
Twee dagen bouwen aan je eigen hut tijdens de Huttenbouwdagen. Foto: PR

Nieuw organisatieteam Huttenbouwdagen 2016

Zweverink en 
Vliem dragen 
stokje over
VORDEN - De zomer komt eraan, 
dus de voorbereidingen voor de 
Huttenbouwdagen zijn weer in 
volle gang! Voorgaande jaren werd 
dit georganiseerd door Wenneke 
Zweverink en Saskia Vliem, maar 
zij dragen het stokje over aan een 

nieuw team, wat bestaat uit Marc 
Vervoort, Timme Koster, Vivian 
Brandsen en Fieke de Ruiter. Wen-
neke en Saskia zullen dit jaar voor 
het laatst aanwezig bij de Hutten-
bouwdagen.

De Huttenbouwdagen worden dit 
jaar gehouden op zaterdag 20 en 
zondag 21 augustus. Hierbij wordt 
ook weer de mogelijkheid gebo-
den om te blijven overnachten, 
maar dit kan alleen doorgaan als 

er voldoende aanmeldingen hier-
voor zijn. Middels de flyer, die van-
af mei verstrekt zal worden, kun je 
je opgeven. Hier kun je ook aange-
ven welke dag(en) je wilt komen 
en of je wilt blijven slapen.

Net zoals vorig jaar zullen de Hut-
tenbouwdagen weer plaatsvinden 
bij zwembad ‘In de Dennen’ te 
Vorden. Dit jaar staat het geheel in 
het thema ‘brandweer’.
Je kunt je inschrijven uiterlijk tot 

en met 11 juli 2016. De Hutten-
bouwdagen kunnen alleen door-
gaan bij voldoende deelname en 
vrijwilligers. Dus vraag vooral je 
vader, moeder, opa, oma, tantes, 
ooms en buren om mee te helpen 
bouwen. Alle extra handen zijn 
welkom.

De organisatie heeft er ontzettend 
veel zin in en hoopt jullie allemaal 
dan te zien!

   

Kulturhus wederom start en finish van de 
49e Avondvierdaagse Vorden
VORDEN - Van 13 tot en met 16 
juni staat Vorden weer geheel 
in het teken van de jaarlijkse 
wandelvierdaagse de Avondvier-
daagse Vorden.

Deze dagen zullen de kinderen 
van de basisscholen uit Vorden, 
Kranenburg en Wichmond, de 
Vordense sportverenigingen en 
bewoners van de zorginstellingen 
op pad gaan. Zij zullen deze vier 
dagen met de 5 of 10 kilometer 
routes langs de mooie plekjes ko-
men die Vorden rijk is. Uiteraard 
ligt er op de donderdag een mooie 
medaille op hen te wachten.
De voetbalvereniging Vorden, or-
ganisator van de Avondvierdaagse, 
is blij dat ook dit jaar het Kultur-
hus weer het start- en finishpunt 
wil zijn van dit mooie evenement. 

Met de centrale ligging is het zo 
een feest voor het hele dorp. De 
inschrijving van de scholen, ver-
enigingen en zorginstellingen is 
alweer in volle gang.

Ranja koe voor kinderen
Dit jaar zal er speciaal voor de 
kinderen een ware ranja koe aan-
wezig zijn op de laatste dag van 

de Avondvierdaagse. Hier kunnen 
kinderen dan hun eigen glaasje 
ranja tappen. Deze en de ranja, die 
dit jaar tijdens de routes op een 
centraal punt wordt aangeboden 
aan de deelnemende groepen, 
wordt geheel beschikbaar gesteld 
door Univé Oost.

Inschrijven
Bent u wandelaar en wilt u ook 
meelopen? Dat kan natuurlijk! In-
schrijving voor de Avondvierdaag-
se is geopend op maandag 13 juni 
vanaf 17.45 uur en het startsein zal 
gegeven worden om 18.30 uur.

 

Reünie voor 
vrijwilligers 
HAM-Party/ 
Beach Party
VORDEN - Het is inmiddels alweer 
vijftien jaar geleden dat de Stichting 
Ham-Party haar laatste activiteit or-
ganiseerde. Dit betrof de vijftiende 
editie van de Beach-Party op 11 en 
12 augustus 2001. Er werd in dat 
jaar -voor het eerst- geen vrijwil-
ligersfeest gehouden en men heeft 
later ook nooit een afscheidsfeest 
georganiseerd. Toch wel jammer, 
na twintig jaren vol feesten en acti-
viteiten die men samen organiseer-
de. Daarom heeft André Schroer 
van de voormalige Stichting HAM-
Party het initiatief genomen om op 
vrijdag 27 mei op het sportpark van 
VV Vorden aan de Oude Zutphen-
seweg een reünie te organiseren 
voor alle vrijwilligers die betrokken 
waren bij activiteiten van de Stich-
ting Ham-Party. Tevens worden een 
aantal mensen uitgenodigd die ook 
hebben meegewerkt aan de Party’s. 
In totaal worden tweehonderd 
mensen uitgenodigd. Tijdens het 
feest wordt veel beeldmateriaal van 
diverse Party’s vertoond op grote 
schermen. Aanmelden van vrijwil-
ligers kan via de website www.bu-
roasv.nl (rechts bovenin), Volgende 
week een uitgebreid interview met 
André Schroer van Stichting HAM-
Party en een achtergrondverhaal 
over twintig jaar Beach Party.

Vaarschema 
werd aangepast 
voor bruiloft
Wichmond - Schippersdochter 
Nelleke Mulder trouwt vanaf 
ouderlijk schip “Fide Deo” met 
als thuisbasis Wichmond. Op 
dinsdag 10 mei kwam de brui-
degom Marcel Kruijssen per 
koets zijn bruid Nelleke Mulder 
van het schip ophalen
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

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

West Achterhoek

Lezers scoren hoger dan niet-lezers op intelligentietesten en zijn succesvoller in de samenleving.” 

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

0573 - 25 17 61

Dinsdag

Jaargang 78



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

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

Laarstraat 19, Zutphen

0575 - 54 16 02

www.tppdiseraad.nl

info@tppdiseraad.nl

  Gratis adviesgesprek  

 Erkend door zorgverzekeraars

 Geen tandartsverwijzing nodig

DISERAAD
PRAKTIJK VOOR
KUNSTGEBITTEN

IK HEB 
GEEN 
ANGST 
MEER

• Betrouwbare en goede service aan huis

• Geen voorrijkosten

• Ook voor al uw vragen en advies

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

WWW.MARIONPOLMAN.NL | T 06-55916250  

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

OP
=

OP

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

Levering op bestelling verkoop op zaterdag

AMBACHTSWEG 2A 
VORDEN
0575-552794 * 06-51098865
OPEN: ZA. 9.00-15.00 UUR
WWW.HET-KLAVIER.NL

STEMMEN / REPAREREN
REVISEREN

VERHUUR EN VERKOOP
PIANOLES / PIANOVAKANTIES

EXPOSITIES

Praktijk voor 
individuele 
begeleiding.

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

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

Hypno-, creatieve-, oplossingsgerichte psychotherapie, NLP,

familie-opstellingen, systeem

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

en InnerChildWork

RBCZ

Na een periode van afnemende gezondheid is over-

leden op 10 mei 2016 onze lieve vriend

 

Geert Gies
 

Hans Stokkink en 

familie Stokkink

Vorden, 10 mei 2016

Hoofd 
sponsor   S I N D S  1 6 1 5  

62
95

7

Tent open vanaf 12:30 uur 

Info / kaartvoorverkoop 
www.cafedetol.nl 

www.weissenbrink.nl

    CAFÉ

Wir sind SPITZE!

PETER BORKES

DIE TIROLER TEUFEL

DWEILORKEST DE WIKSBÖSSELS 

persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

wist u dat 

je het leven ook kunt 

vieren bij een uitvaart?

EEN DIERBARE OVERLEDEN?
Deel het op deze pagina.

Kijk voor meer informatie in de colofon op pagina 5.

EEN WOLK
VAN EEN BABY?

Laat het iedereen weten!

Kijk voor meer informatie
in de colofon op pagina 5.

Een gevaarlijke vorm van epilepsie zorgt ervoor dat Sara veel 
dingen niet kan of mag. Dat kan behoorlijk frustrerend zijn. Door 
te benadrukken wat ze wél kan, gaat haar zelfvertrouwen met 
danspassen vooruit. Als je zo ziek bent als kleine Sara, heb je 
dat vertrouwen hard nodig.

Sara’s 
zelfvertrouwen gaat  
met danspassen  
vooruit



Meer onoverzichtelijke situaties door 
werkzaamheden rotonde

Praktijkexamen 
basis toekomstige 
deelname verkeer
VORDEN - Op woensdag 11 mei 
2016 hebben leerlingen van groep 
7 van de basisscholen in Vorden 
het landelijk praktijk verkeersexa-
men van Veilig Verkeer Nederland 
afgelegd. De leerlingen van de ba-
sisschool in Wichmond waren in 
verband met schoolvakantie niet 
in staat examen te doen. Volgend 
jaar doen de leerlingen van groep 
7 en 8 volgend jaar examen.

De heren W. Klein Kranenbarg en 
H. Jimmink organiseerden dit voor 
de Vordense schooljeugd namens 
Veilig Verkeer Nederland, afdeling 
Bronckhorst.

De heer Klein Kranenbarg deelde 
mee: “Voor de deelnemers van 
het praktijkexamen hadden wij 
een route uitgezet die duidelijk 
met pijlen werd aangegeven. Deze 
route ging door een omgeving die 
de deelnemers kennen, dus zoveel 
mogelijk in hun eigen buurt. Ech-
ter moest er een kleine aanpassing 
worden gedaan vanwege werk-
zaamheden aan de rotonde.”

Fietsen in 
meeste gevallen 
in goede staat

“Ook was er extra drukte, omdat 
het verkeer werd omgeleid. Dit 
leverde meer onoverzichtelijke si-
tuaties op dan voorgaande jaren.”

Veel aspecten die fietsers in de 
praktijk tegenkomen, waren on-
derdeel van de route. Onderweg 
hebben beoordelaars van Veilig 
Verkeer Nederland en politie met 
assistentie van ouders de verrich-
tingen van de deelnemers beoor-
deeld. Veilig Verkeer Nederland 
is ervan uit gegaan, dat de route 
vooraf ook gefietst werd onder 
leiding van de basisscholen. De 

beoordelaars hadden enkele aan-
dachtspunten: “Bij afslaan werd 
de hand vaak te laat uitgestoken. 
Meermalen werd met uitgestoken 
hand de bocht genomen. Verder is 
het belangrijk dat, indien bij een 
kruising gestopt moet worden, 
men doorrijdt tot aan de kruising 
zodat men goed zichtbaar is voor 
het overige verkeer.”

Leerlingen mochten alleen aan 
het praktijkexamen deelnemen 
op een fiets die aan de wettelijke 
normen voldoet. De fietsen wer-

den dit jaar gekeurd door de Firma 
Klein Brinke. De fietsen waren in 
de meeste gevallen in goede staat. 
Diverse kleine gebreken werden 
ter plekke opgelost. Slechts 1 fiets 
werd afgekeurd, met een fiets van 
een klasgenootje kon alsnog het 
examen worden afgelegd.

Het praktijkexamen is een goede 
basis voor de toekomstige deelna-
me aan het verkeer. Na een gunstig 
theoretisch en praktisch resultaat 
van het examen krijgen de deelne-
mers een diploma uitgereikt.

Gratis health check in 
thuiszorgwinkel Vorden
VORDEN - Op vrijdag 20 mei voert 
Kruiswerk Achterhoek gratis ge-
zondheidschecks (t.w.v. € 19,50) 
uit voor leden bij de thuiszorg-
winkel in Vorden. Tussen 10:00 
en 15:00 uur is iedereen van 
harte welkom aan de Raadhuis-
straat 1 in Vorden om zijn of haar 
gezondheid te laten controleren. 
Aanmelden is niet nodig!

Om gezond te zijn en te blijven is 
het belangrijk om regelmatig uw 
gezondheid te testen. De checks 
van Kruiswerk worden uitgevoerd 
door erkende beweeg- en gezond-
heidsexperts. Een check duurt 
ongeveer een kwartier en bestaat 
uit een aantal onderdelen. Eerst 
beantwoordt u een aantal vragen 
over uzelf en over uw leefgewoon-
tes. Daarna wordt uw lengte en ge-
wicht gemeten, uw BMI en vetper-
centage bepaald en uw bloeddruk 

en knijpkracht vastgesteld. Op 
basis van de resultaten ontvangt u 
een persoonlijk leefstijladvies over 
voeding en beweging.

Gratis health check
Een gezondheidscheck t.w.v. € 
19,50 is gratis voor leden van 
Kruiswerk Achterhoek, neem hier-
voor uw ledenpas mee. Als u geen 
lid bent van Kruiswerk, maar wel 
graag een check wilt laten uitvoe-
ren, kunt u deze dag lid worden 
bij een van de medewerkers. De 
check is dan alsnog gratis.

Programma
Kruiswerk organiseert verschil-
lende gezondheidscheck-dagen 
door de hele Achterhoek. Kijk voor 
meer informatie over de checks en 
het programma op www.kruis-
werk.nl/evenementen of bel 0314 
357 430.

   

Dag van RV en PC de 
Graafschap
VORDEN - Op 21 mei 2016 orga-
niseert Rijvereniging en Pony-
club de Graafschap de ‘Dag van 
RV en PC de Graafschap’. Op 
deze dag worden er op hun eigen 
verenigingsterrein aan de Ha-
melandweg 2 in Vorden diverse 
demonstraties gegeven, er zal 
een strodorp zijn en een tweede-
handsbeurs.  

Onder andere de volgende de-
monstraties zullen te zien zijn: Kür 
op muziek door Hester Slegt, men-
nen door Johann Haasnoot (Ne-
derlands kampioen dubbelspan 
pony’s traditioneel gerij), dres-
suur door Arnold Veldhoen, horse 

boarding door Horse Boarding 
Nederland, mennen door Jurgen 
en Frank Bolt (reserve Nederlands 
kampioen klasse 3 en Nederlands 
kampioen klasse 2) en western ri-
ding door Laja Schuurs.

In het strodorp zullen diverse 
stands staan en natuurlijk zal er 
een hapje en drankje verkrijgbaar 
zijn. Het belooft een leuke, gezel-
lige en leerzame dag te worden 
voor jong en oud.

De eerste demonstratie start om 
13:00 uur en het terrein in open 
vanaf 12:30 uur. Iedereen is wel-
kom en de toegang is gratis!

   

Seniorensoos Wichmond / 
Vierakker
WICHMOND/VIERAKKER - Dinsdag 
24 mei is er aantrekkelijke fiets-
tocht uitgezet voor de actieve-
lingen onder ons. Vertrek bij het 
Ludgerusgebouw vanaf circa 14.00 
uur. Als alternatieve binnenactivi-
teit staat voor de liefhebbers sjoe-
len op het programma. Senioren 
uit Vierakker-Wichmond en om-

geving worden van harte uitgeno-
digd om deel te nemen aan deze 
activiteiten.

Let op: in verband met een uitje 
van de Zonnebloem op 31 mei, 
is de Seniorensoos verzet naar 24 
mei.

In afwachting van het keuren van de fiets. Foto: J. Holtrigter

Vaarschema werd 
aangepast voor 
bruiloft
WICHMOND - Schippersdochter 
Nelleke Mulder trouwt vanaf ou-
derlijk schip “Fide Deo” met als 
thuisbasis Wichmond.

De Fide Deo mocht voor dit heu-
gelijke feit enkele dagen vlakbij de 
sluis in Eefde liggen. Met 64 wap-
perende vlaggen lag het 86 meter 
lange vrachtschip klaar om de 
bruidegom te ontvangen.

Op dinsdag 10 mei kwam de brui-
degom Marcel Kruijssen per koets 
zijn bruid Nelleke Mulder van het 
schip ophalen om te trouwen op 
Huize de Voorst te Eefde. Het was 
voor Nelleke (audiciën) en Mar-
cel (supermarktmanager) een lo-

gische stap om vanaf het schip te 
trouwen. Daar waar Nelleke is op-
gegroeid en haar roots liggen. De 
trotse ouders waren met de keuze 

van hun dochter zeer vereerd. 
Het vaarschema wat vaak richting 
Basel gaat werd hiervoor uiteraard 
aangepast.

Schippersdochter Nelleke Mulder trouwt 
vanaf ouderlijk schip ‘Fide Deo’

Marcel Kruijssen en zijn bruid Nelleke Mulder. Foto: PR

Wijnhandel Smit in Vorden markeert pand met artistieke fles en ver-
fraait daarmee het straatbeeld. De fles verbeeldt alle zintuigen die 
bij het drinken van wijn worden geprikkeld.

(Advertorial)
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Verbouw
Renovatie
Woningonderhoud
Veranda’s & overkappingen

T:    0575-521796                                                
M:  06-55072626                                           

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

Keijenborg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

Eigen bijdrage 
wordt door ons 
vergoed

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

RJBM Degen, 
tandarts-implantoloog

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

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

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

Maandaanbieding 

*Vraag naar de 
voorwaarden in 

de winkel.

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

KACHELS
HAARDEN

Schrijf je nu in!

Vers Vlees Slagerij
Malse Runder biefstuk kilo €  10,00
Varkenshaas        kilo €  9,50
Varkenshaassaté            kilo €  8,00
Gehakt half om half          kilo €  3,50
Paardenlappen           kilo €  6,50
Spareribs           kilo €  6,00
Rib – haaskarbonade kilo €  6,25
Rundergehakt        kilo € 4,00
Gratis bezorging in Zutphen en omgeving!

Reactie: 0623537798

VLEESWARENKOOPJE

100 gram runderrookvlees + 
100 gram gebraden gehakt

samen 395

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Huisgemaakte 
runder
hamburgers

500
4 stuks

KEURSLAGERKOOPJE

Blijedije 
spiesen

ELKE 4E GRATIS

SPECIAL

Sole mio spies

275
per stuk

MAALTIJD IDEE

Stamppot
Zomergroenten

399
400 gram

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

Aanbiedingen geldig vanaf 16 t/m 21 mei

REÜNIE VRIJWILLIGERS 
Ham-Party/Beach-Party

Voor wie: 
Alle vrijwilligers die in het verleden hebben 
geholpen met festiviteiten van de Stichting 

Ham-Party

Wanneer:
Vrijdagavond 27 mei 2016

Waar:
Fees� ent VV Vorden

Oude Zutphenseweg 11 te Vorden 

Aanmelden & meer info:
www.buroasv.nl (Reünie HAM-Party)

VVV-Bronckhorst zoekt voor haar VVV winkel in Vorden 

energieke vrijwilligers

Bent u service gevoelig en vindt u het leuk  toeristen te informeren over activiteiten 
in  Bronckhorst kom dan ons bij ons langs of neem contact met ons op via  
info@VVVbronckhorst .nl 
Werkzaamheden zijn:

• verkoop van winkelartikelen zoals VVV-cadeaubonnen, fiets en wandel 
   kaarten en streekproducten
• verstrekken van telefonische adviezen 
• verstrekken van informatie via de mail (enige kennis van PC is wel vereist)
• voorkomende administratieve en organisatorische werkzaamheden

U werkt in teamverband bijvoorkeur 2 dagdelen per week. Bij de planning wordt 
zoveel mogelijk rekening gehouden met uw persoonlijke voorkeur

zonweringachterhoek.nl

TORENALLEE 8 • 6999 DD HUMMELO
TEL: 0314-389393 • WWW.ZONWERINGACHTERHOEK.NL

Z i * R ll ik * G d * V d k iZonwering • Rolluiken • Garagedeuren • Veranda-overkapping • Raamdecoratie



Open tuindagen Buitenplaats De Wildenborch

VORDEN - Voor de tiende achter-
eenvolgende keer zullen de tui-
nen van Buitenplaats De Wilden-
borch te bezichtigen zijn tijdens 
de open tuinendagen op 21 en 
22 mei met een ambachtelijke 
markt op het voorplein. Geheel 
in Engelse landschapsstijl is het 
tien hectare grote park van de 
Wildenborch aan de Wilden-
borchseweg 20 opgebouwd uit 
verrassende tuinkamers. Iedere 
tuinkamer met een eigen sfeer 
en kleur. De tuinen zijn geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur. Toegang 
6,50 euro, kinderen tot twaalf 
jaar hebben gratis toegang. Par-
keren is gratis. Honden worden 
niet in de tuin toegelaten ook 
niet als zij aan de lijn lopen.

Al wandelend komt de bezoeker 
zo langs diverse bijzondere plek-
ken. De zichtlijnen over het water 
en tussen de bomen door naar 
het achterliggende landschap. De 
eeuwenoude bomen en de koele 
berceau, die nog door de dichter 
A.C.W. Staring, ooit bewoner van 
de Wildenborch, zijn geplant. De 
prachtige monumentale beelden, 
die onlangs gereinigd en geres-
taureerd zijn en die de tuinen een 
grootse allure geven. De borders 
die het grote groene grasveld ach-

ter het huis omzomen. Alle ele-
menten bij elkaar maken de tuin 
tot een plek die ooit een bezoeker 

de uitspraak ontlokte: “Zo onge-
veer moet het paradijs er uit zien.” 
Ook kinderen zullen zich verma-

ken langs de uitgezette route. Voor 
hen wordt er ieder jaar een nieuw 
kabouterverhaal geschreven, dat 
zich al lopend en zoekend ont-
vouwt. De ambachtelijke markt op 
het voorplein zal ook dit jaar weer 
zijn opgebouwd uit vele kleurrijke 
kraampjes, waar diverse produc-
ten worden aangeboden, zoals 
vaste en éénjarige planten, tafel-
kleden, hoeden, Achterhoekse 
wijn, biologische kaas, aardbeien, 
houten tuinattributen zoals dui-
ventillen, prentenboeken van kin-
derboekenschrijfster Jennine Sta-
ring, huidige bewoonster van de 
Wildenborch.

Ook zal er een kraam zijn met 
prenten, afkomstig van de zolders 
van de Wildenborch. Slenterend 
langs de kramen zal de bezoeker 
veel moois kunnen ontdekken en 
wellicht enige speciale aanbie-
dingen vinden ten goede van het 
tienjarige bestaan van de markt. 
Daarna is het goed toeven in de 
theeschenkerij in het Koetshuis, of 
buiten op het terras, met een kopje 
koffie of thee met een zoete lekker-
nij of een sandwich.

   

 ■ www.wildenborch.nl

VORDEN - Vele klanten van Al-
bert Heijn Grotenhuys hebben 
gedurende de maand april hun 
emballagebon geschonken aan 
Zwembad In de Dennen. De actie 
werd ondersteund door Wilbert 
en Yvonne Grotenhuys van Al-
bert Heijn Vorden om het zwem-
bad een financieel steuntje in de 
rug te geven.

Wilbert benadrukt nog eens dat 
het belangrijk is om voorzienin-
gen zoals het zwembad in stand te 
houden voor de bewoners en ook 
voor de vele recreanten die Vor-
den bezoeken: “Als we elkaar kun-
nen helpen, dan moeten we dat 
natuurlijk doen.” Wolter Ziggers, 
voorzitter van in de Dennen, is 
ontzettend blij met deze geslaagde 
actie van Wilbert Grotenhuys:

“Nu het zwembad zonder sub-
sidie draait, kunnen we dit geld 
goed gebruiken voor de renovatie 
van de glijbaan. Ook zijn we erg 

blij met de geste van Wilbert en 
Yvonne dat zij de opbrengst nog 
eens verdubbelen. Heel veel dank 
daarvoor!” De opbrengst werd op 
10 mei 2016 in de vorm van een 
waardecheque door Wilbert uit-
gereikt aan de jeugdige ambassa-
deur van het zwembad In de Den-
nen, Jasmijn ter Mul.

Vanwege het grote succes van de 
actie is met Albert Heijn Groten-
huys afgesproken om ieder jaar 
de maand april uit te roepen tot 
actiemaand voor Zwembad In de 
Dennen. De huidige actie werd 
met twee weken verlengd tot en 
met 15 mei.

Team en bestuur van Zwembad 
In de Dennen bedanken iedereen 
die zijn flessen heeft ingeleverd en 
voor het zwembad de gele knop 
gebruikte, waarmee het statiegeld 
ten goede komt aan het bad.

Zwembad blij met opbrengst Albert Heijn
flessenactie

Oud Vorden geeft schilderij Boterfabriek in
bruikleen aan Galléehof
VORDEN - Eind 2015 schonk de 
heer Henk Spijkerman, de laatste 
directeur van de Zuivelfabriek, 
een schilderstuk van de ‘Boterfa-
briek’ aan de oudheidkundige ver-
eniging Oud Vorden. De heer Spij-
kerman ontving deze afbeelding 
bij zijn afscheid in 1986 als gevolg 
van de sluiting van de Zuivelfa-
briek. Het schilderij werd in 1939 
ter gelegenheid van het afscheid 
van de toenmalige directeur de 
heer Nienhuis geschilderd door de 
Deventer kunstschilder Paul Bodi-
fée, bekend om zijn landschappen 
en stadsgezichten.

Het bestuur van Oud Vorden heeft 
gezocht naar een passende be-
stemming en daarvoor overleg 
gevoerd met het bestuur van de 

Vereniging van Eigenaren van de 
Galléehof. Hier bleek grote be-
langstelling voor het schilderij te 
bestaan, zeker ook omdat de ap-
partementen op de oorspronke-
lijke locatie van de Zuivelfabriek 
staan.

Nadat de heer Paul Gorter het 
kunstwerk had schoongemaakt 
en gerestaureerd is het op 10 mei 
2016 in aanwezigheid van verte-
genwoordigende bestuursleden in 
bruikleen gegeven aan de Vereni-
ging van Eigenaren.

Daarbij werd een bruikleenover-
eenkomst getekend namens de 
VvE Galléehof door mevrouw Wil 
Gerritsen en namens Oud Vorden 
door Wim Ruiterkamp. Wim Ruiterkamp en Wil Gerritsen tekenen de bruikleenovereenkomst. Foto: PR

Inspirerende 
avondwandeling 
vanaf Hackfort

VORDEN - Vorden ligt in een prach-
tige omgeving, alleen een wande-
ling door de natuur kan al veel 
inspiratie geven. Wandelen is fijn 
om even je hoofd leeg te maken, 
lekker te bewegen of één en ander 
te overdenken. 

Basis in Beweging van de Vorden-
se kerken wil dit graag combine-
ren tijdens de inspirerende avond-
wandeling op donderdag 26 mei. 
Tijdens de avondwandeling van 
3,5 km krijgen deelnemers zo nu 
en dan iets aangereikt; een tekst, 
een kaartje of iets anders dat aan-
leiding geeft tot gesprek of juist tot 
momenten van stilte waarbij men 
wil nadenken over ‘op weg zijn’. 

Start 19.30 uur, verzamelen bij de 
parkeerplaats van Hackfort. Ieder-
een is van harte welkom, opgave is 
niet verplicht maar wel fijn i.v.m. 
voorbereidingen. Opgave en in-
formatie via onderstaande mail of 
telefoonnummer. 
   

 ■ basisinbeweging@gmail.com ■ 0575-551060
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De prachtige monumentale beelden, die onlangs gereinigd en gerestaureerd zijn en die 

de tuinen een grootse allure geven. Foto: PR.

Wilbert Grotenhuys reikt waardecheque uit aan jeugdige ambassadeur van het zwem-

bad, Jasmijn ter Mul. Foto: PR
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VE-WOONIDEE en woonaccessoires  van ZIZO KADO, Grotestraat 80 Eibergen.

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

WE STOPPEN ERMEE!
ALLES MOET WEG!

OP ALLE OPRUIMINGSPRIJZEN

VAN 10.00 TOT 17.00 UUR50% 
EXTRA KORTING

ZATERDAG 21MEI LAATSTE LEEGVERKOOPDAG

  0.79
  4 STUKS

3.69
  900 G

0.99
  400 G

0.39
  PER STUK

1.99
  300 G

Per stuk

16.99

Per paar

9.99

Per paar

14.99

Per stuk

3.99
Per stuk

12.99

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

GELDIG VAN 20 T/M 22 MEI

VANAF WOENSDAG 18 MEI

    

Sleehakken

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

  

MINI ROMA 
TROSTOMAATJES

KOMKOMMER

XL HAMBURGER-
BROODJES

SHOARMA MET
PAPRIKA*

MERGUEZ*

JackGekleurde
jeans

Top

Zomerlaarzen

Expert Eliesen zoekt een kandidaat voor:

ERVAREN WITGOED MONTEUR
Wie zoeken we? 
Wij zoeken een enthousiaste witgoed monteur met een servicegerichte en klantvriende-
lijke instelling en een gedegen technische kennis. Je bent in staat reparaties uit te voeren 
aan diverse apparaten bij de klanten thuis en het installeren, inbouwen van diverse wit-
goed apparatuur. De functie wordt gecoördineerd vanuit het magazijn in Baak en betreft 
Expert Hengelo (GLD), Expert Zutphen en Baak. 
Interesse? 
Stuur of e-mail dan je sollicitatiebrief met C.V. ter attentie van M. Eliesen, Nieuwstad 45, 
7201NL Zutphen of per e-mail: Mathijn.Eliesen@expert.nl



Bloemen van verf in Galerie 
Agnes Raben 
VORDEN - Onder de titel Briljant 
Bright Light / Deep Dark, expo-
seert beeldend kunstenaar Gaby 
van Baal van 22 mei t/m 26 juni 
2016 schilderijen en tekeningen 
met bloemen en bloempatronen 
in Galerie Agnes Raben, Nieuw-
stad 20 in Vorden. De galerie is 
open op vrijdag zaterdag zondag 
én maandag van 11.00 tot 17.00 
uur en op afspraak. Alex de Vries, 
curator, auteur en adviseur op 
het gebied van kunst en cultuur 
opent de expositie op zondag 22 
mei om 15.00 uur. Inloop vanaf 
14.30 uur. 

“Gaby van Baal schildert bloemen 
van verf. Haar schilderijen ken-
nen een gelaagdheid waaruit een 
bedwelmend beeld ontstaat. Er is 
een directe herkenning van wat 
we als afbeelding zien - bloem-
patronen of bloemen in een vaas 
- maar het schilderij gaat aan die 
bewuste waarneming voorbij. In 
de verf komt een beeld tot stand 
dat de gedaante aanneemt van het 
onbevattelijke- van de schepping 
van kleur, in frisse en lucide ruim-
telijkheid.”, aldus Alex de Vries.

Gaby van Baal
Gaby van Baal (1962) heeft sinds 
haar afstuderen aan Artez Hoge 
School voor de Kunsten, afdeling 
Fine Arts, schilderijen en tekenin-
gen gemaakt. Verschillende pe-
rioden met verschillende onder-
werpen hebben elkaar opgevolgd. 

Gedurende een lange tijd schil-
derde zij portretten en abstracte 
geometrische vormen. Altijd met 
olieverf. Ongeveer 15 jaar geleden 
ontstonden, vanuit haar abstracte 
werk, de eerste bloemstillevens. 
Van Baal boetseert als het ware 
met olieverf en ‘weeft’ vele lagen 
over elkaar waardoor er een soort 
tinteling van kleur en textuur ont-
staat. 

Gaby van Baal maakt haar schilde-
rijen graag op een groot formaat 
zodat je er helemaal wordt inge-
trokken en je kunt verliezen in 
kleur en textuur. Soms ‘ruik’ je het 
boeket door de verf heen. Haar te-

keningen zijn doorgaans gemaakt 
op een kleiner formaat. Het zijn 
vinger- oefeningen, etudes, het 
vangen van het ritme en de es-
sentie van de bloem weergegeven 
in een paar lijnen met potlood of 
inkt. 

Door de jaren heen hebben de 
schilderijen van Gaby van Baal 
hun weg gevonden naar verschil-
lende particulieren en verzame-
laars in Nederland, Zwitserland, 
Frankrijk, Monaco, Engeland en 
New York. 
   

 ■ www.galerieagnesraben.nl

   

Goed Gemutst weekend
VORDEN - In het weekend van 28 
en 29 mei wordt voor de elfde keer 
het Goed Gemutst weekend geor-
ganiseerd bij de boerderij en hoe-
denatelier van Frida Pelgrom in 
Vorden. Er zijn 25 kunst-ambach-
telijke stands, waar werk wordt 
getoond en bezoekers over de 
schouder van de kunstenaar kun-
nen meekijken hoe het gemaakt 
wordt.
Er is veel variatie van producten 
die men gemaakt heeft. Denk aan 

bijenkorfvlechten, keramiek, kant-
klossen, papierscheppen, tassen, 
breivariaties, sieraden van allerlei 
materialen, kleding en accessoi-
res van mooie stoffen,vilt op zijde, 
beelden van steen, schilderijen, 
manden, zonnekind poppen, 
bloemdecoraties, paper rose, vis-
rokerij, webbingvlechten, hoeden, 
et cetera. Heel veel mooie produc-
ten in en rondom de boerderij. 
Ook staan er antieke trekkers en 
tweewielers, tevens is er een terras 

met koffie/thee en eigen gebakken 
cake/ koek of taart.

Goed Gemutst weekend - Frida 
goed gemutst, Hamminkweg 4 in 
Vorden, 28-29 mei van 10.00 tot 
17.00 uur. De toegang en parkeren 
is gratis.

   

 ■ www.fridagoedgemutst.nl

Dubbele opening bij A 
quadraat
VORDEN - Van 1 mei tot en met 3 
juli a.s. kunt u genieten van de 
landschappen die Peter Durieux 
schildert Het zijn oases van rust 
waar je stil aanwezig kunt zijn 
en de natuur kunt ‘ervaren’. 
Zonlicht strijkt gelijkmatig over 
de voorstelling; er is geen wind, 
geen onrust, alles is verstild. Hij 
verbeeldt in zijn schilderijen 
geen mensen. Wel zien we steeds 
de aanwezigheid van de mense-
lijke hand in bouwsels, hekjes en 
huizen. Het zijn elementen die 
zich harmonieus in de natuur 
voegen, alsof de menselijke aan-
wezigheid alleen iets toevoegt en 
geen afbreuk doet aan zijn om-
geving. Ook zijn tekeningen ade-
men dezelfde rust.

Andrijana Martinovic wordt ont-
roerd door het geheimzinnige van 
het alledaagse. Een sfeer, een mo-
ment, een ontmoeting, maar ook 
vogels vragen haar aandacht. Zij is 
een toeschouwer, die vanuit haar 
kijk op de wereld, haar eigen waar-
heid schept. Haar bronzen beel-
den laten hiervan een onvervalste 
en indringende expressie zien. 
Haar portretten hebben een heel 
eigen stijl. Zij wil van de geportret-
teerde, zowel het uiterlijke als het 
innerlijke laten zien.

Exposities in de permanente 
ruimte
In deze locatie zijn schilderijen, 
tekeningen of etsen gepresenteerd 
van kunstenaars. Naast het werk 
van Edwin Aafjes en Ben Rikken 
ziet uw werk van Ellen van Toor 
en de tekeningen van jubilaris 
Jaap Ploos van Amstel. Carolyn 
in ‘t Veld werkt voornamelijk met 
olieverf haar impressies uit van 
Nederlandse en Italiaanse land-
schappen. Tevens zijn er kleine 
beelden opgesteld van beeldhou-

wers die dit jaar in de tuin expo-
seren.

De beeldentuin
Vanuit beide kunstlocaties wan-
delt u de beeldentuin in. Grote 
objecten en beelden van Marti de 
Greef en Jos Kuppens. Lichtob-
jecten van Sebastiaan Coppens. 
Prachtige bronzen beelden van 
Andre Vranken, Lieven d’Haese 
en Hilde van de Walle. En niet te 
vergeten de metalen, kleurrijke 
grote veren van Liedeke Veninga. 
De kunstminnaar ziet naast realis-
tisch werk ook geabstraheerde en 
abstracte vormen van o.a. Reina 
Ramakers, Frans van Straaten en 
Arno Kuppens. Eric Goede heeft 
zijn nieuwste werk tegen de muur 
geëxposeerd en Mette Bus laat 
haar mooie dames zien. Bijzon-
dere keramieke vaasvormen en 
sculpturen van Karel Sterk.De vro-
lijk bewegende tuin- ornamenten 
zijn van Anneke Coppoolse. In een 
buitengebied kunnen dieren niet 
ontbreken, deze zijn van Hans 
Jouta, Andrijana Martinovic, Ma-
rinus Klap en Leo Nellestein.

Programma
1 mei t/m 3 juli: Peter Durieux, 
schilder en tekenaar en Andrijana 
Martinovic, beeldhouwer.
1 mei t/m 18 september: Achttien 
kunstenaars laten werk zien in de 
beeldentuin.

13 mei van 10.30-13.30 uur: Eerste 
rondleiding, lezing en lunch.
10 juni van 10.30-13.30 uur: Twee-
de rondleiding, lezing en lunch.
Voor informatie, zie de website. 
Voor aanmelden kunt u mailen.

   

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

   

Theetuin Galerie De
Burgerij vol dichters
VORDEN - Poëzie en beeldende 
kunst een cohesie die de beleving 
van beide kunstvormen kan ver-
sterken. Galerie De Burgerij (Zut-
phenseweg 11) nodigt tijdens haar 
voorjaar- en zomerexpositie dich-
ters uit gedichten bij beeldende 
kunst te schrijven.

Neergestreken in de theetuin, de 
ruimtelijke objecten in de beel-
dentuin beleven - of de land-
schapsschilderijen in de galerie 
- en die in woord en ritme vatten. 
Neem de pen ter hand en schrijf 
naar aanleiding van een kunstwerk 
een gedicht. Rijp of groen; rondeel 
of haiku er is geen beperking en er 

bestaat geen ballotage. Uit de in-
zendingen die Galerie De Burgerij 
voor 1 augustus ontvangt worden 
vijf gedichten geselecteerd.

De vijf makers ontvangen een 
‘burgerlijke’ prijs en een uitno-
diging het gedicht voor te dragen 
op zondagmiddag 21 augustus tij-
dens de ‘Latest Summer Tea’ gelijk 
de finissage van de zomerexposi-
tie. Rolf Kramer singer-songwriter, 
completeert de middag.

   

 ■ deburgerij-vorden.nl ■ deburgerij.vorden@gmail.com

Schilderijen en tekeningen met bloemen en bloempatronen. Foto: PR
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www.gotinkinstallatie.nl

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

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

AANGESLOTEN BIJ

inclusief montage al vanaf € 7.295,-!

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

Vraag naar de voorwaarden in onze showroom!

Complete badkamer

€

€



 Achterhoekrunners maken 
zich op voor Roparun   

 HENGELO - De Achterhoekrun-
ners is een team van 25 perso-
nen dat zich inzet voor het goede 
doel. Tijdens het Pinksterweek-
end leggen ze een parcours van 
Hamburg naar Rotterdam af, om 
geld in te zamelen voor Roparun. 
Deze stichting zet zich in voor de 
palliatieve zorg voor mensen met 
kanker om hun leven draaglij-
ker te maken. Inmiddels telt het 
team liefst acht deelnemers uit 
Hengelo.

    Door Willy Hermans

    De Roparun is al toe aan de 25e 
editie. Lange tijd ging de tocht van 
Parijs naar Rotterdam, maar we-
gens groot succes is sinds zes jaar 
Hamburg erbij gekomen als ver-
trekpunt. Dit jaar zijn er liefst 8000 
deelnemers en 230 teams!
In 2007 deden de Achterhoekrun-
ners voor het eerst mee, een initi-
atief van Herman Luimes en col-
lega’s van de Penitentiaire Inrich-
tingen Achterhoek in Zutphen. 
Langzaam groeide het team naar 
25 personen met elk jaar wat wis-
selingen. Geleidelijk bestond er 
behoefte om zaken beter te regelen 
en de continuïteit te waarborgen. 
Tijdens het drinken van een blikje 
bier met vier man zittend op een 
vluchtheuvel werd besloten tot het 
oprichten van de Stichting Achter-
hoekrunners (Roparunteam 84).
De leden zijn het hele jaar druk 
met activiteiten en voorbereidin-
gen, verdeeld over meerdere com-
missies. Een verloting, collecte, 
verkoop van eieren en deelname 
aan rommelmarkten moeten zor-
gen voor inkomsten; sponsoren 
worden geworven en kosten van 
catering en busjes worden ook 

door ondernemers betaald. Hoofd-
sponsor is Spekschoor Industriële 
Reiniging uit Zutphen. Het streef-
bedrag ligt voor de Achterhoekrun-
ners op €15.000. “Dat gaan we dit 
jaar gemakkelijk halen,” verklaart 
Gerrit Meenink. “Meer hoeft niet, 
zo blijft het leuk voor iedereen.”

     Parcours over Zutphen 
Het team leeft voor de negende 
keer toe naar het hoogtepunt van 
het jaar. Vrijdag 13 mei gaan ze 
naar Hamburg om samen met ca. 
90 teams de tocht van 563 km naar 
Rotterdam te ondernemen. Het 
team bestaat uit 8 lopers, 6 fietsers, 
2 fysiotherapeuten, 2 voor de cate-
ring, 6 chauffeurs en teamcaptain 
Herman Luimes. De groep wordt 
opgesplitst in twee sub-teams die 
om de beurt blokken van 60 km in 
5 tot 5½ uur lopen. Na de start op 
zaterdagmorgen wisselen vier lo-
pers elkaar om de twee kilometer 
af, begeleid door een fietser zowel 
voor als achter. In totaal haalt elke 
loper dus meer dan 70 km, bijna 
twee marathons!

  Op het parcours zijn van tevoren 
al wisselplekken vastgesteld. Als 
het ene team loopt, kan het an-
dere even rusten, eten, drinken 
en masseert de fysiotherapeut de 
pijntjes weg. Het parcours ligt vast 
met diverse check-points. Enige ja-
ren geleden is het op initiatief van 
de Achterhoekrunners gelukt het 
parcours vanaf Almelo over Zut-
phen te laten lopen. In dergelijke 
doorkomstplaatsen zijn allerlei 
activiteiten georganiseerd en wor-
den de deelnemers groots ontvan-
gen en gehuldigd. In 2015 werd 
Zutphen zelfs uitgeroepen tot de 
beste doorkomststad. Het ontving 

hiervoor €50.000, dat verdeeld is 
over meerdere goede doelen voor 
bv. inloophuis of hospice. Dit jaar 
zullen in Warnsveld, op de Markt 
in Zutphen en in de Hoven allerlei 
bands optreden.

    Einddoel is na 50 uur zwoegen 
de afgezette Coolsingel in Rotter-
dam, waar alle lopers op Tweede 
Pinksterdag tussen 13 en 17 uur 
finishen voor de ogen van burge-
meester Aboutaleb en Roparun-
ambassadeur Nelli Cooman. Op 
een eindfeest daarna worden de 
opbrengst bekend gemaakt en al-
lerlei prijzen uitgereikt. In 25 jaar 
heeft Roparun al meer dan 67 mil-
joen euro ingezameld.

     Kippenvel 
Herman Luimes: “Het is erg afzien, 
maar je maakt ook van alles mee. 
Vooral de persoonlijke verhalen 
zijn soms erg emotioneel, vooral 
van mensen die zelf door de ziekte 
getroffen zijn. En als je dan een 
man ziet staan die ‘s nachts om 1 
uur in zijn eentje voor ons staat te 
applaudisseren, krijg je wel even 
kippenvel.”
Tijdens het Pinksterweekend staat 
vooral het plezier voorop, bevesti-
gen Gerrit Meenink en fysiothera-
peut Tom Kruis: “Dat is met zijn al-
len lachen en huilen, verhalen uit-
wisselen en elkaar over de streep 
helpen. De meesten krijgen amper 
twee uur slaap, maar het is elke 
keer de kers op de taart na een jaar 
hard werken.”
     

 ■     www.roparun.nl ■     www.achterhoekrunners.nl ■     Facebook: achterhoekrunners.
roparunteam

       

    KOC Bronckhorst organiseert voor de 
8e keer een Kalveropfokclubwedstrijd
    WICHMOND - De kalverkeuring is 
bedoeld voor kinderen vanaf 6 jaar 
tot 16 jaar die een tijdje (ongeveer 3 
maanden) voor een kalf willen zor-
gen. In die periode komt er twee-
maal een jury aan huis voor een 
beoordeling.

    Dit jaar wordt de instructie-och-
tend gehouden op 21 me bij de 
familie Garritsen aan de Does-

burgseweg 2 in Steenderen. Op 
deze ochtend wordt uitleg gegeven 
wat nu precies de bedoeling is van 
de wedstrijd. Er zal wat worden 
verteld over het toiletteren, voor-
brengen, kennis over het kalf en 
de veterinaire aspecten. Aanvang 
van deze ochtend is 10.30 uur. De 
eindkeuring is weer bij camping 
“de Warnstee” van de familie Ro-
zendaal aan de Lankhorsterstraat 

34 in Wichmond. Dit is op zaterdag 
20 augustus.

    Zijn er vragen of kun je de 21e niet 
en wil je toch mee doen, dan kun je 
je opgeven bij Henny Rietman (tel 
0657378272) of bij Gerreke Bos-
chloo (tel 0620254932). Je mag ook 
een email sturen naar kocbronck-
horst@gmail.com.   

 De acht Hengelose Achterhoekrunners. Foto: Willy Hermans   

 Wandeling met informatie over 
aanpassingen Baakse Beek in Vorden
    VORDEN - Vereniging Bomenbe-
lang gaat dinsdag 17 mei vooraf-
gaand aan de jaarlijkse ledenver-
gadering in het Dorpscentrum met 
geïnteresseerden het gebied van de 
Baakse Beek in Vorden bekijken.

    Voor deze beek worden momen-
teel plannen uitgewerkt die deze 
watergang een aantrekkelijker ka-
rakter moeten geven. Hiervoor gaat 
ook het één en ander aan bomen 
verdwijnen, maar er komen ook 
bomen voor terug. De wandeling 
begint om 19.30 uur op het par-
keerterrein bij het Dorpscentrum 
aan de Raadhuisstraat en duurt tot 
ongeveer 20.15 uur.

    Aan het einde bekijken we ook de 
zogeheten rode loper tussen de 
Baakse Beek en de Dorpsstraat (bij 
de HEMA). Voor deze doorgang lig-
gen plannen op tafel om die te ver-
groenen en fraaier te maken.

Om 20.15 uur begint de ledenver-
gadering. Aan bod komen dan on-
der andere de stand van zaken rond 
de plannen van Rijkswaterstaat om 
bomen en struiken in de uiter-
waarden van de IJssel te kappen, 
de groenvoorziening rond de ge-
plande vrieshal van Aviko in Steen-
deren, lopende bezwaren tegen de 
kap van een aantal kastanjebomen 
op het kerkhof in Voor-Drempt, de 
toekomst van de 50 Amerikaanse 
eiken aan de Onderstraat in Bronk-
horst. Verder bespreekt het bestuur 
plannen rond een nieuwe huisstijl 
van de vereniging en de eerste fiets-
route langs monumentale bomen. 
Deze route loopt langs een aantal 
bijzondere bomen in het buitenge-
bied van Vorden (van Wildenborch 
tot Hackfort).
       

 ■     www.bomenbelang.nl ■     (0575) 470 530

       

    Verkoop afgeschreven 
boeken Vorden
    VORDEN - Bibliotheek Vorden 
heeft de collectie opgeschoond. 
Iedere week komen er nieuwe ma-
terialen binnen. Dat betekent dat 
er ook af en toe materialen wor-
den afgeschreven. Deze materia-
len zijn nu, voor een klein prijsje 
te koop. Zowel volwassen boeken 

als jeugdboeken zijn te koop. U 
bent van harte welkom. Het adres: 
Raadhuisstraat 5.

    De verkoop vindt plaats tijdens de 
openingstijden van de bibliotheek. 
Kijk hiervoor op de website: www.
bibliotheekwestachterhoek.nl 

 Trots
    Wat zou het mooi zijn om zondag 
8 mei 2016 ergens aan een muur 
te hangen. Om die hele dag te 
vangen in een mooie lijstje en dat 
lijstje een waardige plek te geven. 
Dan kunnen we er later nog eens 
naar kijken. En erover vertellen. 
Weet je nog, die dag dat Tom 
Dumoulin in de roze trui door de 
Achterhoek reed? Dat Maarten 
Tjallingii in de kopgroep zat? En 
dat later op de middag De Graaf-
schap ervoor zorgde dat de lands-
titel niet naar Amsterdam, maar 
naar Eindhoven ging? We hielden 
er die dag als Achterhoek sportief 
gezien niet heel veel aan over, 
maar wat maakte het trots.

    Het Giro-peloton rijdt inmiddels 
alweer een week in Italië. De ren-
ners rijden over bergen met bijna 
poëtische namen als de Pian 
del Falco en de Passo del Lupo. 
Startplaatsen luisteren naar na-
men als Praia a Mare en Campa 
Bisenzia. Finishstrepen worden 
getrokken in Cividale del Friuli en 
Sant’Anna di Vinadio. Dat klinkt 
net wat anders dan Apeldoorn, 
Arnhem, Nijmegen, Hummelo of 
Zelhem. Toch zullen de coureurs 
af en toe nog terugdenken aan de 
roze hagen van mensen waar ze 
in Nederland tussendoor fietsten.

    Zelf zag ik ze in Apeldoorn, in 
Hummelo en in Zutphen. Na die 
laatste doorkomst luisterde ik 
onderweg naar huis in de auto 
naar de radio. ‘1-1!’, riep de ver-
slaggever van dienst. ‘1-1! Het 
staat in Doetinchem 1-1!’ Bryan 
Smeets had voor De Graafschap 
tegen Ajax een doelpunt gemaakt 
waarvan Bryan Smeets zelf niet 

eens wist dat hij hem zo kon ma-
ken. Maar hij deed het wel. Het 
zou hem in de dagen daarna de 
status van bekende Nederlander 
opleveren. Dit doelpunt bracht 
immers de beslissing in de lan-
delijke titelstrijd. Niet Ajax, maar 
PSV werd kampioen.

    Dat was mij om het even. Net 
als dat het me niet heel veel kon 
schelen wie nou uiteindelijk die 
Achterhoekse Giro-etappe won. 
Dat was voor het gros van de 
mensen die hier in de regio langs 
de kant stonden te kijken ook he-
lemaal niet belangrijk. Daar ging 
het simpelweg niet om. Het ging 
erom dat ze hier langskwamen. 
Dat ze fietsten over onze wegen. 
Over de wegen waarover wij ‘s 
ochtends naar het werk rijden en 
waarover onze trekkers de stront 
naar het land brengen. Het ging 
erom dat ze ons samenbrachten. 
Dat wij hier allemaal stonden.

    Zo kon het gebeuren dat de man 
met nummer 93, Leigh Howard 
uit Australië, in de Hummelose 
Dorpsstraat een enorm applaus 
kreeg. Niet dat mensen hem her-
kenden. Nee, hij reed gewoon 
even op achterstand en verdien-
de nou eenmaal dezelfde Achter-
hoekse waardering als al die an-
dere fietsende helden. Het groot-
ste applaus ging rond de klok 
van half vijf naar de Vijverberg. 
Het viel ten deel aan de mannen 
van De Graafschap. Hun enorme 
strijdlust maakte deze zondag 
compleet. Zondag 8 mei 2016. 
Daar doen we bij deze een lijstje 
omheen. Het hangt vanaf nu aan 
de muur. De trots spat ervan af. 

LuukStamCO
LU

MN
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B en w van Bronckhorst stemden 
vorige week in met de woonagenda 
2016-2020 ‘Bronckhorst geeft je de 
ruimte!’, een lokale woonagenda 
met de Regionale Woonagenda 
Achterhoek als uitgangspunt. 
In de Regionale Woonagenda 
Achterhoek staan de hoofdlijnen 
van het beleid op het gebied van 
Wonen in de Achterhoek, en daar-
mee ook in Bronckhorst. 

Met de woonagenda geven we 
invulling aan de regionale doelen 
en leggen de basis voor prestatie-
afspraken met wooncorporaties 
ProWonen en Sité. De afspraken 
gaan onder andere over:
• het toekomstbestendig maken 

van woningen in Bronckhorst, 
zodat inwoners langer zelf-
standig kunnen blijven wonen 
en woningen energiezuiniger 
worden

• het bouwen van nieuwe woningen
• de ontwikkelingen op het gebied 

van wonen en zorg
• beschikbaarheid en betaalbaar-

heid van woningen
• de huisvesting van bijzondere 

doelgroepen, bijvoorbeeld 
 mensen met een psychische 
 beperking, statushouders en 

dak- en thuislozen 
 
Ter inzage
De woonagenda 2016-2020 
‘Bronckhorst geeft je de ruimte!’ 
ligt van 18 mei t/m 8 juni 2016 
ter inzage. Deze kunt u tijdens 
openingstijden bekijken in het 
gemeentehuis of lezen op 
www.bronckhorst.nl/woonagenda. 
Tijdens deze periode kunt u een 
reactie schriftelijk (wat de voor-
keur heeft) of mondeling indienen 
bij b en w. De raad neemt op 7 juli 
een besluit over de woonagenda.

Woonagenda ‘Bronckhorst geeft je de ruimte!’ 
Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gaat uw kind bijvoorbeeld naar 
het speciaal onderwijs of SBO 
SAM? Dan kan het zijn dat u in 
aanmerking komt voor een ver-
goeding via de gemeente. Vanaf 
nu kunt u dit weer aanvragen 
voor het volgende schooljaar via 
www.bronckhorst.nl. U kunt uw 
aanvraag ook samen met ons in-
vullen. Neemt u hiervoor contact 
met ons op: tel. (0575) 75 02 50 
of kom langs op het gemeentehuis 
(op afspraak). Wanneer uw  
aanvraag voor 1 juni 2015  
binnen is, kunnen wij het  
vervoer op tijd regelen.

Met de fiets of openbaar 
vervoer
Misschien kan uw kind met 
de fiets of met het openbaar 
vervoer naar school. Het is ook 
mogelijk om een combinatie 

van vervoer te maken in over-
leg met ons. Bijvoorbeeld tot 
aan de herfstvakantie met de 
taxi en daarna met de fiets of 
het openbaar vervoer. Of  
alleen op woensdag met de  
bus naar school. 
De kosten van de bus of trein 
vergoedt de gemeente als 
u hier recht op heeft. Voor het 
gebruik van de eigen fiets heeft 
u recht op een vergoeding van 
€ 0,09 per kilometer.

Vergoeding leerlingenvervoer 
aanvragen kan weer

Iets voor u? 
Gunstige duurzaamheidslening om 
uw huis energiezuinig te maken
Denkt u na over energiebesparen-
de maatregelen? Gaat u verhuizen 
of verbouwen? Dan is de duur-
zaamheidslening mogelijk inte-
ressant voor u. Het energiezuinig 
maken van uw woning is een 
investering die in eerste instantie 
geld kost. De gemeente vindt het 
belangrijk dat zoveel mogelijk 
woningen energiezuinig worden. 
Daarom bieden wij de mogelijk-
heid van een aantrekkelijke lening 
voor duurzame maatregelen aan 
uw woning.

De Duurzaamheidslening is een 
lening tegen gunstige voorwaar-
den, waarmee u energiebespa-
rende maatregelen in en aan uw 
woning financiert. Denk bijvoor-
beeld aan zonnepanelen, isolatie 
maatregelen of een warmtepomp. 
Door uw woning energiezuiniger 
te maken met energiebesparende 
maatregelen bespaart u niet 
alleen op uw woonlasten, uw 
woning wordt er ook aangenamer 
en comfortabeler van. Meer woon-
comfort én een lagere energie-
rekening dus! Bovendien helpt 
u mee aan een beter milieu en 
kunnen de energiebesparende 
maatregelen goed zijn voor de 
waarde van de woning. 

Voorwaarden/kenmerken:
• Eigen woning in Bronckhorst
• Een van de vastgestelde maat-

regelen
• Leenbedrag tussen de € 2.500,- 

en € 25.000,-
• Looptijd lening 10 jaar tot 15 jaar
• Toets kredietwaardigheid door 

Stimuleringsfonds Volkshuis-
vesting Nederlandse Gemeenten 

• Huidige rente 1,6%. Rente wordt
vastgesteld op datum van binnen-
komst aanvraag 

Meer informatie en de vastge-
stelde maatregelen vindt op de 
website van het Achterhoeks 
verduurSaam energieloket: 
www.verduursaamenergieloket.nl 
of scan de QR-code. Hier staat ook 
het aanvraagfor-
mulier. Telefonisch 
is het loket op 
werkdagen te 
bereiken via tel. 
(0314) 82 03 60. 

Tegoedbonnen huishoudelijke hulp 
en TSN
Maakt u gebruik van onze tegoed-
bonnen huishoudelijke hulp, en 
besteedde u deze in het verleden 
bij thuiszorgaanbieder TSN? Nu 
TSN failliet is, kunt u deze tegoed-
bonnen daar niet meer inleveren. 
U kunt de bonnen nog wel gebrui-
ken bij Markenheem, Zorgkompas, 
Vitaal Thuiszorg en Bloei.

Neem contact op met 
zorgaanbieder
Maakte u gebruik van onze tegoed-
bonnen bij TSN, maar heeft u 
verder geen reguliere huishoude-
lijke hulp? Bijvoorbeeld omdat 
u net uit het ziekenhuis komt en 
revalideert. Dan moet u zelf actie 
ondernemen. Hebt u nog geen 
contact gezocht met één van 
de vier genoemde thuiszorg-

aanbieders, doe dit dan alsnog. 
Dan weet u zeker dat de hulp goed 
geregeld is. 

Als u nog vragen heeft, kunt u 
contact met ons opnemen via 
tel. (0575) 75 02 50.



Bekendmakingen en mededelingen

Bekendmakingen

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

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

Drempt:
• Veldweg 29, aanleggen sleufsilo en paardenbak, aanvraag ontvangen

Halle:
• Dorpsstraat 11, ontheffing drank- en horeca kermis Halle, ontheffing verleend
• Halsedijk 15, verbouwen woning, vergunning verleend

Hengelo (Gld):
• Koningsweg 1, veranderen bedrijf, melding beoordeeld
• Varsselseweg 49, activiteit milieu: wijzigen inrichting, aanvraag ontvangen

Hummelo:
• Broekstraat 31B, bouwen bewaarhal, aanvraag ontvangen
• Kasteellaan 1, organiseren Manana Manana, vergunning verleend
• Keppelseweg 21B, bouwen tuinhuisje met veranda, aanvraag ontvangen

Laag-Keppel:
• Nachtegaalplein 11, tijdelijk plaatsen zorgkamer, vergunning verleend

Steenderen:
• J.F. Oltmansstraat 7, toewijzen gehandicaptenparkeerplaats, besluit genomen

Vorden:
• Enkweg 1A, verplaatsen gasopslag, aanvraag van 30 maart 2016 ingetrokken
• Enkweg 1A, veranderen inrichting, aanvraag ontvangen
• Het Kerspel 13, plaatsen schutting, vergunning verleend
• Oude Zutphenseweg 11, organiseren Wikee de Viking voetbaltoernooi, vergunning verleend
• Park De Decanije, kappen zilverlinde (noodkap), vergunning verleend
• Wiersserbroekweg 12, verschuiven woonbestemming van de schuur, onherroepelijk 
 bestemmingsplan

Wichmond:
• Lankhorstertsraat 6A, bouwen schuurtje met veranda, vergunning verleend

Zelhem:
• Doetinchemseweg 21, wijzigen voorgevel woning, vergunning verleend
• Everhardinkweg 3A, bouwen melkstal, vergunning verleend
• Hummeloseweg 44, verbouwen schuur en realiseren bed & breakfast, aanvraag ontvangen
• Pluimersdijk  5, organiseren harmonicadag, vergunning verleend
• Pluimersdijk  5, organiseren textiele handwerkdag, vergunning verleend
• Pluimersdijk  5, organiseren kerkdienst, vergunning verleend
• Ruurloseweg 1, bouwen serre, vergunning verleend

Blijf op de hoogte!

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

Iedere dag leggen jongeren contact 
via internet. Facebook, instagram, 
webcams, het is razend populair. 
Lekker anoniem van alles uitwis-
selen en misschien wel tot een 
afspraak komen. Jammer genoeg 
zijn er ook jongens die doen alsof ze 
verliefd zijn, maar verkeerde bedoe-
lingen hebben. Bijvoorbeeld lover-
boys. Ze zijn vaak actief op internet. 
Ook komen ze op schoolpleinen, bij 
het busstation of in de discotheek. 
Loverboys zijn vaak aantrekkelijk 

en stoer. Ze lijken in het begin het 
perfecte vriendje. Ze maken indruk 
met geld en hebben vaak mooie 
spullen. Jongens waar meisjes 
graag mee gezien willen worden… 
Het komt zowel in steden als dorpen 
voor. Maar helaas gaat het sommige 
jongens niet om liefde en wil hij geld 
aan het meisje verdienen. Door 
haar te verleiden tot het maken van 
gewaagde foto’s of het afsluiten 
van telefoonabonnementen op haar 
naam om te chanteren. Het kan dan 

om een loverboy gaan. Het is goed 
om te weten dat er een speciaal 
meldpunt loverboys is. Dit meldpunt 
is ondergebracht bij Veilig Thuis, 
het advies- en meldpunt huiselijk 
geweld en kindermishandeling. 
Veilig Thuis is voor iedereen 24 uur 
per dag, 7 dagen per week bereik-
baar op telefoonnr. (0800) 20 00. 
Help erger voorkomen en aarzel 
niet contact met ze op te nemen als 
u hiermee te maken heeft! Ze geven 
graag advies en bieden hulp.

Ik ben bang dat mijn kind met een loverboy omgaat
Wat kan ik doen?

Uit de raad

Raadsvergadering 
26 mei 2016
Op 26 mei 2016 vergadert de 
gemeenteraad in de raadzaal van 
het gemeentehuis. De openbare 
vergadering begint om 20.00 uur. 
U bent van harte welkom om de 
vergadering bij te wonen. Op de 
agenda staan onder meer de 
volgende onderwerpen:
• ‘De gemeente Bronckhorst 

heet welkom’
 De raad wordt gevraagd kennis 

te nemen van de notitie ‘De 
 gemeente Bronckhorst heet 

welkom’ en het college de 
 opdracht te geven tot verdere 

uitwerking ervan. In de notitie 
schetsen wij een aanpak om 
statushouders in kortere tijd 

 de Nederlandse taal te laten 
beheersen en een uitgebreid 
kennismakingsprogramma met 
hun nieuwe woonomgeving 

 zodat zij optimaal mee kunnen 
doen in de maatschappij

• Programmabegroting en 
 financiële begroting 
 2017-2020 Regio Achterhoek
 De Regio Achterhoek is er om 

de regionale belangen van de 
Achterhoekse gemeenten te 
behartigen op punten die door 
de gemeenteraden zijn geko-
zen. Volgens de wet hoort de 
Regio inzicht te geven in de uit-
voering van zijn taken en de fi-
nanciële consequenties ervan. 
De raad wordt gevraagd kennis 
te nemen van financiële stuk-
ken en eventuele opmerkingen 
door te geven aan het algemeen 
bestuur

• Begroting 2017 
Erfgoedcentrum Achterhoek 
en Liemers (ECAL)

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

• Delegatiebesluit openbaar-
heid van wegen

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

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

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

• Bestemmingsplan 
‘Buitengebied; Wisselinkweg 
– Korenweg Zelhem’

 Op de percelen was een trans-
portbedrijf gevestigd, maar 

 deze is verplaatst naar een an-
dere locatie. Naast de gesloop-
te woning op de Korenweg wil 
de initiatiefnemer de bedrijfs-
gebouwen en 2 woningen slo-
pen en hiervoor 3 woningen 

 terugbouwen. B en w vragen de 
raad om het bestemmingsplan 
ongewijzigd vast te stellen

• Wet flexibel werken en Wet 
werken na AOW-gerechtigde 
leeftijd

 B en w vragen de raad in te 
stemmen met de wijzigingen in 
de arbeidsvoorwaarden van 
gemeenteambtenaren, griffier 
en griffiemedewerkers als ge-
volg van de invoering Wet flexi-
bel werken en Wet werken na 
AOW-gerechtigde leeftijd

• Onkostenvergoeding 
werkervaringsplaatsen

 Gemeenten willen jongeren en 
werkzoekenden kansen geven 
om werkervaring op te doen, 
om zo hun positie op de ar-
beidsmarkt te versterken. Het 
gaat hierbij om jongeren tot 35 
jaar. De raad wordt gevraagd in 
te stemmen met een onkosten-
vergoeding voor werkervarings-
plaatsen

• Normen- en toetsingskader 
rechtmatigheid gemeente 
Bronckhorst 2016

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

 het normen- en toetsingskader 
vast te stellen

Hoe kan ik mijn stem laten 
horen?
Tijdens raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over 
onderwerpen die op de agenda 
staan kunt u inspreken tijdens 
commissievergaderingen. Over 
onderwerpen die niet op de 
agenda staan heeft u hiervoor 
de mogelijkheid tijdens het 
agendapunt ‘Mogelijkheid tot 
inspreken over niet-geagen-
deerde onderwerpen’ in de 
commissievergaderingen.

Spelregels en aanmelden
Voor het inspreekrecht geldt 
een aantal spelregels, zoals min. 
48 uur voor de vergadering 
aanmelden en spreektijd max. 
5 minuten per persoon. 

Voor meer informatie of aanmel-
den voor het spreekrecht kunt u 
contact opnemen met de griffie, 
via tel. (0575) 75 02 50 of 
griffie@bronckhorst.nl.
Voor alle informatie over de 
onderwerpen die op de agenda 
staan van deze vergadering, 
verwijzen wij u 
naar www.
bronckhorst.nl/
gemeenteraad 
of scan de QR 
code. 
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Marcel runt met zijn vrouw een 
melkveebedrijf met 90 melkkoeien 
en 60 kalveren. Was vroeger het 
melkquotum bepalend qua productie, 
nu is dat het fosfaatquotum. Om de 
belasting van grond- en oppervlakte-
water tegen te gaan, wordt een deel 
van de mest ingezet voor bemesting, 
het overschot wordt afgevoerd. Er 
wordt actief meegewerkt om uitspoe-
ling van mest verder terug te dringen. 
Want een maximale opname in de 
plant betekent een win-win situatie 
voor boer en milieu. 

Hij is geboren en getogen in de 
Achterhoek, studeerde 1993 af aan 
de HAS Hogeschool en is nu lector 
Co-operatief & Co-creatief Onderne-
merschap aan diezelfde Hogeschool 
in Den Bosch. Creatief ondernemer 

Roger Engelberts was zich, met zijn agrarische 
komaf, al jong bewust van de kloof tussen 
consument en producent en de soms botsende 
belangen van partijen als boeren, burgers en 
beleidsmakers. 

Je imago 
is je beste 
amigo
‘Zo’n twintig 
jaar geleden 
bestond er 
een grote kloof 
tussen stad 
en platteland. 

Melk kwam uit een pak en vlees van de slager. Het 
was sommigen zelfs onbekend waar de groenten 

Melkveehouder Joan Beernink werd 26 augustus 
2010 overvallen door een hoosbui, die zijn land 
blank zette. Die noodsituatie bracht zowel de boer 
als het waterschap aan het denken: beide partijen 
wilden weten wat wel en niet kan in een gebied 
dat te maken heeft met toenemende verdroging 
en/of vernatting. 

Landbouw op Peil
Daarom deed Beernink vanaf 2011 mee aan het 
project ‘Landbouw op Peil’. Dit leverde een bedrijfs-
wateradvies op hoe om te gaan met de klimaatveran-
dering. Laurens Gerner, beleidsmedewerker van 
Waterschap Rijn en IJssel: ‘Een bedrijfswateradvies 
geeft een beeld van de bodemgesteldheid, afwa-
tering en hoogteligging met een analyse van de 
knelpunten op basis van veldonderzoek. Het wordt 
aangevuld met aanbevelingen en adviezen, alles is 
maatwerk.’ Met steun van de Waterschapsbank 
kunnen boeren in het werkgebied van Waterschap 
Rijn en IJssel een bedrijfswateradvies laten opstellen. 
De eigen bijdrage is € 360,- inclusief BTW. 
Aanmelden kan via: http://landbouwoppeil.nl/
nieuws/formulier/stimuleringsregeling/
Voor meer informatie: www.landbouwoppeil.nl

Bert Sloetjes - akkerbouwer in Halle, Wolfersveen 
- is bij velen bekend als bestuurslid van LTO (Land- 
en tuinbouworganisatie). ‘Ik vind het mooi werk. 
Je komt nog eens wat te weten. Het grondwater-
peil, waterafvoer en waterkwaliteit zijn belangrij-
ke onderwerpen die spelen en waarop we als LTO 
iedereen attent maken.’

Hoe doe ik het zelf?
 ‘In dit gebied is vooral onderhoud van de watergan-
gen en afvoer van water van belang. Bij regen komt 
het water vanaf het hoger gelegen Lichtenvoorde 
binnenstromen. Als de sloten goed vrijgehouden zijn, 
kan het water weg. We werken secuur volgens ver-
plichte voorschriften maar wat betreft de waterkwa-
liteit kan afspoeling een probleem zijn: als we net het 
land bespoten en bemest hebben en er komt een 

sloot in, daar is niks tegen te doen. Ik hou zoveel mo-
gelijk rekening met het weer om dat te voorkomen. 
We hebben in dit gebied gelukkig een lage chemische 
verontreiniging, vergeleken met waterrijke gebieden.’ 

Wolfersveen en de diverse belangen 
Bert: ‘In Wolfersveen is het waterbeheer in principe 

goed: alles functioneert. Er zijn hier geen rigoureuze 
ingrepen nodig maar het bestaande systeem kan 
wel verbeterd worden. Het gaat er vooral om hoe het 
waterschap beheer en onderhoud wil inzetten. Nu 
worden de watergangen volgens een (ecologisch ver-
antwoorde) veldgids gemaaid maar het lijkt mij beter 
om meer te kijken naar de actuele omstandigheden 
van het weer, land en de watergang. Ik ben voor 
minder bureaucratie en meer inspelen op wat nodig 
is.’ Wat Bert betreft staat een ding als een paal boven 
water. ‘De hoofdwatergangen Veengoot en Baakse 
Beek moeten schoon zijn om doorvoer te garande-
ren. Daar moet niet op bezuinigd worden.’ Als boer en 
bestuurder, in een veld vol diverse belangen, denkt 
Bert graag mee over oplossingen. Daarom heeft hij 
zijn schuur beschikbaar gesteld voor een grootschalig 
overleg.

Samenwerken: overleg in de 
aardappelschuur
Op aandringen van het LTO is er een Deltaplan Agra-
risch Water (DAW) opgestart, dat een economisch 
sterke en duurzame landbouw als doel heeft. Knel-
punten worden, in samenwerking met het agrarische 
bedrijfsleven en het waterschap, opgespoord en waar 

mogelijk aangepakt. Op het erf van Bert wordt 31 mei 
een eerste Waternetwerkbijeenkomst gehouden.
‘Het wordt een interactief en open gesprek waarbij 
we uitwisselen wat er speelt en de verwachtingen en 
belangen over en weer worden uitgesproken.’ 

UITNODIGING 
Waternetwerkbijeenkomst 31 mei: 
iedereen wijzer naar huis
Om elkaar beter te leren kennen en met elkaar 
in gesprek te gaan, nodigen LTO Noord (afdeling 
West Achterhoek) en Waterschap Rijn en IJssel 
de agrarische ondernemers in het gebied Baak-
se Beek Veengoot van harte uit voor de eerste 
Waternetwerkbijeenkomst op dinsdagavond 31 
mei. Deze wordt gehouden op het bedrijf van 
Bert Sloetjes aan de Heisterboomsdijk 9, 7025 
CS te Halle. De bijeenkomst start om 20.00 uur 
– inloop vanaf 19.30 uur – en eindigt rond 21.30 
met een drankje en rondleiding op het bedrijf. 
De bedoeling is dat iedereen wijzer naar huis 
gaat, dus wees welkom en kom allen naar Halle! 
U kunt zich – bij voorkeur voor 20 mei - aanmel-
den voor de avond via: m.waenink@wrij.nl 

‘Je ziet steeds meer 
dat de burger wil 
meesturen met 
de overheid: als 
belanghebbende 
wil je graag wat 
controle hebben en 
mee kunnen den-
ken over de koers. 
Dat is precies de 
manier van werken 
waarmee het 
waterschap verder 
wil, samen met de 

bewoners en ondernemers in het gebied.
Het mooie aan ‘proceswerken’ (dus niet werken van-
uit een strakke opdracht maar samenwerken vanuit 
wat er in het gebied leeft) is dat het iedereen dichter 
bij elkaar brengt en er van alles ‘los’ komt. Soms staan 
partijen lijnrecht tegenover elkaar, bv. vissers en 

gebruiken. Ze zitten elkaar letterlijk in het vaarwater. 
Maar na overleg blijkt dat de vissers niks te vrezen 

niet. Diezelfde gracht leverde ook allerlei nieuwe 
initiatieven op. Zo zie je dat de waarde van de gracht 
steeds groter wordt en dat steeds meer mensen er in 
investeren en delen, ook in de verantwoordelijkheid. 
De betekenis van de gracht groeide en groeide. Zo 
kom je samen in gesprek veel verder dan alleen! Als 
we op deze manier als waterschap samenwerken 
kunnen we, zonder extra gemeenschapsgeld uit te 
geven, meer waarde aan ons werk geven. In feite 
veranderen onze doelen niet, maar wel de manier 
waarop we ze bereiken. Wij zijn nog steeds beheer-
der van het water en hebben een bepaalde taakop-
vatting, maar wat de betekenis van het water in die 

paalt de omgeving zelf. En als je daar goed op aansluit 
dan denk ik dat wat je doet en investeert, echt een 
maatschappelijke meerwaarde oplevert. Dan zitten 
we allemaal samen achter het stuur. We ontmoeten 
daarom ook graag de bewoners in het gebied Baakse 
Beek Veengoot tijdens een van onze projecten. Dus ik 
zou zeggen: tot spoedig ziens!’

Bij boerderij Ruimzicht in Halle wordt geboerd op 
een biologisch-dynamische manier. Vanaf 1996 
voerde Gerjo het bedrijf met zijn ouders en sinds 
2004 samen met partner Annet.

Het roer om
Op basis van een bedrijfsmeerjarenplan ging het 
roer langzaam maar zeker om. Meerdere bedrijfs-
takken werden ontwikkeld op voorwaarde dat elke 
tak zichzelf moest kunnen bedruipen. Inmiddels zijn 
een boerderijwinkel, zorgtak, tuinderij (twee hectare 
waarvan 150 geabonneerde gezinnen eten), melk-
veestapel (100 stuks vee, 55 melkkoeien en 44 hectare 
grond), recreatie en boerderijeducatie onderdeel van 
het bedrijf. ‘Je moet lef hebben om van het gebaande 
pad af te gaan, maar langzamerhand ontstaat ook een 

te pakken. Consumenten kiezen tegenwoordig steeds 
vaker en bewuster voor biologische producten en de 
opbrengst stijgt. Zo natuurlijk mogelijk boeren maakt 
het systeem robuuster en sterker.’

Is biologisch-dynamisch boeren - meer 
land en ruimere stallen - duurder dan 
de ‘klassieke’ vorm? 

cy is heel hoog, daardoor zijn de variabele kosten 
relatief laag. Belangrijk in ons systeem is ook dat de 
kalveren vanaf negen maanden weer in de kudde 
opgenomen worden. De familiekudde gedijt uitste-
kend zo, met als gevolg prima melk en vlees. Met onze
zonnepanelen en de aanschaf van een elektrische 
shovel en in de toekomst een elektrische tractor zijn 
we zo goed als zelfvoorzienend. Ik nodig de iedereen 
van harte uit om een kijkje bij mij op de boerderij te 
komen nemen. Zaterdag 25 juni houden we rond-
leidingen tijdens een open dag.’
www.boerderijruimzicht.nl

Marcel Wasseveld: ‘Verder kijken dan het eigen erf’ Gerjo Koskamp: ‘Onder 
extreme omstandigheden blijft 
opbrengst beter en stabieler’

Roger Engelberts (Imagro): 
‘Waar komen de melk en doperwten vandaan?’

‘Boeren in tijden van 
klimaatverandering’

Bert Sloetjes (bestuur LTO): 
‘Een open gesprek in de aardappelschuur’ 

De nieuwe aanpak: niet voorschrijven 
maar samen sturen!

Vruchtbare Kringloop
Marcel: ‘Ik doe daarom mee aan de Vruchtbare Kring-
loop Achterhoek (VKA). Op basis van een mestmon-
ster dat in het voorjaar wordt genomen, krijg ik een 
gratis analyse en advies voor een bemestingsplan 
voor het hele jaar. Ik krijg zo ook meer inzicht in de 
bodemstructuur, vruchtbaarheid en grassamen-
stelling. Ik doe meer kennis op en door het anders 
te doen, kun je voordelen ontdekken. Ik zaai nu 
bijvoorbeeld klaver bij op nieuwe graspercelen want 
dat is een grote stikstofbinder. Duurzaam werken is 
ook steeds belangrijker: vroeger hadden we op tien 
koeien gemiddeld acht stuks jongvee, nu streven we 
naar zes.’ 

Hoe ziet Marcel de toekomst van 
zijn bedrijf? 
‘Ik blijf graag bij. Daarom zit ik naast de studiegroep 
VKA ook in de kennisgroep Bodem. Het kost tijd maar 
het is ook een verbreding van mijn horizon. Door de 
vergaderingen neem ik een kijkje buiten mijn eigen erf.’
Voor meer informatie en deelname aan VKA: 
www.vruchtbarekringloop.nl/over-vka

vandaan kwamen. Agrarische rampen als MKZ, pest, 
vogelgriep en gekke koeienziekte hadden grote im-
pact op het imago van de sector. Dat is ook de reden 
geweest dat ik ‘Imagro’ startte. De naam zegt het al: 
het is een samentrekking van image en agro. Je imago 
is je beste amigo. 

Beste pr is boeren-pr
‘Doen wat je zegt en zeggen wat je doet: daar gaat 
het om. Boeren zijn authentiek, tastbaar, aaibaar, 
dichtbij, persoonlijk, menselijk en emotioneel. Dat is 
wat anders dan een BV of bedrijf. Maak het menselijk, 
koppel een emotie aan je product en toegevoegde 
waarde valt je toe. Open boerderijdagen zijn voor 

welke pr-campagne dan ook. De boer en zijn gezin en 
hun passie voor het boerenbedrijf: dat is de hoek-
steen van een goed imago.’ 
Voor meer informatie: 
www.imagro.nl/nl/nieuws/boeren-pr-is-de-
basis/150
www.imagro.nl/nl/blog/2020-van-doelen-naar-
doen/173
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De agrarische sector staat tegenwoordig voor andere uitdagingen dan vroeger. 
Hoe ga je als boer om met de nieuwe ontwikkelingen? Een paar praktijkvoorbeelden…. 

C O L U M N  Louisa Remesal, 
omgevingsmanager Baakse 
Beek Veengoot (WRIJ)

W O R DT O N Z E V R I EN D O P

/baaksebeek



Opening 24-uurskamer Monuta
Kamperman met voorstelling
LOCHEM - Na een flinke verbou-
wing beschikt uitvaartverzorger 
Monuta Kamperman over een 
24-uurskamer. Op zaterdag 21 mei 
vanaf 10.30 vindt de opening plaats 
met de opvoering van het theater-
stuk Geen dooie boel. Iedereen is 
van harte welkom aan de Zutphen-
seweg 91B in Lochem. “Het bijzon-
dere aan een 24-uurskamer is dat 
nabestaanden op ieder gewenst 
tijdstip bij de overledene aanwezig 
kunnen zijn”, vertelt uitvaartver-
zorger Bianca Morgenstern. “Wij 
merkten dat hier veel behoefte 
aan was. Nu we eindelijk over een 
24-uurskamer beschikken, willen 
we dit niet onopgemerkt voorbij 
laten gaan.”

Om 11.30 en 13.00 uur zal Liesbeth 
van Berkel-Vollenbroek een deel 
van haar theatershow Geen dooie 
boel spelen. Op deze voorstelling 
heeft ze veel positieve reacties ge-
kregen. Daarnaast is Van Berkel 
spreekster bij uitvaarten. “Dood 
gaan maakt deel uit van ons le-
ven. Een verlies is natuurlijk heel 
verdrietig, maar er wordt ook ge-
lachen en er worden mooie herin-
neringen opgehaald. Al die kanten 
van de dood komen ook terug in de 

voorstelling”, belooft Van Berkel.

Monuta is een landelijke uitvaart-
verzorger en -verzekeraar met 100 
vestigingen en ruim 1,3 miljoen 
verzekerden. Monuta heeft ruim 90 
jaar ervaring en weet daarom hoe 
moeilijk nabestaanden het vaak 
hebben na een overlijden. In een 
korte en emotionele periode moet 
veel worden geregeld. Door vooral 

praktische zaken uit handen te 
nemen, krijgen de nabestaanden 
de tijd en ruimte om persoonlijke 
keuzes te maken. Zo is Monuta 
de steun bij iedere uitvaart. Nabe-
staanden hebben het tenslotte al 
moeilijk genoeg.
   

 ■ lochem@monuta.nl ■ www.monuta.nl/lochem

4e festivaldag Mañana Mañana
HUMMELO - De organisatie van fes-
tival Mañana Mañana voegt een 
vierde festivaldag toe. Op donder-
dagavond 16 juni kunnen bezoe-
kers namelijk genieten van een 
zomeravondconcert met klassieke 
muziek tijdens ‘Mañana Classica’. 
Bezoekers met een passe-partout 
kunnen hun festivalweekend uit-
breiden met een extra avond en 
deze gratis bijwonen.

Het Arosa Trio komt op donder-
dagavond 16 juni voor een con-
cert naar Landgoed Enghuizen in 
Hummelo. Deze drie vriendinnen 
spelen een uiteenlopend reper-
toire: van lichtvoetige kamermu-
ziek tot de aangrijpende klanken 
van Sjostakovitsj. De dames, de 
Nederlandse Frederieke Saeijs (vi-
ool) de Georgische Nino Gvetadze 
(piano) en de Servische Maja Bo-
gdanovic (cello) stonden al in on-
der andere het Concertgebouw en 
mochten rekenen op vele lovende 
kritieken. ‘Mañana Classica’ is te-
vens de ouverture van een week-
end feestvieren in de natuur, want 
de ochtend erna is het tijd voor de 
vierde editie van Mañana Mañana. 
Dit contrast maakt dat het festival 
volledig uniek is in zijn soort. Van 
vrijdag 17 juni tot en met de nacht 
van zondag 19 juni kunnen bezoe-
kers zich te goed doen een zeer 
uiteenlopend programma: van 
beenharde punk- en electrobands 

tot fluisterzachte liedkunstenaars. 
Dit muzikale spektakel wordt nog 
eens aangevuld met spraakma-
kend theater, bijzondere catering, 
verrassende drankjes en activi-
teiten zoals yogales en een ‘Silent 
Skippy Disco’. En niet te vergeten: 
de (niet zo heel) geheime afterpar-
tyschuur. Iedere cultuurliefhebber 
die wars is van enige hokjesgeest 
en graag op een mooie plek in de 
natuur vertoefd is op Mañana Ma-
ñana in de zevende hemel.

Passe-partout bezitters
Campingbezoekers mogen het 
concert gratis bijwonen en zijn op 
donderdag vanaf 18:30 uur al wel-
kom op het festivalterrein. Cam-
pingbezoekers dienen zich alleen 
even aan te melden om dit zomer-
avondconcert bij te wonen. Losse 
tickets voor Mañana Classica kos-
ten 15 euro. Kaarten bestellen en 
aanmelden kan via de website.

Mañana Classica is een samen-
werking met Stichting Nieuwjaars-
concert Hummelo. Als het goed 
bevalt, krijgt Mañana Classica een 
vast jaarlijks vervolg. De opbouw 
van Mañana Mañana start op 
maandag 30 mei. Mañana Classica 
start op 16 juni om 18:30 uur.
 
   

 ■ www.mananamanana.eu

   

‘Zanglust’ zoekt dirigent(e)

EMPE - Dameskoor “Zanglust” 
Empe zoekt een nieuwe dirigent 
omdat onze huidige dirigente te 
kennen heeft gegeven te wil gaan 
stoppen bij het koor. Momenteel 
telt het koor 28 leden. Het reper-
toire wat zoal wordt gezongen is 
meerstemmig hedendaags, musi-
cals en licht klassiek. De concer-
ten vinden plaats in verzorging en 
verpleeghuizen, blijde en droevige 
gebeurtenissen, in november ge-
ven de dames hun jaarlijkse con-

cert in ‘t Oortveld te Empe. Ook 
wordt medewerking verleend aan 
het jaarlijkse kerstconcert welke 
wordt gehouden in de dorpskerk 
te Voorst, dit in samenwerking met 
twee andere koren uit Voorst. Op 
donderdagavond wordt er gerepe-
teerd in ‘t Oortveld te Empe waar 
elke week onze vaste pianist ook 
aanwezig is.

Zie meer info contactje elders in deze 

krant.

ZELHEM - De Voetbalvereniging 
Zelhem organiseert op zaterdag 
28 mei het Bronckhorst A jeugd 
Toernooi. Het is de achtste keer 
dat de VV Zelhem dat toernooi 
organiseert. Er wordt deze editie 
deelgenomen door A-teams uit 
de gemeente Bronckhorst van de 
clubs Zelhem, Zelos (A1, A2 en 
A3), Halle, Keijenburgse Boys, Pax 
en Basteom.

De Voetbalvereniging Zelhem is er 
wederom in geslaagd om de mede-
werking te verkrijgen van de (inter)
nationale top - scheidsrechter Bas 
Nijhuis. Bas (39 jaar). Bas begon op 
zijn vijftiende jaar met het fluiten 
van (jeugd)voetbalwedstrijden. In 
het seizoen 2005/2006 kreeg Nij-
huis de A-status voor scheidsrech-
ters van de KNVB en fluit sinds 
2005 op eredivisie niveau en kort 
daarna ook op internationaal ni-
veau. Inmiddels Fluit Bas regel-
matig Interlands en wedstrijden in 

de Champions en Europa League. 
Het Bronckhorst toernooi op 28 
mei kent tevens weer de medewer-
king van de politieke partijen CDA, 
PvdA en VVD van de gemeente 
Bronckhorst (bekers/prijsuitrei-
king) en De Graafschap o.a. voor 
de verkiezing beste speler van het 
toernooi en door medewerking 
van een keeper voor de strafschop-
pen series van elk team.

Het toernooi, dat mede mogelijk is 
gemaakt door diverse sponsoren 
w.o. de hoofdsponsor Totaalsport.
nl, vindt plaats op sportcomplex 
de Pol van de VV Zelhem en start 
om 10.00 uur. De finalewedstrijden 
vinden plaats tussen 13.00 en 15.00 
uur en worden dus geleid door 
scheidsrechter Bas Nijhuis. De 
prijsuitreiking is gepland om ca. 
15.15 uur. Toegang is gratis en ie-
dereen is van harte welkom. Meer 
informatie op de website www.ju-
bileumvvzelhem.nl. De editie van 

dit jaar maakt onderdeel uit van de 
jubileumweek van de v.v. Zelhem 
i.v.m. het 75 jarig jubileum. Naast 
het Bronckhorst toernooi op 28 
mei, vindt op zondag 29 mei het 
jaarlijkse onderling toernooi van de 
v.v. Zelhem plaats. Op de jubileum 
dag dinsdag 31 mei is er ‘s avonds 
een Keepers clinic (m.m.v. De Gel-
derse KeepersSchool) en Trainers 
clinic (m.m.v. De Graafschap). Het 
weekend van 3/4/5 juni is er een 
sportcafé op vrijdagavond. Op za-
terdag 4 juni een jeugd clinic dag 
(m.m.v. Pelota Events), die zater-
dagavond de wedstrijd ex-NL elftal 
tegen VVZ/Bronckhorst team. Op 
die avond ook de trekking van de 
hoofdprijs van de jubileumloterij; 
de demo Auto (2015) Skoda Citigo. 
En op zondag brunch/fruhshopp-
pen voor (gezins)leden-sponso-
ren-donateurs. Entreekaarten voor 
de diverse activiteiten zijn nu/
vooraf te koop in de kantine van 
de v.v. Zelhem.

Achtste Bronckhorst A 
Jeugd Toernooi

Monuta Kamperman beschikt over een 24-uurskamer. Foto: PR Monuta

Ratti vrouwen 1 in nieuw tenue 
dankzij Het Meestershuis

KRANENBURG - Op dinsdagavond 
3 mei kregen de dames van Ratti 
1 een nieuw tenue aangeboden 
van sponsor Grand Café Het 
Meestershuis.

Op de voorzijde prijkt het her-
kenbare logo en op de achterzijde 
staat ‘Grand Café Het Meesters-
huis Vorden’. Bovenmeester René 
Jak ontving als dank een mooie 
bos bloemen van de dames. Zij 
zijn erg blij met dit nieuwe tenue.

De wedstrijd die aansluitend ge-
speeld werd tegen Vios Beltrum 
vr.2, werd met 11-1 gewonnen. Op 
naar meer overwinningen in dit 
mooie tenue.

René Jak van Het Meestershuis met de dames van Ratti 1 . Foto: PR

Graskaas
Seizoen
Al in januari krijgen we in onze 
Zuivelhoeve-winkel de eerste vra-
gen naar jonge graskaas. Helaas, 
de échte graskaas is pas begin juni 
verkrijgbaar. En wat is het belang-
rijkste verschil tussen zomer- en 
winterkaas? Eenvoudig: in de win-
ter eten de koeien kuilvoer en pas 
vanaf het voorjaar genieten ze van 
het verse gras dat de melk voor de 
zomerkaas levert. Maar let wel: 
graskaas is nog véél meer dan al-
leen dít verschil!

Echte graskaas
Stelt u zich voor: het is voorjaar, de 
staldeuren gaan open en de koei-
en huppelen naar buiten. Ze dar-
telen en dansen door het malse 
voorjaarsgras dat de basis vormt 
voor de productie van graskaas. 
In het ongemaaide, bovenste deel 
van de grassprieten zitten veel be-
langrijke omega-3 vetzuren. Pas 
nadat de koe 11 dagen dit verse 
groene gras heeft gegeten, kan 
zij originele grasmelk geven. En 
díe melk is nodig voor de échte 
Noord-Hollandse graskaas van de 

CONO Kaasmakers uit de Beem-
sterpolder. De unieke, enigszins 
fris-zure smaak van deze jonge 
kaas past uitstekend bij het lente-
gevoel.

Knollen voor citroenen
Omdat er al ver voor de eerste 
graskaas (veel) vraag naar is, zijn 
sommige handelaren geneigd te 
vroeg ‘graskaas’ aan te bieden. 
Misschien prima kaas, maar géén 
échte graskaas. Dat kan nu nog 
niet. Op zijn vroegst lopen de eer-
ste koeien half april in de wei. Tel 
daar de 11 dagen bij op die de koe 
nodig heeft om echte grasmelk te 
geven, plus 3 dagen om de kaas 
te produceren en dan nog zeker 
4 weken rijping. Zuivelhoeve Su-
bliem graskaas wordt duurzaam 
gemaakt met oog voor koe, boer 
en omgeving. En tot slot het oog 
van de kaasmeester! Smaakvoller 
kan het voorjaar niet zijn, en dát 
is bij ons te proeven. U moet er al-
leen nog even op wachten…

Marcel 

Marcel Schilt 
Kaasspecialist in Zutphen

Kaas van gegeten
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De gemeenteraad van Bronckhorst bestaat uit zes raadsfracties: CDA (8), GBB (5), VVD (4), PvdA (3), D66 (3) en Groen Links (2). Deze pagina in Contact is een initiatief van de zes 
raadsfracties. De pagina informeert inwoners van Bronckhorst over onderwerpen die de fracties belangrijk vinden. De verantwoordelijkheid voor de bijdragen ligt bij de fracties. 
Reacties kunt u sturen naar het e-mailadres dat vermeld is bij de bijdrage van een fractie. 

Contact met de POLITIEK

gbbfractie@bronckhorst.nl  •  www.gbbronckhorst.nl

vvdfractie@bronckhorst.nl  •  www.vvdbronckhorst.nl

Belangrijke doelen van dit voorstel waren:

• De wachttijd voor huurwoningen verkorten.

• De leegstand van woningen aanpakken, maar ook kijken naar woonmogelijkheden in 
leegstaande winkel- en kantoorpanden.

• De leefbaarheid stimuleren, door de huurwoningmarkt te stimuleren, zodat jongeren 
de kans krijgen zich hier permanent te vestigen.

• Statushouders niet geconcentreerd in 
tijdelijke noodwoningen,  maar zoveel 
mogelijk verspreid opvangen, zodat ze 
zich welkom voelen. 

• De nieuwkomers gemakkelijker zullen 
integreren en worden geaccepteerd.

De VVD  roept daarom nu de burgers, buurten 
en verenigingen op om van harte mee te wer-
ken aan de visie ‘Welkom in Bronckhorst’ die 
binnenkort in de Raad zal worden aangenomen.

De VVD fractie is blij met de 
brede steun in de raad voor hun 
initiatief raadsvoorstel

d66fractie@bronckhorst.nl  •  www.d66bronckhorst.nl

D66 bestaat 50 jaar. In 1966 gestart als 
een partij die politieke vernieuwing wilde 
brengen. Nu een partij die niet meer weg 
te denken is uit de politiek en nog steeds 
die vernieuwing nastreeft. En dat vieren 
we. Onder andere met een fietstocht door 
de regio op zondag 22 mei. D66-ers uit de 
provincie en uit de landelijke politiek doen 
hieraan mee.

Tijdens de lunchstop schenken we aan-
dacht aan het probleem van de voedselvei-
ligheid. Veel consumenten vertrouwen niet 
meer alle aangeboden voedingsmiddelen. 
Zij vrezen voor milieu en volksgezondheid. 
Voedselschandalen, maar ook de ophef 
over het vrijhandelsverdrag tussen de Ver-
enigde Staten en de Europese unie (TTIP) 
zijn hier de oorzaak van. Omdat de beoog-
de handelspartners binnen TTIP niet de-
zelfde strenge regelgeving kennen als Eu-
ropa vrezen consumenten voor hormoon-
vlees, genetische modificatie en meer van 
dat soort zaken.

D66 vindt dat consumenten recht hebben 
op eerlijke en natuurlijke producten. Dat 
moet mogelijk zijn met een eerlijke prijs 
voor de producenten en zo weinig mogelijk 
tussenhandel.

Met een gezonde lunch die halverwege de 
route voor de fietsers wordt bereid, willen 
wij hiervoor aandacht vragen. De lunch 
vindt plaats in IJsboerderij De Steenoven in 
Hummelo. René Klein en Ronald Pelgrom 
zullen het thema: ‘Weet wat je eet en weet 
waar het eten vandaan komt’ aan de orde 
stellen.

Fractie D66

D66 en voedselveiligheid

Burgemeester Marianne 
Besselink maakt buurt 
met GroenLinks

groenlinksfractie@bronckhorst.nl  •  www.bronckhorst.groenlinks.nl

De GroenLinksfractie en burgemeester Ma-
rianne Besselink bezochten de biologische 
boerderij ‘de Pasop’ van de familie Vels in 
Hummelo, het technisch bedrijf ‘Pasman 
Motoren en Aggregaten’ in Baak en de lo-
kale energie maatschappij ‘BoeN’.
Yvonne en Peter Vels vertelden enthousiast 
over hun biologisch-dynamische wijze van 
boeren. Dierenwelzijn, gezonde omgang 
met bodem en natuur en de kringloop van 
voedingsstoffen en mest op het bedrijf zijn 
leidend. Er wordt geen krachtvoer uit het 
buitenland gehaald, de dieren worden in 
stro gehouden, kunstmest, bestrijdings-
middelen en antibiotica worden vermeden. 
Bij Pasman Motoren en Aggregaten in Baak 
gaf Dolf Pasman uitleg over zijn unieke in-
novatie voor groene energieopwekking uit 
stromend water: de ‘ORYON WATERMILL’. 
De eerste installaties worden onder meer 
geplaatst bij de sluis in Doesburg en de 
Grevelingendam. ‘De wereld een goede, 

duurzame en betaalbare energiebron ge-
ven’ is het motto van deze gedurfde ver-
nieuwer. De burgermeester gaf te kennen 
zeer ingenomen te zijn met dit bedrijf in 
Bronckhorst en adviseerde Pasman zijn 
Achterhoekse  bescheidenheid te laten 
varen: “Indien nodig kan je op mijn steun 
rekenen.”  Vervolgens kwam de lokale ener-
gie coöperatie BoeN aan bod. ‘Bronkhorst 
en omgeving energie Neutraal’ heet dit 
initiatief van inwoners uit Bronkhorst en 
Steenderen. Het eerste project is burgers de 
gelegenheid te bieden om zonnepanelen 
te plaatsen op een gezamenlijk dak. Dolf 
Pasman is één van de initiatiefnemers en 
het dak van zijn bedrijf is beschikbaar om 
de zonnepanelen op te plaatsen.  BoeN’s 
elektrische deel-autoproject is al van start 
gegaan. Deelnemers kunnen deze volledig 
elektrische auto huren per dagdeel. Burge-
meester Marianne Besselink mocht er als 
eerste gebruik van maken. 

cdafractie@bronckhorst.nl •  www.cdabronckhorst.nl

CDA, D66, Groen Links, PVDA en VVD heb-
ben in september 2015 ingestemd met een 
motie, gericht  op het snel laten inburgeren 
van vluchtelingen met een verblijfstatus in 
Bronckhorst. Deze partijen voelden daar-
voor urgentie en gaven daarmee aan het 
college opdracht gericht beleid te ontwik-
kelen.

Tijdens de raadsvergadering van 26 mei be-
spreekt de raad een notitie, de uitwerking 
van de motie. 

Het CDA staat achter de voorgestelde aan-
pak, die gericht is op het doeltreffend on-
dersteunen van statushouders, zodat zij 
zich snel thuis voelen in de Achterhoek en 
deel kunnen nemen aan de samenleving en 
het werkproces.

‘Bronckhorst heet welkom’ ondersteunt 
en stimuleert statushouders bij het leren 
van de Nederlandse taal en gewoonten, 
vraagt verenigingen en instanties samen 
te werken bij het inburgeren van de nieuwe 
Bronckhorsters en begeleidt mensen naar 
(betaald) werk. 

Het CDA staat voor een aanpak waarbij 
statushouders, overheid en samenleving 
samen voor succesvol samenleven gaan.

Wees welkom en doe mee!

pvdafractie@bronckhorst.nl  •  www.bronckhorst.pvda.nl

5 miljoen over,  dan kan de afvalstoffenhef-
fing wel naar beneden en het zwembad een 
paar ton subsidie, zouden wat spontane  
reacties kunnen zijn. Zo werkt het niet. De 
gemeenteraad heeft besloten het geld dat 
we voor de zorgtaken hebben gekregen, 
ook beschikbaar te houden voor de zorg.

Het is ook nodig dat we ruim binnen het 
budget zijn gebleven. Er komen nog reke-
ningen aan die met dat geld betaald moe-
ten worden en in de komende jaren krijgen 
we nog 3,5 miljoen minder.

Overgehouden vorig jaar betekent dat  de 
komende jaren in Bronckhorst  o.a. de huis-
houdelijke hulp niet verder verminderd 
hoeft te worden en dat we het niveau van 
de zorg niet hoeven te verlagen. Zekerheid 
dus voor mensen die de hulp echt nodig 
hebben, nu en in de toekomst.

Geld voor de zorg 

voor de zorg!

Informatieavond 
buitengebied
Op dit moment zijn er veel ontwikkelingen 
gaande in de agrarische sector, landbouw, vee-
teelt en veehouderij die van grote invloed zijn 
op de ontwikkeling van het platteland nu en 
in de toekomst. De gemeente Bronckhorst is 
een grote plattelandsgemeente met een uitge-
strekt landelijk gebied.  Ontwikkelingen zullen 
dan ook van grote invloed zijn op dit gebied 
en de huidige en toekomstige leefomgeving 
van onze inwoners. Hierover willen wij als GBB 
fractie dan ook graag met elkaar en met u in 
gesprek. Hoe ziet Bronckhorst er nu uit en hoe 
zal dat in de toekomst zijn? Wat betekenen de-
ze ontwikkelingen voor onze huidige inwoners 
en hun directe leefomgeving? Hoe houden we 
Bronckhorst leefbaar nu en voor de toekomst? 
Wat zijn de trends in de agrarische sector en is 
er nog plaats voor gezinsbedrijven? Hoe ziet 
ons landschap en de natuur eruit, wat willen 
we graag behouden en hoe doen we dat? Wat 
hebben al deze ontwikkelingen voor gevolgen 
voor de huidige en toekomstige bewoners van 
Bronckhorst? Kortom vragen die ons en wel-
licht ook u bezig houden als direct of indirect 

betrokkene. Want leefbaarheid is iets van ons 
allen en daarom is het ook belangrijk om hier-
over samen in gesprek te gaan. Wij hebben ir. 
R van Broekhuizen, van de vakgroep sociolo-
gie van de landbouwuniversiteit Wageningen, 
bereid gevonden om voor ons een inleiding te 
verzorgen. Hij is bij uitstek deskundig op dit ge-
bied en wil zijn kennis en ervaring t.a.v. de ver-
schillende bedrijfsstijlen, ondernemerschap, 
toekomstperspectieven en koersbepaling in 
de landelijke gebieden graag met ons delen. 
Hiervoor hebben we een avond belegd op 30 
mei a.s. in De Theetuin te Vierakker om 20.00 
uur (inloop 19.30 uur). Mocht u belangstelling 
hebben en aan deze avond willen deelnemen 
dan verzoeken we u dit vooraf kenbaar te ma-
ken zodat u verzekerd bent van een plekje. 
U kunt dit doen door u aan te melden via 
info@gbbronckhorst.nl.



Hardlopers van start bij de 
vierde editie van de Quintusloop
Quintusloop met kidsrun
HENGELO - De vierde editie van de 
Quintusloop wordt georganiseerd 
op zondag 29 mei door de leden 
van Handbalvereniging SV Quin-
tus. De Quintusloop is een hard-
loopwedstrijd van 5 en 10 km met 
start en finish zijn bij sporthal De 

Kamp. De route loopt vooral door 
het prachtige buitengebied ten 
noorden van het dorp Hengelo. 
Dit jaar is voor het eerst de kids-
run voor basisschoolkinderen van 
6 t/m 12 jaar. Starttijden: kidsrun 
12.15 uur, 10 km 13.00 uur en 5 km 

13.15 uur. Inschrijving is mogelijk 
via de website. Tot de 29e! Ook 
aanmoedigingen langs de route 
zijn welkom.
   

 ■ www.quintusloop.nl

Dit jaar een vierde Quintusloop. Foto: Liesbeth Spaansen

(Advertorial)

Grootse Expositie in de 
Lebuïnuskerk in Deventer
Deventer - Art Partout Acade-
mie voor Realistische Schilder-
kunst houdt van 27 mei t/m 4 
juni een expositie van werken 
van haar cursisten. Openings-
tijden van maandag t/m zater-
dag van 10.00- 17.00 uur. Zon-
dag gesloten. Toegang gratis.

Eens per drie jaar tonen cursisten 
van Art Partout hun beste werken 
aan het publiek. Meer dan 350 
schilderijen en tekeningen over 
uiteenlopende onderwerpen 
zoals landschappen, stillevens, 
dieren, stadsgezichten, zeege-
zichten en portretten zijn te be-
zichtigen in de mooie ambiance 
van de Lebuïnuskerk in Deventer. 
Veel van de werken worden door 
de exposanten ook te koop aan-
geboden.

Academie voor Realistische 
Schilderkunst is in vijftien jaar 
uitgegroeid tot de grootste parti-
culiere academie van Nederland. 
Het bijzondere concept van het 
ambachtelijk realistisch leren 
schilderen of tekenen spreekt 
veel mensen aan  waardoor cur-
sisten uit het hele land de acade-
mie in Deventer weten te vinden.

Gratis workshop; op vrijdag 27 en 
zaterdag 28 mei wordt in de kerk 
een gratis workshop fijnschil-

deren met olieverf gegeven. U 
ervaart door het maken van een 
schilderij met olieverf, die u na af-
loop mee naar huis kunt nemen, 
dat schilderen helemaal niet zo 
moeilijk is als je maar de juiste 
begeleiding krijgt. U kunt zich te-
lefonisch of per mail aanmelden 
voor deze gratis workshop. Voor 
de materiaalkosten vragen we 
een bijdrage van 10,-- p.p. U ont-
vangt ook uitgebreide informatie 
over de opleiding realistisch fijn-
schilderen.

Sponsoractie t.b.v. 
vluchtelingen kinderen
Evenals tijdens de vorige expo-
sitie in 2013, toen alle cursisten 
een gezamelijk schilderij ver-
vaardigden opgebouwd uit vak-
jes van 10x10 cm., zal ook dit jaar 
een gezamelijk schilderij worden 
gemaakt, maar dan door bezoe-
kers. Iedereen kan een vakje van 
10x10 cm. doneren voor e 2,50 
en dit aan de hand van een voor-
beeld zelf inschilderen. Het ge-
heel vormt dan een schilderij van 
180x110 cm.. De totale opbrengst 
komt evenals vorige keer ten goe-
de aan een goed doel. Deze keer 
aan speelgoed voor kinderen van 
vluchtelingen.

Contact: tel. 06-53265028 of 
info@fijnschilderen.nl

Zelhem - Voor het tweede jaar op 
rij verrijst van 31 mei tot en met 
2 juni aan de Ruurloseweg in Zel-
hem het terrein van de land- en 
tuinbouwbeurs Oost-Nederland.

Door Luuk Stam

Zelhem ligt centraal in een gebied 
waar veel land- en tuinbouwers 
actief zijn. Een grote beurshal is 
er in dit gebied niet meer te vin-
den. Door op een buitenlocatie 
een beurs te organiseren hoeven 
de boeren in deze regio niet af te 
reizen naar beurshallen in Brabant 
of Hardenberg. Vanuit dat idee be-
gon organisator Johan Wolters in 
2014 met de land- en tuinbouw-
beurs. Toen nog met de toevoe-
ging Achterhoek, nu Oost-Neder-
land. Een bewuste keuze. “Het 
is niet alleen een beurs voor Zel-
hem”, benadrukt Wolters.

De land- en tuinbouwbeurs be-
gon twee jaar geleden in Halle. 
Omdat die locatie te ver in het 
buitengebied bleek te liggen, ging 
de organisatie op zoek naar een 
beter bereikbare plek. Die vonden 
Wolters en zijn collega’s aan de 
Ruurloseweg ter hoogte van de 
Petersdijk in de buurtschap Wol-
fersveen. “Daar aan de grote weg 
hadden we vorig jaar in twee da-
gen al hetzelfde aantal bezoekers 
als in Halle in drie dagen”, vertelt 
Wolters. In totaal kwamen er vorig 
jaar bijna 19.000 mensen. De orga-
nisatie richt zich dit jaar op 25.000 
bezoekers. Op de beurs treffen 
ondernemende melkveehouders, 
akkerbouwers en agrariërs elkaar. 
Ze vinden hier informatie over de 
nieuwste trends op het gebied van 
bijvoorbeeld landbouwvoertui-
gen, veehouderij, voersystemen 

en datasystemen. De vakbeurs is 
dan ook vooral bedoeld om infor-
matie op te doen, maar door de 
ontmoetingen met leveranciers is 
het ook mogelijk om direct zaken 
te doen. “Als een boer een investe-
ring van 5.000 of 10.000 euro moet 
doen, dan wil hij daar toch graag 
een gezicht bij zien”, verklaart 
Johan Wolters. De organisator er-
kent dat de beurs tegenwoordig 

niet meer zo belangrijk is als vroe-
ger. Door de komst van internet 
kan een boer ook van huis uit de 
laatste ontwikkelingen op de voet 
volgen. “Maar een boer is altijd in 
beweging”, zegt Wolters. “Dit is 
voor hen een dagje uit en tegelij-
kertijd een moment om rond te 
neuzen. Past de bedrijfsfilosofie 
van die andere boer misschien ook 
wel bij mijn bedrijf? Hoe heeft die 

ander het gedaan met die nieuwe 
melkstal? Dat soort dingen met el-
kaar bespreken, daar is zo’n beurs 
uitermate voor geschikt.”

Dit jaar zal er tijdens de beurs ex-
tra aandacht zijn voor het wereld-
wijde vraagstuk rondom voedsel. 
Een andere noviteit is de presen-
tatie van een uniek individueel 
voersysteem voor geiten. Voor 

de singles onder de boeren en 
boerinnen zelf heeft het beurster-
rein een heus flirtcafé. Dat wordt 
georganiseerd in samenwerking 
met de agrarische datingsite Far-
mers4Love. De derde editie van de 
land- en tuinbouwbeurs loopt van 
31 mei t/m donderdag 2 juni en is 
dagelijks geopend van 13.00 uur 
tot 22.00 uur. 

Informatie: 
www.landentuinbouwbeurs.nl

(Advertorial)

Zelhem is gastheer van derde editie land- en tuinbouwbeurs
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In de afgelopen weken heeft u het al in verschillende media 
voorbij zien komen: “de tablet-nek”. Met name onder jongeren is 
het overmatig gebruik van telefoons en tablets een belangrijke 
aanleiding tot nek- en schouderklachten geworden. Is het werkelijk 
iets om rekening mee te houden, toch gewoon een verzinsel?

Geen verzinsel
Helaas is de tablet-nek wel de-
gelijk een fenomeen om serieus 
te nemen. Hoewel telefoons en 
tablets natuurlijk veel leuke en 
nuttige dingen te bieden hebben 
kennen ze ook een keerzijde. Door 
langdurig en herhaaldelijk met 
een gebogen nek op een scherm 
te turen krijgen de nek en schou-
ders het zwaar te verduren. Het 
ontstaan van klachten hierdoor is 
allesbehalve een verzinsel.

De wervelkolom is een 
blokkentoren
Onze wervelkolom bestaat uit 
op elkaar gestapelde blokken, 
de wervels. Net als bij een blok-
kentoren is de wervelkolom het 
meest stabiel als de wervels recht 
bovenop elkaar gestapeld zijn. Als 
de wervels scheef staan willen ze 
omvallen en moeten we spieren 
aanspannen om dit te voorkomen. 
Bovendien weegt een gemiddeld 
hoofd ruim 5 kilo en dit gewicht 
moet ook door de spieren onder-
steund worden. 

Spieren moeten veel harder 
werken
De typische houding bij het ge-
bruik van een tablet of telefoon 
is een voorover gebogen nek. De 
spieren aan de achterkant van 
de nek moeten in deze houding 3 

tot 4 keer harder werken om het 
hoofd in deze positie te dragen. 
Hierdoor raken de spieren overbe-
last en kunnen nekklachten ont-
staan. Uiteraard kunnen andere 
activiteiten als lezen, puzzelen of 
handwerken verglijkbare proble-
men veroorzaken.

Lange termijn gevolgen
Bovendien is het belangrijk om 
mogelijke lange termijn gevolgen 
te overwegen. In de gebogen po-
sitie worden de tussenwervelschij-
ven in de nek extra zwaar belast. 
Dit zou in theorie op termijn tot 
slijtage of zelfs een nekhernia kun-
nen leiden.

Voorkomen is beter dan genezen
Klachten tijdens het gebruik van 
een telefoon of tablet mogen dus 
niet genegeerd worden. Kortston-
dig gebruik is geen probleem, 
maar kom vaak weer goed rechtop 
zitten. Bij langer gebruik kan een 
standaard op tafel helpen om een 
tablet op ooghoogte te zetten. En 
blijft u ondanks deze maatregelen 
toch nekpijn houden, maak dan 
een afspraak bij Chiropractie Zut-
phen. Met de juiste behandeling 
en oefeningen om de spierbalans 
te herstellen zijn de meeste nek-
klachten weer goed onder contro-
le te krijgen. Al is voorkomen na-
tuurlijk altijd beter dan genezen!

Chiropractie Zutphen
Zaadmarkt 84a
7201 KM Zutphen
Tel. 0575 - 793030
www.chiropractie-zutphen.nl

U kunt zonder verwijzing een 
afspraak maken.
Chiropractie wordt vaak 
(groten-)deels vergoed vanuit het 
aanvullend pakket. 

 

(Infotorial)

De tablet-nek?

‘Ik ben gek van grote beesten. Ik over-
nachtte wel eens in Afrika, in zo’n tentje 

waarin je van alles hoort en wild bijna kunt 
aanraken. Vanaf dat moment vroeg ik me 
af: waarom hebben we die grote beesten 
niet in Nederland?’ 

Puur natuur
Henri timmert sinds een paar jaar aan de weg met 
de True Nature Foundation. De stichting streeft 
Europawijd naar herstel van oude ecosystemen. 
Wat zijn precies de plannen voor Nederland? ‘We 
willen het oerrund terug fokken en die kuddes op 
gronden laten leven die daarvoor geschikt zijn, die 
nu geen of weinig bestemming hebben. Die grond 
kan van terrein-beherende instanties zijn of van 
veeteeltboeren die ‘iets anders’ willen. Ook hob-
byboeren kunnen aanhaken. De runderen vragen 
weinig investering en zorg: ze overleven met een 
beetje hooi als bijvoeding in de winter en brengen 
na twee jaar prachtig lokaal vlees op. Dat wilde 
oerrundvlees is exclusief, biologisch en ecologisch 
verantwoord en beter voor mens, milieu en dier. 
En zodra het oerrund ergens graast, zal ook de 
vegetatie weer gevarieerder worden. Puur natuur 
in alle opzichten. Wat wil je nog meer?’ 

Oerrund-hard!
Het fokprogramma van de oerrunderen is omvat-
tend. Het gaat om meerdere foklijnen van mini-
maal drie generaties met maximaal twee runder-
rassen per foklijn. Over tien jaar verwacht Henri 
dat er een bestendige oerrundpopulatie staat. 
December 2015 is het fokplan overeen gekomen 

met Wageningen Universiteit en Centrum Geneti-
sche Bronnen. ‘We werken met rassen met dikke 
wintervachten en grote horens, voornamelijk uit 
het zonnige Zuid-Europa.’ Hoe staat het met de 
aaibaarheidsfactor van dat wilde rund? ‘Het zijn 
geen Spaanse vechtstieren, hoor,’ lacht Henri ‘ze 

dat moeten we juist hebben in onze postzegel-
cultuur. In de Middeleeuwen viel het oerrund ook 
niemand aan: geen mensen, paarden of wat dan 

ook. Het zijn eigenlijk de 
goedkoopste grasmaaiers 
die je kunt hebben. Ze zijn 
bovendien pittoresk en 
daardoor aantrekkelijk voor 
recreanten.’ Henri heeft 
inmiddels ook contact met 
de band Normaal 
gelegd. ‘De bespre-
kingen zijn gaande. We 
hopen dat het Oer-
rund-hard gaat straks!’ 

Grondeigenaren of (veeteelt)boeren die belang-
stelling hebben voor het houden en fokken van 
het oerrund of meer informatie willen, kunnen 

contact opnemen met Henri Kerkdijk-Otten via 
de site: http://www.truenaturefoundation.org

Minimale eisen
De eisen voor het houden van oerrunderen 
zijn minimaal, aldus Henri: ‘De natuur zijn 
gang laten gaan, dat is het voornaamste. Per 
3 hectare grond kan 1 rund en per 10 hectare 
heidegrond kunnen 1 stier en 2 koeien 
weiden. Kleine kuddes kunnen in de buurt 
van elkaar gehouden worden en onderling 
uitwisselen. De investering kan de houder zelf 
bepalen. Of wij investeren in de kudde of de 
beheerder doet het zelf: voor een koe betaal 
je zo’n 1100 euro en voor een stier 1500 euro. 
Aankoop kan via onze organisatie en er zijn 
allerlei verdienmodellen mogelijk.’

MELD JEZELF OF EEN ANDERE ONDERNEMENDE GEEST AAN VOOR HET VOLGENDE ONDERNEMEND PORTRET (IN ALLE EDITIES VAN CONTACT) VIA L.HEEBING@WRIJ.NL  MEER INFORMATIE: WWW.BAAKSEBEEK.NL

 Oerrund terug in Nederland …
‘Minder kosten en minder zorgen: wie wil dat nou niet?’

STELLING: 
Oerrunderen: 
horen ze in een 
safaripark of in 
de Nederlandse 
natuur? 
Reageren op deze 
stelling? Mail naar 
l.heebing@wrij.nl

Waterschap Rijn en IJssel ontmoet 
Henri Kerkdijk-Otten 
(True Nature Foundation)

Ondernemend Portret

Waterschijn Rijn en IJssel biedt graag een platform aan ondernemende 
bewoners en hun initiatieven. Zo wordt het makkelijker elkaar te vinden en 
samen te werken. Zie ook het platform op onze site: www.baaksebeek.nl

/baaksebeek/b



Rijdend crossmuseum in de Vennebulten
VAMAC 
organiseert 
classic 
motorcross
VARSSEVELD - Natuurlijk, je kunt 
oude motorfietsen in een muse-
um tentoonstellen. Maar je kunt 
ze ook gewoon gebruiken waar-
voor ze bedoeld zijn en dat laat-
ste gebeurt op zondag 22 mei op 
crosscircuit De Vennebulten in 
Varsseveld. Dan wordt er voor de 
eerste keer een classic motorcross 
georganiseerd door de VAMAC en 
daar komen motoren en brom-
fietsen aan de start tussen de 20 
en 50 jaar oud. Klassieke trek-
kers, auto’s, motoren, bromfietsen 
staan vandaag de dag weer volop 
in de belangstelling; er is in deze 
moderne tijd duidelijk een hang 
naar ‘die goeie ouwe tijd’. En ook 
de motorcross volgt die trend; 
sinds een aantal jaren worden er 
weer wedstrijden gehouden met 
de machines van weleer, uit de tijd 
‘dat de wielen van hout waren en 
de mannen van staal’!

De classic-motorcrossers hebben 
zich sinds kort verenigd in de Vin-
tage Motocross Club Nederland 
en draaien een heus wedstrijd-
programma af. Op 22 mei komen 
ze naar Varsseveld en zal op het 
circuit De Vennebulten de nos-
talgie en ouderwetse gezelligheid 

de boventoon voeren. De classics 
hebben massaal ingeschreven 
voor deze wedstrijd, mede omdat 
de breedte van de baan en hardere 
grondslag van het Vennebulten-
circuit welhaast ideale omstandig-
heden zijn voor de classics.

Er komen maar liefst acht klassen 
aan de start, te beginnen met de 
bromfietsklasse en de 50 cc clas-
sics. Deze laatsten zijn enorm po-
pulair, voor de jonge crosser uit de 
jaren zeventig waren de jankende 
Gebben-Kreidlers, VHS-Kreidlers, 
AGS-Zundapp en Rond-Sachs ma-
chines vaak hun eerste kennisma-
king met het echte crosswerk. Vele 
crossers uit die tijd zijn inmiddels 
gepensioneerd en zijn nu als tijd-
verdrijf weer bezig met de res-
tauratie van hun crossmotor van 
vroeger, waardoor er een bijzon-
der levendige handel is ontstaan, 
met name in deze 50 cc classics.

Ook het 
zwaardere werk 
komt aan bod

Maar ook de liefhebbers van het 
zwaardere werk, zoals de BSA’s, 
Nortons, Triumph-Metisse en de 
Jawa- en CZ-tweetakten komen 
aan bod. Bij de Twinshocks zien 

we al wat modernere machines te-
rug. De naam van deze klasse geeft 
al aan dat eigenlijk alle merken 
zijn toegestaan, zo lang er maar 
twee ‘ouderwetse’ achterschok-
brekers inzitten. In de Pré90 en 
Pré95 is dat niet meer het geval, 
hierin zien we de eerste ‘moderne’ 
crossmotoren terug, toen de mo-
no-achtervering zijn intrede deed. 
Maar ondanks dat futuristische 
trekje blijkt er verder toch heel 
veel veranderd in de crosswereld.
Het wedstrijdprogramma op 22 
mei in Varsseveld wordt afgeslo-
ten met de classic-zijspannen. 
Ook hier zien we machines die 
minimaal 25 jaar oud zijn; voor de 
klassering wordt er onderscheid 
gemaakt tussen de oude viertakt-
kanonnen en de snerpende één- 
en tweecilinder tweetakten. In alle 
klassen zien we opmerkelijk veel 
deelnemers uit de Achterhoek aan 
de start. En dat is ook logisch als je 
bedenkt dat de motorcross in deze 
streek al sinds jaar en dag zeer 
populair is. Vanaf 9.00 uur wordt 
er op 22 mei getraind, vanaf 11.30 
uur zijn de eerste wedstrijden.

Circuit
Het circuit de Vennebulten is ge-
legen aan de Twenteroute tussen 
Varsseveld en Lichtenvoorde, te-
genover café De Radstake. Men 
kan dichtbij parkeren en uiteraard 
is er aan de catering gedacht, om 
deze nostalgische dag langs de 
crossbaan als vanouds te kunnen 
beleven.

Unieke Achterhoekers en hun 
ambassadeurs - Het praktijkverhaal

Aan het woord
Ambassadeur De Groenmakers
De Groenmakers in Doetinchem is 
gespecialiseerd in groenonderhoud 
van sportvelden, plantsoenen, par-
ken, bossen en bedrijfsterreinen. 
Klanten van De Groenmakers zijn 
bedrijven, instellingen, gemeentes en 
sportverengingen. In Gelderland en 
Overijssel is het bedrijf marktleider 
in het onderhouden van sportvelden, 
zowel kunst- als natuurgras. In 2012 
ontstond het bedrijf uit de gemecha-
niseerde onderhoudsploeg van de 
sociale werkvoorziening Wedeo. 

Geen directeur maar coach
Iedereen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt kan bij De Groenmakers 
aan het werk. 

Jan van Ulst benadrukt dat 
hij vooral naar de mogelijkheden van 
zijn werknemers kijkt. “Als voetbal-
fan maak ik graag een vergelijking 
met de voetballerij; de klanten zijn 
het publiek en het bedrijf zijn de spe-
lers. Ik zie mezelf veel meer als coach 
dan als directeur. De coach heeft de 
kwetsbaarste functie. Hij is immers 
verantwoordelijk voor het functione-
ren van het team. Als onze mensen 
de juiste coaching en begeleiding krij-
gen, kunnen ze vaak meer dan ze zelf 
voor mogelijk houden.” 

Door Mary Wijnveen

Bij De Groenmakers in Doetinchem werken zo’n 110 mensen waarvan 80 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Directeur Jan van Ulst: “Ik gun ie-
dereen een nieuwe start; Wajongeren, drop-outs, maar ook mensen met 
een verstandelijke beperking of psychisch kwetsbare mensen.”

Unieke Achterhoekers, wie zijn dat?
Natuurlijk, als mens zijn wij allemaal uniek. Dus eigenlijk is iedereen die in de 
Achterhoek woont een Unieke Achterhoeker. Het initiatief Unieke Achterhoe-
kers aan het werk richt zich op werkzoekenden die zelf geen wettelijk minimum-
loon kunnen verdienen. Zoals mensen met een Wajong- (jonggehandicapten)
uitkering, mensen met een beperking die een bijstandsuitkering ontvangen en/
of gebruikmaken van de sociale werkvoorziening. Al deze Unieke Achterhoekers 
hebben zo hun eigen talent. 

Thomas Slagman (maaimachinist)
Eén van de ‘spelers’ is Thomas Slag-
man (23). Hij werkt sinds enkele we-
ken als maaimachinist bij De Groen-
makers. Daarvoor zat deze Wajonger 
bijna 2 jaar thuis. Een moeilijke peri-
ode waarin hij het soms lastig vond 
de zaken te relativeren en positief te 
blijven. 
Tijdens zijn stageperiode liep hij een 
vervelende rugblessure op, waar hij 
nog altijd last van heeft. “Ik heb snel 
rugpijn, dus als ik op de machine zit, 
moet ik af en toe even afstappen. Hoe 
vaak en wanneer, dat mag ik zelf be-
slissen.” Ook zijn werk op de golfbaan 
liep anders dan verwacht. Na 3 tijde-
lijke contracten kreeg Thomas geen 
vaste baan. Dat deed hem veel ver-
driet. Het schaadde zijn vertrouwen in 
de mensen om hem heen, maar ook 
zijn zelfvertrouwen liep een deuk op. 

Met plezier op de maaimachine
Van die rottijd is nu niets meer te mer-
ken. De goedlachse Achterhoeker zit 
met zichtbaar plezier op de maaima-
chine. Het werk ligt hem en hij kán 
het. “Van de week heb ik een sport-
veld geverticuteerd en vandaag maai 
ik bermen. Dat doe ik helemaal al-
leen. Dat gaat prima, als ik maar weet 
wat er van me verwacht wordt. Als ik 

klaar ben, bel ik mijn collega die een 
eindje verderop aan het werk is. Hij 
vertelt dan wat de volgende klus is.” 
Die structuur, regelmaat en herhaalde 
werkinstructies geven hem houvast. 
Thomas lacht nog maar eens een 
keer: “Iedere dag met machines wer-
ken, dat vind ik het leukst.”

Talenten ontwikkelen?
Doordat Unieke Achterhoekers bij De 
Groenmakers geschoold worden, krij-
gen ze meer zelfvertrouwen en ont-
wikkelen ze talenten. Wilt u jongeren 
in dienst nemen die gemotiveerd en 
gedisciplineerd zijn en willen werken?

 

Bel het Werkgeverservicepunt 
Achterhoek: 0314-39 95 78.
Of kijk op uniekeachterhoekers.nl

Ambassadeur De 
Groenmakers: “Met de 
juiste coaching kunnen 
Unieke Achterhoekers 
veel meer dan ze zelf 
voor mogelijk houden.”

Unieke Achterhoeker 
Thomas: “Het werken op 
de maaimachine gaat 
prima, als ik maar weet 
wat ik moet doen.”

Herbert Enzerink en Henk Roenhorst uit Hengelo (Gld) zijn de regerende Nederlands 

kampioenen in de classic-zijspancross. Foto: PR
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TOYOTA      -      MG      -      ROVER      -      KIA    SPECIALIST

Bedrijventerrein ‘De Revelhorst’ • Brinkhorst 7 • 7207 BG Zutphen • Telefoon (0575) 57 20 20 

• Koop nu een prachtige vertrouwde occasion bij  NIJENDIJK
• Profi teer tijdens de show van onze aanbiedingen:

 -  Gratis Afl everingskosten incl. onderhoudsbeurt, APK en 

  6 maanden garantie of

 - Gratis Trekhaak en altijd Nijendijk Europa Pechhulp pas

Vakantiegeld
occasionshow

van 19  t/m 30 mei a.s

MINI 1300 COOPER  - gerestaureerd 17-11-83
MINI 1000 E Classic - gerestaureerd 02-11-88
TOYOTA PRIUS HYBRIDE  SEDAN 1.5  LE 16-03-01
BMW 520 2.2 SEDAN AUTOMAAT 21-06-01
ROVER 25 1.4 16v ASCOT 5-DRS 27-07-01
TOYOTA COROLLA VERSO 1.8 LINEA SOL 18-04-02
MG ZS 2.5 LITRE V6 05-11-02
ROVER 45  AUTOMAAT 2.0 V6 CLUB 4 DRS 28-02-03
PEUGEOT PARTNER 1.6  16V mpv quicksilver 24-04-03
MAZDA MX-5 1.6 CABRIO 15-5-2003
MG ZT-Tourer 2.0 CDTI 135 02-01-04
TOYOTA YARIS 5-deurs 1.3  AUTOMAAT SOL 18-03-04
ROVER 75 SEDAN 2.0 CDT 85KW BUSINESS 03-04-04
ROVER 25 1.4 PRESTIGE 5 DEURS 14-05-04
ROVER 25 1.4 ASCOT 05-10-04
TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.5 VVTI BUSINESS EDITION 16-03-05
TOYOTA AVENSIS WAGON 2.2 D4D LINEA LUNA 08-09-05
TOYOTA AYGO 3-deurs 1.0 VVT-i ACCESS + RA 15-04-06
OPEL Zafi ra Automaat 1.8-16V 7P. Business Easytronic  04-09-06
AUDI A6 ALLROAD AVANT 2.7 TDI QUATTRO AUTOMAAT 08-01-07
TOYOTA VERSO 7-persoons VERSO 1.8 VVTI SOL 12-03-07
LAND ROVER FREELANDER 2 2.2 D-F S versie 22-10-07
ROVER STREETWISE 4SEATER 5DRS 1.4-16V 19-03-08
HYUNDAI I30 WAGON 1.6 CVVT STYLE VERSION 31-05-08
TOYOTA AVENSIS WAGON 2.0 BENZINE LUNA BUSINESS 6 MM 16-09-08
TOYOTA AYGO 3-deurs 1.0 VVT-i Plus Sport 28-12-08
TOYOTA AYGO 5-deurs 1.0 VVT-i COOL 30-01-09
TOYOTA YARIS 5-deurs 1.3 VVTI ASPIRATION 01-05-09
RANGE ROVER SPORT AUTOMAAT 2.7 TDV6 SE  leer+navi 24-07-09
VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1.9 TDI 300 75KW 16-10-09
TOYOTA YARIS 3-deurs 1.3 VVTI COMFORT 08-01-10
CITROEN C1 1.0 VVT-i 12V 5DRS AMBIENCE 28-01-10
TOYOTA AURIS 5-deurs 1.3 VVTI NOW 100Pk 12-03-10
TOYOTA IQ 1.0 VVTi COMFORT 30-07-10
TOYOTA IQ automaat 1.0 VVTi ASPERATION 22-02-11
TOYOTA AURIS HYBRIDE 5DRS 1.8 Aspiration Automaat 13-04-11
TOYOTA AYGO 5-deurs 1.0 COMFORT NAVIGATOR 18-04-11
TOYOTA AYGO 3-deurs 1.0 12v COOL 27-05-11
TOYOTA AURIS HYBRIDE 5DRS 1.8 Aspiration Automaat 15-06-11
TOYOTA AYGO 5-deurs 1.0 VVT-I DYNAMIC NAVIGATOR 04-01-12
TOYOTA AURIS HYBRIDE 5DRS 1.8 Aspiration Business Automaat 05-03-12
KIA PICANTO 5DRS 1.0 COMFORT PACK 09-03-12
VOLKSWAGEN POLO 3DRS 1.2 TDI TRENDLINE 11-04-12
TOYOTA VERSO 5-persoons 1.6 VVT-I BUSINESS PANORAMIC 19-04-12
FIAT 500 TWIN AIR 0.9 63KW TURBO SPORT 27-04-12
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT 1.2 TSI TRENDLINE BLUEMOTION 29-06-12
TOYOTA AYGO 5-deurs 1.0 VVTI Aspiration 3 MM 06-08-12
KIA RIO 3DRS 1.2 CVVT COMFORT PACK 31-08-12
TOYOTA AYGO 5-deurs 1.0 VVT-i Aspiration 18-10-12
RANGE ROVER EVOQUE 5DRS 2.2 eD4 2WD  PRESTIGE 30-10-12
TOYOTA AYGO 5-deurs 1.0 VVTI COMFORT 11-01-13
TOYOTA YARIS HYBRIDE 1.5  ASPIRATION + NAVI 14-03-13
VOLKSWAGEN UP 5 DEURS 1.0 MOVE UP BLUE MOTION +ac+mm 13-04-13
TOYOTA AYGO 5-deurs 1.0 BENZINE NOW 4 MM 08-11-13
TOYOTA AYGO 5-deurs 1.0 VVT-i NOW 4 MM 26-02-14
KIA PICANTO 5DRS 1.0 COMFORT PACK ISG 28-02-14
KIA PICANTO 5DRS 1.0 COMFORTLINE ISG 13-05-14
TOYOTA AURIS HYBRIDE TS  1.8 VVTI ASPIRATION NAVI 20-06-14
TOYOTA AVENSIS WAGON 1.8 VVTI BUSINESS 01-07-14
KIA RIO 5DRS 1.2 SUPER PACK 2 01-10-14
VOLVO 14% V60 PLUG-IN HYBRID 2.4 D6 AWD SUMMUM 5 CYL.158 kw 02-10-14
KIA PICANTO 5DRS 1.0 CVVT XTREME 16-02-15
TOYOTA YARIS 5-deurs 1.0 VVTI COOL 07-05-15
KIA CARENS Nieuw!! 1.6 GDI BUSINESS PACK 03-06-15
TOYOTA YARIS HYBRIDE 1.5 VVT-i ACTION NAVIGATOR CVT-Automaat 07-07-05

Deze week maken wij extra veel:

APPELSLOFFEN

Adelaarstraat 12, Doetinchem • T 0314-645899
Arnhemstraat 4, Brummen • T 0575-561277
Beukerstraat 97, Zutphen • T 0575-512001

www.jolinkbanket.nl
/banketbakkerijjolink

Lekkere verse appeltjes met abrikoos, 
walnoot, rozijnen en amandelspijs. 

Probeer daar maar eens vanaf te blijven!

voor7.95van9.95

Aanbieding geldig van 18 t/m 24 mei

Uitnodiging afscheidsreceptie 
Henk de Vries

NA 137 JAAR… Het was op 1 juni 1879 dat Herman Antonij 
de Vries in Hummelo begon met een timmerwerkplaats. Nu, 137 jaar 
later, doet de vierde generatie ‘De Vries’ een stapje terug.

HENK DE VRIES stopt na bijna 49 jaar gewerkt te hebben, waarvan 

34 jaar als directeur van Timmer- en aannemersbedrijf De Vries b.v. Hij gaat nu 

genieten van zijn pensioen.  Na deze wisseling van de wacht zullen zijn taken 

worden overgenomen door Robert Kemink, die al 15 jaar als bedrijfsleider bij het 

bedrijf werkzaam is. Henk de Vries blijft als adviseur aan het bedrijf verbonden.

RECEPTIE VRIJDAG 27 MEI 
Om alle relaties en bekenden de gelegenheid te bieden Henk de Vries de hand 

te schudden, is er op vrijdag 27 mei a.s. van 15.00 - 17.30 uur een receptie 

in Hotel-Café-Restaurant ‘De Gouden Karper’, Dorpsstraat 9 te Hummelo. 

Er is dan tevens gelegenheid om kennis te maken met Robert Kemink als  

nieuwe directeur.

Bijzonder vakwerk vraagt om een specialist



De Achterhoek proeven in de buurt
van Steenderen
‘Gaon Etten’
STEENDEREN - Hét pop-up res-
taurant van de Achterhoek komt 
naar Steenderen. De tweede edi-
tie van dit jaar van ‘Gaon Etten’ in 
de Achterhoek vindt plaats ergens 
rondom deze plaats.

Wellicht heeft u de voorgaande 
jubileum editie van Gaon in de 
Detmerskazerne in Eefde gemist. 
Geen nood. U krijgt een nieuwe 
kans op vrijdag 27 mei aanstaan-
de.
Het restaurant wordt dan opge-
bouwd, wederom op een prach-
tige locatie, maar dit keer ergens 
in de buitenlucht in de buurt van 
Steenderen. Neemt u plaats aan 
één van de lange tafels met mooi 
tafellinnen?

De koks betrekken zoals altijd hun 
producten uit de streek en maken 
er een heerlijk diner van. Gaon is 
de Achterhoek eten én drinken in 
de Achterhoek. Want ook de wij-
nen, het bier en de vruchtensap-
pen komen hier vandaan. Bij een 
culinaire avond ‘Gaon Etten’ hoort 
een welkomstdrankje en amuse, 

een drie gangen diner inclusief 
onbeperkte consumpties, (mu-
zikaal) entertainment, gezellige 
gesprekken op een mooie locatie 
en aan het eind van de avond een 
‘metnemtoete’ met informatie en 
andere verrassingen. Heel veel in-
grediënten voor een zeer geslaag-
de avond uit.
Omdat er slechts een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar is, is 

reserveren vooraf noodzakelijk. 
Twee dagen voor aanvang krijgt u 
bericht per mail over de precieze 
locatie.

Kijk voor meer informatie en re-
serveringen op de website.
 
   

 ■ www.gaon.nl

VORDEN/LINDE - Met trots presenteert Theater Onder de Molen de 
voorstelling Euphonia Novelty Orchestra - Beleef de Roaring Twen-
ties opnieuw op zondagmiddag 22 mei om 15.00 uur.

Euphonia Novelty Orchestra (afge-
kort ENO) is opgericht in 1979. De 
tienmans bezetting is gebaseerd 
op die van de orkesten uit het eer-
ste kwart van de vorige eeuw.

Optredens 
nadrukkelijk 
chique

Deze orkesten speelden zoge-
naamde ‘novelty songs’. Dat zijn 
gedateerde jazzsongs, evergreens 
en andere meezingers uit de Ame-
rikaanse jazz-hausse, bekend als 
de ‘Roaring Twenties’. De jazzstijl 
die tussen 1915 en 1930 het uit-

gangsleven zodanig beheerste. 
Vele songs zijn zelfs nu nog - na 
bijna honderd jaar - bekend en 
worden nog vaak gespeeld. Het 
is de muziek uit de gouden jaren 
van de jazz als amusementsmu-
ziek. Gespeeld door de top van 
toen: Louis Armstrong, Bix Bei-
derbecke, Johnny & Baby Dodds, 
Fletcher Henderson, John Hyman, 
Jelly Roll Morton, Joe King Oliver, 
Harry Reeser en vele anderen. Met 
trein en bus trokken deze door de 
Verenigde Staten, spelend in ho-
tels, nachtclubs, vaudeville thea-
ters en regionale radiostudio’s.
Eén ding hadden al deze orkesten 
gemeen: een optreden werd ge-
kenmerkt door een nadrukkelijke 
chique. Niet in het minst door de 
stemmige kleding, de collectieve 
presentatie en de keuze van het 
repertoire. Geheel in die stijl vol-

trekt zich ook een optreden van 
het Euphonia Novelty Orchestra. 
Het ENO streeft ernaar deze jazz-
stijl vast te leggen in arrangemen-
ten, collectieven en soli. Daar-
voor worden 78-toeren-platen 
muzikaal ontrafeld en omgezet 
in partijen voor ieder instrument. 
Alle nummers worden geïntrodu-
ceerd met een bronbeschrijving. 
Het gaat immers om authentieke 
dans- en luistermuziek van bijna 
honderd jaar geleden.

Op een unieke plek in het buiten-
gebied van Vorden staat de Linde-
sche Molen. In deze molen is The-
ater onder de Molen gevestigd. 
Een klein, intiem theater met een 
goede akoestiek waar regionale en 
landelijke artiesten voorstellingen 
verzorgen. Theater Onder de Mo-
len, Lindeseweg 29, 7251 NJ Vor-
den (buurtschap Linde).
   

 ■ www.theateronderdermolen.nl

Beleef de Roaring Twenties opnieuw

Lekker en gezellig eten van eerlijke streekproducten bij Gaon. Foto: Alice Rouwhorst

Weissenbrink Wein & Bier Fest 2016
WITTEBRINK - Ook in 2016 ‘geht es wieder loss im Weissenbrink!’ In 
het laatste weekend van mei verzorgt café ‘de Tol’ in de Wittebrink het 
jaarlijkse Weissenbrink Wein & Bier Fest. Dit jaar wordt er, naast de 
gebruikelijke zondagmiddag, ook op de voorafgaande zaterdagavond 
al een spetterend feest gehouden.

Zaterdag 28 mei begint het feest 
met ‘Die Tolle Aprés Ski Party’. 
Vanaf 21.00 uur komen de zangers 
Jordy van den Boer en Peter Loree, 
de internationaal bekende DJ XxL, 
feestband ‘Cooldown Café’ op het 
podium en het Flugel Promotie-
team komt langs.

Kaarten voor dit evenement zijn 
aan de poort verkrijgbaar, en kos-
ten slechts vijf euro per persoon.
Op zondagmiddag 29 mei gaat om 
12.30 uur de tent open voor een 
feest met dweilorkest ‘de Wiks-

bossels’, muzikaal duo ‘Die Tiroler 
Teufel’, zanger Peter Borkes en de 
absolute sensatie op het gebied 
van Duitstalige muziek, de top-
band ‘Wir Sind Spitze!’.
De feesttent en het terrein van 
Café De Tol zullen natuurlijk weer 
worden ingericht in Duits/Oosten-
rijkse sfeer, met het bijbehorende 
eten en drinken. Dit zorgt voor de 
bekende ‘gemutliche Stimmung 
und riesen Spass’. De kaartverkoop 
is inmiddels gestart, zowel bij café 
‘de Tol’, als ook ‘online’. De kaarten 
kosten in de voorverkoop € 12,50. 

Online komt er een euro admini-
stratiekosten bij.

Weissenbrink 
Wein & Bier Fest 
wird wieder Toll

Kijk voor nadere informatie en 
over de kaartverkoop op de sites of 
volg het Weissenbrink Wein & Bier 
Fest op Facebook!
   

 ■ www.weissenbrink.nl ■ www.cafedetol.nl

BoekStartbijeenkomst in 
bibliotheek Hengelo
HENGELO - Op woensdagmorgen 
18 mei is er een Boekstartbijeen-
komst in bibliotheek Hengelo, 
van 10.00-11.00 uur.

BoekStart is een programma dat 
het lezen met zeer jonge kinderen 
bevordert én ouders met jonge 
kinderen laat genieten van boe-
ken. Tijdens de bijeenkomsten 
wordt voorgelezen, gezongen en 
gespeeld.
Het thema is deze bijeenkomst: 
“Stapperdestap”: zie je mij lopen? 
Op de slippers, sloffen, laarzen 
of klompen van papa. Wat is er 
leuker dan rondlopen op de hak-
schoenen van mama?
De bijeenkomst is bedoeld voor 

ouders én hun kinderen. Veel ou-
ders worden al per mail uitgeno-
digd, omdat zij hun baby hebben 
aangemeld als lid van de biblio-
theek. Ook als uw baby of peuter 
nog geen lid is van de bibliotheek, 
bent u van harte welkom. De bij-
eenkomst is gratis.
Het adres is: Bibliotheek Hengelo 
(Gld), Sterreweg 10. Kijk ook op de 
website.

BoekStart is een landelijk project 
waarin consultatiebureau, ge-
meente en bibliotheek samenwer-
ken.
   

 ■ bibliotheekwestachterhoek.nl

   

Bridgeclub Bronkhorst
TOLDIJK - Bridgeclub Bronkhorst 
heeft op donderdag 12 mei het 
bridge-seizoen afgesloten met 
de traditionele Einddrive. Voor-
afgaande aan de speelavond 
werden de kampioenen van de 
competitie 2015-2016 bekend 
gemaakt en gehuldigd. De club-
kampioenen zijn Joke Damveld-
Veldman en Hans Oldhoven. De 
daarbij behorende wisselbeker 
werd uitgereikt door de plaats-
vervangend voorzitter Joop Rut-
ten.

De Einddrive was tevens de laatste 
speelavond van de Topintegraal 
competitie (totaal vier speelavon-
den). De winnaars van deze in-
terne competitie waren Inge en 
Reint Pellenberg. Voor diverse 
paren waren er deze avond mooie 

prijzen te winnen en de sfeer was 
heel ontspannend. Aan het eind 
van de avond werd door de voor-
zitter Hans Oldhoven een korte 
terugblik op het afgelopen seizoen 
gegeven met een dankwoord aan 
diegene die zich voor de club heb-
ben ingezet.

Vanaf 19 mei wordt het Zomer-
bridge georganiseerd op de don-
derdagen 19 en 26 mei en op 2, 9 
en 16 juni en dan nog op woensdag 
22 juni. Op donderdag 25 augustus 
is er ook nog een speelavond. Aan-
melden /inschrijven voor ieder-
een die op deze avonden op een 
ontspannen manier wil bridgen, 
kan op elke speelavond in zaal 
Den Bremer tot uiterlijk 19.15 uur. 
Er zijn geen kosten aan deze deel-
name verbonden.

Noaberhulp
Het is alweer meer dan vijftig 
jaar geleden, dat mijn vader 
besloot om vanuit het verre 
Twente terug te keren naar 
zijn geboortestreek, de Achter-
hoek. Waardoor ik van geboren 
Tukker opeens een (import)
Achterhoeker werd. Onge-
vraagd en nog tegen mijn zin 
ook. Maar dat laatste vooral, 
omdat het dorpje waar hij een 
oude boerderij had gekocht 
pietepeuterig klein was. En de 
mensen er minstens vijftig jaar 
achterliepen. Tikje overdre-
ven misschien, maar voor een 
puber die volop genoot van 
de vrijheden die de jaren zes-
tig boden, voelde het wel zo. 
Slechts de aanwezigheid van 
een lieftallig meiske, iets jonger 
dan ik, kon als positief worden 
aangemerkt. Wat heet: ik werd 
prompt smoorverliefd op haar. 
Dat ben ik nu, een halve eeuw 
later, trouwens nog steeds.

De eerste keer dat we met het 
gezin onze nog te verbouwen 
boerderij gingen bekijken (de 
koop moest nog worden af-
gerond) maakten we ook al 
kennis met de buren. Met de 
noabers dus, een woord dat ik 
toen voor het eerst hoorde. Bij 
het tweede bezoek bleek er al 
boerenkool in de moestuin te 
staan. Voor ons geplant door 
een buurman, die samen met 

een andere noaber ook al de 
bomen en struiken op het erf 
had gesnoeid. Noaberhulp was 
toen nog heel normaal in ons 
dorpje. Noaberplicht trouwens 
ook. Dat merkte ik toen we koud 
drie maanden in onze boerde-
rij woonden en ‘s morgens heel 
vroeg op mijn slaapkamerraam 
werd gebonsd. Een oude buur-
vrouw bleek te zijn overleden. 
Of mijn vader en ik (immers de 
oudste zoon) ons maar op pad 
wilden begeven, om het her en 
der te gaan ‘anzeggen’.

Noaberschap. Het bestaat niet 
meer. Althans niet in de oude 
vorm, met al die regels die 
nooit opgeschreven maar toch 
alom bekend waren. Er zijn nu 
wel allerlei vormen van ‘nieuw 
noaberschap’. Variërend van 
het jaarlijks organiseren van 
een buurtfeest tot het met de 
hele buurt samen opknappen 
van een speelplaatsje. Waar-
voor dan meestal wel bij de ge-
meente een financiële bijdrage 
wordt gevraagd. Vaak kent die 
gemeente daarvoor ook een 
speciaal potje, waaruit per 
‘burgerinitiatief’ een paar dui-
zend euro kan worden geput. In 
Aalten heet dat potje zelfs No-
aberfonds. Maar het geld dat 
daar in zit, is naar ik aanneem 
niet voor boerenkoolplanten 
bedoeld!

Zwaleman
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Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

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

Montagemedewerker m/v

Ben jij de technisch onderlegd en wil je graag als 
montagemedewerker aan de slag?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als montagemedewerker ben je verantwoordelijk voor het afmon-

teren en stellen van diverse producten. Je hebt ervaring met het 

lezen van technische tekeningen en kan met diverse handgereed-

schappen werken. Het is belangrijk dat je flexibel inzetbaar bent, 

want het kan voorkomen dat je af en toe op een andere afdeling 

ingepland wordt. Deze functie is bij uitstek geschikt voor een begin-

nend timmerman / montagemedewerker.

Operator m/v

Ga jij secuur te werk, en werk je graag in een productie-
omgeving?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
In de functie van operator ben jij verantwoordelijk voor de dagelijk-

se productie en verwerkt deze volgens de planning. Jij gaat voor 

continue verbetering van het productieproces. Hierbij horen ook 

kwaliteitsverbeteringen. Eventuele problemen in de productie los jij 

op. Er is volop ruimte voor jouw eigen initiatieven.

Productieleider m/v

Heb jij ervaring met het aansturen van een team en richt 
jij je altijd op het verbeteren van het productieproces?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als productieleider stuur je een team van tien operators aan, die 

in 5-ploegendiensten zorgen voor de continuïteit van de productie. 

Door de machines optimaal te benutten, vroegtijdig calamiteiten 

te signaleren en het team op de juiste manier te motiveren, draag 

je zorg voor een optimaal productieproces. In deze functie maak 

je de personeelsplanning, voer je functioneringsgesprekken, en 

verricht je diverse administratieve taken. Je analyseert dienstrap-

portages, maakt controlelijsten en gesprekverslagen. Tevens is het 

jouw verantwoordelijkheid om de veiligheid en de kwaliteit van het 

eindproduct te borgen.

Monteur Voertuigen m/v

Heb jij kennis van hydraulische en elektrische systemen?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Je voert zelfstandig onderhoud en reparaties uit aan zowel tuin- & 

parkmachines en/of landbouwmachines. Na gedegen diagnose 

ben je in staat de oorzaak van de storing te vinden en het defect 

te verhelpen. Naast het oplossen van storingen ben je in staat om 

machines hydraulisch en elektrotechnisch optimaal af te stellen. 

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het afleveringsklaar maken 

van nieuwe en gebruikte machines en kun je deze afleveren bij de 

klant.

Commercieel Medewerker Binnendienst m/v

Spreek jij uitstekend Engels en Duits en heb je ervaring 
met het regelen van buitenlandse transporten.

Wat zijn jouw werkzaamheden?
In deze commercieel administratieve functie sta 

je dagelijks in contact met klanten uit het bin-

nen- en het buitenland en met je collega’s in de 

buitendienst. Je regelt binnen- en buitenlandse 

transporten en zorgt voor de benodigde export-

documenten. Je bewaakt de retourzending van 

orderbevestigingen en de betaling  van termijn-

facturen. Verder werk je commerciële correspon-

dentie uit in het Nederlands, Engels en het Duits. 

Het is daarom van belang dat je de talen goed 

beheerst. Voor deze functie zoeken wij een zelf-

standige kandidaat die verantwoordelijke taken 

aankan. Het betreft een parttime functie van circa 

30 uur (in overleg).

 
  

INSTALLATIES HENGELO (GLD)

 
>>  Een uitdagende functie

>>  Een goed salaris

>>  Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

>>  Goede studiefaciliteiten

>>  Een prettige werksfeer

 

Sol l icitaties kun je richten aan:

T.a.v. dhr. G.W. (Bert) Di jkman

Postbus 65, 7255 ZH Hengelo Gld .

Bezoekadres: Zelhemseweg 30

E-mail :  di jkman@o-d.nl    

I.v.m. sterke groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar: 

Voor een nadere omschrijving van bovenstaande functies verwijzen wij u graag naar onze 
website www.o-d.nl (Van Losser Installatiegroep) 

ORDELMAN & DIJKMAN

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio

www.dier.nu

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

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

Kijk op www.uaf.nl

Geef om talent en maak deze studie mogelijk! 



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

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

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

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

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

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

Tandarts:
21 - 22 mei, M. Hermans, Vorden, tel. (0575) 55 22 53.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 22 mei, 10.00 uur, Gereformeerde kerk, Gezinsdienst in de 
m.m.v. de kinderclub: ds. J. Kool, dhr. P. Piersma en Swenne Bijzet
1e C: Diaconaal werk (Quotum), 2e C: Restauratiefonds.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 22 mei, 10.00 uur, Gereformeerde kerk, Gezinsdienst in de 
m.m.v. de kinderclub: ds. J. Kool, dhr. P. Piersma en Swenne Bijzet
1e C: Diaconaal werk (Quotum), 2e C: Restauratiefonds.

Protestantse gemeente Wichmond 
Zondag 22 mei, 10.00  uur, Ds. Tim Wiersum, H.A.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 21 mei, 17.00 uur, Eucharistieviering, vg. F. Zandbelt, em.-priester. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 22 mei, 9.30 uur, Eerste Heilige Communieviering.
Locatie: Lochem, H. Joseph, voor de kinderen uit Zutphen, Brummen
Joppe, Lochem en Vorden, vg. pastoor H. Scheve.

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

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

Dameskoor “Zanglust” Em-
pe zoekt dirigent(e). Voor 
meer info: Wilma Bosvelt: 
wilmabosvelt@hotmail.com
 
   
Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Cortumme (voorheen Goos-
sens) 06 - 23972429 of 0575 
-461558

   
Tuinen buitenplaats De Wil-
denborch zijn geopend van 
10.00 - 17.00 uur. Toegang 
€ 6,50. Kinderen tot 12 jaar 
gratis. Parkeren gratis. Hon-
den worden niet in de tuin 
toegelaten ook niet als zij 
aan de lijn lopen. Wildenbor-
chseweg 20, Vorden. Zie voor 
meer info: redactioneel stuk 
elders in deze krant.
 
   
T.k. nw. tapijttegels meer 
dan 100 verschillende kleu-
ren/motieven vanaf 0.90 p/
tegel=3.60 per m2. 0545-
472574 of 06-12300129.
 

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

Bij ideële kringloopwinkel 
“De Werf”, Enkweg 11 in Vor-
den kunt u elke ochtend (be-
halve zondags en ‘s-maan-
dags) van 09.00 tot 12.00 uur 
en dinsdag, donderdag- en 
vrijdagmiddag van 13.30 tot 
17.00 terecht voor een groot 
assortiment meubels, kle-
ding, witgoed, elektronica, 
huishoudelijke artikelen, 
boeken enz. Inbrengen van 
goed verkoopbare artikelen 
kan tijdens openingstijden 
of d.m.v. een telefonische 
afspraak (06-44629049) of 
email: vcdewerf@gmail.
com. Tevens kunt u via ons 
telefoonnummer een af-
spraak maken voor het op-
halen van spullen.
   
K I P P E N M E S T K O R -
RELS het beste voor uw 
gazon,groente,fruit en sier-
tuin per zak 5 euro 6 zakken 
(90 kg) 25 euro Morsdijk 2 
Ruurlo 06-12 97 15 03.
   
Heeft u last van ratten, mol-
len, wespen of ander onge-
dierte? Bel Don Veenhuis 06- 
10499025
   
Prachtig geheel gereno-
veerd, modern appartement 
100m2 in de Galleehof te 
Vorden. Gebruiksklaar. Tel.: 
0575-550806.
   
Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat verza-
meld wordt. Ook complete 
inboedels. Verzamelhuis 
Warnsveld, Rijksstraatweg 
35, (0575) 52 29 19.
   
GEZOCHT: opslagruimte 
voor meubels, circa 125 m2 
in omg. Zelhem. Graag met 
verlichting aanw. tel: 06 - 52 
77 88 70

18 t/m 24 mei
Dagmenu’s ophalen € 8,00. Dagmenu’s bezorgen € 9,25. Dagmenu bĳ ons consumeren  

€ 11,00. (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 (tasje 0,10)

Woensdag 18 mei  Fritattensuppe/Karbonade de Rotonde met 

aardappelen en groente

Donderdag 19 mei Sukadevlees  met aardappelpuree en rodekool/

Vlaflip met slagroom

Vrĳdag 20 mei Uiensoep met croutons/Wokki wokki van kipfilet 

met rĳst en groente

Zaterdag 21 mei Huisgemaakte gehaktbal met frieten en 

rauwkostsalade/Ĳs met slagroom 
                    (alleen afhalen of bezorgen)

Maandag 23 mei Gesloten

Dinsdag 24 mei Wiener Schnitzel met aardappelen en groente/

Ĳs met slagroom

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

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

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl OPENLUCHT 
VLOOIENMARKT 

DUIVEN
Zondag 29 mei

10.00 - 17.00 uur

Horstenpark
Horstenparklaan 4

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



Roll Over
Br onckhor st

2016

Wat fantastisch dat de Roll-over Bronckhorst dit jaar alweer voor de 12e 
keer plaatsvindt. Mensen met een handicap die rolstoel gebonden zijn, of 
niet in staat zijn om zelfstandig te wandelen, kunnen drie dagen lang ge-
nieten van prachtige tochten door onze gemeente. De Roll-over Bronck-
horst is jaar in jaar uit een fantastisch evenement. Als burgemeester ben 
ik daar enorm trots op.
Het evenement start dit keer vanuit Vorden, Warnsveld en Drempt. Tijdens 
de drie dagen doen de deelnemers de fraaiste plekjes van Bronckhorst aan. Alleen dat al maakt mee-
doen meer dan de moeite waard. 
De vrijwilligers van de Zonnebloem, afdeling regio IJsselstreek, hebben weer alles op alles gezet om 
dit evenement tot een groot succes te maken. Prachtig om te zien hoe zij zich inze� en en er samen voor 
zorgen dat de Roll-over jaarlijks een waar feest is. Bedankt daarvoor! 

Ik wens alle deelnemers, hun begeleiders en de organisatie heel veel 
plezier. We hopen op mooie zonnige dagen en een hoop gezelligheid!

Marianne Besselink
Burgemeester gemeente Bronckhorst

Als regiobestuur van de Zonnebloem IJsselstreek zijn 

wij er bijzonder trots op dat we dit voor het 12e jaar de 

Roll Over Bronckhorst mogen organiseren.  Een prachtig 

evenement, georganiseerd door de commissie Roll Over 

van de Zonnebloem IJsselstreek, dat alleen mogelijk is 

door de inzet van vele vrijwilligers en sponsoren. Het is 

een hele organisatie waaraan veel voorbereiding vooraf 

gaat. Maar tegelijkertijd ook een feest omdat we weten 

hoe blij mensen hiervan worden. Een  feest van verbin-

ding waar we naar uitzien! Dit jaar maken we een mooie 

wandeling in  Vorden, Warnsveld en Drempt  Waarbij 

een ieder welkom is! 

Onze gasten, de mensen met een beperking maar ook 

voor de vele vrijwilligers van jong tot oud die zich hier-

voor belangeloos  inze� en. En als je al die blije gezichten  

ziet dan voel je waar je het voor doet, ervaar je wat het 

met je doet en hoeveel voldoening je ervoor terug krijgt! 

Een bijzonder woord van welkom en dank voor dit bij-

zondere project is hier dan ook op de plaats. Voor onze 

gasten maar ook voor de vele vrijwilligers die dit moge-

lijk maken. Ook willen wij de sponsoren die als “Vriend 

van de Roll Over” eenmalig of jaarlijks een fi nanciële 

bijdrage leveren. Zonder hun inbreng zou het begroting 

van € 8000,-- niet sluitend te krijgen zijn.

De Zonnebloem is blij met het grote aantal vrijwilligers 

dat zich gedurende het jaar inzet voor hun medemens. 

Door middel van huisbezoeken en het  organiseren van 

waardevolle activiteiten. Om de Zonnebloem levendig 

te houden doen we vooral ook een beroep op jonge men-

sen om zich aan te melden. We begrijpen dat het vaak 

lastig is om je vast als vrijwilliger te verbinden omdat 

er nog zoveel andere verplichtingen zijn zoals school, 

werk, jong gezin, etc. 

Maar naast de vaste activiteiten heeft de Zonnebloem 

ook verschillende  eenmalige projecten waarvoor je je 

aan kunt melden. En wellicht heb je zelf ideeen  of sug-

gesties voor een leuke activiteit of project bij jou in de 

buurt. Onze deuren staan open voor een frisse blik en 

nieuw elan! Dus…..schroom niet, denk met  ons mee, 

loop eens binnen en vraag er eens naar bij je lokale af-

deling.  En nog belangrijker ervaar het eens. Je zult zien 

dat het je veel meer brengt dan je had kunnen bedenken. 

Want: Samen houden we Bronckhorst levendig, Nu en 

voor de Toekomst!!

 

Aanmeldingen en informatie
Telefoon: 06-22 15 72 73 aanmelden

 Tussen 18.30 en 20.00 uur

Website: www.rolloverbronckhorst.nl

Facebook: www.facebook.com/rolloverbronckhorst

Kosten: € 7,50  voor 1 dag

 € 15,-- voor 3 dagen

DONDERDAG 26 MEI
18.30 tot 20.45 uur, Lindese Molen

Lindeseweg 29, 7251 NJ Vorden

VRIJDAG 27 MEI
18.30 tot 20.45 uur, GG-net Warnsveld

Vordenseweg 12, 7231 PA Warnsveld

ZATERDAG 28 MEI
14.00 tot 17.00 uur, Garvo BV

Molenweg 38, 6996DN Drempt

DOESBURG
Du Sabot

DOETICHEM
Multi Ratio
You Printing (Bas Pelgrom)

DREMPT
VanZuilen (at)dvising
Antoon Snelder Schildersbedrijf
Barends Adm. en belastingen
Bemuco
Boerencamping Remmelink
Bremer Engineering
C. Seegers handelsonderneming
CB Thuis in Taal
Dimmendaal Installatietechniek
Garage Berns BV
Geharo
K2 Weelers
Keltic Green
Peters Olie
Schildersbedrijf Henk Teunissen
Slaapspecialist BV
Sonneveld Adm. En Adviesbureau
Studio Carolien
Tuincentrum Bloemendaal
Venema Antiques en Classic Cars

HENGELO
Diaconie Prot Gemeente
RBM Wonen
Gemeente Bronckhorst
GerritsMakelaardij
Keizon Zonwering Geveltechniek
Langeler Horeca
Slotboom Tweewielers
Wolbrink Cafe Marktzicht

KEIJENBORG
Garage Kemp
Loonbedrijf Niesink
Pedicure Lida Evers
Valle Verzasca
Installatiebedrijf Janssen
Jolanda Bloemsierkunst

RHA
Horstink Fruitbedrijf

STEENDEREN
Arci Steenderen BV
Wim Achterkamp Vastgoed
Aalderink Schilderwerken BV
Autobedrijf Melgers
Coop Supermarkt
Gosselink Colors@home
Kapsalon Suzan
Leerkes Fysiotherapie
LMB Huurnink VOF
Regio Bank
Rutjes Radio TV
Willemsen Dagwinkel

TOLDIJK
Reintjes Haar
Den Bremer
Gerritsen Vleesboerderij
Salon Reintjes
Verhey Toldijk
Wesselink Bloembollen en Bolbloemen

VIERAKKER
Bouwbedrijf Bouwmeister
Hanzestadcampers
Timmerfabriek Besseling

VORDEN
Boerstoel Schildersbedrijf
Bruna/LOGA BV
Da Vinci for Hair
Davorta
Discus Kluvers Vorden
Dutch PC Electronics V.O.F
Europlanit BV
Fysiotherapie Jansen van den Berg
Het Meesterhuis Grand Cafe
Ideële Kringloop De Werf
Kasper Vrielink Dakwerk
LMB Vorden BV
Manfred Ma� hews
Mediq Apotheek Vorden
Monuta
Oldenhave BV
Restaurant het Proathuus
RK GG Christus Koning Kerk
Schildersbedrijf Peters
Theeschenkerij ‘t Ham
Van Asselt
Visser Mode
Vlogman Keurslager
Welkoop Vorden
Party Service Achterhoek

WARNSVELD
Hoveniersbedrijf Klooken V.O.F
Aljan Talens
BBoptiek
Bloemerij De Hof
Brocanterie de Distel
Dijkman Bouw
Groente en Fruit
Kok bloemenservice
Maatschap Meijer
Maison velders
Mediq
RoZus bloemen en planten
Ton’s Snack & Grillcorner
Voskamp Verkeersschool
Van Zuijlen Bakkerij

WICHMOND
Autobedrijf Langwerden
Bakkerij Besselink
Hoveniersbedrijf Arends
Diaconie Prot Gemeente
Eetcafe Cafetaria D’n Olde Kriet
GeoComfort BV
VX Mobiel Hilde Hissink

ZELHEM
Motorsport Zelhem

ZEVENAAR
Kranenburg TV

ZUTPHEN
Auto Haas uw Volkswagendealer
Coenders Installatiebedrijf BV
Eklund Bakkerij
Gemeente Zutphen
Mykonos Grieks restaurant
Rabobank
Slagerij HJB Lammers
VOF de Ruif
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