt gereed,
college onderbouwt kostenoverschrijding en dekking in
begrotingsvoorstel in najaar
In Drempt is begin dit jaar de nieuwe
school in gebruik genomen die de
schoolkinderen een moderne onder-
wijsplek biedt waar ze vele jaren mee
vooruit kunnen. Het bijbehorende
kulturhus en de dependance zijn door
de vele maatschappelijke activiteiten
die er plaatsvinden inmiddels al veel
gebruikte voorzieningen voor een
groot aantal bewoners in de dorpen.
Bij de voorbereiding van de bouw van
het kulturhus met dependance en
school in Drempt waren de kosten
geraamd op 3,2 miljoen euro. Door
onder meer de noodzakelijke ver-
plaatsing van het kulturhus (met de
school) naar achteren op het perceel
en de wijziging in de opzet voor de
kinderopvang is dit bedrag niet ge-
haald. De overschrijding bedraagt in
totaal 515.000 euro.

Redenen
Het nieuwe kulturhus was op het per-
ceel in eerste instantie meer naar vo-
ren gepland. Vanwege welstands- en
veiligheidseisen is besloten dat het
gebouw meer achterop het perceel
moest komen, verder van de openba-
re weg af. Dit veroorzaakte een deel
van de extra kosten. Op de nieuwe
plek stonden drie grote lindebomen
die of gekapt of verplaatst moesten
worden. Na overleg met de Bo-
menstichting is besloten twee bomen
te kappen en één te verplaatsen. Ook
zijn nog twee bomen op het voorter-

rein verplaatst. De kosten voor de
verplaatsing waren 26.000 euro. De
sirenemast moest verplaatst worden
en er waren extra kosten voor infra-
structuur, gas en elektra omdat lan-
gere leidingen nodig waren van de
weg naar het pand en extra capaciteit
nodig was door gezamenlijk gebruik
van de nutsvoorzieningen door
school en dorpshuis. Deze kosten wa-
ren in totaal 50.000 euro. Door aan-
vullende eisen van de Welstandscom-
missie (o.a. landschappelijke inpas-
sing) in verband met de nieuwe plek,
viel de wijziging van het bestem-
mingsplan 50.000 euro duurder uit
dan begroot. Door de verplaatsing
van het gebouw naar de achterkant
van het perceel zijn meerkosten ge-
maakt om de buitenruimte in te kun-
nen richten. Deze extra kosten be-
droegen 80.000 euro.

Verder ging tijdens de bouwvoorbe-
reidingen de beoogde aanbieder van
de kinderopvang (Carion) failliet. De

opvolger (Markant Kinderopvang) had
door een integratie van de kinderop-
vang en de peuterspeelzaal in
Drempt een grotere ruimte nodig (ca.
90m2) dan gepland. De in eerste in-
stantie geraamde grootte van het kul-
turhus was ook iets te klein. De extra
bouwkosten voor deze zaken bedroe-
gen in totaal 150.000 euro. De ge-
meente ontvangt jaarlijks wel een be-
drag van 2.550 euro voor het extra
bouwvolume van het schooldeel van
het kulturhus voor de kinderopvang.
Tot slot is het verwachte aanbeste-
dingsvoordeel van 115.000 euro niet
gehaald omdat de start van de ver-
bouw van de dependance/HC '03 en
de bouw van het kulturhus niet gelijk-
tijdig kon plaatsvinden en er door
verschillende leveranciers is ge-
bouwd.
Van de overschrijding is in 2013 mel-
ding gemaakt aan de raad in tussen-
rapportages. We nemen de benodig-
de extra dekking mee in de begro-
tingsbehandeling dit najaar.

Binnenkort starten we weer met de
eerste ronde van de jaarlijkse on-
kruidbestrijding op verharding. We
doen dit om een acceptabel straat-
beeld te houden en zware onkruid-
groei tegen te gaan. Onkruidbestrij-
ding op verharding gebeurt ieder
jaar twee maal. Afhankelijk van de
weersomstandigheden is de ver-
wachting dat de eerste ronde binnen
vijf weken wordt afgehandeld.
In augustus beginnen wij met de
tweede ronde Onkruidbestrijding.

Preventieve maatregelen
Daarnaast proberen wij onkruid zo-
veel mogelijk te voorkomen door
preventieve maatregelen te treffen,
onder andere door te kiezen voor be-
paalde soorten verhardingen bij her-
inrichtingen, het snel herstellen van
verzakkingen, beperken van obsta-
kels en waar mogelijk versmallen
van verhardingen. Dit scheelt inzet
van menskracht en chemische mid-
delen. De preventieve maatregelen
dragen bij tot een versterking van
onze duurzaamheiddoelen.

Certificering
De Stichting Milieukeur heeft het
certificaat 'Barometer Duurzaam
Terreinbeheer' (BDT) ontwikkeld.
Onze gemeente is gecertificeerd en
voldoet aan de criteria van de Baro-
meter. We proberen met de twee
rondes en preventieve maatregelen
het gebruik van bestrijdingsmidde-
len minimaal te houden.

Een beter milieu, begin bij jezelf
Ook u kunt een steentje bijdragen
door het trottoir voor uw woning zelf
onkruidvrij te houden. Heeft u vra-
gen over onze Onkruidbestrijding,
mail naar: info@bronckhorst.nl of
bel (0575) 75 02 50.

Nog twee inzamelingen best-tas
Heeft u nog herbruikbare spullen om in
te leveren?
Samen met Berkel Milieu houden we
bij ruim 800 adressen in Vorden een
proef met de best-tas. Met deze tas
kunnen de bewoners boeken, kleine
elektrische apparaten, speelgoed en
textiel inleveren. De resultaten van de
eerste twee inzameldagen zijn posi-
tief. Op 26 mei en 23 juni zijn de laat-
ste twee inzamelingen. Tot nu toe zijn
er in het proefgebied in Vorden 250
kilo boeken, 1.000 kilo kleine elektri-
sche apparaten, 175 kilo speelgoed
en 800 kilo textiel met de best-tassen
opgehaald. De tassen worden huis-
aan-huis ingezameld en de inhoud
krijgt via de kringloopwinkels en ge-
specialiseerde verwerkers een nutti-
ge bestemming. Het proefproject
wordt afgesloten met een enquête

over de best-tas onder de betrokken
huishoudens (ook in enkele omlig-
gende gemeenten waar de proef
plaatsvindt). De uitkomsten zijn van
belang voor de besluitvorming over
een gemeentelijk en regionaal ver-
volg. Meer informatie vindt u op
www.berkelmilieu.nl.

Gebruikt u de afval-app
A f va l v rij al?
'Seintje als de bak aan de weg gezet kan
worden'
Sinds kort is een speciale afval-app
Afvalvrij beschikbaar voor bewoners
van onder andere Bronckhorst. De
app is een samenwerking met Berkel
Milieu. We willen ermee voorzien in
de snelgroeiende behoefte van bewo-
ners aan 'een simpel seintje als de
bak aan de weg gezet kan worden'.

Functies
Op de app is te zien op welke dag Ber-
kel Milieu de containers leegt en wan-
neer eventueel overige materialen
worden ingezameld. Verder bevat de
app informatie over de openingstij-
den van het afvalbrengpunt en een
lijst van zaken die wel of niet bij een
bepaalde afvalstroom horen. De app
start met een aantal basisfuncties,
die in de toekomst worden uitgebreid.
Gedacht wordt bijvoorbeeld aan cala-
miteitenmeldingen per postcodege-
bied, zodat een wijziging in de inza-
meling met een eenvoudig bericht
kan worden doorgegeven.

Platforms
De app is er voor zowel het Android-
als het iOS-besturingssysteem. Ook
op Ipad werkt de app, maar we raden
aan voor de Ipad gebruik te maken
van de digitale afvalkalender die Ber-
kel milieu ook aanbiedt. De vormge-
ving van de app is namelijk gemaakt

voor de schermen van mobiele tele-
foons.

Installeren
Op www.berkelmilieu.nl vindt u in de
rechterkolom de links naar de app; in
de linkerkolom de knop naar de digi-
tale afvalkalender 2014, geschikt
voor pc en Ipad. Wilt u direct zoeken
in de App Store of in Google Play? Ge-
bruik dan de zoekterm 'Afvalvrij' in
combinatie met de naam van uw ge-
meente.



Durf te vragen! Onze gebiedsambtenaren zijn
er voor u!
• Ideeën voor uw woonomgeving,

maar weet u niet bij wie u terecht
kunt voor hulp om uw idee verder
uitte werken?

• Iemand nodig om mee te denken
over het organiseren van een bij-
eenkomst/activiteit?

• Weten water in omliggende dorpen
gebeurt als het gaat om uw plan-
nen/initiatieven en hoe u daarvan
kunt leren of er welicht bij aan kunt
haken?

Om u wegwijs te maken, handige tips
aan de hand te doen en goed te weten
wat er in een dorp speelt, heeft de ge-
meente een aantal medewerkers die
regelmatig op pad zijn in Bronckhorst
en in gesprek gaan met inwoners en
organisaties over allerhande onder-

werpen. Wie dit zijn en meer informa-
tie vindt u op www.bronckhorst.nl/
gebiedsambtenaren of scan de QR-
code.

Durf te vragen! Bel of mail ze.
Ze zijn er voor u!
#dtv (durf te vragen) is de meest
voorkomende term op twitter. Hier-
mee vragen twitteraars andere twit-
teraars een antwoord op een vraag,
hulp of medewerking. Er is altijd wel
een twitteraar die een antwoord
heeft! In Bronckhorst kunt u uw vraag
ook bij één van de tien aanspreek-
punten kwijt!

Voorbeeld:
Een inwoner uit Hummelo sprak met
één van onze gebiedsambtenaren voor

Bronckhorst Zuid over zijn idee om wat
doen voor alleenstaande ouderen uit
Hummelo en Keppel met de oogst van
zijn grote moestuin. Hij wil graag re-
gelmatig voor hen gaan koken en ze zo
een gezellige avond bieden. Hij zoekt
een locatie en vraagt hoe hij bekend-
heid kan geven aan zijn plan, om oude-
ren ervan op de hoogte te stellen, maar
ook enkele vrijwilligers te werven om
hem te helpen. Helmig van der Kolk
kon hem verwijzen naar enkele moge-
lijke locaties en
contactperso-
nen doorgeven
van verschillen-
de lokale media
voor een artikel
over zijn initia-
tief.

Jeanne Wissink Arie Vries Herman de Groot TinekeVos Helmig van der Kolk Jeroen Glandrup Jan Ditzel Sander Burggraaf Wim Berenpas

Honden in het buitengebied
Veel wandelaars maken geregeld ge-
bruik van ons platteland vanwege de
rust, ruimte en mooie omgeving. Wan-
delaars die hun hond graag meene-
men, vragen wij aandacht te hebben
voor risico's die het vrij rondrennen
van hun honden met zich meebren-
gen. De gemeente en faunabeheer-
ders ontvangen regelmatig meldingen
over loslopende hond(en) die in (parti-
culiere) wei- en graslanden rondstrui-
nen en het vee verstoren.

Natuurterreinen
In sommige gevallen kan ook de rust
in natuurterreinen (bossen) verstoord
worden door loslopende honden, als
ze van wandelpaden afwijken. Het kan

dan zelfs zijn dat u de Flora- en Fau-
nawet overtreedt. Ben er als honden-
bezitter van bewust dat wildsoorten
zoals haas, konijn, fazant en ree, door
hun vluchtgedrag aantrekkingskracht
uitoefenen op de meeste honden. Hon-
den willen vaak achter het wild aan en

veroorzaken daardoor stress bij deze
dieren. Vooral reeën zijn daar gevoelig
voor. In mei worden de reekalveren
geboren en voor hen zijn rust, dekking
en voedsel belangrijk. Geniet samen
met uw hond van ons landschap, maar
zorg dat u uw hond onder controle
houdt. Het kan zijn dat faunabeheer-
ders en toezichthouders controleren
of u geen overtreding begaat van de
Flora- en faunawet.

Wilt u nog even nalezen hoe het zit
met het uitlaten van uw hond in de
openbare ruimte? In de Algemene
Plaatselijke Verordening, artikel
2.4.17 en artikel 2.4.18, op www.
bronckhorst.nl kunt u de regels nale-
zen.

Bijna 100 inwoners gaven in inwoner-

panel aan gesprek te willen met onze

gebiedsambtenaren
Om ideeën te bespreken die ze hebben
voor hun woonomgeving!
In verschillende onderzoeken via
ons inwonerpanel 'Bronckhorst
spreekt' stelden we de 1.400 deel-
nemers vragen over onder andere
leefomgeving & sociaal contact en
inwonerinitiatieven. In deze onder-
zoeken is onder meer de vraag ge-
steld of de deelnemers in de breed-
ste zin van het woord ideeën hebben
voor hun woonomgeving en of zij
daarover eens een gesprek wilden
hebben met onze gebiedsambtena-
ren. Maar liefst 97 inwoners gaven
aan daar prijs op te stellen. Wij zijn

daar erg blij mee, want samen ma-
ken we Bronckhorst!

Afgelopen week hebben we de res-
pondenten die een gesprek willen,
aangegeven dat onze gebiedsamb-
tenaren in ieder geval binnen drie
maanden contact met hen opnemen.

Het doel van deze gesprekken is om
te bespreken wat er in hun leefom-
geving speelt en waar de gebieds-
ambtenaren hen eventueel bij kun-
nen helpen.

Uitslag verkiezingen voor het Europees
Parlement
De verkiezingen voor het Europese
Parlement worden in de lidstaten op
verschillende dagen georganiseerd.
De Europese Commissie bepaalde dat
de uitslag van de verkiezingen in de
verschillende lidstaten pas bekend
mag worden, nadat de stemlokalen in
de laatste lidstaat zijn gesloten. In
Nederland stemmen we op 22 mei.
Dit heeft tot gevolg dat wij moeten
wachten met het bekend maken van
de uitslag tot zondagavond 25 mei om
23.00 uur. Hoe Bronckhorst heeft ge-

stemd kunt u vanaf dit tijdstip lezen
op www.bronckhorst.nl. De Neder-
landse uitslag kunt u nakijken op bijv.
www.europeseverkiezingen.com.

Volg ons via Twitter!
Direct op de hoogte zijn van het laatste
nieuws van de gemeente?
Volg ons op Twitter: @gem_bronckhorst.
U kunt hier ook vragen aan ons stellen,
die we graag beantwoorden.

Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen
Omgevingsvergunningen
Ontvangen op 1 mei 2014:
• Hengelo (Gld), Elferinkdijk 2, vergroten ligboxenstal
Ontvangen op 2 mei 2014:
• Hengelo (Gld), Lankhorsterstraat 11, bouwen ligboxenstal
• Vorden, Kostedeweg 8, bouwen vervangende woning
Ontvangen op 5 mei 2014:
• Hoog-Keppel, Prinsenweg 2, verbouwen woning
Ontvangen op 6 mei 2014:
• Vorden, Hamsveldseweg 6, tijdelijk plaatsen woonunit
Ontvangen op 7 mei 2014:
• Hengelo (Gld), Berkenlaan 63. bouwen kapschuur
• Keijenborg, Kerkstraat 18, vergroten dakkapel
Rectificatie
Ontvangen op 16 april 2014:
• Halle, Dorpsstraat 87 (in plaats van nr. 19), aanleggen uitrit
Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 4 april 2014:
• Vierakker. Vierakkersestraatweg 17, bouwen carport
Ontvangen op 24 april 2014:
• Zelhem, Akkermansstraat 2, bouwen schuur

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, maar kan bij een uitgebreide procedure 26
weken duren. Deze termijnen kunnen eenmaal met zes weken worden verlengd. We kunnen de ter-
mijnen ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de aanvrager nodig hebben. Zodra
een besluit is genomen, publiceren we hierover onder Verleende vergunningen op deze gemeente-
pagina's. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen vanaf dat moment ter
inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Ontwerpvergunningen

• Hengelo (Gld), Kremersdijk 2, tijdelijk plaatsen woonunit
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 79, activiteit milieu: het wijzigen van de voorschriften

De stukken liggen van 15 mei t/m 25 juni 2014 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage. U
kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Zienswijze indienen?
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze op de plannen naar keuze, schrif-
telijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belangheb-
benden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunningen.

Verleende vergunningen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 7 mei 2014:
• Vorden, diverse straten centrum Vorden, speciaal evenement ivm afronding herinrichting Vorden

centrum, 31 mei 2014 van 11.00 tot 18.00 uur, stichting Van Vorden Voor Vorden
Afgegeven op 8 mei 2014:
• Hummelo, Dorpsstraat 22. avondwandelvierdaagse, 12 t/m 1 5 mei 2014 van 17.00 tot 23.00 uur,

Jong Gelre. Hummelo en Keppel
Afgegeven op 8 mei 2014:
• Toldijk, in en rondom café-restaurant Den Bremer, jaarlijks volksfeest, 1 en 2 juli van 19.30 tot

24.00 uur, 4 juli van 19.00 tot 01.30 uur de dag daarop volgend en 5 juli van 10.00 tot 01.30 uur
uur de dag daarop volgend, verkoop loten tijdens de toneelavonden ivm volksfeest, 1 en 2 juli
2014, stichting Oranjefeesten Toldijk

• Vorden, Wildenborchseweg 20, Tuin der Lusten, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 1 5 en 16
mei van 17.00 tot 24.00 uur en 17 mei en 18 mei van 10.00 tot 24.00 uur. plaatsen kampeermidde-
len buiten kampeerterrein, 9 tot 20 mei 2014, stichting De Tuin der Lusten

• Zelhem, perceel nabij Hogeveldweg 4, trekkertrek wedstrijden, feestavonden, ontheffing art. 35
Drank- en Horecawet, 7 juni van 13.00 tot 01.30 uur de dag daarop volgend en 8 juni van 09.00 tot
01.30 uur de dag daarop volgend, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 7 en 8 juni 2014, buurtver-
eniging Oosterwijk

• Bronckhorst, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor het promoten van de trekkertrekwed-
strijden en feestavonden, 17 t/m 31 mei 2014, buurtvereniging Oosterwijk

Afgegeven op 9 mei 2014:
• Vorden, sportpark Oude Zutphenseweg, Wikee de Viking voetbaltoernooi, ontheffing art. 35

Drank- en Horecawet, 24 mei van 09.00 tot 22.30 uur, 31 mei van 09.00 tot 01.30 uur de dag
daaropvolgend, 7 juni van 09.00 tot 21.00 uuren 8 juni van 09.00 tot 14.00 uur, tijdelijke gebruik-
vergunning voor plaatsen tent, 24 en 31 mei, 7 juni en 8 juni 2014, Vordense Voetbalclub



Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure
Verzonden op 7 mei 2014:
• Drempt, Tellingstraat 7, aanbouwen bijgebouw
• Zelhem, Hummeloseweg 39E, vergroten woning
Verzonden op 8 mei 2014;
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 15, bouwen veranda
• Vorden, De Banenkamp 4, aanleggen uitrit
Verlengen beslistermijn
Verzonden op 7 mei 2014:
• Halle, Nijmansedijk 20A, verbouwen varkensschuur tot recreatiegebouw, reden: het is een com-

plexe aanvraag, de nieuwe beslisdatum is uiterlijk 28 juni 2014
• Steenderen, Toldijkseweg 21, plaatsen hekwerk en veranderen uitrit, reden: het is een complexe

aanvraag, de nieuwe beslisdatum is uiterlijk 1 juli 2014

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag
van bekendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen
bij de gemeente Bronckhorst, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagteke-
ning, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden
van het bezwaar en uw ondertekening.

Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor dient u
een voorlopige voorziening te vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland,
Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Omgevingsvergunningen voor het
kappen van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriftenter-
mijn in werking. Ook voor deze vergunningen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen, zodat
de werking van het besluit kan worden opgeschort tot na het verlopen van de bezwaarschriften-
termijn. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure
• Zelhem, Hobelmansdijk 1 U, verlengen tijdelijk bewonen woonunit

De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd. De stukken liggen van 15
mei t/m 25 juni 2014 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor
melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Mogelijkheden voor beroep
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:
• degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpvergunning
• de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ont-

werpvergunning
• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben

ingebracht tegen de ontwerpvergunning

Openbare bekendmakingen - vervolg

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn
beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt
niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet u in tweevoud indienen bij
de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Een verzoek
om een voorlopige voorziening kunt u richten aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Arnhem. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen
wij u naarwww.bronckhorst.nl

Bestemmingsplannen
Inspraak bestemmingsplan 'Buitengebied; Dennendijk 1-3 Hengelo'
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied; Dennendijk 1-3 Hengelo' en de daarop betrekking
hebbende stukken liggen van 15 mei t/m 25 juni 2014 voor een ieder ter inzage.
Het plan heeft betrekking op het mogelijk maken van een bed & breakfast-voorziening, theetuin,
moestuin, boomgaard en kaasmakerij. Als verevening wordt hier één burgerwoning wegbestemd.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NLIMR0.1876.BP01034-V001.

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NLIMRO.1876.BP01034-/NLIMRO.1876.BP01034-V001 (werkt
alleen als u over een gml-viewer beschikt)

• via www.bronckhorst.nl -> Actueel -»Bekendmakingen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de ge-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Inspraakreactie indienen?
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun in-
spraakreactie op dit voorontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft)
of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Onherroepelijk wijzigingsplan 'Buitengebied; Hogenkampweg 16,16A en
16B, Hengelo (Gld)'
Het wijzigingsplan 'Buitengebied; Hogenkampweg 16,16A en 16B, Hengelo (Gld)' is op 24 april 2014
onherroepelijk geworden. Het plan heeft betrekking op een vormverandering van het agrarisch
bouwperceel Hogenkampweg 16,16A en 16B in Hengelo. Het wijzigingsplan ligt tijdens openingstij-
den voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie. Bent u op de ge-
noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.
nl -»Actueel -» Bekendmakingen.

Omdat het plan onherroepelijk is, bestaat geen mogelijkheid meer tot het indienen van een re-
actie.
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Landbouwplastic en -folie inzameldag
Jaarlijkse inzameldag

Zaterdag 24 mei 2014
Tussen 09.00 uur en 16.00 uur kunt u het plastic- en/of wikkelfolie

aanleveren aan de Covikseweg 3a te Steenderen.

Landbouwplastic gratis storten en wikkelfolie € 10,00 per m3.

Het plastic/folie dient bezemschoon aangeleverd te worden.

De Covik
wwfw.decovik.nl Tel. 0575 - 451 502

Covikseweg 3 • 7221 CM Steenderen • info@decovik.nl • www.decovik.nl

grond- en sloopwerk - loonwerk - puinbreken - afvalinzameling - leveranties - transport

WEULEN KRANENBARG
Sierbestrating • Tuinhout

BUITENCENTRUM VOOR UW COMPLETE TUININRICHTING

® Zwaar plankenscherm isoxiso
® Geïmpregneerde plank 300 cm
® Terrasoverkapping 400x300
® Terrastegel 60x60x6
0 Terrassteen 20x30x5
® Stapelblok 12x10x30 antraciet

34,95
2,95

1.195,00
15,95/m2

11,95/m2

1,25

Gratis Tuinschets Service
www.weulenkranenbarg.nl

Ruurloseweg 45a Vorden
0575-551217

WjWen koop bij onze adverteerders!
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Vrijdag + Zaterdag:

Weekendgebak
nu voor.

€6,99
Zaterdag:
6 broodjes
(hard, zacht met of
ronder zaden)

IE ETAGEABSOLUTE

OP=
OUTLET!Showroommodellen

Beursmodellen

Restpartijen

Inruilmeubelen

Winkelskamp 2
Hengelo Gld.
T. 0575460105

Spatetraat 10.7255 AC Hengelo gM
Tel: (0575) 463763

^ Steenderenseweg 11
ClOOSSf NS Hengelo GLD

T: 0575 46 21 39
www.goossensatomka.iil

Geopend: vrijdag van 10.00 - 21.00 uur
zaterdag van 9.30 -17.00 uur

www.ak-ziemeubelhal.nl

Fashion
with feeling

Kerkstraat 11 Hengelo (gld)
teL 0575 461235 info@langelermode.nl

Heel veel
kinder t-shirts

2 stuks
voor

ÉTEN C
f

Geldig van 17 mei
t/m 29 juni 2014

HEMA HENGELO G,
Raadhuisstraat 21 b T: 0575 465 050
HEMA VORDEN,
Dorpsstraat 18 T: 0575 553 369

ROOZEGAARDE
Sport &Mode^^

Spalstraat 13,7255 AA Hengelo gld,
Tel: 0575 46 19 96

UITERWEERD
D R U K P R I N T

500 Flyers A5
(eenzijdig in kleur)

€ 57,00
Vanaf drukgereed aangeleverd bestand.

Geldig tot 1 juni 2014.

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

E-mail info@uiterweerd.nl

JAN de WINKEL

Zelhemseweg 22a | 7255 PT Hengelo | T 0575-441688
Eerbeekseweg 19 | 6971 LB Brummen | T 0575-561498

Hengelose
Ondernemers

Vereniging
Namens alle leden en het bestuur heten

Hulphond (in opleiding): negeren alsjeblieft
Hengelo - Geert Jan en Marchien Oosterhuis zijn sinds kort gastgezin
voor Hulphond Nederland. Dat betekent dat zij ongeveer eenjaar lang
een pup in huis hebben om op te voeden tot een evenwichtige hond.
Daarna gaat de pup terug naar het trainingscentrum in Herpen om
verder opgeleid te worden als hulphond voor mensen die dat nodig
hebben. Hulphond Nederland leidt diverse soorten hulphonden op,
signaleringshonden, therapiehonden en ADL-honden voor mensen in
een rolstoel.

Een prachtig doel, waar Geert Jan en Marchien Oosterhuis zich graag als vrij-
williger voor inzetten.

Waarom mag je zo'n allerliefste hond nu niet aaien als je die tegenkomt?
Waarom mag die leuke hond niet met jouw hond spelen? Het is de bedoeling
dat de hond onder alle omstandigheden gericht blijft op de cliënt voor wie hij/
zij is opgeleid. Het is niet fijn als je in een rolstoel zit en jouw hond gaat er
opeens vandoor, omdat iemand haar vrolijk gaat begroeten of omdat ze een
andere hond ziet. Nee, ze willen dat de hond gericht blijft op haar baas of bazin
die in de rolstoel zit en niet achter een andere hond aan gaat rennen. Logisch
toch? Vandaar de vraag om te helpen met het opleiden van de pup en als je die
tegenkomt, niet zomaar aaien en geen aandacht geven.

Six-Pack challeng
bij Sportcentrum
AeroFitt

Ook gastgezin worden of donateur van dit prachtige doel? Kijk voor meer in-
formatie op www.hulphond.nl. Of bel 0575-463847.

Hengelo - Vanaf maandag 19 mei start bij S
AeroFitt de 'Six-Pack challenge'. Deelnen
zes weken lang begeleiding op het gebied >
training en gezonde leefstijl om een persoo
doel te bereiken. Speciaal voor de 'Six-Pac
deelnemers zijn er diverse sportmomente
om gezamenlijk op een efficiënte manier t<

Tevens ontvangt iedere deelnemer voedingsadvii
wordt er wekelijks informatie verschaft met tips
ding, training en het aanleren van een gezonde Ie
voor deze uitdaging zijn 50 euro voor AeroFitt led
voor niet-leden. Alle deelnemers hebben teven
alle overige sportfaciliteiten van Sportcentrum /
er snel bij, want vol = vol.
Voor meer informatie kunt u bellen met 0575-4
len naar thomas@aerofitt.nl.
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QUICK LE COQ SPORTIF PANTOFFOLA D'ORO

€ 743,00

€ 649,-. Lokaal
afslanken

fiff fff»ti Ir Mo|enenk 2°
W J »11S*ETC. Hengelo Gld.
M E U B E L E N T. 0575463153

Geopend: vrijdag van 10.00 - 21.00 uur
zaterdag van 9.30 -17.00 uur

www. ons tenkmeubelen. n l

s~* Steenderenseweg 11
GOOSSENS Hengelo GLDIJ. 1:0575462139

www.goossensatomka.nl

korting
S C H O E O i ï l O O C UOOR D E H E L E F f l lD lUE

Beltrumsestraat 34 Groenlo, T 0544 - 461394
Raadhuisstraat 27 Hengelo, T 0575 - 462547

sur LY
.etveibiancli..
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Hengelo - Zondagmiddag 18 mei van 14.30 tot 16.00 uur
wordt door Jongeren Werkgroep Roemenië een bingo
met leuke prijzen georganiseerd op de Bleijke. De jonge-
ren van de JWR zullen deze middag verzorgen. Iedereen
die het leuk vindt om mee te doen, is deze middag is van
harte welkom!

De Jongeren Werkgroep Roemenie gaat ook deze zomer weer
naar Roemenie om jong en oud daar te helpen. Niet alleen
maken ze speeltuinen voor de kinderen maar ze doen ook
werkzaamheden in het plaatselijke bejaardentehuis van Ocna
Mures. De mensen hebben daar geen afleiding en de omstan-
digheden waarin de ouderen leven zijn heel armoedig. De ou-
deren van de Bleijke hebben inmiddels al spullen ingezameld
om te geven aan de ouderen in Roemenie. Om ook samen met
de ouderen hier iets te doen en de band tussen de ouderen van
Hengelo en Ocna Mures te versterken .organiseren we als JWR
een gezellige middag op de Bleijke. Voor vragen of informatie
kunt u contact opnemen met Christien Ferrari: tel. 461794.

Hengelo - In de maand mei exposeert Nancy Groot
Roessink-Ploeger met haar grafisch werk in biblio-
theek Hengelo. Nancy is 26 en woont in Hengelo.
Haar hele leven is zijn al creatief bezig met ver-
schillende onderwerpen. Zo vindt zij het leuk om te
handwerken (breien, haken en borduren)maar ook
tekenen en schilderen mag zij graag doen.

Daarnaast houdt zij van fotograferen. De komende perio-
de richt zij zich op het moederschap, want Nancy is in ver-
wachting van haar eerste kindje. Mocht u belangstelling
hebben voor het werk van Nancy Groot Roessink-Ploeger,
dan kunt u contact met haar opnemen. Zij werkt namelijk
ook in opdracht. Het werk van Nancy is te bezichtigen
in de vitrines van de bibliotheek. Tijdens openingstijden
bent u van harte welkom.

Kijk ook op www.bibliotheekwestachterhoek.nl. Een grafisch werk van Nancy Groot Roessink-Ploeger.



Tiende editie Roll-Over Bronckhorst 22, 23 en 24 mei 2014

Bronckhorst - Voor de 10e keer
gaat de Roll-Over Bronckhorst weer
van start op donderdag 22 mei. Dit
Zonnebloemevenement is speciaal
bedoeld om mensen met een lichamelijke
beperking of zij die minder mobiel zijn
kennis te laten maken met de prachtige
natuur en de diversiteit van de verschil-
lende landschappen van de Achterhoek.
Tijdens deze drie dagen kunnen zij heer-
lijk genieten en deel uit maken van een

Roll-over Bronckhorst 2014
Geweldig! Dit jaar vindt de Roll-over Bronckhorst alweer
voor de 10e keer plaats. Het is en blijft een evene-
ment waar velen naar uitkijken. Als burgemeester van
Bronckhorst ben ik heel trots op dit unieke evenement voor
mensen die rolstoelgebonden zijn of niet in staat zijn om
zelfstandig te wandelen.

Tijdens deze jubileumeditie starten de tochten vanuit
Zutphen, Wichmond en Hengelo (Gld). Drie dagen lang
trekt een stoet van deelnemers en begeleiders door het
Bronckhorster landschap. U komt door bossen, uitgestrekte
velden en langs water. Ook passeert u een aantal gezel-
lige Bronckhorster dorpen, waar u ongetwijfeld gastvrij
onthaald wordt.

De organisatie is in handen van De Zonnebloem afd.
IJsselstreek. Zoals altijd is alles weer piekfijn geregeld. Ook
complimenten aan de vele vrijwilligers, die jaar in jaar uit
hun steentje bijdragen aan dit mooie evenement. Daar heb
ik veel bewondering voor.

Ik wens alle deelnemers, begeleiders en de organisatie
zonnige dagen, een hoop gezelligheid en veel Roll-plezier!

l

Henk Aalderink
Burgemeester
gemeente
Bronckhorst

prachtig sociaal en actief
gebeuren. En juist daarom
is voor valide en minder
valide mensen de Roll-over
Bronckhorst een geweldig
evenement: mensen die in
een rolstoel zitten hebben
duwers nodig. Daaruit ont-
staan leuke contacten tijdens
de gemiddeld 6 kilometer
lange tocht.

Geen speciale routes meer
voor scootmobielers.
Gezien de zeer beperkte deel-
name van de scootmobielers
hebben we dit jaar geen routes
speciaal voor de scootmobielers.
Dit besluit hebben we al een aantal
jaren uitgesteld omdat we ons er

van bewust zijn dat we met dit besluit een aantal
zeer trouwe scootmobielers teleurstellen. Echter de
veranderingen van vergunningen en de verscherpte
maatregelen tav verkeersregelaars heeft ons dit
doen besluiten. Natuurlijk zijn ze meer dan welkom
om als rolstoeler deel te nemen.

Help de rolstoelers over de streep
Wij zoeken voor dit geweldige evenement nieuwe
vrijwilligers die kunnen helpen duwen. Het duwen
van een rolstoel kan intensief zijn en daarom zoe-

ken we naar meerdere vrijwilligers. U kunt zich via
de site www.rolloverbronckhorst.nl opgeven voor
alle drie de dagen, maar ook voor één avond of
middag. Dezelfde site kunt u ook gebruiken voor
vragen. Juist voor jongeren is dit ook een sportieve
uitdaging en de organisatie zal deze jongeren
van harte verwelkomen! Wij hopen dat wij zoveel
nieuwe duwers mogen begroeten dat de gasten die
zich opgegeven hebben altijd mee kunnen doen.

Drie dagen wandelen in de prachtige
natuur voor iedereen
Is 6 km duwen te veel komt gerust samen. U kunt
dan elkaar even aflossen en elkaar helpen om deze
vrolijke wandeling weer tot een succes te maken.
Wij hebben ervaren dat niet alleen onze gasten van
dit, inmiddels traditionele, evenement dat de regio-
nale Zonnebloem organiseert, geniet maar ook de
vrijwilligers. Het enthousiasme is enorm. Ervaar het
zelf!

Als gast mee naar de rolstoeldriedaagse?
Kent u iemand die ook als gast wil meedoen?
Nodig hem of haar uit zich op te geven via onze
website. Zij mogen hun eigen "duwers" meenemen
en er zo een "familiefeestje" van maken. Geen
eigen duwers? Zoek dan via de site contact met
ons. Dan kunnen we samen met u bekijken wat de
mogelijkheden zijn. Geef u op!

En dan is daar opeens de 10e keer. Alle andere jaren
ging de commissie gewoon aan de slag, maar dit jaar,
voor deze komende Roll-Over, is het toch wat anders. Een
10e keer moet je toch wat extra glans meegeven. Daarbij
ontkom ik er niet aan om nog eens terug te blikken naar de
voorgaande edities. Allerlei herinneringen komen daarbij
naar boven, allemaal even dierbaar. Zoals de eerste
keer dat ik meeliep: mijn vrouw had zich al aangemeld
als duwster en als trouwe echtgenoot bracht ik haar naar
de startplaats. Terwijl ik daar nog een beetje rondliep in
afwachting van de start, vroeg iemand me of ik al wat te
doen had. Op mijn ontkennende antwoord zei hij: "Dan
ku'j mooi help'n drukk'n". Die zin is me tot vandaag de dag
bij gebleven, vooral door de geweldige sfeer die ik ervoer
tijdens die tocht.

Een andere herinnering die ik niet licht zal vergeten:
tijdens één van de tochten begon het lichtjes te regenen.
Ik vroeg aan de man die in de rolstoel zat die ik duwde:
"Hebt u daar geen last van"? Zijn antwoord: "Dan voel ik
tenminste weer eens regen op mijn kop". Als je daar over
nadenkt, dan gaat er een hoop triestheid schuil achter zo'n
opmerking.

En dat brengt me dan bij de 2 mooiste herinneringen die ik
altijd aan de Roll-Over zal overhouden. Ten eerste (maar
eigenlijk op de 2e plaats): het enthousiasme en de gedre-
venheid van de vrijwilligers die dit evenement mogelijk
maken. Natuurlijk kunnen we niet zonder de financiële
steun van bedrijven en particulieren en mensen die hun
terrein of een gebouw ter beschikking stellen. Daar zijn we
ook ontzettend dankbaar voor. Maar zonder de vrijwil-
ligers zou er absoluut niets van de grond komen. Daarbij
vind ik het niet juist om namen te noemen. Je zou er licht
één kunnen vergeten. En daarbij, de verkeersregelaar is

even hard nodig als de mensen bij het toilet, de mensen bij
de inschrijftafel, de mensen die op de pauzeplek helpen,
degenen die de routes uitzetten en al die vele anderen.
Het zijn allemaal radertjes in een uurwerk en als één van
die radertjes ontbreekt doet de klok het niet meer. De inzet
van de vrijwilligers is zo hartverwarmend dat ik ooit bij een
evaluatie de opmerking maakte dat ik er trots op ben dat ik
van dat team deel uit mag maken.

Maar met afstand op de allereerste plek is toch de herin-
nering aan de gasten: als je het plezier ziet waarmee ze
deze 3 dagen bleven dan ga je het volgende jaar vanzelf
weer met een goed gevoel aan de slag.

Natuurlijk zijn er ook zorgen. Eén van de grootste zor-
gen is gek genoeg de steeds toenemende populariteit.
Daardoor krijgen we steeds meer inschrijvingen. Afgelopen
editie hadden we op de zaterdag, mede dankzij het
fantastische weer, meer dan 200 rolstoelers! Tel daar dan
nog eens ruim 400 duwers, verzorgers en familieleden
bij op en dan kom je al gauw tot bijna 650 mensen die
onderweg waren. Daardoor ontstaat een langgerekte
groep rolstoelers/wandelaars hetgeen een mooi gezicht
oplevert op stille binnenwegen. Maar je ontkomt er bijna
niet aan dat je soms een drukkere weg moet oversteken. En
dan zie je pas goed hoe groot zo'n groep is en dan besef
je ook hoe belangrijk het is dat dat allemaal goed geregeld
is. Gelukkig is het tot nu toe altijd goed gegaan en ik heb
er ook het volste vertrouwen in dat het de komende jaren
goed blijft gaan. En als het weer net zo hard meewerkt als
vorig jaar gaan we weer een mooie 3-daagse tegemoet. Ik
hoop u, zowel gast als vrijwilliger, daar te mogen begroe-
ten!

Lex van Selms, voorzitter regio IJsselstreek



Op naar de tiende medaille!

Een tiende medaille verdient ze zondermeer!

Mw. Jantje Maandag - van Dijk (87) uit Wichmond hoopt
in mei weer aan de Roll-over te kunnen deelnemen. Ze
heeft nog nooit verstek laten gaan en vandaar deze
aandacht. Ze heeft dus de hele ontwikkeling van de Roll-
over meegemaakt en kan daar enthousiast over vertellen.
Toen in 2005 de Roll-over voor het eerst georganiseerd
werd en zij gevraagd werd om deel te nemen, aarzelde
ze geen moment. Gelukkig kon ze toen nog goed lopen,
maar geen afstanden meer.
De rolstoel bood uitkomst. Dichter bij de natuur en onder
mensen. Op tijd een drankje of een versnapering, muziek
en natuurlijk een medaille en bloemen bij de intocht. Ze

heeft de Roll-over zien groeien, elk jaar steeg het aantal
deelnemers, begonnen met één-op-één, lopen er nu
gemiddeld zeker 2 vrijwilligers achter een rolstoel. En zo
kunnen duwers elkaar aflossen, want het duwt niet altijd
even licht. De sfeer is altijd goed en ook bij regen laten
wij ons niet uit het veld slaan. Regencapes en plastic zak-
ken voor- komen dan dat we kletsnat worden. Bovendien
in de regen lopen is voor mensen die minder mobiel
zijn een sensatie die ze nog maar zelden beleven. Mw.
Maandag vindt het geweldig dat er zoveel betrokken
vrijwilligers meedoen en zegt ze, Wichmond is goed
vertegenwoordigd! In de afgelopen 9 jaar is ongeveer
heel Bronckhorst doorkruist met een paar keer een uit-
stapje naar Warnsveld en Zutphen. Elke keer weer een
nieuwe route, een hele klus voor de organisatie om die
rolstoelvriendelijk te klaren. Op 2 Roll-over-dagen na is
mw. Maandag altijd door haar dochter Marieke geduwd.
En zij is al even enthousiast. De mensen, de muziek, de
catering, de zonnebloemen, de intocht, het is een groot
feest. Mw. Maandag heeft alle medailles bewaard en dat
geldt ook voor de bijlagen en artikelen in het Contact. Ze
kan met recht een warm pleitbezorgster voor de Roll-over
genoemd worden. Aangezien ze het laatste jaar vaak
in het ziekenhuis heeft gelegen en haar gezondheid te
wensen overlaat, hoopt ze van harte dat ze ook dit jaar
de Roll-over mag meebeleven.

Verkeersregelaars van Toereiub
Steenderen: ook voor het 10e
jaar "een gunst en een feestje"

Dat zegt voorzitter Rien Scholten, daarmee doelend
op het feit dat deze fietstoerclub al negen jaar met veel
plezier acht verkeersregelaars levert aan de Roll-Over
Bronckhorst. Rien is blij om aan dit prachtige evenement
mee te mogen werken, want: "om als fietstoerclub zoveel

blijde en enthousiaste gezichten voorbij te zien komen is
een "cadeautje".

Elk jaar is het weer een feest, voor zowel de mensen in
de rolstoel als ook voor de vele vrijwilligers die met een
brede lach op het gezicht de rolstoel duwenl Toerclub
Steenderen feliciteert dan ook van harte de organisatie
van Roll-Over Bronckhorst, de Zonnebloem, maar in het
bijzonder Jan Visser en Carla Schotmanl

Een paar maal per week fietst de toerclub Steenderen
met een groep op de racefiets en in de winter op de ATB.
Doelstelling is verantwoord sporten, maar ook gezellig-
heid.

"Als fietsers genieten we van de fysieke mogelijkheden
die wij nog hebben en staan we vaak niet stil wat dit voor
ons betekent. Veel rolstoelafhankelijke mensen komen
bijna niet buiten en kunnen niet meer genieten van de
omgeving of van een lange wandeling in de buitenlucht.
Roil-Over Bronckhorst is daarom een uniek evenement
waar wij als toerclub met heel veel plezier en waardering
een kleine bijdrage aan mogen leveren" aldus Rien
Scholten.

Toen ik voor de eerste keer de Roll-over liep, was ik echt
onder de indruk van alles.
De organisatie, muziek, een hapje en drankje onderweg,
en zelfs een toilet met toilet juffers.
En dan al die vrijwilligers en gasten.
Op het eind het inhalen met muziek,het leek de vier-
daagse wel.
Voor mij kwam mijn zus met bloemen, dat had ik hele-
maal niet verwacht.
En veel gasten kregen ook bloemen, hier was ik erg
ontroerd door en kwamen er tranen.

Ik ben wel besmet met het Roll-over virus, en hoop hem
dit jaar voor de 10e keer met veel plezier te lopen.
Zelf heb ik ook al eens een route uitgezet en ook al een
paar keer voor de organisatie voor soep en broodjes
gezorgd.
Het valt niet mee om iedere keer een andere route te
zoeken, maar het komt altijd weer goed.
Dat kan ook niet anders in onze mooie Achterhoek. En
als het weer dan goed is, is het dubbel genieten.
Door de jaren heen is het steeds drukker geworden en is

de Roll-over tot in de verre omtrek bekend.
Gerda Straatman

Het eerste wat in mij opkomt is de gezelligheid, al vanaf
de start met muziek en allemaal deelnemers die vrolijk
zijn. In de loop der jaren is er ook herkenning van men-
sen die je maar l keer per jaar ziet.
Op de eerste avond is er vaak een bekende persoon die
de opening doet. Die loopt dan zelf een stuk met een
rolstoel mee. Zoals Agnes Kant, die zeer veel heeft met
gezondheidszorg. Maar ook op het eind, zoals burge-
meester Aalderink.
Onderweg, bij een tussenstop, lekker genieten van kof-
fie, thee of fris en heerlijke muziek, zang en dans. En als
je naar het toilet moet wordt je geweldig geholpen door
behulpzame, leuke, vrolijke mensen.
Door mevrouw Toos Gosselink (88 jaar) uit Baak

Nog enkele weken en de Roll-Over gaat alweer voor de
tiende keer van start!
Het is in al die jaren uitgegroeid tot een groot evenement
in onze mooie groene Achterhoek. Gasten verheugen
zich er ieder jaar weer op heerlijk buiten te zijn.
Plekjes waar ze nog nooit geweest zijn of herinneringen
aan andere plekken, zoals gewoon de koeien in de wei

(wordt er weer aan vroeger gedachtl!)
Dan de leuke verhaaltjes die dan weer in het rond gaan.
De gasten genieten, maar ook de vrijwilligers genieten
evenzo.
Groetjes Dinie Rondeel



Hoofdsponsor Regiobank Steenderen krijgt nieuwe eigenaar
Marti Bulten, directeur van de Regiobank in Steenderen is
vanaf het eerste begin van de Roll-Over de hoofdsponsor
geweest. Dit jaar voor de tiende keer en voor hem de
laatste keer, want op 1 september 2014 draagt Marti de
Regiobank Steenderen over aan de heer en mevrouw
Achterkamp uit Steenderen. Toen ik voor de allereerste
keer bij hem kwam met het verzoek om als hoofdsponsor
op te treden zag ik meteen dat zijn ogen fonkelden: niet
vanwege de eurotekens maar vanwege het enthousiasme
over het Roll-Over-evenement, dat de Zonnebloem regio
IJsselstreek op poten wilde zetten", aldus Jan Visser, een
van de Roll-Oversten vanaf het begin.
De Regiobank is een toegankelijke bank die dicht bij de
mensen staat vandaar deze sociale betrokkenheid. De
Regiobank is ook nog de enige bank in Nederland die
vasthoudt aan vestigingen in de kleine kernen, in tegen-
stelling tot de grotere banken die in de meeste dorpen
verdwenen zijn. Ook in Warnsveld heeft Marti Bulten een
Regiobank geopend en ook daarmee voorziet hij in een
grote behoefte.

Hoofdsponsor tot 2034
Op 1 september draagt Marti Bulten zijn Regiobank dus
over aan de heer en mevrouw Achterkamp, die overi-
gens al jaren de Roll-Over sponsorden via de Arci-groep.
Zij zijn, net als dhr. Bulten, zelfstandig mediar. Ook
waren zij actief als "duwhulp". De heer Achterkamp heeft
toegezegd om de komende jaren met zijn Regiobank
als hoofdsponsor te willen doorgaan. Een geweldige
opsteker voor de Roll-Over en voor de Regiobank een
goede promotie om de zwakkeren in onze maatschappij
te blijven steunen.
De Roll-Overcommissie hoopt op een net zo goede
samenwerking met de nieuwe sponsor als zij die hadden
met Marti Bulten en wensen het echtpaar Achterkamp
heel veel succes toe met hun nieuwe onderneming .
En uiteraard zijn wij, als Roll-Over, Marti Bulten bijzonder
erkentelijk dat hij ons tien jaar lang met veel enthousiasme
heeft gesponsord en wensen hem alle goeds voor de
toekomst.

prachtige, nieuwe routes
De Achterhoek is rijk bedeeld met natuurschoon: bossen,
uitgestrekte weilanden en water wisselen elkaar af. Maar
de regio is ook bekend om de vele prachtige kastelen en
landgoederen. En in deze prachtige omgeving organi-
seren we al 9 jaar de Roll-Over, een rolstoeldriedaagse
voor mensen met een fysieke beperking.

Met gepaste trots kunnen we u zeggen dat het ons weer
is gelukt om nieuwe en geschikte routes te vinden. Elke
dag verrassende stukjes natuur en cultuur.

Start op 22 mei in Zutphen met een warm wel-
kom op Huis de Voorst

We maken absoluut een prachtige start met de route in
Zutphen. Via een route langs het Twentekanaal gaan
we naar het Landgoed Huis de Voorst, waar we een
prachtige pauzeplek hebben gevonden en waar we met
enthousiasme worden ontvangen!

Vrijdag 23 mei zijn we welkom in Wichmond en daar
kunnen we genieten van weidse uitzichten en zijn we met
de pauze welkom op de nieuwe school. In Wichmond is
altijd een grote mate van betrokkenheid bij de Roll-Over
en het is daarom fijn weer te gast te zijn in dit dorp.

Op zaterdag 24 mei starten we op het
Gemeentekantoor van Bronckhorst en dat leek ons van-
wege ons tienjarig bestaan wel passend. We starten die
dag om 11.00 uur omdat we op deze slotdag een jubile-
umlunch organiseren. Want wat zal het feestelijk zijn om
met zijn allen te lunchen op de pauzeplek! Dit hebben we

kunnen organiseren mede dankzij Wullink Aardappelen,
want dit bedrijf heeft voldoende ruimte en is opnieuw
bereid ons die dag met open armen te ontvangen.

Wij, de commissieleden Roll-Over Bronckhorst, kijken uit
naar een "feestelijk" Roll-Over 2014 en wensen alle Roll-
Overs veel plezier tijdens de mooie jubileumroutes!

Overzicht routes; Roll-Over Bronckhorst 2014
Donderdag 22 mei: 18.30u. tot 20.45u. Het Stedelijk
Vakcollege, Wijnhofstraat 1, 7203 DV Zutphen
Vrijdag 23 mei: 18.30u. tot 20.45u. Sporthal De
Lankhorst, Lankhorsterstraat 3B, 7234 SR Wichmond
Zaterdag 24 mei: l l.OOu. tot 15.00u., met feestelijke
jubileumlunch. Gemeentehuis Hengelo (Gld), Elderinkweg
2, 7255 KA Hengelo

Route zutphen; Start; Stedelijk Vakcollege Zutphen
Wijnhofstraat-Van Drinenstraat-Voorsterallee-Van
Suchtelenstraat-Oostveensepad Damlaan-wandelpad
langs Twentekanaal-Kapperallee-Binnenweg-
Landgoed Huis De Voorst-Binnenweg-Wijnhofstraat-
Finish; Stedelijk Vakcollege Zutphen

Meer informatie?
Bel op werkdagen tussen 18.30 uur en 21.00 uur
met telefoonnummer: 06 - 22 15 72 73
www.rolloverbrofidkhorst.nl
info@roiloverbronckhorst.nl



Regilio bank
J.F. Oltmansh-aat 1 • 7221 NA Steenderen

SUaSPQNSQREN
Hengelo

Gemeente Bronckhorst
Hengelo

Bakker Heijerman
Spalstraat 10 • 7255 AC Hengelo

Bakker "Hengelo"
Spalstraat 21 • 7255 AA Hengelo

Lichtenuoo'ide
Dusseldorp BV

Postbus 31 «7130 AA Lichtenvoorde
Boiculo

KaboTrading
Bosberg 12 • 7271 LG Borculo

Steenden.cn
Arci Steenderen BV

De Berken 13-7221 GH Steenderen
Wim Achterkamp Vastgoed

Bronkhorsterweg 32 • 7221 AC Steenderen
Aviko

Postbus 8 • 7220 AA Steenderen
Rutjes Radio TV

Bronkhorsterweg 4 • 7221 AC Steenderen
LMB Huurnink VOF

Covikseweg 10 • 7221 CM Steenderen
Horstink Fruitbedrijf Boerderijwinkel

Prinsenmaatweg 3 • 7224 N E Steenderen
Toldijk

Reintjes Haar werkboetiek
Z.E. Weg 6 • 7227 DL Toldijk

üelp
Gerritsen Grafmonumenten

Markweg 3 • 6883 J L Velp

Doeden
Weevers Grafimedia

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden
Party Service Achterhoek
Kostedeweg 10 • 7251 MZ Vorden

Bieda
Nat. Vereniging Zonnebloem

Breda
SPONSOREN

Zutphen
Auto Killen Zutphen

Bettinkhorst 2 • 7207 BP Zutphen
DAP Barendrecht

Dr. de Visserstraat l A • 7204 KM Zutphen
Bakker "Hengelo"

Spalstraat 21 • 7255 AA Hengelo
van Dongen Tandtechniek

Bettinkhorst 33 • 7207 BP Zutphen
Kabri BV

Gelderhorst l A • 7207 BH Zutphen
Slagerij Lammers

Weg naar Laren 46 • 7203 HM Zutphen
Vermeer, Slofstra, Poels

Het Zwanevlot 220 • 7206 CL Zutphen
Paramedisch Centrum Zph

Verdistraat 20 • 7204 PD Zutphen
Sutfene

Postbus 283 • 7200 AG Zutphen
IDichmond

Autobedrijf Langwerden
Lankhorsterstraat 28 • 7234 ST Wichmond

Bakkerij Besselink
Dorpstraat 6 • 7234 SN Wichmond

IXn Olde Kriet
Dorpstraat 25 • 7234 SM Wichmond

GeoComfort BV
Dorpstraat 30 • 7234 SP Wichmond

Hoveniersbedrijf Gebr. Arends
Lankhorsterstraat 25A • 7234 ST Wichmond

VX Mobiel Hilde Hissink
Hackforterweg 3 • 7234 SE Wichmond

Maatschap Meijer
Schoolplein l • 7231 GN Warnsveld

Maison Velders
Rijksstraatweg 20 • 7231 AG Warnsveld

Mediq
Runneboom 16 • 7232 CX Warnsveld

Wok Maxis
Vordenseweg 32 • 7231 PC Warnsveld

Aljan Talens
Bonendaal 15 • 7231 CX Warnsveld

Geert Baas
Runneboom 14 • 7232 CX Warnsveld

Dijkman Bouw BV
Lage Weide 29 • 7231 N N Warnsveld

Doeóbuifij
Du SABOT Business Intelligente
Allersmaat 39 • 6983 GA Doesburg

Zeüenacn
Ralph Uflang

Beyersstraat 19 • 6904 U Zevenaar

Hengelo
Langeler Horeca

Spalstraat 5 • 7255 AA Hengelo

Keizon Zonwering & Geveltechniek
Nijverheidsweg 9 • 7255 RA Hengelo

Herwers Nissan Hengelo
Kruisbergseweg 8 • 7255 AE Hengelo

Expert Arendsen
Kerkstraat 2 • 7255 CB Hengelo

Bouwcenter HCI
Kruisbergseweg 13 • 7255 AG Hengelo

Bouwbedrijf Goossens-Melgers
Nijverheidsweg 11 • 7255 RA Hengelo

Bloemboerderij Groot Roesink
Vordenseweg 34 • 7255 LE Hengelo

Albert Heijn Hengelo G.
Raadhuisstraat 24 • 7255 BN Hengelo

Gerrits Makelaardij
Raadhuisstraat 9A • 7255 BK Hengelo

Minteq BV
Kruisbergseweg l • 7255 AG Hengelo

Onstenk Meubelen
Winkelskamp 2 • 7255 PZ Hengelo

Reiger Suspension BV
Molenenk 5A • 7255 AX Hengelo

Rietman Autobanden
Slotsteeg 18 • 7255 LH Hengelo

Roozegaarde Sport & Mode
Spalstraat 13 • 7255 AA Hengelo

Gotink Installatie BV
Molenenk 6 • 7255 AX Hengelo

Schoenmode Hermans
Raadhuisstraat 27 • 7255 BL Hengelo

Slotboom Tweewielers
Kieftendorp 11 • 7255 MG Hengelo

Spannevogel Meubel Tapijtenhuis
Ruurloseweg 2 • 7255 DH Hengelo

Wolbrink Café Marktzicht
Bleekstraat 3 • 7255 XZ Hengelo

Steenderen
Cool Aalderink Supermarkt
Dorpsstraat 14-16 • 7221 BM S teenderen

Gosselink Colorsathome
Landlustweg 30 • 7221 BS Steenderen

Kapsalon Suzan
Dorpsstraat 29A • 7221 BN Steenderen

Leerkes Fysiotherapie
A. Ariensstraat 12 • 7221 CC Steenderen

Oosteriaken Administratiekantoor
De Eiken 16 • 7221 GK Steenderen

Willemsen Dagwinkel
Toldijkseweg 13 • 7221 DA Steenderen

Autobedrijf Melgers
Hoge Wesselink 2 • 7221 CJ Steenderen

Aalderink Schilderwerken BV
De Berken 15 • 7221 GH Steenderen

Toldijfe
Den Bremer

Z.E weg 37 • 7227 DG Toldijk

Gerritsen Vleesboerderij
Wolfstraat 5 • 7227 DP Toldijk

Welkoop Toldijk
Z.E weg 35 • 7227 DG Toldijk

IJsseltulp Wesselink
Hardsteestraat l • 7227 NL Toldijk

Kapsalon Reintjes
Z.E. weg 6 • 7227 DL Toldijk

Dolden
Adri van Ark

Zutphenseweg 39 • 7251 DH Vorden

Oxalis
Handelsweg 6 • 7251 JG Vorden

Autobedrijf Groot Jebbink
Rondweg 2 • 7251 RV Vorden

Schildersbedrijf Boerstoel
Bedrijvenweg 10 • 7251 KX Vorden

Van de Brink ia
Enkweg 3A • 7251 EV Vorden

Bruna
Raadhuisstraat 20 • 7251 OB Vorden

Da Vinci for Hair BV
Smidsstraat l • 7251 XS Vorden

Davorta
Zutphenseweg 5 • 7251 DG Vorden

Dierenartsen de Graafschap
Schimmeldijk l • 7251 AM Vorden

Fysiotherapie Jansen van de Berg
Christinalaan 16 • 7251 AX Vorden

Giesen Schoenmode
Dorpsstraat 4 • 7251 BB Vorden

Helmink Wonen Vorden
Zutphenseweg 24 • 7251 DK Vorden

LMB Vorden BV
Postbus 1 16 • 7250 AC Vorden

Smederij Oldenhave BV
Bedrijvenweg 6 • 7251 KX Vorden

Schildersbedrijf A. Peters
Ruurloseweg 35 • 7251 LA Vorden

Riho Techniek BV
Nijverheidsweg 3 • 7251 CV Vorden

Rimetaal BV
Industrieweg 10 • 7251 JT Vorden

RK Parochie
Jebbink 8 • 7251 BL Vorden

van Asselt echte bakker
Zutphenseweg 18 • 7251 DK Vorden

Visser mode
Burg. Galleesstragt 9 • 7251 AE Vorden

Keurslage Vlogman
Zutphenseweg 16 • 7251 DK Vorden

de Vordense tuin
Raadhuisstraat 1 1 • 7251 AA Vorden

Welkoop Vorden
Stationsweg 16 • 7251 EM Vorden

Zweverink bestrating
Deldensebroekweg 13 • 72511 PW Vorden

Sensire
Boterstraat 2 • 7051 DA Varsseveld

Uierakhei
Bouwbedrijf Bouwmeister

Vierakkerstraatweg 45B • 7233 SH Vierakker

BZW Zonwering
Boshuisweg 5 • 7233 SE Vierakker

Den 4Akker
Kapelweg 14 • 7233 SC Vierakker

Loman Vastgoed
Vierakkersestraatweg 26 • 7233 SG Vorden

Oosterveld Mevrouw G.
Vierakkersestraatweg 37 • 7234 SH Vierakker

Schildersbedrijf Rouwen
Vierakkersestraatweg 28 • 7233 SC Vierakker

Timmerfabriek Besseling
Koekoekstraat 5 • 7233 PB Vierakker

KeijenboiÊj
Aannemersbedrijf Haggeman

Hengelosestraat 61 • 7256 AB Keijenborg

Bakkerij Sloot
Hengelosestraat 15 • 7256.AA Keijenborg

Boschland Accountants & Adviseurs
Hengelosestraat 28 • 7256 AC Keijenborg

Garage Kemp
Sint Jansstraat 28 • 7256 BC Keijenborg

Installatiebedrijf Janssen
St. Janstraat 39 • 7256 BB Keijenborg

Jblanda Bloemsierkunst
Kerkstraat 20A • 7256 AS Keijenborg

Loonbedrijf Niesink
Weeninkweg l • 7256 KX Keijenborg

Metselwerken en steigerbouw Esselink
Hogenkampweg 6 • 7256 KH Keijenborg

Pedicure Lida Evers
Hengelosestraat 67 • 7256 AB Keijenborg

Sloot en Sessink
Teubenweg 13 • 7256 AH Keijenborg

Valle Verzasca Vijvers
Poelsweg 12 • 7256 AG Keijenborg

Ainhem
Rijkaart Elektr. BV

Bruining weg 15 • 6802 EC Arnhem

Doetinchem
Multi Ratio

Houtmolenweg 32 • 7008 AR Doetinchem

Spar Rattink
Lochemseweg 3 • 7214 RA Epse

Hummelo
IJsboerderij Steenoven
Broekstraat 2 • 6999 DE Hummelo
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'Kom dit gezellig vi
drankje en ietA lek

dlaal

C niet op accessoires en in combinatie met modecheques)

mode

Fashion wi
Kerkstraat 11
Hengelo (gld)
tel: 0575 461235
info@langelermode.nl

feeling

Kunst 10-daagse 2014

23 mei

1 juni

€2,00

Voor een goed overzicht over de
Kunstl Odaagse Bronckhorst koopt u een

brochure bij de deelnemende kunstenaars, de
VVV Bronckhorst winkel in Vorden

en de VVV Bronckhorst Agentschappen
in Hengelo bij Albert Heijn, Zelhem

'Eetcafé de Groes', Bronkhorst Het
Kunstgemaal, Halle Supermarkt Hesselink,
Hummelo Spar Supermarkt en Steenderen

Geschenkenhuis Beuseker, als ook op de
zaterdag direct bij galerie De Witte Hemel,

Wittehemelweg 23 in Drempt.

Bronckhorst
De Kunstl Odaagse 2014 is dagelijks geopend

van n.00 tot 17.00 uur.
Voor meer info: k10dbronckhorst@gmail.com

www.kunst10daagsebronckhorst.nl

GROOT
ROESSINK
MAKELAARDIJ

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

www.grootroessinkmakelaardij.n

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel (0573) 45 28 74 b.ag. 06 53405682
www.boscnker.nl

3 COMPLETE BADKAMERS
VOOR EEN

VASTE LA
PRIJS!

'NCLUS/EF
'NSTALLAT/E

€6.950,-iii

badkamer
8.975,-1 11.295,

l
- Badkamers inclusief installatie voor bodemprijzen -

WAAROM BADKAMERKNALLERS?
Badkamers voor elk budget

Kies uw eigen badkamer

Vanaf € 6950,- heeft u al een compleet

gemonteerde badkamer

De zekerheid van deskundige montage

De zekerheid van een goede service

De zekerheid van garantie

De zekerheid van vakmanschap

Maatwerk altijd mogelijk

Ruime keuze in sanitair

Duidelijkheid

" BADKAMEFWNALLE&S
is onderdeel van

GOTINK INSTA i

Moventem
partner in onderzoek & advies

Stageplaats bij onderzoek- & adviesbureau Moventem

Wij zoeken junior marktanalisten voor meewerkstages

Moventem
Ruurloseweg 17b

7255 DE Hengelo Gld.
0575 84 3738

www.moventem.nl
info@moventem.nl

te versterken zijn w. zoek naar
ambitieuze studenten die tijdens een stageperiode '
werkervaring willen opdoen en zich als persoon en
professional willen ontwikkelen. Durf jij de uitdaging
aan om met ons mee te werken aan inspirerende/
projecten?

Wij verwachten:
- Ondernemende houding; \
- Affiniteit met (markt)onderzoek en marketing;
- Goede analytische vaardigheden:
- Nieuwsgierigheid;
- HBO/ WO denkniveau;
- Teamspirit.

Wij bieden:
- Een uitdagende meewerkstage bij een snel groeiend
bedrijf met een jong team en een informele werksfeer;
- Aantrekkelijke stagevergoeding en arbeidsvoorwaarden;
- De kans om mee te werken aan inspirerende projecten
voor aansprekende opdrachtgevers:
- Vrijheid om jezelf te ontwikkelen binnen een team van
professionals:
- Kans op een (bij)baan na je stageperiode.

Interesse?
Stuur dan een e-mail met motivatiebrief. CV en de periode '
waarin je beschikbaar bent, naar LUC Oonk:
l.oonk(a>moventem.nl

Mobiliteit &

vervoer

1 AVONDJE UIT
IA1CCIS ZIEK

EEN NIERPATIËNT MOET
ER HEEL VEEL VOOR OVER
HEBBEN OM EEN BEETJE
NORMAAL TE LEVEN.
WAT HEB JIJ OVER VOOR
EEN NIERPATIËNT?
KIJK WAT JU KUNT DOEN
OP NIERSTICHTING.NL

a
NIERSTICHTING

Tonny Jurriëns
1 I3> AUTOSCHADE
l [Tl HERSTELBEDRIJF

Verkoop/verhuur aanhangwagens

' DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
Tel. (0573) 45 1 1 61 • www.autoschadejurriens.nl



Opening Sensire
kleinschalig wonen
De Hackforterhof
Vorden - Op donderdag 22 mei wordt Sensire kleinschalig wonen De
Hackforterhof, De Delle l in Vorden, officieel geopend. De bewoners
wonen er al een tijd en nu iedereen goed gewend is in het nieuwe ap-
partement, is het tijd voor een opening. De Hackforterhof bestaat uit
één gebouw waarin een verdeling is gemaakt van 16 appartementen
en twee huiskamers.

Deze woonvorm is bestemd voor ou-
deren met geestelijke aandoeningen
en is gebouwd door wooncorporatie
ProWonen. Wat kleinschalig wo-
nen van Sensire onderscheidt van
andere woningen voor ouderen met
dergelijke aandoeningen, is dat een
zo gewoon mogelijke thuissituatie
wordt gecreëerd. Herkenbaarheid
speelt een grote rol en de bewoner
voelt zich veilig. Huislijkheid en ge
borgenheid, maar ook privacy en de

mogelijkheid om bezoek te ontvan-
gen in de eigen woning staan hier-
bij centraal. De Hackforterhof heeft
op de begane grond en op de eerste
verdieping een woongroep van acht
appartementen. ledere woongroep
heeft een gezamenlijke keuken en
huiskamer. Elke bewoner heeft een
eigen appartement van ongeveer 45
m2 met een woon-, slaap- en badka-
mer. In de woonvorm is 24-uur zorg
aanwezig.

Vorden - Te gek voor woorden...' is de nieuwste voorstelling van Mat-
thijs Vlaardingerbroek. Deze wordt op 18 mei om 15:00 uur op School
Het Hoge opgevoerd. De voorstelling zal ongeveer anderhalf uur du-
ren.

Samen met zijn buikspreekpop
Henkie vertelt hij het verhaal van
de genezing van generaal Naaman.
Deze generaal vond het 'te gek voor
woorden' om zich zeven keer onder
te dompelen in de Jordaan. Naaman
moest echter leren dat God in alles
echt te vertrouwen is.'Te gek voor
woorden...' is een leuke, sterk afwis-
selende voorstelling met vertellingen,

buikspreekacts en een aantal illusies.
Als vertelmethode gebruikt Matthijs
dit jaar kleurrijke, interactieve vertel-
borden met allerlei verrassingen.

Vanzelfsprekend is Henkie ook weer
een paar keer van de partij. Als hij uit
de koffer komt, lijkt zijn been gebro-
ken of valt het wel mee? Ontdek het
zelf...

'Een sprookje van NIX' is niet niks.'

Musicalschool Fame
aeeft visitekaartje af
*—' mJ
Baak - Musicalschool Fame presenteerde afgelopen zondag de eerste
musical in haar bestaan in zaal Herfkens in Baak. 'Een sprookje van
NDÏ' werd door de leerlingen van deze school, opgevoerd in twee uit-
verkochte voorstellingen. "De musical wordt opgevoerd door 39 kin-
deren. Voor iedereen is een personage geschreven, zodat niemand een
boom of rots hoeft te zijn", vertelt Maja Tal, een van de twee docenten,
bij aanvang van de show. Het stuk is geschreven en geregisseerd door
haar samen met mededocente Elène Vaye. De leeftijd van de cast vari-
eert van 6 tot 16 jaar.

Het publiek wordt door de vertel-
ler welkom geheten en nadat alle
mobiele telefoons zijn uitgezet, kan
de musical echt van start gaan. Het
verhaal vertelt het avontuur van vijf
kinderen uit de huidige tijd, die al
gamend de tijd verdrijven. Ze spelen
alleen nog maar met hun tablet en
mobieltje en ze hebben geen fanta-
sie meer. Dan verdwijnt een aantal
van deze gamers naar de Sprookjes-
wereld, waarin ze allerlei verschil-
lende sprookjesfiguren tegenkomen.
Er gebeuren vreemde dingen in deze
wereld en het ergste van alles is dat
de sprookjesfiguren verdwijnen als
de kinderen in de gewone wereld
niet meer aan hen denken. Ze ver-
dwijnen in het NIX. Daarom moeten
de kinderen leren om hun fantasie

weer te gaan gebruiken. De goede fee
haalt daarom deze vijf gamers naar
de sprookjeswereld om dat duidelijk
te maken en hen te leren om weer te
fantaseren en te spelen. En gelukkig
lukt dit zodat Sneeuwwitje, Hans en
Grietje, Doornroosje, De Drie Bigge-
tjes en de Boze Wolf, De Prinses op
de Erwt, Assepoester, Vrouw Holle
en heel veel andere sprookjesfiguren
weer terugkeren naar de Sprookjes-
wereld.
De sfeer zit er direct goed in. Wat
tijdens de repetitie nog rommelig
leek, loopt op deze dag gladjes. Het
podium wordt goed gebruikt, de spe-
lers gaan moeiteloos links of rechts
van het podium op en af. Zelfs van
achteruit de zaal komen de spelers
op, zoals de boze stiefmoeder en de

Groot evenement rondom
heropening centrum Vorden

Vorden - Na de werkzaamheden is het nu tijd voor een feestelijke dag
voor de hele bevolking. Op zaterdag 31 mei zullen de nieuw ingerichte
straten plaats bieden aan veel uiteenlopende activiteiten. De groep
vrijwilligers die de stichting Van Vorden Voor Vorden vormt, heeft
veel werk verzet om voor iedereen een aantrekkelijk programma te
maken met sport, muziek, kunst, ambachten en historie. De komende
weken zal steeds een van de straten in de schijnwerpers staan en nu
is dat, na de Raadhuisstraat en de Zutphenseweg, deel 3: Centrum van
Vorden. Het centrum van Vorden wordt op zaterdag 31 mei helemaal
omgebouwd tot het 'Montmartre van Vorden'.

Maar liefst 26 amateurkunstschilders
uit Vorden krijgen een plek rondom
het gazon en het Staringbeeld. Met
hun schildersezel of aan een tafel-
tje laten ze hun creativiteit zien. De
technieken variëren van olieverven,
aquarelleren, tekenen enzovoort. Ook
de onderwerpen zijn zeer divers: van
bloemen en planten tot landschap-
pen, portretten en dieren. De stijl:
van realistisch tot expressionistisch.
Er is ook een sneltekenares aanwezig
die, weliswaar tegen een vergoeding,
in korte tijd een mooi karikatuur van
u tekent. Bij de kunstschilders staan
grote bouwhekken, waar u de schil-
derijen kunt bekijken die al eerder
gemaakt zijn. Om de Franse sfeer te
benadrukken speelt een accordeonist
tijdens deze happening Franse chan-
sons. Het optreden van deze artiest
wordt u aangeboden door Bistro de
Rotonde. Het hele "Vordens Mont-
martreplein" wordt één grote beleve-
nis van kleur, muziek en creativiteit.
Meer kunst is er te zien wanneer u
langs de verschillende, mooi inge-
richte etalages loopt waar Vordense
kunstenaars van KunstZondagVor-
den hun werk mogen tentoonstellen.
Een grote variatie aan kunstwerken,
die u anders in het centrum van Vor-
den niet ziet. Ook de Vordense gale-
ries zijn deze dag open en nodigen u
uit om binnen te lopen en de bijzon-
dere collecties te bekijken. In de N.H.
Kerk komt het Heiligenbeeldenmu-
seum met een selectie van haar beel-
den naar Vorden. Er is een verrassend
programma met kleuren, klanken en

muziek met José van der Staak en het
trio Sans Retouche, met pianomuziek
van het Klavier en zang-van het Vor-
dens Mannenkoor.

Marktplein
Op het marktplein staan 4 kramen,
waar iedereen meubelen kan oppim-
pen. Kleine stoelen, krukjes, tafel-
tjes en kastjes (beschikbaar gesteld
door de Vordense veilingcommissie)
staan voor u klaar voor een compleet
andere look. Verf, sjablonen en be-
schermkleding liggen al gereed. U
kunt uw eigen meubeltje(s) uitkie-
zen, oppimpen en naderhand koste-
loos meenemen naar huis. Mocht het
meubelstuk nog niet droog zijn, dan
wordt het voor u bewaard en kunt
u het de volgende maandag, 2 juni,
komen ophalen. Informatie krijgt u
van de begeleiders die hier de hele
dag paraat staan. Voor de liefhebbers
van het schaakspel ligt er een enorm
schaakbord van 400 x 400 cm met
grote schaakstukken bij het Mees-
tershuis. Daar zijn twee schaakmees-
ters aanwezig om u uit te dagen voor
een partijtje schaak. Leuk om naar te
kijken, maar nog leuker om het zelf
te spelen.

Middeleeuwse taferelen
Het plein tegenover Hotel Bakker
(Dorpsstraat) zal omgetoverd worden
tot een arena voor kinderen, geheel
in het teken van de Middeleeuwen.
Kinderen kunnen zich hier de hele
dag vermaken. Ridder Roderick komt
rechtstreeks vanaf Kasteel Het Hack-

fort naar het plein en zal samen met
Berend van Hackfort riddergevechten
demonstreren, gewapend met harnas
en echte zwaarden geven ze de kinde-
ren zwaardvechtlessen. Je kunt leren
om te vechten als een echte ridder.
Wie wil en durft kan samen met rid-
der Roderick het gevecht aan tegen
Berend van Hackfort. Ook Mr. Van-
diol de vuurspuwer komt. Hij komt
rechtstreeks van een middeleeuwse
markt en spuwt vlammen van wel 10
meter. Hij eet vuur en maakt sierlijk,
dansende bewegingen met vuurbal-
len. Wie net zo stoer is als de ridders
Roderick en Berend kan leren hand-
boogschieten. Medewerkers van Free-
Wheel Sport en Recreatie Vorden
gaan de kinderen leren handboog-
schieten. Ook het drijven van ganzen
is een unieke vorm van vermaak voor
jong en oud. Jurgen Baan, de bekende
ganzenhoeder zal met zijn ganzen
door het publiek lopen en laat jong
en oud kennis maken met de tamme
ganzen. Kinderen mogen de ganzen
uit de hand maïs voeren. Met hulp
van enkele ganzenhoeders kunnen
de ganzen door een menseüjke tun-
nel lopen.
De middeleeuwse muziekgroep de
Slag en de Stoot zorgt voor gepaste
muzikale creativiteit, zij zorgen voor
een bijzondere sfeer met hun mid-
deleeuwse kleding en muziek. Met
vrijwillige Middeleeuwers kunnen
de kinderen hun creativiteit botvie-
ren door het ontwerpen van middel-
eeuwse schilden en jonkvrouwhoe-
den. Van oude fietsbanden kunnen
de kinderen middeleeuwse kettingen
met medaillons maken. Verder kun-
nen ze zich naar wens laten schmin-
ken. Als je trek krijgt van al deze acti-
viteiten dan kan je bij ridder Obe een
broodje bakken.

Natuurmonumenten
Ook de Vereniging Natuurmonumen-
ten afdeling Vorden staat paraat. Dit
is een onafhankelijke vereniging die
landschap, natuur en cultuurhisto-
rie veilig stelt, door gebieden aan te
kopen, te beheren en te beschermen.
Voor nu en in de toekomst.Natuur-
monumenten wil de kinderen dich-
ter bij de natuur brengen door mid-
del van meerdere activiteiten. Bij de
medewerkers van Natuurmonumen-
ten kunnen kinderen creatief met de
natuur bezig zijn.

Tot slot in wordt in de Dorpsstraat
nog beroep gedaan op uw creativiteit.
Villa Zilverlinde organiseert vanaf
een steiger een laken beschilderen en
de Vordense horeca wil graag wan-
den origineel beschilderd hebben en
stelt die hier op. Materiaal is aanwe-
zig. Kan het mooier worden? Vorden
slooft zich uit voor Vorden; het mot-
to blijft "Van Vorden Voor Vorden".

zeven dwergen. De vaart zit er goed
in. Aan de kostuums is zichtbaar aan-
dacht geschonken; er is geen twijfel
over welk sprookjesfiguur uitgebeeld
wordt. De liedjes zijn een mix van
bewerkte hedendaagse popmuziek,
zoals de 'Cupsong' tot oude klassie-
kers uit onder andere 'The Sound
of Music', 'Hamelen' en natuurlijk

'FAME'. Van swingende songs die
door alle kinderen worden gezon-
gen en waarbij de handjes op elkaar
gaan, naar een dampende beat door
stoere dwergen tot sololiedjes of een
intiem duet. Het hele verhaal is door-
spekt met leuke (visuele) grapjes. Het
wekt bij het publiek vaak een lach
op en heel af en toe en traan. Het
decor bestaat uit een groot doek met
daarop een prachtig sprookjeskasteel
in een evenzo mooi sprookjesbos. De
verschillende achtergrondgeluiden

nemen het publiek moeiteloos mee
in het verhaal zonder verdere decor-
stukken.
Na twee uur zit de voorstelling erop
en klinkt een daverend applaus. Alle
enthousiaste spelers zijn zichtbaar
opgelucht en blij met de staande ova-
tie. De eerste grote uitvoering van
musicalschool Fame is zondermeer
een succes!

Voor meer informatie zie de website
www.musicalschoolfame.nl.
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Open Tuindagen op de Wildenborch
Vorden - De tuinen van de Wil-
denborch zullen zaterdag 17 en
zondag 18 mei tussen 10.00-17.00
uur voor het publiek geopend
zijn. Deze tuin in Engelse land-
schapsstijl kan slechts enkele ke-
ren per jaar worden bezocht. Er is
een route uitgezet langs alle bij-
zondere elementen van de tuin,
zoals de prachtige monumentale
beeldencollectie die gedurende
de komende twee jaar in oude
glorie wordt hersteld.

Maar ook de eeuwenoude bomen (zo-
als de meer dan 200 jaar oude liba-
nonceder), de zichtlijnen en de kleu-
rig bloeiende borders worden onder
de aandacht gebracht. Langs diezelf-
de route speelt een kabouterverhaal
over koning Sassafras, dat speciaal
voor de kinderen wordt geschreven.
Onderweg wordt de wandelaar ver-
rast door verschillende kunstwerken
die te maken hebben met het festival
"De Tuin der Lusten" dat op 15 tot en
met 18 mei, 's avonds op de Wilden-
borch plaatsvindt. Zo ontmoet men
de 'Wuivende Wijven', 'Blinkende
Beelden', 'De Wildenborchse Water-
opstand' en 'Zichtlijn Nirwana'.
Op het voorplein en bij het koets-

huis staat een twintigtal kraampjes
met locale streekproducten, zoals:
Achterhoekse wijn, biologische zui-
vel van de Vijfsprong, jams en chut-
neys, honing, asperges, kruidkoek,
echt Italiaans ijs enzovoort. Maar ook
zijn er vaste planten en éénjarigen
te vinden, hosta's, hoeden, natuur-

foto's, originele opbergmappen en
dozen, tafelkleden en handwerken.
Een kleinschalig evenement. In het
recent tot gezellige theeschenkerij
verbouwde koetshuis, zijn diverse
drankjes verkrijgbaar met allerlei
lekkernijen, waaronder de inmiddels
fameuze "Wildenborchers".

Expositie collectie MÊH
Regio - Op zaterdag 17 mei vindt van 14:00 tot 17.00 uur de expositie
plaats van schaapskudde 't Niejboer en Collectief Arnhem Product.
Met de collectie genaamd MÊH, presenteren 18 derdejaars studenten
Product Design van ArtEZ hogeschool voor de kunsten, hun visie op
deze tijd. De presentatie van collectie MÊH door schaapskudde 't Niej-
boer en Collectief Arnhem Product, vindt plaats in schaapskooi Graaf-
sekamp, Werkseveldweg 2 in Warnsveld.

In een tijd waarin duurzaamheid en
het gebruik van natuurlijke materia-
len speerpunten zijn in ons dagelijkse
leven, blijkt er dat voor een natuur-
lijk product als wol geen keten meer
aanwezig is, waarin het basismateri-
aal wol verwerkt kan worden tot een
eindproduct dat aansluit op onze Ne-
derlandse markt. Dit is de aanleiding
geweest voor Schaapskudde 't Niej-
boer om zelfstandig op zoek te gaan
naar mogelijkheden om zelf een ke-
ten te gaan vormen, waar allereerst
de wol van eigen kudde in verwerkt

kan gaan worden en in de toekomst
ook wol van andere schaapskuddes.
Met 300 kilo wol als startpunt zijn
derdejaars studenten Product De-
sign van ArtEZ hogeschool voor de
kunsten onderzoek gaan doen naar
verschillende productie- en verwer-
kingstechnieken om deze wol nieuwe
betekenis te geven. Vanaf de schaaps-
kooi tot aan het verkooppunt hebben
deze studenten het onder de loep
genomen en hebben zij een nieuwe
keten vormgegeven. Er zijn nieuwe
verwerkingstechnieken ontwikkeld

en daaruit is de verfrissende collectie
MÊH ontstaan.
Op zaterdag 17 mei wordt de collec-
tie gepresenteerd vanuit schaapskooi
Graafsekamp, waar de schaapskudde
't Niejboer haar standplaats heeft.
Tijdens deze middag worden de ver-
werkingstechnieken en de collectie
gepresenteerd en toegelicht door de
studenten. Hiernaast zal er interactie
plaatsvinden tussen de bezoekers, de
studenten en de kudde-eigenaren om
gezamenlijk verder vorm te geven
aan deze eigentijdse wolcollectie.
Iedereen die interesse heeft in de
collectie, de nieuwe technieken of
het project is van harte welkom bij
de presentatie van deze verfrissende
collectie. Voor meer informatie, zie
de website: www.collectiefarnhem-
product.nl ofwww.hetniejboer.nl. Of
mail naar: maarten@hetniejboer.nl.

Overzichtstentoonstelling in Galerie
De Burgerij
Vorden - Galerie De Burgerij aan de Zutphenseweg 11 opent zondag
18 mei weer haar deuren met werk van Sonja Brassen, Simone Kee en
Dries Olthof. Om 15.30 uur vindt de feestelijke opening plaats. Sonja
Brassen is een schilder pur sang en breekt door in binnen- en buiten-
land. Ze schildert de wereld om haar heen met een duidelijk eigen
handschrift.

Ze creëert krachtige impressies van
landschappen, luchten, zee, strand en
bos, maar ook van beesten in de wei,
dieren om haar heen of de intimiteit
van de stad. Galerie De Burgerij laat
een gevarieerd aanbod van haar werk
zien. In de galerie is ook een fraaie
collectie halssieraden van glas te zien
van goudsmid en glaskunstenaar

Simone Kee. In de bloemrijke beel-
dentuin achter de galerie exposeert
Dries Olthof zijn ruimtelijke mens-
sculpturen in weerbarstig plaatijzer.
Er staan ook drie hoge windvanen die
Dries Olthof samen met beeldhoud-
ster Gebke Westra speciaal voor de
beeldentuin heeft gemaakt.

De expositie duurt t/m 14 juni en is
tussen 13.00 en 17.00 uur en op af-
spraak geopend. Sonja Brussen zal
31 mei tijdens het heropeningfeest
van het centrum van Vorden voor de
galerie 'en plein air' schilderen. Zie
voor meer informatie: www.deburge-
rij-vorden.nl. In de expositieperiode
vinden diverse kunstroutes in en om
Vorden plaats, zoals de KunstlOdaag-
se Bronckhorst (23 mei t/m l juni, zie
www.kunstlOdaagsebronckhorst.nl)
en de KunstZondagVorden (8 juni,
zie www.kunstzondagvorden.nl). Die
dagen is de galerie vanaf 11 uur ge-
opend.

Zondagmiddagconcert in Vordense dorpskerk
Vorden - Het Staffa-Trio, dat zondagmiddag 18 mei een concert geeft
in de Vordense dorpskerk (aanvang 15.30 uur), bestaat uit: Symone
Boerstoel (viool), Angela Kreeftmeijer (klarinet) en Mark Kreeftme-
ijer (piano). Het trio heeft haar naam verbonden aan het fraaie eiland
Staffa dat aan de Schotse westkust ligt. Het maakt onderdeel uit van
de eilandengroep de Binnen Hebriden.

De beroemde componist Filx Men-
delssohn bezocht het eiland met de
bijzond ?re basalt kolommen en was
zo ondt-r de indruk dat hij zijn be-
kende overture 'de Hebriden' com-
poneerde die in 1832 in London in
Première ging. Het trio vormt een
mooie ?n aparte combinatie van in-
strumeivten. Het programma bestaat
uit composities van Maurice Ravel

(1875-1937), Jan van Hal (1739-1813),
J.B. Loeillet(1660-1728), Darius Mil-
haud (1892-1974) en Hugo Godron
(1900-1971).

Mark Kreeftmeijer is in het dagelijk-
se leven ICT analist maar studeerde
piano aan het Conservatorium te
Utrecht. Tevens studeerde hij aan
de Vrije Universiteit van Amsterdam

Economie. Angela Kreeftmeijer stu-
deerde klarinet en basklarinet aan
het Rotterdams Conservatorium. Zij
speelde o.a. in de Koninklijke Mili-
taire Kapel, het Gelders Orkest en het
Rotterdams Philharmonisch Orkest.
Symone Boerstoel studeerde aan het
Twents Conservatorium en kreeg les
van Jaap van Zweden. Zij regisseerde
diverse grote muziekproducties en
speelt op projectbasis bij orkesten
en musicaUoperetteverenigingen. Zij
geeft regelmatig solo-optredens en
heeft een privé lespraktijk.
Jongeren t/m 16 jaar gratis toegang.
Zie ook:
www.muziekdorpkerkvorden.nl.

Lenteconcert Toonkunst
Plus Zutphen
Zutphen - Vrijdag 16 mei geeft
Toonkunst Plus Zutphen in de
Sint Janskerk een Lenteconcert.
De aanvang is 20.00 uur.

Dan zullen werken van onder meer
Mahler, Brahms, Haydn, Mendels-
sohn, Elgar, Purcell en andere com-
ponisten worden uitgevoerd. Ook

wordt medewerking verleend door
de sopraan Veronique Lamers. Henk
Woudstra zal als solist optreden
in pianowerken van Mendelssohn,
Brahms en Britten. De algehele lei-
ding is in handen van Hans Lamers.
Kaartverkoop bij de koorleden, Music-
All-in te Zutphen en Foto Willemien
te Vorden en 's avonds aan de kerk.

Significant Scènes

Lenneke van der Goot: Fly Zone, tekening

Vorden - Significant Scènes is de titel waaronder drie bevlogen Neder-
landse kunstenaars van formaat, van 17 mei tot en met 29 juni, samen
exposeren in Galerie Agnes Raben in Vorden. Kunstverzamelaar Aart
Eliëns opent de expositie op 17 mei om 17.30 uur. Clara de Mik omlijst
de opening muzikaal met een klein concert op melodische percussie.

Galerie Agnes Raben, Nieuwstad 20
in Vorden is tijdens exposities open
op vrijdag, zaterdag, zondag en
maandag van 11.00 tot 17.00 uur en
op afspraak (tel. 0575-551647).

De drie kunstenaars
Frode Bolhuis (1979) toont een serie
kleine, innemende maar ook merk-
waardige beelden van mens- en
dierfiguren in brons, soms gecombi-
neerd met andere materialen. Voor
beeldhouwer Frode Bolhuis staat
zijn persoonlijke zoektocht naar zijn
ware identiteit centraal en hij werkt
daarom puur intuïtief: "Ik weet nooit
precies wat er komen gaat. Het beeld
ontstaat terwijl ik er aan werk en ik
volg het met verwondering."

Lenneke van der Goot (1979) is een
rastekenaar. In haar nieuwste kleine
en levensgrote tekeningen op papier,
wisselen beelden van kuddes en groe-
pen zich af met tekeningen van die
ren en individuen. Al tekenend, gum-
mend, plakkend snijdend en kras-
send, schept zij wonderlijke nieuwe

werelden en gebeurtenissen waarin
gevoel voor richting ontbreekt en
anonieme figuren de hoofdrol spelen.
Marianne Roodenburg (1955). Als
kind van een expat bereisde Rood-
enburg de continenten. Zoveel bewe-
ging en onrust heeft zij later nooit
meer geambieerd. In tegendeel, Mari-
anne Roodenburg heeft een fascinatie
voor de dingen die stil staan: huizen,
gebouwen, bouwsels. Roodenburg
fotografeert tijdens haar lange wan-
delingen door verschillende steden
en dorpen facetten van bebouwing,
op zoek naar de universele kenmer-
ken in al hun diversiteit. In het ate
h'er worden deze foto's gebruikt als
bron voor bijna abstracte ruimtelijke
schilderijen in olieverf. In Significant
Scènes presenteert Roodenburg een
verrassende wandinstallatie van haar
nieuwste werk.

Tijdens de KunstlOdaagse Bronck-
horst 2014 (van 23 mei t/m l juni) is
de galerie alle dagen open. Voor meer
informatie, zie de website:
www.galerieagnesraben.nl.

Vorden - De Barden van Bronckhorst speelden afgelopen vrijdagavond
voor een goed gevulde zaal van Theater Onder de Molen. Arjan Ver-
schuur gaf aan dat dit zijn laatste openbare optreden met de Barden
zou worden. Via de inmiddels bekende formule traden de Barden één
voor één voor het voetlicht met wederom prachtige eigen geschreven
songs.

Heel speciaal waren echter de num-
mers die de Barden met z'n drietjes
deden. Hun stemmen klinken goed
bij en met elkaar. Mees (Merel van
Laken) en Gery Groot Zwaaftink zul-
len zeker nog optredens blijven ver-
zorgen, apart en wellicht ook samen.
Arjan gaat zich meer richten op zijn
andere passie en zal vast in huiselijke
kring nog blijven zingen en gitaar-
spelen. Het publiek had een heerüjke

afwisselende avond en ging met een
goed gevoel naar huis. Josée van der
Staak maakte aan het begin van de
avond bekend dat Eelco Schuijl vanaf
15 juni de programma's in TOM zal
programmeren. Op 25 mei wordt er
in TOM een Keltische middag gehou-
den met de groep "Oadhan" ( Ierse
en Schotse folksongs) Daarvoor kan
men alvast via de webstek www.tom-
vorden.nl reserveren.
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KUNST EN CULTUUR
Zwarte Cross 2014: vier nieuwe podia,
tuktuks en Achterhoeks kinderboek
Lichtenvoorde - De Zwarte Cross 2014 telt meer podia en meer pro-
gramma dan ooit. De 18de editie van het jaarlijkse evenement presen-
teert onder andere acht nieuwe kroegen op het festivalterrein en de
camping, een kinderboek in het Achterhoeks, vier nieuwe crossklas-
sen en vier nieuwe podia waarmee het totale aantal speelplekken op
26 komt. De Zwarte Cross 2014 vindt plaats op 25, 26 en 27 juli.

Vorig jaar trok het festival meer dan
160.000 mensen naar het Achter-
hoekse Lichtenvoorde. "De camping-
gasten zijn mijn eregasten!", aldus
festivaldirectrice Tante Rikie. Voor
deze bezoekers begint het festival al
op donderdagmiddag, iedere avond
kunnen zij het langste doorfeesten
en daarnaast worden ze getrakteerd
op een reeks exclusieve optredens van
nationale en internationale artiesten.
Komende editie wordt de camping
ook uitgebreid met een extra badhuis,
vier buurtcafés en er zullen tuktuks
rondrijden voor de campinggasten.

Achterhoeks Kinderboek
In samenwerking met kinderboeken-
uitgeverij Kluitman geeft de Zwarte
Cross het Achterhoeks kinderboek
uit. De uitgave bevat een twintigtal
verhalen, strips en gedichten van
evenzoveel auteurs, waaronder A.L.
Snijders, Elle Bandita, Jeffrey Spal-
burg, Fred Diks en Andre Manuel.
Het boek is voor het eerst te koop op

de Zwarte Cross 2014 voor een prijs
van 10 euro.

Soul, funk en een gaybar!
'Roadhouse' zal één van de nieuwe po-
dia zijn. Een plek waar de betere nati-
onale en internationale underground
rock bands zullen optreden in een
schuur voor een publiek van een paar
honderd man. Bijna ieder genre was al
vertegenwoordigd op de Zwarte Cross,
maar een plek voor soul en funk was
er nog niet. Daar komt in 2014 ver-
andering in met 'Club Boogaloo'. Een
prachtige circustent waarin soul en
funk bands zullen optreden en DJ's
tot in de kleine uurtjes platen zullen
draaien. De Theaterweide is inmiddels
niet meer weg te denken bij de Zwarte
Cross. Een nieuwe podium voor indie
en alternatieve muziek wordt aan
deze weide toegevoegd. Metalcafé 'De
Baterbar', gaycafé 'De Kast' (Kom d'r
uut!) en 'Café Harder!' (een stamkroeg
met livemuziek voor de leden van de
Zwarte Cross Fanclub 'Harder!') zijn

nieuwe plekken voor gelijkgestemden
op het festivalterrein.

Nieuwe crossklassen: Kleuter-
klasse, MotoGP en Bed Peace
Voor het eerst in de geschiedenis van
de Zwarte Cross mogen deelnemers
jonger dan 16 jaar meecrossen bij
een klasse op inschrijving: de Kleu-
terklasse. De MotoGP klasse, inclusief
pitspoezen en -katers, is geïnspireerd
op de koningsklasse in de wegrace-
rij bekend van rijders als Valentino
Rossi en Mare Marquez. Op de Zwar-
te Cross racen deelnemers natuurlijk
door het zand! In de Bed Peace klasse,
naar voorbeeld van John Lennon en
Yoko Ono, crossen deelnemers al lig-
gend op een gemotoriseerd bed over
de Lichtenvoordse Schans.

Kaarten voor de Zwarte Cross zijn te
bestellen via www.zwartecross.nl en
te koop bij alle vestigingen van Pri-
mera. De organisatie adviseert om
niet te lang te wachten met het be-
stellen van kaarten. Zowel de cam-
ping, de zaterdagkaarten en de zon-
dagkaarten zijn al meerdere malen
uitverkocht geweest en Kampeerho-
tel' Grasnapolsky' is inmiddels volge-
boekt. Daarnaast zijn de kaarten tot l
juni goedkoper dan aan de dagkassa.

Open dagen zorg- en recreatieboerderij
de Bult

Toldijk - Op vrijdag 16 mei, zaterdag 17 mei en zondag 18 mei is
iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen op de zorg- en
recreatieboerderij.

De koffie/thee en ranja met wat lek-
kers staat klaar vanaf 10.00 uur en
het zal doorgaan tot 17.00 uur.
Tijdens de open dagen zijn er van al-
lerlei activiteiten te doen, zoals koe
melken, een broodje bakken en een
speurtocht over het terrein. Er is veel
informatie te verkrijgen en er is een
Powerpoint presentatie te bekijken.
In het kader van de veranderingen in
de zorg, is het zeker de moeite waard
een kijkje te komen nemen om in-
zicht te krijgen in de mogelijkheden
van de boerderij. Mensen die willen
reïntegreren kunnen een plek vinden
op de boerderij, evenals vrijwilligers,
deelnemers met een pgb, maar ook
deelnemers met zorg in natura. Wie
geïnteresseerd is in de mogelijkhe-
den van de Bult, graag eens rond-
kijkt of meer wil weten, dan zijn de
open dagen daarvoor een geschikt
moment. Bellen, mailen of schrijven
kan met Harriët Hiddink, Beekstraat
13, 7227 NC Toldijk, tel: 0575-451305,
info@zorgboerderijdebult.nl

BoekStart bijeenkomst
in bibliotheek Zelhem

Spalstraat 3 • Hengelo (Gld.)

Vrijdag 16 mei

Finale Hengels*
Ambassy

Zaterdag 17 mei

Zelhem - Op woensdagmorgen 21
mei is van 10.00 tot 11.00 uur de
eerste BoekStart bijeenkomst in
bibliotheek Zelhem. BoekStart is
een programma dat het lezen met
zeer jonge kinderen bevordert én
ouders met jonge kinderen laat ge-
nieten van boeken.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen, die
op jonge leeftijd in aanraking komen
met boeken, een grotere woordenschat
hebben. Kinderen die regelmatig wor-
den voorgelezen beginnen met een
voorsprong aan hun schoolcarrière.
Samen een boekje kijken, plaatjes aan-
wijzen en benoemen, versjes leren,
verhaaltjes vertellen en ernaar luiste-

ren, versterkt de band tussen ouder en
kind. Tijdens de bijeenkomsten wordt
voorgelezen, gezongen en gespeeld. De
bijeenkomst is bedoeld voor ouders en
hun kinderen. Veel ouders worden al
per mail uitgenodigd, omdat zij hun
baby hebben aangemeld als lid van de
bibliotheek.

Ook als uw baby of peuter nog geen lid
is van de bibliotheek, bent u van harte
welkom. De bijeenkomst is gratis. Het
adres is: Bibliotheek Zelhem, Burg. Rijp-
strastraat 4. Of kijk op onze website:
www.bibUotheekwestachterhoek.nl
Boekstart is een landelijk project waarin
consultatiebureau, gemeente en biblio-
theek samenwerken.

POP WOL

Zang- en ontmoetingsdienst
Achterhoek
Zelhem - Stichting De Opdracht
heeft op zondagmiddag 18 mei
een zang- en ontmoetingsdienst
georganiseerd in Zelhem.

Dit zal plaatsvinden in Cultureel
centrum De Brink, Stationsplein 12
(ingang via de parkeerplaats aan de
achterzijde).

In deze samenkomst die om 16.00
uur begint, hoopt Ds. Piet Passchier
uit Veenendaal voor te gaan. Ook zal
het Gospelkoor Inspiration Vorden
medewerking verlenen. De toegang
is gratis en na afloop is er koffie.
Voor meer informatie:
tel. 0314-622878 of kijk op:
www.stichtingdeopdracht.nl

Een weekend vol activiteiten voor jong en oud
Het Agrarisch Verleden Herleeft
Toldijk - De Oude Trekker en
Motoren Vereniging (OTMV) afde-
ling Gelderland houdt op 17 en
18 mei, voor de 26ste maal, het
evenement 'Het Agrarisch Verle-
den Herleeft'. Dit vindt plaats bij
Vleesboerderij Garritsen, Wolf-
straat 5 in Toldijk.

Dit weekend wordt de historie van
de landbouwmechanisatie vanaf be-
gin 1900 tentoongesteld. Aan de be-
zoekers worden tal van stationaire
motoren, werktuigen en tractoren
getoond. Er wordt gedemonstreerd
hoe het er vroeger aan toe ging. Deel-
nemers komen vanuit binnen- en

buitenland. De officiële openings-
handeling van het evenement vindt
op zaterdagmorgen omstreeks 10.00
uur plaats door Bennie Jolink en Ben-
nie Migchelbrink, boerenrockers van
Normaal. Er zijn vele activiteiten. Eén
daarvan is de oldtimer trekkertrek,
dat zal spectaculaire beelden opleve-
ren voor de deelnemers én de bezoe-
kers. Ook voor de jeugd zijn er tal van
activiteiten zoals klimmen en dansen.
Het evenement is van 10.00 tot 17.00
uur. OTMV Gelderland steunt tijdens
dit weekend het Nationaal MS fonds.

Voor meer informatie kijk op
www.otmv-gelderland.nl

Workshop KunstKring Ruurlo
Creatief aan de slag met
driftwood

Deelnemers aan de workshop driftwood gaan na afloop naar huis met hun eigen schilderij
ofhertenkop.

Ruurlo - KunstKring Ruurlo blijft ook de komende maanden actief
met workshops en het Open Atelier. Nieuw is de workshop driftwood,
in het Nederlands: drijfhout. Het gaat hier om hout dat speciale eigen-
schappen heeft gekregen doordat het langere tijd in het water dreef,
aan de kust lag en onderhevig was aan de werking van getijden, wind
en golven. Het leent zich daardoor voor het maken van bijzonder cre-
atieve kunstwerken. Deelnemers aan de workshop nemen na afloop
hun eigen kunstwerk in de vorm van een schilderij of een hertenkop
van driftwood mee naar huis.

Disco A/ Antonie REAGEREN OP HUN ARTIKEL IN CONTACT?
N A T U U R L I J K 01' WWW.CONTACT.NL

Tijdens de workshop in t Kulturhus
in Ruurlo leren de deelnemers van Ri-
kie Besseling hoe ze van drijfhout een
decoratieve hertenkop of een schilde-
rij kunnen maken. Het proces begint
met het maken van een mal. Deze
wordt beplakt met drijfhout met be-
hulp van een lijmpistool. Het resul-
taat is dat men naar huis gaat met
een eigen kunstwerkje, dat zowel bin-
nen als buiten kan worden opgehan-
gen en een mooie decoratieve functie
heeft. De workshop wordt georgani-
seerd op zaterdagmorgen 7 juni van
9.30 tot 13.30 uur in het Kulturhus
in Ruurlo. De kosten bedragen 39
euro (hertenkop) of 49 euro (schil-

derij), inclusief het benodigde drijf-
houtmateriaal, koffie/thee, frisdrank
en iets lekkers daarbij. Belangstel-
lenden wordt aangeraden zich spoe-
dig, doch uiterlijk op 30 mei, aan te
melden bij Lieneke Tanis, tel. (0573)
451245, Femia Kok, tel. (0573) 453090
of, en dat heeft de voorkeur, via het
e-mailadres cursusadministratie@
kunstkringruurlo.nl. Bij aanmelding
graag meteen doorgeven of u een her-
tenkop of een schilderij wilt maken.
De workshop gaat alleen door bij vol-
doende belangstelling. Op de website
www.kunstkringruurlo.nl staat meer
informatie met een aantal foto's van
kunstwerken in drijfhout.
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Stichting Samenwerken
Welzijn Bronckhorst

Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst:
Burg. van Panhuysbrink Ie, 6997 AA Hoog-Keppel
Ineke Bijsterbosch, stafmedewerker
Telefonisch: maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30 uur
Tel.: 06-10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl
Website: www.sswb.nl

Stichting Welzijn Steenderen:
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Bezoekadres: De Bongerd l, 7221 CR Steenderen
Ineke Bijsterbosch, welzijnsadviseur
Inloop en telefonisch spreekuur: maandag tot en met donder-
dag van 9.00 tot 10.00 uur.
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak
Tel. 0575-450029.

E-mail: welzijnsteenderen@sswb.nl
Website: www.welzijnsteenderen.nl

Stichting Welzijn Drempt Hummelo & Keppel:
Burg. van Panhuysbrink Ie, 6997 AA Hoog-Keppel,
tel: 0314-380232.
Bereikbaarheid kantoor: dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur,
donderdag van 12.00 tot 14.00 uur.
Esther Staal, welzijnsadviseur
Inloop en telefonisch spreekuur: dinsdag van 9.00 tot 10.00
uur en donderdag van 12.30 tot 13.30 uur.
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl

Stichting Welzijn Hengelo:
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo,
tel: 057S465281, mobiel: 06-10727474
Ans Vermeulen, welzijnsadviseur
Inloop en telefonisch spreekuur: maandag, woensdag en
vrijdagvan 10.45 tot 12.45 uur
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: a.vermeulen@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden:
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.
Tel. 0575-553405 of 06-22929630
Wilma Berns, welzijnsadviseur
Inloop en telefonisch spreekuur: maandag tlm donderdag van
9.00 tot 11.00 uur
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: w.berns@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl

Stichting Welzijn Zelhem
Oranjehof: Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem.
Tel. 0314-622074 of 06-13280466.
Paul Tiggeloven, welzijnsadviseur
Inloopspreekuur Oranjehof: ma t/m do van 8.30 tot 10.00 uur
Inloopspreekuur De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem:
elke 2e maandag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.
Inloopspreekuur Protestantse kerk, Dorpsstraat 19, Halle:
elke tweede woensdag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl
Website: www.welzijnzelhem.nl

BRONCKHORST
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Stichting Samenwerken
Welzijn Bronckhorst

De agenda
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben met ouderen
onder elkaar te zetten. Wilt u uw evenement ook op de agenda plaatsen? Neem dan contact op
met: Ineke Bijsterbosch, tel. 06 10687320.

Datum Activiteit
13-05 Alzheimercafé, diverse onderwerpen
14-05 Ons Contact: reisje, bestemming onbekend
14-05 SWSteenderen: kaarten
15-05 Bejaardenkring Vorden: div. onderwerpen
18-05 Geloofsgemeenschap Steenderen: start

jubileumjaar, fietstocht of iets dergelijks
18-05 Stichting Oranjefeest Toldijk: fietstochten
20-05 SWSteenderen: schoenverkoop
21-05 ANBO Hengelo/Steenderen:

busreis naar Ooijpolder
21-05 SWSteenderen: bingo
22-05 KBO IJsselsenioren: autotocht
22-05 Zonnebloem: Rollover Bronckhorst

23-05 Zonnebloem: Rollover Bronckhorst
23-05 Parel van Baak: start Kunsttiendaagse
24-05 Zonnebloem: Rollover Bronckhorst
24-05 ANBO Zelhem: rijbewijskeuring
24-05 ANBO Zelhem: rijbewijskeuring
27-05 SWVorden/GGNet: geheugenspreekuur
28-05 ANBO Hengelo/Steenderen: fietsmiddag
02-06 "SWVbrden: Vriendschap 55+ koffieochtend

Plaats
Borghuis, Doetinchem

De Bongerd, Steenderen
Dorpscentrum, Vorden

Steenderen
De Bremer, Toldijk
De Bongerd, Steenderen

De Bongerd, Steenderen

Stedelijk Vakcollectief,
Zutphen
Sporthal, Wichmond
Kerk, Baak
Gemeentehuis, Hengelo
Oranjehof, Zelhem
De Wehme, Vorden
Dorpscentrum, Vorden
Wolbrink, Hengelo
Dorpscentrum, Vorden

Tijd
19.30 uur

19.30 uur
14.15 uur

13.00 uur
14.00 uur

19.30 uur

18.30 uur
18.30 mu-

il.00 uur
06-27594051
0575-550806

10.00 uur
14.00 uur
10.00 uur

Geheugenspreekuur
Geheugensteuntje: geheugenspreekuur op dinsdag 27 mei van 10.00 tot 11.00 uur in
het Dorpscentrum in Vorden. Voor iedereen die zich zorgen maakt over het eigen ge-
heugen of het geheugen van een ander. Een medewerker van GGNet doet een eventu-
eel testje en bekijkt met u of de geheugen-iproblemen 'normaar zijn, of dat het toch
beter is een arts te raadplegen. U kunt vrij binnen lopen.

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

Fietstocht
Het bestuur van de Stichting Oranje Feesten Toldijk organiseert dit jaar op 18 mei haar
jaarlijkse fietstocht voor jong en oud. Er zijn routes van ca. l O km en ca. 30 km uitge-
zet. Beide tochten starten tussen 13.00 en 14.30 uur bij Den Bremer. Hier is tevens het
eindpunt. Inschrijfgeld is voor fietsende kinderen tot en met 12 jaar € 5,- oudere jeugd
en volwassenen € 7,50. Dit bedrag is inclusief een consumptie tijdens de pauze en een
naturel pannenkoek bij Den Bremer aan het eind.

l/VegWijZei

Stichting Welzijn
Zelhem

Onderstaande activiteiten vinden plaats in de Oranjehof, Prinses Beatrix-
straat 41 Zelhem
Kijk ook op de website van Stichting welzijn Zelhem. www.welzijnzelhem.nl

Koffieochtenden. U bent van harte welkom op maandag en donderdagochtend van 10
tot 11 uur in de Oranjehof. SOOS-middag. Wekelijks op maandagmiddag van 13.30 tot
16.30 uur SOOS-middag van Noodhulp. Voor inlichtingen: op werkdagen van 9 tot 10
uur tel. 06-51765315. Bingo (Ie dinsdag van de maand) 3 juni in de Oranjehof aanvang
19.30 uur. Elke dinsdag is er een activiteitenavond. Men kan allerlei spellen spelen
o.a. koersballen, kaarten, rummikub, sjoelen. Daarnaast kunt u gezellig samen koffie-

drinken en een drankje nuttigen. U bent van harte welkom.
Aanvang 19.30 uur.

Fietsgroep Welzijn Zelhem
Fietsen is weer gestart, afstanden tussen de 15 en 25 km.
Dagtocht 45-50 km. Dinsdag 13-5 >25 km. Donderdag 22-5
>25 km. Jubileumtocht, dinsdag 27 mei >15 km, 5 juni >25
km, 10 juni >15 km. Contactpersonen, Han en Gerrie Til, te
lefoon: 0314-625536. Mob. 06-49135536.

Huifkarrentocht
21 juni aanvang 14.00 uur. Oranjehof. Onkosten € 5,- (incl.
koffietafel). Opgave en afrekenen voor 13-6 bij vrijwilligers
van de Oranjehof of tel. 0314-622074. Er kunnen maximaal
30 personen mee.

Barbecue
5 juli aanvang 16.00 uur in de Oranjehof. Onkosten € 15,-.
Opgave en afrekenen voor 30 juni bij de vrijwilligers van de
Oranjehof of tel. 0314-622074.

Fit door bewegen
Bewegingsactiviteiten met een lage drempel. Eigen bijdrage
€ 10,- per maand.
Locatie: Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41, Zelhem. Dins-
dags van 9.15 tot 10.00 uur en van 11.00 uur tot 11.45 uur.
Locatie : Dorpshuis De Korenaar Halle. Maandags van 10.30
tot 11.15 uur.

Aqua Sportief
Bewegen in het water. Eigen bijdrage €12,- per maand.
Maandag: 13.30-14.30 uur en van 14.30-15.30 uur. Beide in
zwembad De Brink Zelhem.
Opgave/informatie via Paul Tiggeloven, telefoon 0314-622074
of 06-13280466. Mailen kan ook: p.tiggeloven@sswb.nl

Open tafel/gezamenlijke maaltijden
Eenmaal per 2 weken gezamenlijk een warme maaltijd ge-
bruiken op de vrijdag. Begintijd 17.00 uur, eindtijd rond
18.30 uur. Locatie: Oranjehof. De prijs voor een maaltijd be-
draagt € 8,-. Drankjes worden apart afgerekend. Wilt u mee-
eten (ook als u maar af en toe mee wilt eten) dan kunt u zich
aanmelden. Telefoon 0314-622074 of 06-13280466. U kunt
zich ook inschrijven als u in de Oranjehof komt. Data Open
tafel: 16 mei, 30 mei, 13 juni en 27 juni.

Notarisspreekuur 21-05-2014
ledere derde woensdag van de maand houdt een (kandidaat-)
notaris van Notariskantoor Blankestijn gratis spreekuur in
de Oranjehof van 10.00 tot 12.00 uur. Wilt u gebruik maken
van dit spreekuur, dan kunt u hiervoor een afspraak (van 20
minuten) maken bij de welzijnsadviseur de heer P. Tiggel-
oven, telefoonnummer 0314-622074 of 06-13280466 of per
mail p.tiggeloven@sswb.nl

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

Zelhemse kunstenaars exposeren in de Oranjehof
Expositie van schilderwerken van Ben van den Berg uit Zel-
hem. Openingstijden van de expositie maandag en donder-
dag van 10 tot 11.30 uur en tijdens de activiteiten die u be-
zoekt.

Rijbewijskeuring voor personen van 75 jaar en ouder
De ANBO afdeling Zelhem kan deze keuring voor u regelen.
De keuringen worden gehouden in de Oranjehof, Pr. Beatrix-
straat 41 Zelhem. Voor 2014 zijn gepland 24 mei en 28 juni.
U kunt zich voor deze keuring aanmelden via telefoon 06-
27594051. Belt u dan uitsluitend tussen 18.30 en 20.00 uur.
Voor overige informatie over de ANBO zie website www.wel-
zijnzelhem.nl Link ANBO.

DREMPT, H&K
Stichting Welzijn
Drempt, Hummelo & Keppel

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

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

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

Zomerfeest zaterdag 19 juli
Stichting Welzijn organiseert in de tuin van het Gezond-
heidscentrum te Hoog-Keppel een gezellig zomerfeest met
üve muziek op zaterdag 19 juli van 14.00-16.30 uur. Inwo-
ners van Drempt, Hummelo en Keppel zijn van harte wel-
kom. Schrijf alvast de datum in uw agenda nadere informa-
tie volgt.

Jeu de Boules spelen
Houdt u van een buitenactiviteit? In Hoog-Keppel ligt voor
het Gezondheidscentrum een prachtig jeu de boulesbaan.
De jeu de boulesvereniging Leuke Boel speelt op afgesproken
tijden. We zijn op zoek naar personen die regelmatig mee
willen spelen. Wilt u kennis maken met jeu de boules Leuke
Boel, informeer bij secr. Gerda van Weerd, tel. 0314-381759.

Welfareochtenden en wie heeft ha nd werk ma t er iaal over?
Het Rode Kruis Welfarewerk in zorgcentrum Hyndendael te
Hummelo is op woensdag van 09.30-11.30 uur. Data: 14+28
mei, 11+2 5 juni. Informatie, bestelling en verkoop: Dinie Tie-
ben tel. 0314-844551.

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

Verder worden er ook activiteiten zoals Fitness, Nordic-Walking,
Koersbal, Tai-Chi-Tao en Rummi-<cub georganiseerd. Voor informatie
hierover kunt u bellen met Stichting Welzijn 0313-380232, wij helpen
u graag verder.
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Vereniging Bomenbelang Bronckhorst
heeft nieuwe voorzitter
Regio - Sinds 6 mei heeft Vereniging Bomenbelang Bronckhorst een
nieuwe voorzitter: Cees van der Jagt (67) uit baak. Hij vervangt Jacques
van Hooijdonk die sinds 2000 de vereniging leidde.

Van 1984 tot 2000 is Van der Jagt
werkzaam geweest als orthopedisch
chirurg en traumatoloog in een zie-
kenhuis in Roermond. In 2000 ver-
huisde hij richting de Achterhoek.
De nieuwe voorzitter vindt de Ver-
eniging Bomenbelang erg belangrijk
want het is meer dan ooit nodig om
bomen te koesteren: "De mens heeft
bomen nodig. Zij zijn de filters van
ons vervuilend maatschappelijk indu-
strieel systeem. Bomen houden fijn
stof vast en filteren koolstofdioxide
uit de lucht, zetten deze vast in het
hout en geven zuurstof af." Daar-
naast zorgen bomen volgens Van der
Jagt ook voor schaduw, hebben ze een
grote esthetische waarde en dienen
ze als geluidsbarrière langs drukke

wegen. Bovendien geven ze beschut-
ting en voedsel aan heel wat dieren.
"Met het beschermen van bomen (en
struiken) houden we met name in
de buitengebieden het coulisseland-
schap van de Achterhoek in stand.
Daarom moeten we bomen koeste-
ren. Hun natuurwaarde, kracht en
kleur zijn bijzonder." Cees van der
Jagt gaat als voorzitter van Vereni-
ging Bomenbelang graag in overleg
met de gemeente Bronckhorst. Vol-
gens hem draagt met name de lokale
overheid een verantwoordelijkheid,
om de leefomgeving van de burgers
op een goede manier te waarborgen.
Voor meer informatie over Vereni-
ging Bomenbelang Bronckhorst, zie:
www.bomenbelang.nl

De nieuwe voorzitter: Cees van der Jagt.
Foto: Hans Thijssen.

Hengelen in de Talentenvijver
Achterhoek naar young professionals
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Achterhoek - Als on-Achterhoeks, zo is het pitchevent Talentenvijver
Achterhoek op 26 juni in de Doetinchemse Club 22-24 wel te typeren.
Ondernemers Jeremy Derksen (21) en Jeroen Salemink (22) laten young
professionals en bedrijven uit de Achterhoek zich in pitches van 5 mi-
nuten op 'spetterende wijze' aan elkaar presenteren. "Aantrekkelijk-
heid, innovativiteit en saamhorigheid van onze prachtige Achterhoek
uitdragen, dat is ons doel."

Een event als deze is broodnodig,
vinden de twee initiatiefnemers. "Er
is in de Achterhoek - op de Pabo na
- geen HBO-instelling of universiteit
en daardoor moeten jongeren die wil-
len studeren de streek uit. Vaak gaan
ze op kamers en keren ze niet meer
terug."
Een ontwikkeling die op den duur
grote sociaaleconomische gevolgen
zal hebben. "De managementlaag
valt weg waardoor het voor bedrijven
niet meer Aantrekkelijk is om zich
hier te vestigen. Daardoor zal ook
het aantal banen voor bijvoorbeeld
MBO'ers afnemen."
Aan zowel talent als aan interessante
bedrijven ontbreekt het in de Achter-

hoek momenteel echter niet. "Er zijn
genoeg hoog opgeleide jongeren en er
zijn ook veel innovatieve en techni-
sche bedrijven."Het is volgens Jeremy
en Jeroen de bescheiden mentaliteit
van beide kanten die er voor zorgt
dat de partijen niet bij elkaar komen.
"Het past niet bij de Achterhoek om
je te laten zien en juist daarom or-
ganiseren wij dit. Het mag best wat
minder nuchter allemaal, het is nu
zelfs noodzakelijk!"
Het event wordt op 26 juni om 14.00
uur op spetterende wijze geopend
door dagvoorzitter Frans Miggel-
brink. Vervolgens worden de hengels
uitgegooid in de Talentenvijver. De
vissen (young professionals van 18-28

jaar die bijna klaar zijn met een HBO/
WO-opleiding of minder dan 5 jaar
geleden zijn afgestudeerd) presente-
ren zich aan de hengelaars (bedrij-
ven) in een korte pitch van maximaal
5 minuten.
Daarna kunnen de young professio-
nals en bedrijven speeddaten in de
Achterhoek Werkt Lounge. "Wij den-
ken dat deze informele manier beter
werkt dan de gebruikelijke beursen
om werknemers en werkgevers met
elkaar in contact te brengen. Met een
borreltje in de hand praat het mak-
kelijker dan wanneer men langs een
rij kraampjes met wat brochures en
flyers wandelt."
De initiatiefnemers hopen dat het de
jongeren veel banen, stages of pro-
jecten oplevert. De vijver wordt om
17.30 uur drooggelegd waarna er nog
tot 19.00 uur tijd is voor een natje en
een droogje.
Voor meer informatie en om aan te
melden, ga naar
www.talentenvijverachterhoek.nl

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

Prisma sluit deuren inloophuis
en slaat nieuwe weg in
Regio - De wereld verandert en
is al lang niet meer dezelfde als
toen het Prisma inloophuis voor
mensen met kanker en hun naas-
ten 18 jaar geleden in Lichten-
voorde is geopend. "Wij passen
onze zorg op de veranderingen
aan. Het inloophuis aan de Lud-
gerhof sluit de deuren en Prisma
biedt na de nazomer complemen-
taire zorg op maat dicht bij die-
gene die het nodig heeft."

Het inloophuis is als een van de eer-
ste in Nederland geopend omdat er
op dat moment niet voldoende mo-
gelijkheden waren voor mensen met
kanker en hun naasten om een luis-
terend oor te krijgen. Inmiddels is
daar veel in veranderd en is het aan-
bod aan complementaire zorg sterk
gegroeid. Zo is er tegenwoordig een
overvloed aan informatie rondom het
ziektebeeld beschikbaar. Alternatieve
therapieën zoals voetmassage, mind-
fullness, yoga en aromatherapie zijn
breed geaccepteerd als algehele on-
dersteuning van het welzijn en wor-
den zelfs in sommige ziekenhuizen
aangeboden tijdens een behandeling.
"Het luisterend oor bieden wij tij-
dens georganiseerde momenten in
een gezellige, sfeervolle gelegenheid.
Rondom «en concreet thema, zoals
bijvoorbeeld 'omgaan met lichame-
lijke klachten' of 'omgaan met angst
en pijn' voeren we onder begeleiding
van onze getrainde gastdames en he-
ren een gesprek, of luistert u gewoon
naar andere mensen. Ontspanning
blijven wij bieden door een aantal
malen per jaar onze populaire ver-
wendag te organiseren waarin men-

sen met kanker en hun naasten een
dagje kunnen ontspannen en kun-
nen genieten van verschillende work-
shops en therapieën, al naar gelang
de wens."
Prisma merkt dat de inloop afneemt,
maar dat de speciale activiteiten zoals
bijvoorbeeld verwendagen die Prisma
biedt, erg populair zijn. Oncologische
zorgverleners geven desgevraagd aan
dat er wel behoefte is aan de laag-
drempelige complementaire zorg die
Prisma biedt. Overigens blijkt deze
behoefte niet alleen bij mensen met
kanker en hun naasten, maar ook bij
mensen met een chronische, levens-
bedreigende ziekte en hun naasten.
Niet bij iedereen is bekend welke
complementaire zorg beschikbaar is
en wat deze voor iemand aan waarde
kan toevoegen. Juist daarin wil Pris-
ma het verschil maken en samen met
u zoeken naar de best mogelijke pas-
sende zorg door op cruciale momen-
ten voor, tijdens of na het reguliere
behandelproces op uw aangeven u te
ondersteunen bij de zoektocht naar
antwoorden op uw (levens)vragen.
Om dit te realiseren werkt Prisma
samen met een groot netwerk van
zorgaanbieders uit het ziekenhuis
en daarbuiten en weet zich gesteund
door branche-organisatie IPSO en
KWF.
Het inloophuis aan de Ludgerhof 2
in Lichtenvoorde is voorlopig beperkt
geopend. Hulpvragen kunnen via e-
mail gestuurd worden of buiten de
openingstijden ingesproken worden
op het antwoordapparaat.
Telefoon: 0544 374567
Website: www.stichting-prisma.nl
E-mail: info@stichting-prisma.nl

Geef je op voor de
Kalveropfokkeuring
Regio - KOC Bronckhorst orga-
niseert voor het zesde jaar de
Kalveropfokkeuring. De kalver-
keuring is bedoeld voor kinderen
vanaf 6 jaar tot 16 jaar die een
tijdje (ongeveer 3 maanden) voor
een kalf willen zorgen. In die pe-
riode komt er tweemaal een jury
aan huis voor een beoordeling.

Kom op 24 mei naar de instructie-
ochtend bij de familie Zents aan de
Ruurloseweg 119 in Vorden. Op deze
ochtend wordt uitleg gegeven wat nu
precies de bedoeling is van de wed-
strijd. Er wordt uitgelegd over onder

andere: het toiletteren, voorbrengen,
kennis over het kalf en de veterinaire
aspecten. Aanvang van deze ochtend
is 10.30 uur. De eindkeuring is op
zaterdag 23 augustus, wederom bij
Camping "de Warnstee" van de fa-
milie Rozendaal aan de Lankhorster-
straat 34 in Wïchmond.

Zijn er vragen of kun je 24 augustus
niet en wil je toch mee doen, geef je
dan op bij: Henny Rietman, tel. 0575
441313 of Gerreke Boschloo, tel. 0313-
631179. Je mag ook een email sturen
naar: kocbronkhorst@gmail.com
Geef je op en doe mee!

Duivenberichten 11 mei
Bronckhorst - Uitslagen van wedvluchten van de vier duivenver-
enigingen in de gemeente Bronckhorst: PV De IJsselbode uit Steen-
deren, PV De Koerier uit Zelhem, PV Vorden en PV Steeds Sneller
Hengelo Gld.

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN
Vanwege het slechte weer werd de
lossing van de duiven van PV De IJs-
selbode Steenderen uitgesteld naar
zondag 11 mei. De duiven werden
gelost in Morlincourt (ca 355 km)
om 8.00 uur bij een harde zuidwes-
tenwind.
De snelste duif maakte een snel-
heid van 124 km per uur en werd
geklokt om 10.51 uur door Ria Lue-
sink. Uitslag: 1. 3. 8. Ria Luesink, 2.
9. en 10 H. Dieks, 4. H. Hulshof, 5.
6. en 7 P. Hendriks.

PV DE KOERIER ZELHEM
Vanwege het slechte weer werden

de 241 duiven gelost op zondag 11
mei in Laon, Noord-Frankrijk. De ge
middelde afstand is 327 km. De win-
nende duif behaalde een snelheid
van ca. 123 km per uur! Uitslag: l
H. Wassink 10:26.42, 2 A. Kamper-
man 10:30.10, 3 Comb. Menkhorst
10:32.40.

PV VORDEN
De eerste midfondvlucht van PV
Vorden over 330 km werd vervlogen
op 11 mei. Lossing in het Franse La-
on. Resultaat was een duo overwin-
ning voor Hans Hoksbergen. Derde
werd Roy Schipper. De snelheid was
meer dan 120 km/uur.

Onderneem leuke activiteiten met The Young Ones
Toldijk/Steenderen - Ben je tussen de 16 en 18 jaar en heb je zin om
één keer per maand iets gezelligs te doen met je leeftijdsgenoten? Dan
is er nu The Young Ones! The Young Ones, een samenwerking tussen
Flophouse Toldijk en Plattelands Jongeren Steenderen, is een groep
enthousiaste jongeren die graag leuke activiteiten wil ondernemen en
andere jongeren wil leren kennen.

Dit jaar staan er verschillende acti-
viteiten op de agenda, zoals: laser-
gamen, klimmen, waterskiën, karten
en het spel crazy 88!
De organisatie is in handen van een
groep enthousiaste vrijwilligers van

Flophouse, de PJS en een aantal jon-
geren zelf.

Om het seizoen goed te beginnen,
wordt er gestart met een superlekke-
re BBQen wel op 25 mei vanaf 16.30

uur in Flophouse. Voor meer infor-
matie over zie onze Facebookpagina:
facebook.com/youngonesbronckhorst
of neem contact op via de mail:
youngones@flophouse.nl
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Wereldkampioen Jefïrey Herlings
kleurt ONK Motocross Harfsen

Harfsen - De ONK Motocross Harfsen combineert op zondag 18 mei
opnieuw motocross van topniveau met plezier voor de hele familie.
Vuurwerk op de baan is gegarandeerd met de komst van tweevou-
dig wereldkampioen Jeffrey Herlings en vele andere wereldtoppers.
Het 'Dagje uit, Dagje Peppelenbos' wordt compleet gemaakt met de
muziek van de Vordense Soppers, gratis crossen voor de jeugd, gave
attracties zoals een reuzestormbaan en een handtekeningensessie met
de crossgiganten.

In 2012 zette Jeffrey Herlings Harfsen
al eens op z'n kop. Niet alleen door
vier van de vier manches op circuit
't Peppelenbos te winnen, maar ook
omdat Nederlands beste motorcros-
ser twee keer het complete veld op
een ronde achterstand wist te rijden.
Nu is de Brabantse geweldenaar terug
om het publiek een weergaloze show
voor te schotelen in de MX 2-klasse.

MX2: Herlings versus de wereld
Het zal in Harfsen vrijwel zeker uit-
draaien op Herlings versus de rest
van de wereld, want weerstand komt
bovenal van buitenlandse GP-sterren,
zoals de Franse leider in het ONK Ro-
main Febvre, Aleksandr Tonkov (Rus)
en GP-coureurs Harri Kullas (Fin),
Brent van Donninck (Bel), Petar Pe-
trov (Bul) en Luke Styke (Aus).
In de MX1 gaat good-old Mare de Reu-
ver aan kop. In Harfsen zal tegengas

komen van landgenoot en nummer
twee in de tussenstand Ceriel Klein
Kromhof (vorig jaar winnaar van de
open klasse), meervoudig Nederlands
kampioen Herjan Brakke, voorma-
lig wereldkampioen Tyla Rattray uit
Zuid-Afrika en de ervaren Belg Joel
Roelants. Het 20-jarige talent Riek Sa-
tink, lid van de club in Harfsen, kan
ook zomaar voor een verrassing gaan
zorgen. De 16-jarige Davy Pootjes is
opgenomen in het fabrieksteam van
KTM en geeft voorlopig de toon aan
in de 125cc. Tegenstand komt van
twee andere talenten: Max Engelen
en Bas Vaessen. De 85cc-klasse van
het ONK is de afgelopen seizoenen
een talentenkweekvijver gebleken.
De tussenstand na 3 wedstrijden:
liefst 7 buitenlandse talenten neste-
len zich in de top 10. Met Riek Elzin-
ga (4e) en Roan van Moosdijk (5e) doet
ook Nederland goed mee.

Reiger Junior Riding Experience
Met dank aan Reiger Suspension, de
vermaarde schokdemperspecialist
uit Hengelo (Gld.), kan jeugd van 5
tot 12 jaar opnieuw gratis de sensa-
tie van motocross meemaken tijdens
de Reiger Suspension Junior Riding
Experience Motor, beschermende
kleding en helm staan klaar voor de
jeugd, inclusief professionele bege-
leiding. De kids kunnen bovendien
lekker los gaan in de speelweide met
enorme survivalbaan en klimtoren,
draaimolen, springkussen en andere
gave attracties.

Vordense Soppers
De Vordense Soppers zijn opnieuw
de hoofdattractie in de feesttent met
hun even strakke als swingende mix
van Rock & Roll-covers en eigen num-
mers. Voeg daarbij een riante dosis
humor en succes is verzekerd. De
ONK Motocross in Harfsen is natuur-
lijk niet compleet zonder culinaire
verwennerij.
Over het hele terrein valt er als van-
ouds veel te happen en te drinken.
Inclusief een vers getapt Grolsch
biertje.

Meer info via www.mx.harfsen.nl

Kunstenaars ontmoeten elkaar
aan vooravond KunstlOdaagse
Bronckhorst - De KunstlOdaagse
Bronckhorst is zo langzamer-
hand een begrip geworden voor
kunstliefhebbers uit Bronckhorst
en ver daar buiten. De Kunst-
lOdaagse wordt dit jaar voor de
achtste keer georganiseerd. Van
vrijdag 23 mei t/m zondag l juni
kunnen kunstliefhebbers terecht
bij 100 kunstenaars op 61 loca-
ties. Kunstenaars, hun partner
en genodigden ontmoeten elkaar
aan de vooravond van de Kunst-
lOdaagse.

In de kerk van Hummelo komen don-
derdagavond 22 mei tussen 17.00 en
19.00 uur de deelnemende kunste-
naars en hun partner, bestuursleden
en genodigden bijeen. Het is voor
de kunstenaars een mooie gelegen-
heid met elkaar kennis te maken of
weer bij te praten. Tijdens de Kunst-
lOdaagse is daar geen gelegenheid
voor. Liesbeth Mulder, coördinator
van de werkgroep KunstlOdaagse zal
een woordje tot ze richten. Ad Borest,
voorzitter van de Stichting Kunst en
Cultuur zal het startsein geven tot de

opening van de KunstlODaagse.
Aan vier kunstenaars die verschil-
lende kunstvormen uitoefenen, is
gevraagd om een werk mee te ne-
men. Zij zullen over hun ontwerp,
de aanleiding, de materialen en de
totstandkoming ervan vertellen. De
bijeenkomst wordt muzikaal omlijst
door kunstenares/zangeres Monique
Wolbert. De brochure van deze tien-
daagse is te koop bij de deelnemende
kunstenaars, de VW Bronckhorst
winkel in Vorden en de VW Bronck-
horst Agentschappen in Hengelo
bij Albert Heijn, Zelhem 'Eetcafé de
Groes', Bronkhorst Het Kunstgemaal,
Halle Supermarkt Hesselink, Hum-
melo Spar Supermarkt en Steende-
ren Geschenkenhuis Beuseker, als
ook op de zaterdag bij De Witte He-
mel, Wittehemelweg 23 in Drempt.
Belangstellenden die kennis willen
maken met de kunstenaars en hun
werk worden van harte uitgenodigd
van vrijdag 23 mei t/m zondag l juni
de verschillende locaties te bezoeken.
Bezoekers zijn tien dagen lang tus-
sen 11.00 en 17.00 uur welkom bij de
kunstenaars op hun locaties.

Dinsdag 13 mei 2014
18:30 Culinaire filmavond Intouchables Zelhem

Woensdag 14 mei 2014
20:00 Praktijk-Cursus Voeding en Afslanken Hengelo

Donderdag 15 mei 2014
13:30 Fiets tocht 55+ 25km Keijenborg
17:30 Thema-avond Vordens Ondernemerscafé

(ook voor niet-leden!) Vorden
18:00 Festival De Tuin der Lusten Vorden
19:00 Workshop'Omgaan met

verantwoordelijkheid' Vorden
20:00 Praktijk-Cursus Voeding en Afslanken Hengelo

Vrijdag 16 mei 2014
14:30 Nationale finale biljarten bij Leemreis Hengelo
20:00 De Tuin der Lusten Vorden

Zaterdag 17 mei 2014
10:00 Workshop 'a la Kandinsky'
10:00 Nationale WandelCoachDag
10:00 Open tuin De Wildenborch
11:00 Nationale finale biljarten bij Leemreis
16:00 Jeugdmuziekspektakel

Zondag 18 mei 2014
9:30 14de PR-Rit MC De Blijde Rijders

10:00 Open tuin De Wildenborch
11:00 Harmonicadag bij Museum Smedekinck
12:00 Meubel & Relax show
12:00 Koopzondag meubelzaken
13:00 Fietstocht in Toldijk
15:30 Zondagconcert Dorpskerk Vorden
15:30 Opening voorjaarsexpositie Galerie

De Burgerij
16:00 Zang-en ontmoetingsdienst Achterhoek

Dinsdag 20 mei 2014
20:00 Lezing Gezond Verstand Avond

Woensdag 21 mei 2014
10:30 Babycafé
15:00 Rondleiding en wijnproeverij op

Wijnboerderij 't Heekenbroek
20:00 Praktijk-Cursus Voeding en Afslanken

Steenderen
Vorden
Zelhem
Vorden
Vorden
Toldijk
Vorden

Vorden
Zelhem

Bronkhorst

Zelhem

Achter-Drempt
Hengelo

Dit is een selectie uit de AchterhoekAgenda.

Uw evenement of activiteit ook in deze agenda?

Ga dan naar www.achterhoekagenda.nl,
meld u aan als redacteur en voeg zelf items toe.

- Advertoriol -

Wasservice voor paarden-
dekens bij Welkoop Toldijk
en Vorden
Toldijk/Vorden - Sinds kort is bij Welkoop Toldijk en Vorden een of-
ficieel 'Balans Servicepunt'. Een centraal aflever- en ophaalpunt waar
vuile en/of beschadigde paardendekens gebracht kunnen worden.

Ideaal voor de paarden liefhebber
Bovenop het brede assortiment
paard- en ruiterproducten, biedt Wel-
koop nu een service waarbij de paar-
denliefhebber de vuile en/of bescha-
digde paardendekens kan brengen.
"Het is mogelijk om ook andere arti-
kelen te laten reinigen, denk hierbij
aan zadeldekjes, beenbeschermers,
etc.", aldus "Weenk van Welkoop
Toldijk-Vorden". "Door deze dienst
aan te bieden kunnen we de behoefte
van de paardenliefhebber nog beter
invullen".

Samenwerking
Welkoop en Paardendekenwasserij
Balans hebben samen het initiatief
genomen tot de wasservice. "Paar-

dendekenwasserij Balans is al jaren-
lang actief in het perfect reinigen
en repareren van paardendekens",
aldus "Weenk van Welkoop Toldijk-
Vorden . "Dekens worden vooraf zo
goed mogelijk onthaard. Na het rei-
nigen worden de dekens- aan de lucht
gedroogd, zodat de dekens fris blijven
ruiken en niet kunnen krimpen."

Verlenging van de levensduur
Een paardendeken die regelmatig ge-
reinigd wordt, gaat overdracht van
schimmels, bacteriën en luis tegen.
Bovendien blijven de ademende, iso-
lerende en zweetabsorberende func-
ties veel beter behouden en wordt de
levensduur van de kostbare dekens
verlengd.

Cursussen en workshops
Wilt u een drukbezochte workshop of cursus? Plaats dan een advertorial
in deze krant. Vraag naar onze aantrekkelijke tarieven!
advertentie@contact.nl / (0575) 55 10 10
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Voetbaltrainer Peter Jansen

Regio Manager Arsenal Soccer
Schools
Vorden - Vorige week namen een
aantal jongens en meisjes in de
leeftijd 6 tot en met 14 jaar op het
sportcomplex van de voetbalclub
Lochem deel aan een voetbal-
kamp. Twee dagen voetballen en
trainen tijdens "Arsenal Soccer
Schools Nederland". Vordenaar
en voetbaltrainer Peter Jansen is
namens de Londense voetbalclub
Arsenal aangesteld als regioma-
nager van het district Oost.

Peter: "Net als bijvoorbeeld de clubs
Real Madrid, Barcelona, Manchester
United heeft ook Arsenal wereldwijd
veel fans. Dat willen ze uitbreiden,
Arsenal wil dat de gehele wereld weet
op welke wijze men bij deze club
voetbal speelt. In Nederland kennen
we Arsenal heel goed, denk aan de in-
drukwekkende prestaties van Dennis
Bergkamp en Robin van Persie. Kin-
deren moeten een positieve indruk
krijgen over de voetbalfilosofie van
Arsenal. Vanaf dit jaar organiseert
de club in Nederland voetbalkam-
pen onder de naam Arsenal Soccer
Schools Nederland. Dat wil zeggen
trainen op "The Arsenal Way". Ik
heb daarvoor in Utrecht een cursus
gevolgd die werd gegeven door Jo
Sutton, technisch directeur van Ar-
senal Soccer Schools. Vervolgens heb
ik voetbalclubs en scholen, benaderd
om interesse voor deze voetbalkam-
pen te wekken."

De jongens en meisjes komen op zo'n
tweedaags voetbalkamp om 9.00 uur
bijeen. Vervolgens 2,5 uur trainen,
daarna een gezamenlijke gezonde
lunch met bruin brood en veel fruit
en s' middags wederom 2,5 uur trai-
nen. Ouders halen en brengen de kin-
deren, de kids slapen gewoon thuis.

De training bestaat uit de volgende
onderdelen: Warming up, Techniek
Training ("Master the Bal") Techniek
training toepassen, Aanvallen en
Verdedigen en tot slot als afsluiting
het spelen van verschillende partij-
vormen. Peter Jansen wordt tijdens
de voetbalkampen geassisteerd door
gediplomeerde trainers, dus staat
kwaliteit voorop. Na afloop van een
voetbalkamp krijgen de deelnemers
een shirt, een bal en een officieel Ar-
senal certificaat uitgereikt.
Peter: "Het deelnemen aan een
voetbalkamp is niet alleen voor de
voetballertjes zelf een leerzame en
leuke bezigheid, ook de clubs waar
de spelers lid van zijn, profiteren. De
voetbalkampen worden behalve in
het voorjaar, ook in de zomermaan-
den en de herfstvakanties georgani-
seerd. Zo is er komende zomer ook

een voetbalkamp voor meisjes of
op z'n Engels "Girls Only". Behalve
tweedaagse voetbalkampen zijn er
ook drie c.q. vijfdaagse voetbalkam-
pen, maar gezien de intensiteit ligt
het accent vooralsnog op tweedaagse
voetbalkampen", zo zegt hij. Voor
nadere informatie www.arsenalsoc-
cerschoolsnederland.nl
Peter is inmiddels al 26 jaar jeugd-
trainer (o.m. van diverse jeugdteams
van de voetbalclub Vorden) en al 21
jaar hoofdtrainer. Peter:"Bij de mees-
te amateurvoetbalclubs worden met
name de lagere elftallen door goed-
willende vrijwilligers getraind. Clubs
kunnen mij inhuren door juist die
mensen te leren hoe ze trainingen
moeten geven", zo zegt hij. Ook geeft
Peter Jansen voetbalclinics.
Voor nadere informatie kan men
bellen 06-296601854.

Gracht wordt tijdelijk gebruikt om toegang te bieden tot het kasteel

Omgevingsvergunning verleend voor de
verbouw van kasteel Huize Ruurlo
Ruurlo - Voor het realiseren van een museum in het kasteel Huize
Ruurlo hebben burgemeester en wethouders van Berkeiland op 12
mei een omgevingsvergunning verleend. Het gaat om een museum
met ondersteunende horeca- en winkelfunctie, een woonfunctie en
logiesfunctie. De omgevingsvergunning is nodig voor de activiteiten:
'het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestem-
mingsplan', 'het wijzigen van een beschermd monument' en voor 'het
bouwen'.

De zakenman Hans Melchers gaat de
werken van de Nederlandse kunst-
schilder Carel Willink tentoonstellen
in het kasteel Huize Ruurlo. Melchers
kocht het kasteel in 2012 van de ge-
meente Berkeiland met de bedoeling
daarin de tweede vestiging van het
Museum voor Modern Realisme te
huisvesten. De hoofdvestiging komt
in Gorssel. Eerder dat jaar kocht hij

het grootste deel van de voormalige
Dirk Scheringa Art-collectie, met on-
der andere werken van Carel Willink.
Een ontwerpbesluit van de omge-
vingsvergunning heeft van 19 maart
tot en met 29 april ter inzage gelegen.
Belanghebbenden zijn in de gelegen-
heid gesteld om daarover zienswijzen
naar voren te brengen. Van deze ge-
legenheid is geen gebruik gemaakt.

De gracht wordt tijdelijk gebruikt om toegang te bieden tot het kasteel Door onder meer
het bedrijf Peters uit Ruurlo wordt in de gracht een voorziening getroffen voor het plaatsen
van een bouwkraan.

Om uitvoering te kunnen geven aan
deze omgevingsvergunning moet de
aannemer een bouwplaats inrichten.
De gracht wordt tijdelijk gebruikt om
toegang te bieden tot het kasteel. Ook
wordt onder meer door het Ruurlose
bedrijf Peters in de gracht een voor-
ziening getroffen voor het plaatsen
van een bouwkraan. Voor dit werk
en de werkzaamheden is eveneens
vergunning gegeven. De tijdelijke
voorziening in de gracht wordt na
afronding van de werkzaamheden
weer verwijderd.
Op l november 2013 is een sloop-
melding gedaan voor het slopen van
diverse onderdelen van het kasteel.
De omgevingsvergunning voor het
onderdeel 'ijzigen beschermd mo-
nument' s verleend. Hierdoor zijn
alle wijzigingen uitgekristalliseerd en
voldoet de sloopmelding. Daarom is
ook op 12 mei de sloopmelding geac-
cepteerd.

Quintus-
loop 2014
Hengelo - Na een zeer succesvolle
eerste editie van de Quintusloop,
staat editie 2014 alweer gepland.
Zondag 18 mei 2014 wordt het
startschot gegeven voor de af-
standen 5 en 10 km.

De start en finish is voor sporthal
de Kamp in Hengelo Gld. Meelopen?
Meld je voor 12 mei 2014 aan via
www.quintusloop.nl of op 18 mei
voor 11.15 uur. De Quintusloop is
voor jong en oud!

REAGEREN OP EEN
ARTIKEL IN CONTACT?

NATUURLIJK OP
WWW.CONTACT.Nl

Eva Schuurman is dichter, tekstschrijver, regisseuse en trouwambtenaar. Ze verhuisde
zes jaar geleden vanuit de provincie Utrecht naar de gemeente Bronckhorst. Eva kwam
en zag en hoopt de Achterhoek met deze tweewekelijkse column ook voor zich te win-
nen.

Elke auto toet
Leven in een klein dorp is intensiever dan je
denkt. Er wordt van je verwacht de laatste
verhalen te kennen, dat je mee kunt praten
over ontwikkelingen en speculaties, je dient
te weten wie er ziek is geworden- dan wel
genezen is verklaard en het opvallendst van
alles:
'Je behoort te zwaaien naar elk bekend
vehikel dat je in de drie straten van school
naar huis passeert.'

Een voor mij volkomen onoverzichtelijke en
onmogelijke taak.

Ik herken namelijk geen auto's. Geen kente-
kens, geen koplampen, geen bougies, mo-
torkappen, ruitenwissers, spoilers en geen
winterbanden. Ik ben auto-blind.
In tegenstelling tot mijn jongere broertje.
Die riep op tweejarige leeftijd al elk auto-
merk hardop bij de juiste vierwieler: 'Golf!
Auuuuudi! Opoel! Porsss!' Misschien is
het de hoeveelheid testosteron die onze
belevingswerelden zo van elkaar scheidt,
of misschien was ik zo gehecht aan mijn
roze fiets dat elk ander bewield object mij
koud liet.

Hoe dan ook.

Niet alles is genetisch bepaald of überhaupt
verklaarbaar. Neem nu mijn twee dochters.
Ze worden echt niet auto-bewust opgevoed
maar hebben toch sinds kort het spel 'gele
auto tik' ontdekt. De regels zijn simpel:
Je spot een gele auto en zegt dan pijlsnel:
'Gele auto tik.' That's it. Er wordt niet bij ge-
tikt, geblikt of geblazen. Het is, wat het is.
Laatst werd het spel wel uitgebreid met de
varianten: 'rode auto klap', 'blauw auto
schop', 'zwarte auto stomp' en 'grijze auto
mep'. Waarbij de klap, schop, stomp en
mep niet voor geweldplegingen stonden,
want zo worden ze ook niet opgevoed.

Bridgen in Toldijk
Toldijk - Uitslag donderdag 8 mei,
de zesde en laatste competitie-
avond van de zesde ronde.

A-lijn: 1. An Wortel & Paul Niks
61,25%; 2. Jenny & Wim van Wan-
rooij 60,83%; 3. Ruud Bijlo & Miquel
Mendes de Leon 60,42%.
B-lijn: 1. Theo Schut & Theo Damen
61,88 %; 2. Diy Hoftijzer & Gerda tan-
kink 56,77%; 3 Ans Knaake &Leida
Pennekamp 54,17%.
C-lijn: 1. Marietje geurts & Greet Jan-
sen 59,90 %; 2. Gedeeld plaats met
55,21 %: Carla Hoogkamp & Gerard
Lohschelder en H. Kip & Hen Rom-
bouts.

Maar dan ik..

Pas bij het ontspiegelen van de voorruit
- wanneer het voertuig zich zo'n 20 centi-
meter van mijn vragende gezicht bevindt -
herken ik de bestuurder. Zodoende houd
ik exact 0,46 milliseconden over om te be-
slissen of ik mijn linker- of mijn rechterarm
in de lucht zal heffen. En ben ik dus altijd
hulpeloos te laat.
Desalniettemin til ik mijn ene- of mijn an-
dere hand toch op, in de hoop dat de auto-
mobilist in zijn of haar ontsteltenis gebruik
zal maken van de achteruitkijkspiegel en
mij alsnog de arm uit de romp ziet wuiven.
Maar ook ik weet wel dat diegene de hoek
al om is voordat hij spottend ' ze-zwaait-
weer-eens-niet' heeft uitgespogen op het
zwijgende dashboard.

En trouwens: Aangezien de snelheid van
de gemiddelde inwoner van dit kleine dorp
zo'n ruime 10 kilometer boven de toege-
stane limiet ligt, ben ik tegen de tijd dat ik
alsnog zwaai al lang en breed uit het ge-
zichtsveld verdwenen.

Ik vervreemd en verwilder.
Loop eenzaam en ontkennend over straat.
Niemand die mijn oprechte aandacht krijgt.
Paria, outsider, niet-zwaaier, bovenarm-
aan-oksel-plakker. En het is niet eens mijn
bedoeling me af te sluiten..

Kunt u niet gewoon allen (voor mijn- en uw
bestwil) net als mijn verre achterbuurman,
bij nacht en ontij knetterhard naar mij toe-
teren? Zodat ik elke keer van schrik weer
anderhalve meter in de lucht schiet, vervol-
gens mijn beide armen nodig heb ter ba-
lans en daardoor per ongeluk, onbedoeld
zwaai?

Alstublieft?

Paren die promoveren van B naar A:
Diny Hartelman & Hans Jansen, Ka-
ren Notten & Joop te Veldhuis, Theo
Schut & Theo Damen. Van C naar B:
Irene Lichtenberg & Theo Schoena-
ker, Bert Nijenhuis & Jan van der Tol,
Paulien Gasseling & Mini Peters.
Volgende week donderdag 15 mei is
de einddrive met bekendmaking van
de clubwinnaars van dit seizoen. Op
22 mei en 29 mei geen clubbridge. In
de maanden juni en augustus is de
zomerbridge. In juni wordt gespeeld
bij Café restaurant Den Bremer. Als
u wilt meespelen kunt u zich als paar
melden aan de zaal tot 19.15 uur.
Aanvang bridgen 19.30 uur.

m

Onze buurvrouw Saar
danste niet graag
met Henlc de molenaar
Mee, dat gaf
volgens haar geen pas
Omdat die man
te sociaal voelend was

J Wfcgenvoort
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Mamma Manana op reprise breder muziek- en theaterprogramma

'Meer, meer!' van 'minder, minder!'
Hummelo - Hoewel de mensen van Feestfabriek Alles Komt Goed BV
inmiddels behoorlijk sjoege hebben van het organiseren van festivals,
was ook Manana Manana een sprong in het diepe voor hen. De orga-
nisatie van het 'relaxte broertje' van de Zwarte Cross is achteraf heel
tevreden over het verloop en gaat deze zomer voor een nog breder
programma en nog meer interactie met de bezoeker. Manana Manana
wordt dit jaar gehouden van vrijdag 29 tot en met zondag 31 augustus.
De dagkaarten voor de zaterdag zijn al uitverkocht.

Pieter Hulkenborg, PR-man van de
Feestfabriek, kijkt terug op de eer-
ste editie van Manana Manana. Een
evenement waarbij de combinatie
muziek, theater en kamperen in de
mooie natuur van landgoed Enghui-
zen bij Hummelo de pijlers onder
het succes moeten zijn. "Het was een
concept waar veel mensen vooraf be-
nieuwd naar waren en zelf hadden we
er ook hoge verwachtingen van", zegt
hij. Het blijft echter altijd afwachten
hoe het uitpakt. Nou, als volgt: beide
dagen was het festival uitverkocht en
er waren louter positieve reacties van

zowel de media als het publiek. Blijk-
baar is er een groep liefhebbers die
zich niet door mensenmassa's van
festivalweide naar festivalweide wil
ploeteren. Even geen luide muziek
die uit torenhoge boxen schalt, maar
intieme optredens aan de waterplas
of in het bos.

Piano in het bos
Voor de Feestfabriek reden om de
vrijdag er bij aan te plakken. De or-
ganisatie ziet echter niet alleen kans
om het feest te verlengen, maar ook
om het te verbeteren. "Vanwege het

Foto's: Martine Siemens

succes van de vorige editie is het nu
makkelijker om bands en acts te
boeken. Vorig jaar was dat nog best
lastig. Het kost behoorlijk wat over-
tuigingskracht om iemand te boe-
ken die op een piano in het bos mag
spelen", lacht Holkenborg. "Nu je er
foto's en filmpjes van kan laten zien
gaat het een stuk gemakkelijker."
De verbreding van het programma
heeft er onder meer toe geleid dat
er nu een strijkkwartet zal optreden.

"Het was al langer onze wens om
klassieke muziek te programmeren",
licht de PR-man toe. Verder weet hij
te vertellen dat er een podium bij
komt met dansbare muziek.
In vergelijking met vorig jaar zal er
de komende editie meer programma
op zondagavond zijn. "We willen dat
die avond echt de climax van het fes-
tival wordt."
DIY
DIY, oftewel 'Do it yourself, is het

motto op Manana Manana. Festival-
gangers vangen zelf een visje voor
het avondeten, pingelen er zelf lustig
op los op de piano en zelfs de entree
poort is door een bezoeker van Ma-
nana Manana gemaakt. "We willen
dit jaar nog meer interactie met het
publiek", vertelt Holkenborg. "Ideeën
zijn van harte welkom."
Kijk voor de reeds bevestigde namen
en meer info op:
www.mananamanana.eu

Twee jaar Klaas Jan
Huntelaar Foundation
Hummelo - Om het 2-jarig bestaan van de Klaas-Jan Huntelaar Foun-
dation te vieren, verzorgt de Foundation op zaterdag 18 mei de tweede
Teamdag op de terreinen van het KNVB-Sportcentrum in Zeist. Voet-
ballertjes tussen 6 en 12 jaar zijn welkom om die dag vanaf 12.00 uur
deel te nemen aan uiteenlopende voetbalspellen. Op de Team-dag zijn
drie themadorpen ingericht met allerlei voetbalactiviteiten, gerela-
teerd aan de kernwaarden van de Klaas-Jan Huntelaar Foundation
(aarde, lichaam & geest en team).

Inschrijven kan via de link op de
website https://www.klaasjanhunte-
laarfoundation.nl/team-dag/aanmel-
ding-team-dag. Op de website kun je
ook de film over de vorige Team-dag
bekijken.
Jan Addink uit Hummelo is de regi-
onale vrijwilliger van de Foundation.
Het eerste jaar regelde hij de tech-
nische zaken tijdens de Teamdag.
Vervolgens ging hij ook aan de slag
als projectbegeleider om amateurver-
enigingen te helpen bij het indienen
van een project bij de Foundation. De
projectaanvragen moeten passen in
de grondwaarden van de Foundation.
Aarde staat daarbij voor duurzaam-
heid, lichaam en geest voor gezond-
heid en team voor samenwerking.
Het project dat gekozen wordt, krijgt
een geldbedrag van 75% van de uit-
eindelijke kosten, waarbij de vereni-
ging zelf de resterende 25% moet
kunnen bekostigen.
Jan Addink is blij met Klaas Jan Hun-
telaar's belangstelling voor het ama-
teurvoetbal, zoals omschreven op de
website. Klaas Jan: "Ik geloof in de
kracht van de amateurclubs in de
samenleving. Sport sterkt mensen
in hun ontwikkeling en in het ver-
krijgen van sociale vaardigheden, die
nodig zijn om met elkaar samen te
werken. Respect is daarin het sleu-
telwoord. Daarom vind ik het zo be-
langrijk dat de amateurvoetbalclubs
een veilig onderkomen bieden aan de
jeugd. Ze leren er niet alleen voetbal-
len, maar ook normen en waarden
en wat het inhoudt om samen iets
moois te creëren." Het monitoren
van die projectverenigingen wordt re-
gionaal gedaan met drie vrijwilligers
maar, aldus Jan Addink, "we zijn nog
op zoek naar extra vrijwilligers. Ze
kunnen zich aanmelden via de web-
site www.klaasjanhuntelaarfounda-
tion.nl."

D'Run: de kleurrijkste Cityloop in Doetinchem
Doetinchem - In de jaren '80 en 90 werd het centrum van Doetinchem
op één avond het domein voor de hardlopers. Met D'Run wordt het 'ei'
van Doetinchem weer een hardloopparcours. Dit binnenstad parcours
wordt het decor van kleur en muziek, want D'Run is 5 km Color Mad-
ness of 10 km zweet. Zet zondagmiddag 22 juni in de agenda en mis
de Doetinchem Run niet!

D'Run is een uniek evenement voor
zowel prestatielopers als gezellig-
heidslopers én het is het enige echte
hardloopevenement dat dwars door
het centrum van Doetinchem gaat.
AV Argo en JCI Doetinchem organise-
ren dit jaar voor het eerst een groots
hardloopspektakel vanaf het Simons-
plein door en langs de binnenstad van
Doetinchem. D'Run heeft voor elk,
jong en oud, wat wils. Kom daarom
op zondag 22 juni naar de Kids run,
de Color Boost D'Run en de D'Run
prestatieloop. Voor de kinderen is
een parcours uitgezet van l km. De
Color Boost D'Run is 5 km sportiviteit
en gezelligheid: 2 ronden van 2,5 km.
De 10 km D'Run bestaat uit vier ron-
den sportiviteit en competitie. Start
en finish op het Simonsplein.
Dit maakt dat familie, kennissen en
vrienden de lopers meerdere malen
langs zien komen en iedere keer

weer kunnen aanmoedigen. Voor de
loper is het een afwisselend parcours.
Het parcours begint in het centrum
waar de lopers opgezweept worden
door het publiek en de lopers maken
vervolgens een ronde langs het cen-
trum van de stad. Hierbij komen ze
langs de kenmerkende locaties van
Doetinchem: het Stadhuis, Brewinc,
Walmolen, D-Toren, Gruitpoort, Am-
phion, Veentjes, Plantsoenschool en
't Gevang. Om tot slot te finishen op
het gezellige Simonsplein. Langs het
parcours is voor ieder wat wils met
veel muziek, kleur, spektakel, geluid
en gezelligheid! In het cultuurkwar-
tier bij Amphion staat een swingende
stealband; geeft de muziekschool
Doetinchem op drie podia langs het
parcours een stevige audioboost en
regionale dweilorkesten zorgen voor
swingende meezingers. Bij de start/
finish op het Simonsplein zorgt een

- advertoritü -

discjockey voor een extra aanmoedi-
ging van de lopers voor de volgende
ronde.
De Colorboost D'Run wordt met
twee keer een ronde van 2,5 km de
kleurrijkste hardloop experience
ooit! Wedstrijdspanning is niet no-
dig, want Color Boost kent geen tijd-
klok en concurrentie. Alles draait
om plezier: in 5 km wordt de loper
verandert van blank canvas naar
een kleurrijk meesterwerk. Met de
Doetinchem Run zetten AV ARGO
en JCI Doetinchem zich namelijk
gezamenlijk in voor het goede doel.
Zij hebben, ook samen met de vele
enthousiaste sponsoren en deelne-
mers, de krachten gebundeld, met als
doel: geld inzamelen voor een mul-
tifunctioneel speelveld voor Speciaal
Basisonderwijs SAM in Doetinchem.
Daarmee kunnen hun kinderen meer
aan sport en beweging doen en dat
helpt hen sociaal sterker te worden.
Een fantastisch doel waar u toch ook
graag een steentje aan bijdraagt?

Voor meer informatie, kijk op
www.doetinchemrun.nl of mail naar
info@doetinchemrun.nl.

Tijdens de Team-dag wordt ook het
tweede Klaas-Jan Huntelaar Foun-
dation Toernooi gespeeld met vier
amateurverenigingen en vier Betaald
Voetbal Organisaties. Verenigingen
die hiervoor in aanmerking komen
zijn amateurvoetbalverenigingen, die
het afgelopen jaar deelnamen aan de
projectronde van de Klaas-Jan Hunte-
laar Foundation. Voor de deelnemen-
de voetballertjes is het, naast actief
deelnemen in de thema-dorpen, leuk
om naar de wedstrijden te kijken.
Daarnaast is er een VIP-dorp ingericht
waar de deelnemende verenigingen
kunnen netwerken met elkaar, de
KJH Foundation en haar partners, de
KNVB en andere belangstellenden.
Er worden korte pitches gehouden,
waarna er gelegenheid is om met de
pitchers in contact te komen. Doel is
om elkaar te versterken en samen te
genieten van alle activiteiten in en
rondom het VIP-dorp.

Toldijk - De 14e editie van de Levenskunst Beurs
vindt op zaterdag 24 en zondag 25 mei 2014 plaats
van 10.00 -18.00 uur plaats op boerderij de Vrije
Geest in Toldijk, bij Zutphen. De eerste grote beurs
die al 8 jaar Levensgenieten en Spiritualiteit met
elkaar verbindt. Er is plaats voor schoonheid,
spiritualiteit, creativiteit, ontspanning, muziek,
wonen, sfeer, lekker eten en duurzaamheid. Een
groot aantal levenskunstenaars presenteert zich
op het prachtige buiterrein van de boerderij.

Het belangrijkst is echter de sfeer: die is ongedwongen,
kleurrijk, verbindend en verrassend. We horen elk jaar
dat zowel bezoekers als deelnemers energie krijgen van
deze beurs. Ze voelen zich even opgetild uit het leven
van alledag.... en gaan verfrist en geïnspireerd weer naar
huis

Het Programma:
Een grote buitenmarkt met een gevarieerd aanbod: boe-
ken, edelstenen, coaching, bamboe kleding, sierraden,
sfeerartikelen, voeding, kaarten, viltcreaties en tot slot
het proeven van heerlijke huisgemaakte taarten, cappuc-
cino, een heerlijk ijsje of stukjes pizza uit de pizza-oven!
Het Beleef Veld: ca. 15 gratis workshops en lezingen
per dag, consulten op het gebied van naamanalyse, as-

trologie, handanalyse, mediumschap, massage, etc.
Droomconcerten en familie-opstellingen in de Yurt, een
zweethut, buitenexpositie met schilderijen en houtbe-
werking, Tai Chi, Yoga, etc, etc. En natuurlijk luistert u
naar onze artiesten! Sinds 2013 is het programma voor
de kids fors uitgebreid. Ze hebben hun eigen schuur met
workshops en eigentijdse spelletjes zoals het Krachtdie-
renspel en spelletjes van Earth Games. Verhalenverteller
"Donderelf" is er en de mensen van "de Kleine tuinman"
zijn er om de kids het buitenleven helemaal te laten er-
varen.
Een bekende gastspreker: Geert Kimpen op zondag om
14 uur over zijn boek "De Prins van Filettino". Een nieu-
we kijk op onze financiële stelsel! Kaartjes in de voorver-
koop via de site www.levenskunstbeurs.nl

Kortingsbon
Als u uw gegevens invult, ontvangt u bij inlevering
van deze bon €2,50 korting p.p. (max 2 personen)

Naam

Straat

Plaats

Email....
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Doesburg

MaRo lechniek
Marotechniek B.V. is een dynamisch bedrijf,
actief in de verkoop, engineering en fabri-
cage van lieren, onderwater baggerpomp
aandrijvingen en elektrische besturingen voor
de bagger- en maritieme industrie, offshore
en aannemerij. Onze klanten bevinden zich
zowel in Nederland als in het buitenland.

Ter versterking van ons team zoeken
wij een;

(Junior) Sales
Engineer (Mechanisch)

Functieomschrijving;
Als (Junior) Sales Engineer ben je werkzaam in
een kleine, dynamische en flexibele orga-
nisatie, en heb je voornamelijk contact met
collega's, klanten en leveranciers.
Als (Junior) Sales Engineer zal je je gaan bezig
houden met verkoop en project ondersteuning,
waarbij de werkzaamheden bestaan uit het
voorbereiden en uitwerken van offertes,
uitwerken en beantwoorden van vragen,
beheren en uitwerken van verkoopdocu-
mentatie, administratieve afhandelingen en
ondersteuning in engineering.
Als (Junior) sales engineer ben je de spil binnen
de verkoop afdeling en bied deze ailround
functie diverse uitdagingen en mogelijkheden

••• naar de toekomst.

Functie-eisen;
Naast dat je over minimaal HBO werk- en denkniveau beschikt en affi-
niteit hebt met de technische branche voldoe je aan de volgende eisen:
• HBO werk en denkniveau vereist, doch minimaal in het bezit

van een afgeronde en relevante technische MBO4-opleid!ng
(WTB of motorvoertuigen techniek)

• Commerciële- en administratieve vaardigheden.
• Affiniteit met autocad / 3D solid works.
• Analytisch en praktisch ingesteld.
• Sociale en communicatieve vaardigheden.
• Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift; beheersing van de Duitse taal

geniet tevens de voorkeur.
• No-nonsens mentaliteit en een flexibele instelling.
• IriHfet bezit van rijbewijs B.

Wij bieden;
Een ailround functie met diverse uitdagingen en mogelijkheden naar de toekomst in een open en
enthousiast team van collega's. Een passend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Interesse;
Graag ontvangen wij je CV en begeleidende brief voor 23 mei, per e-mail aan
martin.bocsenbroek@marotechniek.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze adverfenrie wordr m'er op prijs gesteld.

www.marotechniek.nl
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Werk vind je
in de regio!

Contact Bronckhorst Midden

Contact Bronckhorst Noord

Contact Bronckhorst Zuid

Contact Ruurlo

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

Vacatures 4 U

Junior autoverkoper m/v
Ben jij de startende verkoper met affiniteit met de auto-
branche en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Functieomschrijving
(n deze functie word je professioneel begeleid en getraind
om een volwaardig automobielverkoper te worden. Je

oor het behalen van de commer-
ciële di n door het verkopen van nieuv/>
gebruik: ->nauto's aan particuliere en i.
klanten. Het aangaan en onderhouden van relaties met
klanten is een van je kerntaken. Klanttevredenheid en
kwaliteit is de grondslag voor verdere groei van de klan-
tenkring.

CNC Slijper m/v

een functie voor langere tijd?

Functieomschrijving
In de functie van CNC Slijper ben je vei lijk met
het bedienen van een slijpmachine. J«
de machine in, je signaleert op tijd e
of oneffenheden. Da,

' ndig, kenni
duidelijke f

Shiftleader productie m/v

Ben jij de leidinggevende die duidelijkh
kan geven aan een productieafdeling?

Functieomschrijving
In de functie van Shiftleaü<
woordelijk voor de totale productie, bestaande uit 2 pro-
ductielijnen en de (bewerking. Je wordt daarbij
ondersteund door 1e operators die operationeel sturing

•proces
gedurende de shift

Overige verantwoordelijkheden zijn:
- Zorgen voor ee :<* produc-
tienormen, besc' d van mensen, middelen en
materialen en a storingen

- Samenwerking met andere afdelingen zoals technische
dienst en R&D

- Ontwikkelen, begeleiden en motiveren van meed
kers (ca. 20 personen per shift)

ngen van k« ioen van v.
•den voor optin; t productieproces

van
otgroepen

- Zorgcii
gevens en rappe*

Lasser MIG/MAG m/v

Ben jij een lasser MIG/MAG op minimaal niveau 2 en
kan jij volledig zelfstandig van tekening werken?

Functieomschrijving
qen:

- NIL l

Commercieel medewerker binnendienst m/v

Ben jij een ailround commercieel medewerker bin-
nendienst en fulltime beschikbaar?

Functieomschrijving
In d<
Medewerker Binnendienst bei i
verantwoordelijk voor het onder-
houden vat n met klai>
leveranciers en collega's. Je zorgt
voor d< ra en

t ojectgegev

zoekt levi
ciers en je onderhandelt over ;
en condities. Je bent het ei
spreekpunt zowel telefonisch al;
de m. i

uitdaging vindt om te werken in

Match 4U B.V. | Nieuwstad 1
7241 DL Lochem | 1:0573-250185

www.match4u.nl

Bernardusschool:
'Hier op school
leert iedereen!'

Keijenborg - Dat kinderen naar school gaan om te
leren weten we allemaal. Dat er leerkrachten op
school werken om de kinderen te onderwijzen en
begeleiden is ook bekend. Waar we vaak niet bij
stil staan is dat die leerkrachten zelf ook elke dag
leren. Dagelijks komen de kinderen met vragen,
behoeften en verhalen de school binnen. Aan het
team de mooie taak om naar ze te luisteren, ze te
zien en te helpen bij het vinden van de juiste ant-
woorden. Vaak is dat eenvoudig, soms een uitda-
ging en af en toe hebben we daar hulp bij nodig.
Deze hulp kan van een collega komen, van ouders
of van de leerlingen zelf.

Het vak van leerkracht is
meer dan alleen lesgeven
tussen 8.30 en 15.00 uur.
Werken aan onderwijs-
vernieuwing, overleg met
ouders en/of kinderen, or-
ganisatie van activiteiten
en het op niveau houden
van de deskundigheid zijn
een belangrijk onderdeel
van het werk. "Dat laatste
doen we hier op school op
verschillende manieren.
We lezen vakliteratuur,
we voeren intervisiege-
sprekken, we gaan bij el-
kaar op groepsbezoek om
van elkaar te leren en we
volgen cursussen of trai-
ningen. Leren van, door en
met elkaar is een van de
speerpunten in onze visie
dat vraagt om een open,
leergierige houding."
Het afgelopen jaar heeft
het team van de Bernar-
dusschool scholing ge-
volgd over Thinking for
Learning. Deze scholing
is ontwikkeld door de uni-
versiteit van New Castle
en door de IJsselgroep ver-
taald. "Het vergroten van
de actieve betrokkenheid

is al enige jaren onder-
deel van onze werkwijze.
Hiervoor werken we met
Coöperatieve werkvor-
men in de hele school. De
uitgangspunten van Thin-
king for Learning sluiten
hier naadloos op aan en
geven de verdieping die
we zochten." De komende
jaren gaat de school ver-
der met de uitwerking en
invoering van het goed
leren denken binnen het
onderwijs. "Het is geen
revolutie, maar een abso-
luut waardevolle aanvul-
ling voor ons. Het werken
met Thinking for Lear-
ning houdt ons scherp:
Zijn de leerlingen nog aan
het leren? Halen we eruit
wat erin zit? Hoe maken
we ons onderwijs zo uit-
dagend mogelijk voor ie-
dereen? Daar leren niet
alleen de kinderen van!"
Afgelopen maandag sloot
het team van de Bernar-
dusschool de scholing af
met voor iedereen een
mooi certificaat van New
Castle University. Gefelici-
teerd allemaal!

Eerste Keijenburgse
Braderie
Keijenborg - Op zater-
dag 24 mei van 12.00 tot
16.00 uur organiseert
de Keijenburgse Boys
een gezellige braderie
waar ze haar sponsoren
een podium geeft zich
te presenteren aan het
grote publiek. De spon-
soren van de voetbal-
club maken het moge-
lijk dat iedere week zo-
wel jeugd als senioren
kunnen voetballen.

Niet onbelangrijk, zij dra-
gen ook een steentje bij
aan de leefbaarheid van
Keijenborg en omgeving.
Daarom een gezellige bra-
derie voor iedereen! Door
de jeugd en nevenactivi-
teitencommissie zal een

kleding(ruil)markt worden
georganiseerd en uiteraard
kan er een balletje worden
getrapt. Aanmelden voor
deelname aan de kleding-
markt kan via de website.
Tijdens de braderie is in el-
ke kraam iets leuks te zien,
iets leerzaams te ontdek-
ken of misschien wel een
mooie deal te sluiten. Denk
aan een lekker hapje, speel-
kussens voor de kinderen,
clinics informatie over
verschillende diensten,
enzovoort. Kijk voor de
deelnemende bedrijven en
meer informatie op www.
keijenburgsebraderie.nl.
De braderie wordt gehou-
den aan de Pastoor Thuis-
straat 21 in Keijenborg en
de toegang is gratis.
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EXTRA HOGE

KORTING

cent per liter cent per liter

Kijk voor meer informatie op www.firezone.nl ('Op sommige locaties kan deze korting op de landelijke adviesprijs reeds van toepassing zijn.)

Een avond iang genieten van theater, circus, dans,
performance, beeldende kunst en muziek

in de bijzondere tuinen van dit normaal voor publiek
gesloten landgoed.

15, 16, 17 & 18 mei 2014 Kasteel de Wildenborch

Remi Luchez - Miettes (F)
Circustheater van zeer hoog niveau. Uitbundig verstild,
bouwt Remi met minimale middelen een ragfijne brug
van niets naar nergens. Een hilarische ode aan de vooruitgang

De Tuin der Lusten opent haar poorten dagelijks om 19:30 uur.
Het programma begint om 20:00 uur en eindigt rond 23:00 uur.
Entree €20,00 in de voorverkoop via de website en
€22,50 aan de kassa bij de poort.

HURyCAN - Te Odiero (ES)
In een extreem fysieke cross over tussen dans en circus

tonen Arthur en Candelaria een ontmoeting
tussen wanhoop en liefde.

Lïnda Molenaar - Performance kunst
Riet Wellink & Kirsten Roosendaal - Fabulo Rasa
Merel Kamp - Cocon (werktitel)
Compagnie OaaO - Le Jordin des Yeux
Hanneke de long & Jonas de Witte - Solaris
Waterlanders - Oorkest

Beeldende Kunst
Niek Verschoor - De Wtldenborchse Water Opstand

Malou Busser - Nirvona
Hellen Abma - Wuivende Wijven

Ronald A. Westerhuis - 0/5*

Voorafgaand aan het festival kunt u voor €22,50 om 18:00 uur
aanschuiven voor een diner aan De Tafel der Lusten.
Kaarten voor het festival en het diner kunt u reserveren en betalen
via onze website: www.detuinderlusten.nl

Oe Tuin der Lusten is een wandeling door de tuinen van kasteel
de Wildenborch.De voorstellingen spelen buiten en gaan ook door
bij minder goed weer.

Op zaterdag 17 en zondag 18 mei zijn van 10:00 tot 17:00
de 'Open Tuinen Dagen'. Er zijn dan geen voorstellingen,
maar wel kunt u de tuinen bewonderen en
is er een markt met streekproducten.
Kaarten zijn aan de poort te koop voor €5,-

Meer informatie over reizen en verblijven vindt u op onze website:
www.detuinderiusten.nl
Een medewerker van de Tuin der Lusten kunt u bereiken via
productie@detuinderlusten.nl of via telefoonnummer 06-27195920.
Festivaladres. Wildenborchseweg 20, Vorden.

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
NIEUWE EN UNIEKE STREEKARRANGEMENTEN

fARTYRUIMTE ÜE DEALE
-van 25 tot 100 personen-
MET PRACHTIG ZONNETERRAS

^ARTY-CATERING

Tnii'ns een feest.

WORKSHOP

AANTREKKEU)
AANBIEDINGEN

VOOR VRUE
GOLFERS!

Maak vrijblijvend kennis met de ftlftplft en

kom Zlldlf IS Hel tussen 12.00 tot 17.00 uur

naar de iptl 4if van golfclub 't Zelle.

U kunt deelnemen aan een f f ItiS pflCflCS

onder begeleiding van ervaren professionals.

Ervaar de beleving van de golfsport en de

KlC •IfCliJkfeCdCI die golfclub 't Zelle u kan

bieden. De open dag is f llljllf Cl lid, dus

neem gerust uw kinderen mee.

U bent van harte welkom!

De meest complete golf-

baan van de Achterhoek!

• 18 holes wedstrijdbaan

• 9 holes par-3 baan

• Driving range

• Chipping green

• Putting greens

• Deskundige golfpro's

• Uitgebreide golfshop

• Clubhuis met restaurant

Golfclub 't Zelle
Varsselseweg 45 Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 75 33
info@gczelle.nl
www.gczelle.nl

Iedereen kan leren schilderen!
Leer realistisch fijnschilderen volgens de technieken van de oude meesters. Het lesprogramma bestaat uit het

aanleren van verschillende technieken zoals het weergeven van stofuitdrukking, kleurenleer, perspectief, com-

positie en contrasten. De thema's zijn: stillevens-, dieren, landschappen- en portretschilderen. De complete

opleiding realistisch fijnschilderen is bedoeld voor zowel beginnende als ervaren schilders en duurt in totaal drie

jaar. Het is ook mogelijk om één jaar deel te nemen. In het eerste jaar wordt klassikaal lesgegeven, daarnaast is

er veel ruimte voor individuele begeleiding en aandacht. In korte tijd bereikt u een verbluffend resultaat.

Kennismakings-workshop
Tijdens deze workshop leert u, door te doen, één van

de vele technieken van het fijnschilderen. Deze work-

shop is een introductie op de opleiding fijnschilderen,

welke medio september van start gaat. De workshop

is gratis. Voor materiaalgebruik vragen wij een bij-

drage van €10,-.

Geef u op voor één van de workshopdagen:

vrijdag 30 mei of zaterdag 31 mei of

vrijdag 13 juni of zaterdag 14 juni of

vrijdag 29 aug. of zaterdag 30 aug. of

vrijdag 12 sept. of zaterdag 13 sept.

Van 9.30 tot 12.30 uur
Via: info@fijnschilderen.nl

of bel: 06-53265028

'Lees de voorwaarden op onze site.

Academie voor Realistische Schilderkunst Leslocafe: Van Hetenstraat 57, Deventer - Tel.: 0573 - 45 90 85 of 06 - 53 26 50 28

www.fijnschilderen.nl
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