
Deze week:

Uitgave
Weevers
Info of bezorgklachten: (0544) 37 13 23

Alarmnummer 112
Politie, ambulance en brandweer

Politie (0900) 88 44

Huisartsenposten
Zutphen (0900) 200 9000
Doetinchem (0314) 32 98 88
Winterswijk (0900) 500 9000

Toernooicommissie SV Ratti viert

40-jarig jubileum

Demonstratie en instructie van Doet 

Boersma bij A quadraat

Bronckhorst

Noord

Vorden - Ongekend. Wie nog nooit 
een stap binnen Kringloopwinkel 
De Werf aan de Enkweg heeft ge-
zet kijkt zijn ogen uit. Wat een keur 
aan goederen die keurig overzich-
telijk gerangschikt en uitgestald 
zijn. Bijna bij het professionele af. 
Tweedehands meubelen, kleding, 
witgoed, elektr(oni)ca, huishoude-
lijke artikelen, boeken, serviesgoed, 
grammofoonplaten, cd’s en allerlei 
andere snuisterijen. Te veel om op te 
noemen. En dat tegen zeer redelijke 
prijzen. 

Als sinds vijftien jaar is de Vordense 
ideële kringloopwinkel -die sinds be-
gin 2012 een eigen onderkomen heeft 
in de voormalige gemeentewerf- een 
begrip onder de Vordense bevolking. 
Maar ook ver daarbuiten. “Je kunt ge-
rust stellen dat we een regiofunctie 
vervullen. Onze klanten komen uit 
een cirkel van wel twintig kilometer 
om Vorden heen. En dat geldt ook 
voor onze ‘ophaaldienst’.”
“Onze vrijwilligers komen van Steen-
deren tot diep in de gemeente Lo-
chem en van Ruurlo tot aan Brum-
men”, zo vertelt voorzitter Henk Vaags 
van Stichting Veilingcommissie Vor-
den aan de ‘stamtafel’ van de kring-
loopwinkel waar de bezoekers, tegen 
een geringe bijdrage, op een kop kof-
fie kunnen worden getrakteerd.

Vrijwilligersorganisatie
De stichting is een vrijwilligersorga-
nisatie. Ruim zestig vrijwilligers wer-

ken vol enthousiasme mee aan het 
realiseren van de doelstelling: geld 
inzamelen voor goede doelen welke 
gedragen worden door de Vordense 
gemeenschap. In een tijdperk waar 
menig vereniging om vrijwilligers zit 
te springen kent de stichting een luxe 
probleem. “Men meldt zichzelf aan. 
En dat mag je best uniek noemen. Zo 
is er een groep die zorgt dat de goede-
ren middels een eigen vrachtauto ge-
haald worden en is er bijvoorbeeld een 
groep die zich specifiek bezig houdt 
met de reparaties van elektronische 
apparatuur. Gezelligheid is daarbij de 
basis van het succes”, zo zegt Jan Me-
melink die de groep vrijwilligers, die 
zich uniform presenteert, coördineert 
en aanstuurt.

Stichting Veilingcommissie Vorden
Stichting Veilingcommissie Vorden 
werd in 1998 opgericht om geld in te 
zamelen ten behoeve van restauratie 
van de kerkramen van de Dorpskerk. 
Ook is voor volgende restauraties geld 
gereserveerd. “Anno 2015 schenken 
we mede gelden aan maatschappe-
lijk organisaties. En die kunnen zich 
middels een goed onderbouwd plan 
jaarlijks bij ons melden”, zo verklaart 
secretaresse Ali Groot Nuelend.

Sponsorcheques
Zaterdag 30 mei tijdens een grote 
Meimarkt wordt er maar liefst ruim 
20.000 euro verdeeld over activiteiten 
die worden besteed aan het welzijn 
van de Vordense gemeenschap. En 
daarvoor komen bijna twintig ver-
enigingen, instanties en stichtingen 
in aanmerking. De sponsorcheques 
worden zaterdagmorgen om 11.00 
uur op de Meimarkt uitgereikt.
   

 ▶ Lees verder op pagina 3.

Bedrijfsleider Jan Memelink van Kringloopwinkel De Werf samen met zijn partner Frida die de ‘kledingwinkel’ runt. 

Stichting Veilingcommissie Vorden schenkt 20.000 euro aan welzijnsactiviteiten

Meimarkt bij Kringloopwinkel De Werf 
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Wij zijn een 

Pick Up Point 

van Jumbo.com

.com
Hollak

 Zelhem, Bergstraat 1

0573 - 251761

SPALSTRAAT 27  •  7255 AB  HENGELO GLD.  •  0575 - 46 17 71 
WWW.GROOTKORMELINKOPTIEK.NL

€10 euro voor een 
zichtbare toekomst.

Meer info elders 
in deze krant

Gratis Groen Gas
Bij aankoop
zonnepanelen

 je grenzen verleggen?

 “Het begrip onmogelijk is in onze vakgebieden niet bruikbaar.”
                                                                                        Geïnspireerd door Vanna Bonta

T. (0314) 369990 - WWW.THOM.NL

Wil je als lid van een inspirerende werkcommunity werken aan 
uitdagende projecten? Word onze ambassadeur in de techniek.

Pas je kennis toe in de praktijk en 

werk aan uitdagende projecten 

 

in WTB of E.

Junior Engineer

Engineer Elektro & Besturing

ThomWise

Sales Engineer

Vacaturenummer: 5599

Vacaturenummer: 5913

Vacaturenummer: 5937

Vacaturenummer: 6164



Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

0575 46 26 40

• Gratis controle van uw
 kunst- of klikgebit.

• Geen verwijzing nodig 
 van de tandarts.

• Spoedreparaties klaar 
 terwijl u wacht.

• Nieuw kunstgebit in één dag.

• De kosten worden groten-
 deels vergoed vanuit de 
 basisverzekering.

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

UITVAARTVERZORGING

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

“Het bijzondere zit vaak verborgen in het gewone”

persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

wist u dat 

het fijn is om een uitvaart

vooraf te bespreken. U krijgt

een verslag met prijsindicatie

SHOW-

ROOM IN 

ONZE VESTIGING 

HENGELO IS 

VERNIEUWD!

Keukenacties
20% KORTING OP ALLE MIELE KEUKENAPPARATUUR 

Hengelo (Gld) Kruisbergseweg 13 Zevenaar Ampèrestraat 3 Telefoon (0575) 46 81 81 www.hci.nl

Kom voor meer acties naar onze showrooms.

Wij ontzorgen u 

van A tot Z met uw 

nieuwe keuken!

Ter gelegenheid van het behalen van het kampioenschap 

door ons 1ste elftal in de 3de klasse C van KNVB District 

Oost en de daarmee behaalde promotie naar de 2e klasse, 

nodigen wij u hierbij van harte uit tot het bijwonen van de 

KAMPIOENSRECEPTIE
 

De receptie wordt gehouden op maandag 1 juni 2015 op 

ons sportpark ‘t Grote Veld, Zutphensweg 11 te Vorden. 

De receptie is van 19.30 tot 21.30 uur.

 

Wanneer u het op prijs stelt om een woordje tot de kampioenen 

te richten kunt u dat aangeven via onderstaand e-mailadres.

Secretariaat vv Vorden

i.oldenhave@upcmail.nl

EEN WOLK VAN EEN BABY?
Laat het iedereen weten!

Stuur uw tekst naar:
advertentie@contact.nl
advertentie@groenlosegids.nl
advertentie@elna.nl

Voor informatie:
Tel. 0544-371323

IETS TE VIEREN?
Laat het iedereen weten!

Stuur uw tekst naar:
advertentie@contact.nl
advertentie@groenlosegids.nl
advertentie@elna.nl

Voor informatie, tel. 0544-371323

2 FAMILIE berichten



Open dag Sensire
dagbegeleiding De Klimop
Vorden - Zaterdag 30 mei is er van 
10.00 tot 14.00 uur een open dag bij 
Sensire dagbegeleiding De Klimop, 
Weppel 5 in Vorden. Iedereen is van 
harte welkom om de nieuwe locatie 
te komen bewonderen.

Dagbegeleiding “De Klimop” is ver-
huisd naar een grotere multifunctio-
nele locatie. Het team van professio-
nele begeleiders krijgt hier de moge-

lijkheid om zich verder te ontwikkelen 
als hét centrum van dagbegeleiding 
voor ouderen in Vorden en omstre-
ken.

Meer informatie
Voor meer informatie over dagbege-
leiding en de zorg die Sensire kan bie-
den, kan men contact opnemen met 
De Klimop via (0314) 35 64 24 of 24 
uur per dag via 0900 - 88 56.

   

Inspiration op de meimarkt
Vorden - Gospelkoor Inspiration Vorden zal dit jaar op de meimarkt staan 
met een kraam vol zelfgemaakte mooie artikelen. 

Het koor viert dit jaar het 40 jarig jubi-
leum. De opbrengst van de meimarkt 
wordt gebruikt om later dit jaar een 
jubileumconcert te geven. Hierover 

komt binnenkort meer nieuws.
   

 ▶ www.inspirationvorden.nl
   

Wereldwinkel Vorden in
actie voor Nepal
Vorden - Nepal, wie weet het niet, is getroffen door twee aardbevingen. De 
Wereldwinkel Vorden verkoopt producten uit Nepal en weet dat ook pro-
ducenten van deze producten zijn getroffen door de aardbevingen. Via de 
Stichting Madat Nepal, die de contacten onderhoudt met de producenten, 
heeft de Wereldwinkel Vorden daar informatie over gekregen.

Op deze manier komt de aardbeving 
daar, dichtbij. Eén van hun mede-
werksters was een aantal jaren gele-
den op bezoek in Nepal bij verschil-
lende producenten en heeft gezien 
hoe men daar bezig is.
Daarom wil de Wereldwinkel Vorden 
op 30 mei in hun kraam op de Mei-
markt bij De Werf een verloting hou-
den voor de Stichting Madat Nepal. 

De opbrengst komt direct ten goede 
aan de getroffen producenten. Zij 
hopen dat velen voor het luttele be-
drag van 2 euro een lootje kopen en u 
maakt dan ook nog kans op een leuke 
prijs. En natuurlijk worden er produc-
ten uit Nepal verkocht.

Doe mee en steun de getroffen men-
sen in Nepal.

   

Belangrijke informatie van 
Stichting Welzijn Vorden
Vorden - Per 1 juni a.s. is het inloop-
spreekuur gewijzigd: dinsdag en 
woensdag van 9.00 - 11.00 uur.

Informatie en telefoonnummer voor 
alle activiteiten en cursussen is: 0575-
553 405. Bereikbaarheid voor ver-

voersvragen is van maandag t/m don-
derdag. U kunt bellen tussen 09.00 
- 10.00 uur met het nieuwe telefoon-
nummer: 0575-555 282.
   

 ▶ www.welzijnvorden.nl
   

Lentemaaltijd
Vorden - Op woensdagmiddag 6 mei hebben De Wheme, De Delle en Sensire 
Thuiszorg een heerlijke lentemaaltijd georganiseerd. 

De aanwezige 40 cliënten genoten 
van heerlijke broodjes, salade en een 
hartige kroket en vanzelfsprekend ook 

van de gezelligheid met elkaar. Velen 
gaven aan dat ze de volgende keer ook 
weer aanwezig zullen zijn. 

Kranenburg - De toernooicommis-
sie organiseert deze maand haar 
40e ‘Drie-Weekenden-Toernooi’. 
Een mijlpaal die niet ongemerkt 
voorbij mocht gaan. De commis-
sie bestaat uit de leden André Bal-
vert, Bram Klein Haneveld, Laurens 
Bleumink, Johan Hartman, Bart Nij-
hof, Emmy Eggink, Gerdien Heuve-
link, Leo Wissink en Bjorn Nijenhuis 
(ontbreekt op de foto).

De commissie werd daarom op za-
terdag 16 mei jl. door het bestuur ‘in 
het zonnetje gezet’. Als dank voor hun 
jarenlange inzet kregen de commis-
sieleden een bos bloemen van het be-
stuur en een heerlijke slagroomtaart 
die werd aangeboden door Bakkerij 
Joop Bruggink. Eerder dit jaar werd 
door de vereniging ook nieuwe jassen 
beschikbaar gesteld.

Het ‘Drie-Weekenden-Toernooi’ be-
staat jaarlijks uit toernooien voor de 
jeugd, dames en heren. Daarnaast or-
ganiseert de commissie een Familie-
Six-Toernooi. In dit toernooi spelen 

teams, 6 tegen 6, in een prestatieve en 
recreatieve klasse. Ook organiseren 
zij het onderlinge toernooi dat door 
de week op twee avonden wordt ge-
speeld. Hierin strijden de eigen teams 

om het kampioenschap van SV Ratti. 
Het bestuur sprak de hoop uit dat de 
commissieleden nog jaren bereid zijn 
deze mooie jaarlijkse toernooien te 
organiseren voor de vereniging.

 Als dank voor hun jarenlange inzet kregen de commissieleden een bos bloemen.

Toernooicommissie SV Ratti viert
40-jarig jubileum

Vervolg van voorpagina

Veiling met vijftig unieke artikelen
Meimarkt 2015
Voor de Meimarkt wordt een zeer 
uitgebreid assortiment aan goede 
en mooie artikelen en goederen uit-
gestald. Dit gebeurt op zaterdag 30 
mei vanaf 9.00 uur op de locatie van 
Kringloopwinkel De Werf. In twintig 
marktkramen kan men uiteenlopen-
de artikelen (variërend van muziekin-
strumenten, sieraden en hobbyspul-
len tot Afrikaanse kunst) bewonderen 
en kopen.
Verder geven op het voorplein aan de 
Enkweg verschillende verenigingen 
acte de presence, waaronder: Har-
monie Vorden, historische vereniging 
Oud Vorden, Vordens Mannenkoor, 
Bijenvereniging Tot Nut en Genoegen, 
Gospelkoor Inspiration, Volkstuin-

vereniging Vorden, Stichting Theater 
Onder de Molen, volleybalvereniging 
Dash, maar ook goede doelen orga-
nisaties zoals Stichting Diyo Nepal 
en Garumpa. Zij informeren het pu-
bliek over hun activiteiten en verko-
pen unieke producten en attributen. 
En als klap op de vuurpijl vindt er 
vanaf 12.00 uur onder leiding van vei-
lingmeester Arend Jan Menkveld een 
heuse veiling plaats.

Opvallend
Vijftig unieke artikelen komen onder 
de hamer. De veilingstukken staan al 
online via de website www.veiling-
commissie.nl en in een keurig ver-
zorgde veilingcatalogus. Een van de 
meest opvallende veilingstukken is 

nummer 29. Een aardewerk kruik Ser-
vice Ratio Depot met schildering van 
Huize Vorden, gebruikt in de Twee-
de Wereldoorlog door de Engelsen 
voor wijn en sap gedateerd uit 1940. 
De kruik wordt door veilingmeester 
Arend Jan Menkveld ingezet op 35,50 
euro. Maar ongetwijfeld zal dit num-
mer een veelvoud gaan op brengen.

“De veilingstukken dienen minimaal 
de inzetprijs op te brengen. Onder 
deze prijs bieden heeft geen zin. De 
stukken worden dan niet geveild”, al-
dus Menkveld. De Meimarkt duurt tot 
15.00 uur.
   

 ▶ www.veilingcommissie.nl

Vorden - Ben Arts (23) is naast zijn 
fulltime werkzaamheden bij een 
boerderij op Hackfort en De Vijf-
sprong, actief als vrijwilliger bij 
de Zonnebloem. Hij is hiermee de 
jongste vrijwilliger bij de afdeling 
Vorden en dat bevalt hem prima: “ik 
kreeg een warm onthaal en voel mij 
er helemaal thuis”.

Ben bezoekt zijn gast, de heer Van 
Asselt (87), regelmatig en heeft een 
goede klik met hem. Een praatje, een 
kop koffie en af en toe een klusje doen 
geeft hem veel voldoening. Daarnaast 
gaat hij regelmatig mee met excursies 
en daar geniet hij samen met de gas-
ten van: “het is zo’n dankbaar werk en 
geeft mij ook veel plezier!”. Die afwis-
seling spreekt hem het meeste aan in 
het werk voor De Zonnebloem.

Veel afwisseling 
en nog genoeg tijd 
over voor hobby’s

Werken met oudere mensen
“Het werken met oudere mensen is 
cool”, aldus Ben. Hij raadt alle jonge-
ren aan om zich aan te sluiten bij de 
Zonnebloem.

Ouderen waarderen het namelijk 
enorm als er een jongere langskomt, 
een stukje met ze gaat wandelen en/
of een klusje voor hen doet”.

Tijd genoeg over
Ben verheugt zich op de komende ac-
tiviteiten bij de Zonnebloem. Naast 
zijn fulltimebaan en de activiteiten 
voor De Zonnebloem, heeft hij ook 
nog tijd om te wandelen, te gamen, te 
skaten, te fietsen en te lezen; kortom 
alles wat andere jongeren ook doen.

Volgens Ben kan iedere jongere wel 
tijd vinden om mee te doen bij De 
Zonnebloem: hij is daar een sprekend 
voorbeeld van.

Kraam op meimarkt
Voor meer informatie kunt u bellen 
met het secretariaat: 0575-550956 of 
bezoek onze zonnige kraam op de 
grote Meimarkt van de Stichting de 
Veilingcommissie op 30 mei aan de 
Enkweg 11 te Vorden.

U vindt daar vrijwilligers die u al-
les kunnen vertellen over De Zon-
nebloem, u kunt er loten kopen, fol-
ders meenemen én meedoen aan een 
prijsvraag, dat is cool toch? 

Ben Arts (23) werkt met plezier als vrijwilliger voor De Zonnebloem.

Een praatje, een kop koffie en af en toe een klusje doen geeft hem veel voldoening

“Vrijwilliger zijn bij De Zonnebloem is cool!”

De cliënten genoten van een  heerlijke lunch.
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Nobelstraat 11, 7131 PZ Lichtenvoorde. Tel. 0544 378 680

www.wesselskeukens.nl

Door de week geen tijd om  

de toonzaal voor keukens en  

vloeren te bezoeken?

Kom dan op

zondag 31 mei
naar Wessels Keukens & Vloeren.

Bekijk de prachtige toonzaal,

de showroomkeukens en de  

acties op de PVC vloeren.

WESSELS
KEUKENS & VLOEREN

N
W

ONE-STOP-SHOPPING
KEUKENS, VLOEREN & SANITAIR

AIR

NIEUWE TOONZAAL
Meer dan 1000m² 

KOOPZONDAG

OPEN VAN 10.00

TOT 16.00 UUR

31 mei
�

D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87
info@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

150 gram filet americain + 100 
gram achterham

samen 398

SPECIAL

Steak 
bearnaise

245
100 gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Gegrilde 
spareribs

550
500 gram

KEURSLAGERKOOPJE

varkenshaas
saté + GRATIS 
satésaus

695
4 stokjes

TIP VAN UW KEURSLAGER

Duitse 
Biefstukken

550
4 stuk

�

D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87
info@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

150 gram filet americain + 100 
gram achterham

samen 398

SPECIAL

Steak 
bearnaise

245
100 gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Gegrilde 
spareribs

550
500 gram

KEURSLAGERKOOPJE

varkenshaas
saté + GRATIS 
satésaus

695
4 stokjes

TIP VAN UW KEURSLAGER

Duitse 
Biefstukken

550
4 stuk

D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87
info@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

TIP VAN UW KEURSLAGER

Duitse Biefstukken

 4 stuks  550

KEURSLAGERKOOPJE

varkenshaas saté + 
GRATIS satésaus

4 stokjes 695

SPECIAL

Steak bearnaise
100 gram  245

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Gegrilde spareribs

  500 gram  550

VLEESWARENKOOPJE

150 gram filet americain + 

100 gram achterham

samen  398

Aanbiedingen geldig t/m 30 mei

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

NIEUW!!!

Verse maaltijden service
GRATIS bezorgd aan huis
of af te halen in de winkel.

Bĳ  interesse bel 0575-550850.

Geldig van 26 mei t/m 1 juni 2015

Burgemeester Galleestraat 6a

7251 EB Vorden

Tel.: 0575-550850

GROENTE UIT EIGEN LAND...

Hollandse SPINAZIE
 heel kg   0.99

NIEUWE OOGST UIT NIEUW-ZEELAND...

ROYAL GALA appelen
 kilo   2.49

HOLLANDSE 
AARDBEITJES 500 gram   1.99

ZONDER DRAADJES...

Malse

SPERZIEBOONTJES
400 gram   1.99

UIT EIGEN KEUKEN...

ASPERGE/
AARDAPPELSALADE

250 gram   1.99

De kaartverkoop voor het seizoen 
2015 | 2016 is gestart!

Schouwburg Lochem presenteert met trots 
het programma voor het nieuwe seizoen.

podium voor cultuur & amusement

Oosterwal 22, 7241 AR Lochem
www.schouwburglochem.nl
info@schouwburglochem.nl

podium voor cultuur & amusement

Bestel snel uw kaarten! 
U kunt uw kaarten bestellen via www.schouwburglochem.nl/agenda 
onze (gratis) app of ons Bespreekbureau (tel. 0573-250051), geopend 

di. t/m vr. tussen 10.00 en 12.00 uur. 



Andre Groot Roessink is 50 
jaar geworden

Hengelo - Afgelopen week is Andre Groot Roessink,van Bloemenboerderij 
Groot Roessink aan de Vordenseweg in Hengelo, 50 geworden. 

André werd verrast door vrienden, 
familie en medewerkers die spandoe-
ken op hadden gehangen met diverse 

leuzen. Zelfs een enorme opblaasbare 
Abraham was geregeld en torende 
overal boven uit. 

   

Symposium over dementie 
en mantelzorg
Hengelo - Op donderdag 4 juni 2015 wordt door het Kennisnetwerk Kwets-
bare Ouderen West-Achterhoek (voorheen het Dementienetwerk West-
Achterhoek en Zowel NWA) een symposium ‘Mantelzorger in eigen kracht’ 
georganiseerd voor mantelzorgers, vrijwilligers en professionals die betrok-
ken zijn bij mensen met dementie.

Tijdens dit symposium staat het on-
derwerp ‘Eigen kracht van mantelzor-
gers’ centraal. Er wordt met de bezoe-
kers gekeken naar sociale netwerken 
van mensen (en mantelzorgers in het 
bijzonder). Hoofdgastspreker is Gerke 
de Boer, bekend van diverse boeken 
over dementie en columnist bij Denk-
beeld, het vakblad voor psychogeria-
trie. Het symposium heeft een educa-
tief karakter. Gerke neemt de zaal mee 
terug de geschiedenis in, om de (ver-
anderde) rol van de familie weer te ge-
ven en alvast een doorkijkje te geven 
naar de toekomstige rol die de familie 
gaat spelen in de zorg. Uiteindelijk 
zullen alle bezoekers handvatten krij-
gen waar ze mee verder kunnen.
Het symposium zal twee keer plaats-

vinden. ‘s Middags: ontvangst vanaf 
13.30u en start om 14.00 uur. En ‘s 
avonds: ontvangst vanaf 19.00 uur en 
start om 19.30 uur. De locatie is Ons 
Huis, Beukenlaan 30 te Hengelo Gld.
De toegang is gratis voor vrijwilli-
gers, mantelzorgers en professionals 
van aangesloten ketenpartners. Con-
sumpties zijn voor eigen rekening. 
Toegangsprijs voor professionals van 
niet-aangesloten ketenpartners is € 
20, entree bij binnenkomst te vol-
doen. Aanmelden is noodzakelijk.
Aanmelden kan via de website of tele-
fonisch (zie onderaan dit artikel).
   

 ▶ kennisnetwerkkwetsbareouderen.nl
 ▶ 0314 - 32 91 91 Helpdesk Dementie

   

Word stuntman op
Zwarte Cross 2015
Hengelo/Lichtenvoorde - De Zwarte Cross-organisatie maakt een bijzonder 
spectaculaire toevoeging aan het stuntprogramma bekend: ‘Do your own 
stunt’. Ditmaal zullen niet de professionele waaghalzen met de eer gaan strij-
ken, maar hebben de Zwarte Cross-bezoekers de kans om zich te laven aan 
het gevoel van ultiem heldendom. Zij worden namelijk in de gelegenheid 
gesteld om een sprong te maken vanaf een acht meter hoge springschans.

Tijdens de Zwarte Cross hoeven be-
zoekers niet apathisch toe te kijken 
hoe het uitgebreide programma-aan-
bod op de 27 podia aan hen voorbij 
gaat. Er zijn verschillende workshops 
in de Theaterweide (o.a. mondharp 
en Mongoolse keelzang), men kan 
actief deelnemen aan de colleges in 
de Universitent, tijdens de inmiddels 
legendarische eigenlijke Zwarte Cross 
stelen bezoekers al 19 jaar de show op 
de crossbaan, i.s.m. Amnesty Inter-
national is de Demonstratieklasse in 
het leven geroepen waar iedereen zijn 

mening kan ventileren.
En op stuntgebied kunnen de bezoe-
kers komend jaar hun adrenalinepeil 
nu dus ook weer op het gewenste 
niveau krijgen. Vanaf de acht meter 
hoge schans maken de bezoekers een 
sprong door in een band naar bene-
den te razen en te landen in een lucht-
kussen. ‘Do your own stunt’ zal op ie-
dere festivaldag plaatsvinden.
   

 ▶ 24, 25 en 26 juli
 ▶ www.zwartecross.nl

Vorden - Afgelopen week was Annie 
M.G. Schmidt jarig en stond zij cen-
traal tijdens de projectweek op ba-
sisschool Het Hoge. De hele school 
werd getrakteerd op slagroomsoes-
jes terwijl de kinderen voor haar 
zongen. 

Sinds 2011 (het jaar waarin Annie M.G. 
Schmidt 100 jaar zou worden) is het in 
de week van 20 mei (haar verjaardag) 
Annie M.G. Schmidtweek. Op basis-
school Het Hoge is daar veel aandacht 
aan besteed. Op maandagmorgen 
kwam Annie zowaar op bezoek en was 
ze blij verrast met het weerzien van 
haar grote vriendin Fiep Westendorp, 
die ook de zo bekende illustraties voor 
haar boeken maakte. Er werd een heus 
verjaardagsfeest voor Annie gevierd 
met taart en zang. Onder het zingen 
van “Dikkertje Dap”, gleden peuters 
van kinderopvang Avonturijn van de 
glijbaan samen met kinderen die ook 
die dag hun verjaardag vierden. De 
rest van de week stonden met name 
de dieren die door Annie bedacht 
zijn centraal. Zo werden er door kin-
deren die samenwerkten uit verschil-
lende groepen een “Langhors”, een 
“Petteflat”en een “Krullevaar”gemaakt. 
Aan het eind van de week was er een 
afsluiting, waarbij de kinderen van de 
hogere groepen een verhaal aan de 
jongere kinderen voorlazen op de zgn. 
“theaterleesmanier”. Zo werd weer een 
succesvol project afgesloten!
   

 ▶ Meer foto’s op Achterhoekfoto.nl Annie MG Schmidt week op School Het Hoge. (Foto: Achterhoekfoto.nl)

Projectweek in teken van Annie M.G. 
Schmidt op basisschool Het Hoge

Vorden - Het Achterhoeks coulisse-
landschap ademt nog de sfeer zoals 
de schilders van de Haagse School 
dat rond 1900 op unieke wijze wis-
ten vast te leggen. Gemeentemuse-
um Den Haag en Natuurmonumen-
ten nodigen geïnteresseerden uit 
mee te gaan op een wandeling om 
het landschap door de ogen van de 
schilders van de Haagse School te 
bekijken. 

Op landgoed Hackfort vindt de excur-
sie met de boswachter op vrijdagmid-
dag 29 mei plaats. Wandelend over 
Hackfort komen de verschillende 
iconische landschapskenmerken aan 
de orde, zoals de molens, de koe en 
geriefbosjes. Deze worden vergeleken 
met de landschappen op de schil-
derijen die te zien zijn in Den Haag. 
Tijdens de wandeling is er extra aan-
dacht voor de koe in het landschap en 
natuurlijk het pareltje, Hof van Hack-
fort. In de historische moestuin teelt 
Natuurmonumenten verschillende 
groenten, waaronder oude groenter-
assen als aardpeer, kardoen en palm-
kool. Naast de begeleide excursie is er 
ook de mogelijkheid zelf een route te 
lopen over Hackfort en informatie te 
krijgen over de schilders van de Haag-
se School. Deze route is eenvoudig 
te downloaden via de site, en op de 
smartphone via de speciale Routeapp, 
van Natuurmonumenten.

Expositie schilders Haagse School
De schilders van de Haagse School 
schilderden Nederland op zijn mooist, 
met grazende koeien, molens en frisse 
wolkenpartijen. De opkomst van de 
Haagse School hangt samen met de 
toenemende waardering voor de na-
tuur in eigen land. Dat uitte zich in de 
oprichting van Natuurmonumenten 
in 1905. Die symbiose komt nu samen 
in de tentoonstelling Holland op z’n 

mooist in het Gemeentemuseum Den 
Haag, die met behulp van Natuurmo-
numenten tot stand kwam. De exposi-
tie is nog t/m 30 augustus 2015 te zien.

Aanvang: 14:00 uur. Entree (leden 
Natuurmonumenten): 5 euro en niet 
leden 8 euro. Aanmelden via de site.
   

 ▶ natuurmonumenten.nl/activiteiten

Barend Cornelis Koekkoek - Oude eik aan bosrand.

Ontdek landgoed Hackfort door de ogen van 
de schilders van de Haagse School 

Groot Kormelink Optiek in actie voor 
slechtzienden in Zuid-Soedan
Hengelo - In de periode van 18 t/m 31 
mei komt Groot Kormelink Optiek 
uit Hengelo in actie voor Light for the 
World. Deze stichting zorgt ervoor 
dat kinderen met oogproblemen in 
Zuid-Soedan worden opgespoord en 
een goede bril krijgen aangemeten.

In Zuid-Soedan komen veel kinderen 
niet goed mee op school omdat hun 
slechtziendheid door niemand wordt 
opgemerkt. Of er is geen opticien in 

de buurt. Als gevolg daarvan verlaten 
ze voortijdig de school, wat ten koste 
gaat van hun toekomstperspectief. In 
de regio Yei heeft Light for the World 
een oogzorgproject opgezet. Door de 
inzet van mobiele teams worden oog-
problemen bij kinderen opgespoord. 
Indien nodig wordt een bril aange-
meten. De allerarmsten krijgen de bril 
gratis dankzij de steun vanuit de Ne-
derlandse optiekbranche. De mensen 
van Groot Kormelink Optiek steunen 

de stichting Light for the World omdat 
iedereen evenveel recht heeft op goed 
zicht. Voor elke complete bril, die in de 
periode van 18 mei tot en met 7 juni bij 
Groot Kormelink Optiek wordt aange-
schaft, doneren zij € 10,00 aan Light for 
the World.
   

 ▶ 0575 - 461 771
 ▶ info@grootkormelinkoptiek.nl
 ▶ www.grootkormelinkoptiek.nl

Abraham André Groot Roessink. 
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Bouma
     Zutphen, Rudolf Steinerlaan 47 (winkelcentrum Leesten),     Brummen, Ambachtstraat 38                                 

Iedere zondag open van 12.00 tot 18.00 uur   

 Gratis parkeren! P

Braderie
Zondag 
31 mei 

11:00 uur tot 
 17:00 uur

Sfeervolle braderie met een 
gevarieerd aanbod aan leuke 

producten voor iedereen.

Genieten op het terras of aan het 
water met ijs, lekkernijen en 

drankjes.

Springkussen voor de kinderen en 
live muziek zorgen voor een gezellige 

middag in hartje Leesten. Winkelcentrum  
Leesten

Winkels open 
11:00 tot 17:00

Deze braderie wordt u aangeboden door 

Winkelcentrum Leesten

 en
 

Organisatiebureau Thema-events



Vorden - A quadraat heeft Doet 
Boersma uitgenodigd om een de-
monstratie te verzorgen. Zondag 31 
mei van 13.00 tot 16.00 is zij aanwe-
zig bij de galerie. De demonstratie 
en instructie bieden een startpunt 
voor de startende buitenschilder en 
geeft structuur aan de gevorderde 
schilder. De demonstratie is vrij toe-
gankelijk.

Als Friese boerendochter fietste 
Doet Boersma dagelijks veel kilome-
ters door landschappen van en naar 
school, dat zou de basis kunnen zijn 
voor haar intense interesse in bloe-
men, greppels, grutto’s en bermen.

Voor de startende 
en gevorderde 
schilder geschikt

Steeds opnieuw wordt zij aangetrok-
ken door landschappen en laat zij dit 
zien in haar schilderijen en grafiek. Zij 
neemt de kijker mee in het weidse, de 
lucht, de ruimte, beweging, de kleu-
ren en geuren.

Wie naar een landschap kijkt, zegt zij, 
weet welk seizoen het is en ziet die 
subtiele overgangen in tijd, de eeu-

wige metamorfose van de natuur die 
haar de laatste tijd steeds vaker kan 
bekoren. Binnen een beeld de meta-
morfose laten zien van de natuur, is 
een uitdaging.

Uiteraard kunt u ook genieten van 
de vele mooie en bijzondere kunst-
werken van Hans Versfelt, Marti de 
Greef, Peter Harskamp, Pieter Knorr 

en andere nationaal- in internatio-
naal bekende kunstenaars. De galerie, 
de permanente expositieruimte en 
de beeldentuin zijn elk weekend ge-
opend van vrijdag tot en met zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur. Locatie: Mos-
selseweg 12 te Vorden.
   

 ▶ tel. 0575 556456

Doet Boersma aan het werk.

Uiteraard kunt u ook genieten van de vele mooie en bijzondere kunstwerken

Demonstratie Doet Boersma bij A quadraat

Drempt - Op boerderij ‘de Stokho-
ven’ in Drempt worden nu voor het 
22e jaar witte asperges gestoken. Dit 
betekent voor veel mensen in onze 
regio dat ze niet meer de verre reis 
naar het zuiden des land hoeven te 
maken.

Een kenner weet namelijk dat je as-
perges vers bij de teler moet kopen. 
De asperges zijn niet te vergelijken 
met de asperges uit de supermarkt en 
al helemaal niet met die uit blik. As-
perges moeten zo vers mogelijk zijn en 
dat hebben ze bij ´de Stokhoven´goed 
begrepen. Kwaliteit heeft van begin af 
aan hoog in het vaandel van het be-
drijf gestaan. Elk jaar groeit de vraag 
naar asperges maar de teelt en ver-
werking van de ‘koningin der groen-
ten’ is bij veel mensen nog onbekend. 
Daarom is de Aspergehapje-Dag een 
goed moment om eens nader kennis 
te maken met ‘het witte goud’.

Buiten deze dag om is het mogelijk 
om met groepen een excursie op as-
pergeboerderij ‘de Stokhoven’ te orga-

niseren, eventueel met een Asperge-
proeverij of Aspergediner. De winkel 
van Boerderij de Stokhoven is zeven 
dagen per week geopend van 9.00 tot 
18.00 uur.

De asperge 
oogstmachine in 
bedrijf zien

Kom kennismaken met de witte as-
perge op de Aspergehapje-Dag za-
terdag 30 mei. De Stokhoven en haar 
medewerkers laten u op die zaterdag 
van 10.00 tot 17.00 uur alles zien wat 
er allemaal moet gebeuren voordat 
die overheerlijke asperges klaar zijn 
voor de verkoop.

Boerderij ‘de Stokhoven’ vindt u aan 
de Rijksweg 37 in Drempt en op deze 
boerderij zijn zeven dagen per week 

verse asperges te koop in de periode 
van half april tot en met 24 juni.

Op de aspergevelden ziet u de as-
perge-oogstmachines in bedrijf. Een 
unieke hulp bij het steken van de as-
perges. Vervolgens kunt u in de boer-
derij zien hoe de asperges gewassen 
en gesorteerd worden.

Naast deze beziens waardigheden 
wordt er nog wat extra’s geor gani-
seerd. Op de boerderij worden maal-
tijden met asperges en aspergesoep 
bereid zodat u ook verse Dremptse 
asperges kunt eten. Een andere lek-
kernij is het asperge-ijs dat IJsboerde-
rij ‘t Dommerholt speciaal voor deze 
happening bereidt. Maar er is nog 
meer georganiseerd: er wordt doorlo-
pend een demonstratie gegeven hoe 
asperges geschild worden met een 
nieuwe professionele schilmachine. 
Er is een presen tatie van witte wijnen 
van ‘Weingut Hubertushof’ die ook 
geproefd kunnen worden. En er wordt 
een video over de teelt van witte as-
perges vertoond.

Op de aspergevelden ziet u de asperge-oogstmachines in bedrijf.

Kom kennismaken met de witte asperge op de Aspergehapje-Dag op 30 mei

Al 22 jaar boerderij de Stokhoven Drempt

Voordelige bloemen

Prijsverlagingen

29 T/M 31 MEI
VOORDEEL!WEEKEND
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Tomas krijgt een nieuwe 
zichtbare toekomst door 

uw nieuwe bril.

€10 voor een zichtbare toekomst!
Eenmaal per jaar ondersteunt Groot Kormelink Optiek een goed doel. Dit jaar is de keuze gevallen op Light for the World. Een organisatie die tot doel heeft mensen 
in Zuid Soedan die slecht kunnen zien, een kans op een betere toekomst te geven.

Voor elke bril, die in de periode van 18 t/m 31 mei bij ons wordt aangeschaft, doneren wij €10,00 aan Light for the World. Want wij en u weten als geen ander wat het be-tekent om goed te kunnen zien. Laten we deze ervaring delen met de kinderen in Zuid Soedan.

Ook monturen met een hart 
vind je gewoon in Hengelo. Bij aanschaf van een bril doneren wij €10 en krijgt één persoon in Zuid-Soedan een goede bril!



Bronckhorst - Lionsclub Bronckhorst biedt dit jaar financiële hulp aan de 
drie geprivatiseerde zwembaden: In de Dennen Vorden, Het Elderink Hen-
gelo en het Burgemeester Kruijffbad in Steenderen. Om geld in te zamelen 
organiseren de Lions een Tribadlon op 30 mei.

Mevrouw Hentje Bosch, geboren en 
getogen in Vorden, gaat al een jaar of 
vijftig naar Zwembad In de Dennen 
en met veel plezier. “Meestal ga ik op 
de fiets, alleen als het heel hard re-
gent dan ga ik met de auto. Het water 
is toch nat.”

In de Dennen 80 jaar
Het bad bestaat dit jaar 80 jaar, weet 
ze. “Ik ben in 1935 geboren en het 
zwembad is in ‘35 opgericht. Maar 
toen was het heel anders dan nu. 
Toen zat er nog geen bodem in. Het 
was een natuurbad net als in Borcu-
lo.” Het water was toen koud. “Vooral 
‘s morgens om zes uur.”

Natuurbad met koud water
Een particulier uit Vorden had des-
tijds het bad opgericht en openge-
steld voor publiek. “Het zwembad in 
Vorden is fantastisch,” vertelt Hentje 
Bosch enthousiast. Een jaar of drie, 
vier geleden zijn matten over het bad 
gekomen, om de temperatuur van het 
water op peil te houden. “Als je ziet 
hoe mooi het er bij ligt allemaal en zo 
schoon en netjes, fantastisch hoor.” 
Ze kan het goed vinden met Timme, 
Ernst en Sanne. “Het personeel is 
heel belangrijk en heel goed ook.”

Vroege Vogels
De Vroege Vogels zwemmen vroeg in 
de ochtend hun baantjes. “Om kwart 
voor zeven liggen wij al in het water,” 
lacht mevrouw Bosch. “Wel jammer 
dat er niet meer opkomst is. Op dit-
moment, het is nog zo koud, komen 
er tien tot twintig zwemmen.”

In 1935 zat er nog 
geen bodem in het 
zwembad

Daar zijn ook mannen bij die voor 
het werk nog even graag een baantje 
willen trekken. “Ze zwemmen meest-
al een kwartier en dan gaan ze er uit.” 
Het is een hecht groepje. Wie ziek is 
krijgt een kaartje. “Even een steuntje 
in de rug.” 

Tijdens het zwemmen worden de 
nieuwtjes uitgewisseld: “De kaakoe-
fening.” Aan het einde van het sei-
zoen, op de laatste ochtend komen 
de Vroege Vogels bij elkaar om te 

ontbijten. Een gezellig samenzijn aan 
een gedekte tafel naast het zwembad.

Zwemlessen in de vroege ochtend
De oude badmeester Verstoep gaf 

destijds de zwemlessen. “Dan kon je 
‘s morgens om zes uur terecht, ook 
om te lessen. Dat was een goeie, maar 
Timme is ook leuk hoor!” De zoon 
van Hentje Bosch kreeg ook zwem-

les in In de Dennen. “Ook ‘s morgens 
vroeg om zes uur. Met een paar buur-
jongens, die nam ik altijd mee. Toen 
was het nog niet zo verwarmd, dus 
hadden ze blauwe lipjes.”

De kinderen konden toen ook voor 
diploma A, B of C oefenen. “Maar nu 
moeten ze veel meer met diploma-
zwemmen. Vroeger was het maar een 
paar baantjes en een rug. B was dan 
ietsjes meer, dan moest je duiken en 
bij C was het bordjes van de bodem 
halen.”

Hentje Bosch doet al jaren mee aan 
de zwemvierdaagse. “Ik weet niet 
hoe lang ik dat heb gedaan, dan moet 
ik eerst kijken naar de medailles,” 
lacht ze weer. “In het begin was je de 
jongste, maar nu ben je gauw de oud-
ste die meedoet.” Zwemmen is een 
goedkope sport, vindt Hentje Bosch. 
Ze zou het iedereen aanraden.

Tribadlon
De Lionsclub Bronckhorst organi-
seert de Tribadlon op zaterdag 30 
mei, samen met de openluchtzwem-
baden in Hengelo, Steenderen en 
Vorden. Deze fietstocht voert, via 
een aantrekkelijke route, langs de 
drie zwembaden, waar spetterende 
en sportieve programma’s zijn.
   

 ▶ www.zwembad-indedennen.nl

Hentje Bosch uit Vorden maakt graag reclame voor de Tribadlon.

Mevrouw Hentje Bosch over In de Dennen

Tribadlon Lionsclub Bronckhorst: 30 mei

Hoog(s)tepunt bereikt 
voor De Wehme
Vorden - Op vrijdag 22 mei is het 
hoogste punt gevierd van de bouw 
van de ontmoetingsruimte bij zorg-
complex De Wehme. “Het bereiken 
van dit hoogste punt voelt als een 
hoogtepunt van het hele Wehme-
project”, aldus projectleider Hen-
drik Mulder. De bouw van de nieu-
we ontmoetingsruimte maakt deel 
uit van de metamorfose van het 
Wehmepark, waarvan de ontwikke-
ling in 2009 is begonnen.

Ontmoetingsruimte
Inmiddels zijn er 16 verpleeghuis-
plaatsen (Hackforterhof ) en 12 
nieuwe gelijkvloerse woningen aan 
de Pastorieweg gebouwd. Van 14 ap-
partementen is de buitenzijde flink 
opgeknapt, zodat het mooi past in het 
nieuwe beeld. Mulder: “De bouw van 
de nieuwe ontmoetingsruimte is ei-
genlijk het meest belangrijke deel van 
het hele project. Want de bewoners 
eten hier samen en er worden geza-
menlijke activiteiten georganiseerd.” 
Zorgverlener Sensire geeft de invul-
ling geven aan de maaltijden en de 
activiteiten.

Laatste fase gaat in
De nieuwe ontmoetingsruimte wordt 
deze zomer opgeleverd. Daarna gaat 
de laatste fase van het project in. Mul-
der: “Na deze zomer wordt het oude 
verzorgingshuis gesloopt. Daarmee 
komt een einde aan het oude verzor-
gingshuis met de huidige zaalruimte 
die dateert uit 1987. En eind dit jaar 
beginnen we met de bouw van zes 
woningen.”

Hoogste punt als hoogte punt
Om het hoog(s)tepunt in bijzijn van 
bewoners te vieren heeft Jan Stoel, 
manager Vastgoed van ProWonen, 
symbolisch een dakpan overhandigd 
aan wethouder Arno Spekschoor. Ter-
wijl de bewoners vervolgens extra ver-
wend worden door de kok van Sen-
sire, heeft de wethouder in het bijzijn 
van de bouwvakkers de eerste dakpan 
op het dak gelegd. 
Voor de bouwvakkers van bouwbedrijf 
Penterman was er daarna het traditi-
onele “pannenmaal”, waarbij dit keer 
de schnitzels werden uitgeserveerd 
door de wethouder Arno Spekschoor 
(zie foto).Doetinchem - Van 30 mei tot en met 7 juni is de landelijke Week van de Ama-

teurkunst. Dan tonen mensen die in hun vrije tijd aan kunst doen hun kwali-
teiten. Het thema is: ‘De kleine artiest voor een groot publiek’. De Gruitpoort 
heeft het initiatief genomen om dit evenement in de Achterhoek handen en 
voeten te geven. Het resultaat is dat tal van orkesten, koren, dans- en theater-
gezelschappen, beeldend kunstenaars en schrijvers zich opgaven voor een 
openbare les of repetitie, open atelier, expositie, presentatie of workshop.

Gemeentes sponsoren 
Het concept van de Week van de 
Amateurkunst is uit Vlaanderen over-
gewaaid naar Nederland. De Stichting 
Week van de Amateurkunst (WAK) 
organiseert het evenement dit jaar 
voor de vijfde keer. Vorig jaar werden 
er in Nederland 1900 activiteiten ge-
pland, waaraan zo’n 16.000 amateurs 
deelnamen, die circa 65.000 bezoe-
kers trokken. 

Omdat het concept succesvol blijkt, 
is dit jaar De Gruitpoort aangehaakt 
als coördinator. Programmaleider van 
het Netwerk Amateurkunst van De 
Gruitpoort, Machteld van der Meij, 
vertelt: “Wij willen niets liever dan 
amateurkunstenaars een podium ge-
ven. Dit evenement leent zich daar 
geweldig goed voor. Het fijne is dat 
Stichting WAK onder andere de lan-
delijke publiciteit verzorgt, bijeen-

komsten organiseert voor het WAK-
netwerk van coördinatoren en de lan-
delijke opening - dit jaar op 30 mei op 
de Markt in Sittard - regelt. Wij zijn om 
de tafel gaan zitten met gemeentes en 
hebben de gemeenten Doetinchem, 
Bronckhorst en Oude IJsselstreek be-
reid gevonden om te sponsoren. Voor 
deze gemeenten en voor de gemeente 
Montferland coördineren we, samen 
met Welcom.”

Agenda netwerk amateurkunst
In de vier gemeenten zijn zo’n 150 or-
kesten, koren, toneelverenigingen en 
dansgroepen actief. Die werden voor-
al door de inzet van Gruitpoortvrijwil-
ligers Chantal Heuveling en Evelien 
Verheij per brief en persoonlijk bena-
derd om zich op te geven. Opgeven 
kan, nog steeds, via de site van De 
Gruitpoort. Zo’n vijftig aanmeldingen 
waren er half mei binnen. Evelien: 

“Daarvan komen er ook uit onver-
wachte hoek. Zoals uit de hoek van 
de Muziekschool Oost-Gelderland, 
waar het Oost-Gelders Symfonieor-
kest (OGSO) zich opgaf voor een open 
repetitie. En uit de hoek van individu-
ele personen, zoals de Doetinchemse 
Ria Kooistra (Ria Kooistra Paintings) 
die een workshop gaat verzorgen en 
schrijfcoach Maria Menting die met 
een schrijfkransje van vrouwen intu-
itief/creatief gaat schrijven.”

Bert Veld, voorzitter van het OGSO: 
“Ik vind het fantastisch, want het ini-
tiatief heeft te maken met jeugd, pu-
bliciteit en muziek maken. Bezoekers 
zijn van harte welkom en in de pauze 
kunnen ze vragen stellen.”

Via www.gruitpoort.nl kan men op 
de agenda van het Netwerk Amateur-
kunst precies zien wie er waar en wan-
neer bezocht kunnen worden. Mach-
teld van der Meij: “De formule werkt 
zo goed, dat we bij de start van het 
volgende seizoen de amateurs weer 
een podium bieden via onze site.”
   

 ▶ www.gruitpoort.nl

Het Oost-Gelders Symfonieorkest o.l.v. Alexander Geluk. (Foto: Frans Hesselink)

Open repetitie Oost-Gelders Symfonieorkest

Week lang amateurs in de schijnwerpers

Bouwvakkers krijgen schnitzels uitgeserveerd van wethouder Arno Spekschoor.
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Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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 intake-
gesprek als werkzoekende kunt u heel 
eenvoudig digitaal via de website een 
afspraak maken. Voor alle andere afspra-
ken (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

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

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. 
De locaties en inloopuren vindt u op 
www.bronckhorst.nl/socialeteams.

B en w info
Burgemeester Helmi Huijbregts-Schiedon
Openbare orde en veiligheid, Handhaving, 
Communicatie, Publiekszaken

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

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

Afspraak maken? 
Als u wilt, kunt u een afspraak maken met 
één van de collegeleden, via het 
bestuurssecretariaat van de gemeente, 
tel. (0575) 75 03 84. 

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 
Informatie’ is een uitgave van de 
gemeente Bronckhorst.
Redactie: afdeling communicatie
tel. (0575) 75 02 50 
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

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

Jaargang 10
Nr. 22, 26 mei 2015

Opwekking van zonne-energie op 
vrijkomende agrarische erven kan 
bijdragen aan een energieke Achter-
hoek! Om de kansen van zogenaam-
de ‘zonneboerderijen’ in beeld te 
brengen is de Achterhoekse Groene 
Energiemaatschappij (AGEM), in 
 opdracht van onze gemeente en de 
provincie, gestart met een verken-
ning van ‘Zon op het Erf’. Dit initiatief 
draagt bij aan de ambitie van de 
 Achterhoek om in 2030 energie-
neutraal te zijn en aan een leefbaar 
en opgeruimd buitengebied. Ook kan 
het project een economische impuls 
geven aan de bouw- en installatie-
sector, recreatie, toerisme en 
 werkgelegenheid in de regio.

Energieopbrengst
Tot 2030 stoppen naar verwachting 
1.500 agrariërs in de regio. De helft 
van de  vrijkomende erven zal worden 
gesloopt. De (geschikte) andere helft 
van de erven kan omgebouwd wor-
den tot zonneboerderij. Hierbij blijft 

de woning staan, worden de stallen 
of schuren gesloopt en komen zon-
nepanelen op de vrijgekomen grond 
van de bijgebouwen. Uit onderzoek 
blijkt dat de toepassing van ongeveer 
4.000 zonnepanelen per erf haalbaar 
is. Dit levert 750 MW productiever-

mogen op. Dat is de helft van het 
stroomverbruik in de Achterhoek en 
zou het gebruik van duurzame ener-
gie in de regio gigantisch aanjagen. 
Om ervaring op te doen met de aan-
pak, is het plan om van 2016 tot 2019 
in totaal 50 erven in de Achterhoek 
om te bouwen tot zonneboerderijen. 
We overleggen met de provincie over 
de financiering van deze pilot. 

Zodra meer bekend is, nodigt AGEM 
agrariërs en andere betrokkene 
 partijen uit voor een informatie-
bijeenkomst. Naar verwachting is dit 
in het najaar. Agrariërs die interesse 
hebben, kunnen nu ook alvast 
 contact opnemen met de AGEM voor 
meer informatie, zie www.agem.nu.

Achterhoek gaat aan slag met ‘Zon op erf’ voor 
 duurzame energie

Wij vragen de gemeenteraad een 
bedrag van € 52.604 beschikbaar te 
stellen voor het vervangen van 27 
AED’s en het uitvoeren van onder-
houd aan de buitenkasten in 2016. 
Hiermee geven we vorm aan het 
toekomstbestendig maken van het 
vrijwilligersnetwerk Hartveilig 
Wonen, dat sinds 2008 in Bronck-
horst loopt. Mensen met hartproble-
men maken hiermee meer kans om 
te overleven. Vervolgens zetten wij 
ons de komende tijd in om 
de verantwoordelijkheid voor 
s choling, bezit en onderhoud van de 
vernieuwde AED’s en buitenkasten 
gefaseerd aan derden over te 
 dragen. We blijven wel verantwoor-
delijk voor de basiskosten van het 
netwerk (ruim €10.000/jaar), zoals 
registratie- en alarmeringskosten 
en kosten voor het verlenen van 
nazorg aan vrijwilligers. De raad 
beslist in de raadsvergadering van 
juni over dit plan. 

Hartveilig Wonen
Hartveilig Wonen is een netwerk van 
Automatisch Externe Defibrillatoren 
(AED’s). Hieraan gekoppeld is een 
netwerk van geschoolde vrijwilli-
gers. Een AED wordt gebruikt bij een 
hartstilstand. Als iemand binnen 6 
minuten start met reanimeren en 
een AED gebruikt, is de kans op 
overleven het hoogst. Een ambulan-
ce redt het vaak niet binnen die tijd 
aanwezig te zijn. 

Bronckhorst was in 2008 één van de 
eerste gemeenten die met Hartveilig 
Wonen aan de slag ging. De AED’s 
zijn sindsdien elk jaar zo’n 25 keer 
ingezet, waarbij het slagingspercen-
tage ook ongeveer 25% is. Er is een 
goed functionerend netwerk met bij-
behorende vrijwilligers opgebouwd 
en een AED belangengroep 
(bestaande uit leden van EHBO ver-
enigingen en de Bronckhorster af de-
ling van het Rode Kruis) opgericht.

B en w vragen raad bijdrage 
voor vervangen 27 AED’s en 
onderhoud buitenkasten 
Voor toekomstbestendigheid 
project Hartveilig Wonen 

Heeft u hulp in de huishouding nodig 
omdat u bijvoorbeeld net uit het zie-
kenhuis komt, of heeft u naast de 
huishoudelijke hulp die u als maat-
werkvoorziening van ons ontvangt, 
toch nog behoefte  aan meer huishou-
delijke hulp? Of komt u als mantel-
zorger niet toe aan bepaalde werk-
zaamheden in huis, omdat de dage-
lijks zorg en huishouding u al te veel 
opslokt? Dan kunt u in aanmerking 
komen voor de zogenaamde Huis-
houdelijke Hulp Toelage (HHT). Hier-
mee kunt u tegen een betaalbaar 
tarief via tegoedbonnen extra uren 
huishoudelijke hulp inkopen. Bijvoor-
beeld voor het lappen van de ramen 
of opruimen van de zolder. De 
gemeente kreeg deze tijdelijke toela-
ge van het rijk om werkgelegenheid 
in de zorg te behouden. De kosten 
per tegoedbon voor inwoners zijn 
€ 6,00 (in 2015) voor een uur hulp, de 
gemeente betaalt € 16,50 aan de 
zorgaanbieder. Zo zijn voor uw aan-
vullende huishoudelijke hulpwensen 

de  kosten te overzien. De bonnen 
kunt u inzetten bij de volgende 
 organisaties: Vitaal Thuiszorg, 
 Zorgkompas,  Thuiszorg Service 
Nederland,  Markenheem.

Ook inwoners die niet in aanmer-
king komen voor huishoudelijke 
hulp via de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) kunnen 
dankzij de HHT tegen gereduceerd 
tarief (extra) huishoudelijke hulp 
inkopen. Bijvoorbeeld tijdelijke 
hulp na ziekenhuisverblijf, maar 
ook als extra hulp naast wijk-
verpleging. Zij kunnen de hulp 
inzetten voor gewone huishoude-
lijke taken.

Let op 
Het gaat hier om tijdelijk, extra geld, 
op = op, dus wees er op tijd bij. 
De gemeente heeft hiervoor een 
 budget ontvangen van het rijk (totaal 
ruim € 190.000). Als dit op is, kunnen 
geen extra uren hulp meer ingekocht 
worden.  

Bonnen bestellen
Wilt u weten of u in aanmerking komt 
voor het gebruik van de tegoedbon-
nen en/of tegoedbonnen bestellen, 
dit kan digitaal via www.bronckhorst.
nl/tegoedbonhuishoudelijkehulp of 
scan de QR-code. U kunt ons ook 
 bellen: (0575) 
75 02 50. U kunt 
maximaal 10 uur 
per 4 weken 
in kopen. Een 
tegoedbon is 
5 weken geldig.

Uren huishoudelijk hulp te 
koop voor 6 euro per uur

B en w stemden vorige week in met 
de wijzigingen in het eerste ont-
werpbestemmingsplan voor het 
buiten gebied Halle-Heide. Deze wij-
zigingen komen voort uit opmerkin-
gen van de Commissie voor de mer 
en uit zienswijzen van inwoners. De 
gemeente kiest voor een duidelijk en 
zorgvuldig traject en werkt de wijzi-
gingen uit in een nieuw ontwerpbe-

stemmingsplan. Dit nieuwe plan ligt 
ter visie vanaf 28 mei t/m 8 juli 2015.

Wijzigingen
Het buitengebied van Halle-Heide 
was door de provincie aangewezen 
als landbouwontwikkelingsgebied 
en bood vestigingsmogelijkheden 
voor vijf intensieve veehouderijbe-
drijven. Dit aantal is teruggebracht 

naar één bedrijf, te weten pluimvee-
bedrijf Tieltjes. De oude en nieuwe 
locatie van dit bedrijf maken onder-
deel uit van dit plan. 

Het nieuwe ontwerpbestemmings-
plan bevat o.a.:
• Het wijzigen van twee agrarische 

bestemmingen naar een woon-
bestemming

• Een agrarische bestemming met 
vee wordt omgezet naar een agra-
rische bestemming zonder vee 
 (akkerbouwbedrijf) 

Inwoners die op het eerste ontwerp-
bestemmingsplan hebben gerea-
geerd, ontvangen een brief met 
 toelichting.

Nieuw ontwerpbestemmingsplan voor buitengebied Halle-Heide



Uit de raad

Raadsvergadering 4 juni
Op 4 juni 2015 vergadert de gemeen-
teraad in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De openbare verga-
dering begint om 20.00 uur. U bent 
van harte welkom om deze vergade-
ring bij te wonen. Op de agenda 
staan onder meer de volgende 
onderwerpen:

• Jaarrekening 2014 Bronckhorst
 De jaarstukken 2014 van de ge-

meente liggen ter vaststelling voor 
aan de raad. Daarbij gaat het om 
goedkeuring van onder meer de 
volgende punten:
-  Van het positieve jaarresultaat 

(ca. € 5,5 miljoen) een bedrag 
van ca. € 2 miljoen te bestem-
men voor 8 projecten die dit jaar 
worden uitgevoerd of opgestart 
(o.a. herinrichting Dorpsstraat 
e.o. (huiskamer) in Hummelo, 
ontwikkeling van nieuwe zorgi-
nitiatieven en vernieuwing 
 bestemmingsplan buitengebied, 
waardoor procedures voor 

 inwoners eenvoudiger worden) 
-  Het restant van het jaarresultaat 

over 2014, zijnde ca. € 3,4 mil-
joen, na bestemming voor pro-
jecten in 2015, toe te voegen aan 
de algemene  reserve. 

• Eerste Tussenrapportage 2015 
Bronckhorst

 De raad wordt gevraagd in te 
stemmen met een aantal wijzigin-
gen in de planning en uitvoering 
van de programmabegroting 
2015-2018

• Perspectiefnota 2016-2019
 B en w vragen de raad met de 

 perspectiefnota 2016-2019 in te 

stemmen. Dit is een vooruitblik 
naar de begroting voor die perio-
de, waar de raad eind dit jaar over 
beslist. In de nota is een tekort 
voorzien voor de komende jaren, 
maar b en w denken dit op ver-
schillende manieren op te kunnen 
vangen, waardoor een positieve 
balans ontstaat. Zo is de verwach-
ting dat we dit jaar een hoger 
 bedrag dan voorheen ontvangen 
van het rijk voor onze taken. Dit 
komt doordat het rijk de gelden  
die zij aan gemeenten overmaakt 
(de algemene uitkering) heeft 
 herverdeeld en gemeenten met 
grote buitengebieden en veel 
 wegen meer gelden uitkeert dan 
voorheen. Daarnaast blijkt dat we 
de laatste jaren op de jaarrekening 
aanzienlijke bedragen overhou-
den. Om nog beter te begroten, 
willen b en w inzetten op een 
strakkere budgetbeheersing door 
minder budgethouders aan te 
 wijzen. Dit moet in 2016 leiden tot 
een sluitende begroting, waarin 
zelfs gelden overblijven om te 
 investeren in een aantal zaken. 
Zoals een uitbreiding van onze 
 inzet op verbindend werken. De 
gebiedsambtenaren zijn op pad  
in Bronckhorst om nog beter te 
weten wat er speelt en hoe we als 
inwoners, bedrijfsleven, vereni-
gingen en gemeente elkaar nog 
meer kunnen vinden en daar voor-
delen uit kunnen halen voor de 
 samenleving. We bekijken de 
 mogelijkheden om hun werk uit te 
breiden. B en w vragen ook extra 
budget voor regionale samenwer-
king om de gevolgen van de veran-
derende bevolkingssamenstelling 

op te kunnen vangen en om cofi-
nanciering van leefbaarheidsiniti-
atieven mogelijk te maken. Verder 
streven we naar levendige en 
compacte dorpskernen. Dit bete-
kent dat we onderzoeken of pan-
den aan de rand van centra bij-
voorbeeld een andere bestemming 
kunnen  krijgen (van ‘winkel’ naar 
‘wonen’ of wellicht ‘sloop’ etc).  
B en w stellen ook voor de star-
terslening weer te verstrekken om 
voor  jongeren de kans op een 
koopwoning te vergroten. Daar-
naast is er het plan om een door-
stroomregeling voor huizenbezit-
ters op te zetten, waarmee het on-
der  bepaalde voorwaarden voor 
mensen mogelijk kan worden om 
door te stromen naar een andere 
woning. Daardoor blijft beweging 
in de huizenmarkt. Andere zaken 
waar b en w zich hard voor willen 
(blijven) maken zijn onder meer: 
het bevorderen van duurzaam-
heid(projecten), glasvezel in het 
buitengebied, leer/werktrajecten 
als een duwtje in de rug voor men-
sen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt en het opzetten van 
een basisvervoersysteem in de re-
gio (hieronder valt onder meer 
leerlingenvervoer en  vervoer van 
mensen naar hun dagbesteding). 

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de 
agenda staan 
 verwijzen wij u naar 
www.bronckhorst.nl/
Gemeenteraad of 
scan de QR code.

Volg de raadsvergadering live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u 
raadsvergaderingen live volgen. 
Neem eens een kijkje. U hoeft 
 hiervoor dus niet meer per se naar 
het gemeentehuis. 

Hoe kan ik mijn stem laten 
horen?
Tijdens de raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over 
onderwerpen die op de agenda 
staan kunt u inspreken tijdens com-
missievergaderingen. Over onder-
werpen die niet op de agenda staan 
heeft u hiervoor de mogelijkheid 
 tijdens het agendapunt ‘Mogelijkheid 
tot inspreken over niet-geagendeer-
de onderwerpen’ in de commissie-
vergaderingen.

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 
aanmelden voor het spreekrecht 
kunt u contact opnemen met de 
 griffie, via tel. (0575) 75 02 50 of 
 griffie@bronckhorst.nl.

De eerstvolgende raadsvergadering 
is op 25 juni.

De provincie Gelderland start op  
22 juni met werkzaamheden aan de 
N314 tussen de bebouwde kom van 
Baak en de aansluiting industrie-
terrein Revelhorst in Zutphen. Om 
sluipverkeer op de Vierakkerse-
straatweg tussen Vierakker en 
Wichmond te voorkomen, sluiten wij 
als gemeente deze weg af. De weg is 
niet berekend op veel verkeer. Met de 
afsluiting willen we verkeersoverlast 
en onveilige verkeerssituaties voor 
schoolgaande kinderen op de fiets 
voorkomen. Deze maatregel is 
besproken met dorpsbelangenorga-
nisatie Wichmond-Vierakker. Tijdens 
de afsluitperiode staat bij de rotonde 
in Wichmond en op de IJselweg in 
Vierakker een verkeersregelaar om 
het verkeer goed door te verwijzen. 
De afsluiting duurt van 22 juni tot  
10 juli. Aanwonenden kunnen uiter-
aard wel de weg gebruiken.

Werkzaamheden N314
De volgende werkzaamheden staan 
in de planning:
• Asfaltonderhoud rotonde Baak

• Reconstructie van de bebouwde 
kom van Baak

• Reconstructie aansluiting N314 / 
Gelderhorst naar het industrie-
terrein Revelhorst en aanbrengen 
verkeersregelinstallatie.

• Op diverse locaties asfaltonder-
houd fietspaden tussen Hummelo 
en Zutphen

Afsluiting
Om het werk in Baak veilig uit te 
 kunnen voeren, sluit de provincie de 
N314 binnen de bebouwde kom van 
Baak af voor het doorgaande verkeer. 
Het autoverkeer wordt met borden 
omgeleid, fietsers kunnen er wel 
door.

Omleidingen
• Op de N314 tussen Doetinchem en 

Zutphen wordt het doorgaand 
 verkeer omgeleid via de N316 
 (Hengelo - Vorden - Zutphen en 
omgekeerd) of via de N317 
 (Doesburg - Ellecom) en de N348 
(Dieren - Brummen - Zutphen en 
omgekeerd)

• Toldijk, Steenderen en Baak blijven 
bereikbaar via de N314 komende 
vanuit Hummelo

• Industrieterrein de Revelhorst en 
Bronsbergen in Zutphen blijven 
 bereikbaar vanuit Zutphen

• Fietsers worden tijdelijk omgeleid 
over het fietspad aan de andere 
 zijde van de weg

Meer informatie
Voor vragen over de werkzaamheden 
kunt u terecht bij het Provincieloket 
van provincie Gelderland, (026) 359 
99 99 of per e-mail provincieloket@
gelderland.nl (www.gelderland.nl/
provincieloket).

Vierakkersestraatweg Wichmond afgesloten 
tijdens wegwerkzaamheden N314

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

Financiële mogelijkheden
ROZ voert voor ons het Besluit bij-
standsverlening zelfstandigen (Bbz) 
uit. Ondernemers die tijdelijk te 
 weinig inkomsten uit het bedrijf 
halen om in hun eigen levensonder-

houd te voorzien, kunnen hier een 
beroep op doen. Dit geldt ook voor 
bedrijven die moeten investeren om 
levensvatbaar te blijven en de finan-
ciering niet bancair voor elkaar 
 kunnen krijgen. Naast kredietverle-
ning biedt het Bbz de mogelijkheid 
voor een tijdelijke inkomensaanvul-
ling. ROZ heeft ook goede contacten 
met banken om voor u te bemiddelen 
bij het verstrekken van een lening. 

Meer weten?
De gemeente en ROZ werken op deze 
wijze samen om ondernemend 
Bronckhorst te stimuleren. Voor 
meer informatie kijk op www.roz-
groep.nl, bel (074) 241 5100 of mail 
naar info@rozgroep.nl. U kunt ook 
een afspraak maken met een onder-
nemersadviseur tijdens het maande-
lijkse spreekuur in ons gemeente-
huis. De eerstvolgende spreekuren 
zijn op 2 juni en 7 juli a.s. van 13.30 
tot 17.00 uur. Noteer deze data! 

Ondernemer worden en 
 blijven in Bronckhorst?

Iedere eerste maandag van de 
maand om 12.00 uur zijn de sirenes 
te horen in heel Nederland. Dus ook 
in Bronckhorst. De sirenes geven 
dan één luid alarm dat 1 minuut en 
26 seconden te horen is. Omdat het 
om een test gaat, hoeft u geen actie 
te ondernemen. Het maandelijkse 
alarm heeft tot doel het landelijke 
waarschuwings- en alarmerings-
stelsel te testen. 

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

geval van een ramp: ‘Ga direct naar 
binnen, sluit ramen en deuren en zet 
de radio of TV op omroep Gelder-
land’. Via deze omroep wordt u op 
de hoogte gehouden van de ramp en 
ontvangt u zonodig instructies. Op 
maandag 1 juni a.s. is de eerstvol-
gende sirenetest. Als aanvulling op 
de sirene is er NL-Alert, een alarm-
middel voor de mobiele telefoon om 
u up to date te informeren. Stel het 
in! Lees meer op www.nl-alert.nl. 
Op 1 juni wordt via dit systeem een 
landelijk controlebericht verzonden 
aan de deelnemeners.

Sirenetest

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



Wist u dat...
... plastic verpakkingen, 
metalen verpakkingen en 
drankenkartons nu samen in 
de oranje container mogen?

Deze verpakkingen samen noemen we PMD. 
Maakt u gebruik van verzamelcontainers voor 
het inleveren van kunststof? Ook daarin zijn 
deze drie verpakkingsstromen welkom. Denk 
bij metaal aan blikjes, foliebakjes of metalen 
siroopflessen. Een uitgebreide lijst, inzamel- en 
afvalscheidingstips vindt u op:

www.circulus-berkel.nl

Het aanvragen van een gratis 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
voor vrijwilligers blijft mogelijk. Wan-
neer u een vrijwilligersorganisatie 
bent, kunt u een Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) voor uw  vrijwilligers 
aanvragen. Dit is vooral aan te raden 
als uw vrijwilligers met minder-
jarigen of met mensen met een 
verstandelijke beperking  werken. 

Veilig vrijwilligerswerk
Onderzoek toont aan dat het vragen 
van een VOG aan vrijwilligers 
bijdraagt aan de veiligheid binnen 
een vrijwilligersorganisatie. Met zo’n 
verklaring toont de vrijwilliger aan 
dat hij of zij niet veroordeeld is voor 
ernstige misdrijven, zoals een zeden- 
of geweldsdelict. Met het aanvragen 
van VOG’s maakt u het onderwerp 
seksueel grensoverschrijdend 
gedrag bespreekbaar en geeft u ook 
een signaal af dat u werk maakt van 
veilig vrijwilligerswerk. 

Eenvoudige aanvraagprocedure
Vanwege de positieve effecten blijft 
het mogelijk voor alle vrijwilligers-
organisaties om onder voorwaarden 
een gratis VOG aan te vragen. Deze 
regeling is een initiatief van het 
ministerie van Veiligheid en Justitie. 
Het aanvragen is makkelijker 
gemaakt: u hoeft als vrijwilligers-
organisatie niet meer te declareren. 

De vrijwilligers krijgen een digitale 
VOG-aanvraag direct gratis. De 
 regeling duurt tot 31 december 2016 
(met intentie tot verlenging) voor een 
landelijk maximum van 100.000 
VOG’s per jaar. Aanvragen kan via 
www.gratisvog.nl.

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor 
het welzijn en de leefbaarheid in 
onze gemeente. Zonder de inzet 
van vrijwilligers zou er veel 
 minder tot stand komen. We zijn 
zeer trots op de mensen die zich al 
inzetten voor leuke, zorgzame en 
actieve Bronckhorster dorpen! 

Denkt u ook wel eens na over 
 vrijwilligerswerk? Neem eens een 
kijkje in de vacaturebank 
 vrijwilligerswerk Bronckhorst via 
www.bronckhorst.nl/
vrijwilligerswerk!

Gratis Verklaring Omtrent Gedrag blijft voor 
vrijwilligersorganisaties

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 eenvoudige 
wijze onze officiële publicaties. Aan onderstaande opsomming kunt u daarom geen rechten 
ontlenen. Voor veel bekendmakingen geldt dat u bezwaar kunt maken tegen het besluit. 
Ook is het soms mogelijk beroep aan te tekenen. Hoe u dat kunt doen, staat bij de bekendmaking 
zelf op http://overuwbuurt.overheid.nl. Heeft u thuis geen computer, dan kunt u tijdens onze 
openingstijden in het gemeentehuis terecht om stukken digitaal in te zien.

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

Bronckhorst:
• Diverse wegen, organiseren Barchemse vierdaagse, vergunning verleend

Halle:
• Buitengebied Halle-Heide, ontwerpbestemmingsplan
• Dorpsstraat 11, ontheffing drank- en horecawet tijdens kermis, vergunning verleend
• Fortstraat 7A, wijzigen gebruik bedrijfsruimte, aanvraag ontvangen
• Varsseveldseweg 6, plaatsen dakkapel, vergunning verleend 

Hengelo (Gld):
• Spalstraat 40, het organiseren van een loterij, vergunning verleend
• Tentendijk 1, functieverandering van ‘agrarisch bedrijf’ naar ‘wonen’, bestemmingsplan 

 vastgesteld
• Wichmondseweg 1, plaatsen schutting, vergunning verleend

Hummelo:
• Dorpsstraat, kappen 24 bomen, aanvraag ontvangen

Steenderen:
• Burg. Buddingh’plein, organiseren Marktpop, vergunning verleend
• Kerkhofweg 16, kappen lindeboom, vergunning verleend

Vorden:
• De Horsterkamp 8, organiseren kastelenrit met koetsen, vergunning verleend
• De Horsterkamp  8, organiseren Booming Vorden, vergunning verleend
• Dienstenweg 23, activiteit milieu: oprichten onbemand tankstation, vergunning verleend 
• Gazoorweg 4, restaureren schuur, vergunning verleend
• Molenweg 39, vergroten woning, vergunning verleend
• nabij Kieftskampweg, baggeren waterpartijen en tijdelijk inrichten baggerdepot, aanvraag 

 ontvangen
• omgeving kasteel Vorden, baggeren waterpartijen en tijdelijk inrichten baggerdepot, aanvraag 

ontvangen 
• Oude Ruurloseweg 5, vergroten woning, vergunning verleend 
• Smidsstraat 54, plaatsen dakkapel, aanvraag ontvangen

Wichmond:
• Broekweg 17, functieverandering van ‘niet-agrarisch bedrijf’ naar ‘wonen’, bestemmingsplan  

vastgesteld

Zelhem:
• Frans Halsstraat 66, bouwen garage/berging, aanvraag ontvangen 
• Palmberg 24, plaatsen dakkapel, vergunning verleend

Mededelingen 

Snoeiwerkzaamheden
Van 1 t/m 3 juni 2015 zijn op de Hengeloseweg in Zelhem snoeiwerkzaamheden. De weg wordt 
afgezet vanaf de rotonde N314 tot aan de Roosweg. De afzetting geldt voor al het verkeer. 
 Aanwonenden blijven bereikbaar. De aannemer werkt met wegvakken, die opschuiven vanaf de 
rotonde N314 richting het dorp. Door weersinvloeden kan de afzetting langer nodig zijn.

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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

Vind ons leuk op 
Facebook
Direct op de hoogte zijn van het laatste 
nieuws van de gemeente? Vind ons leuk op 
Facebook. U kunt hier ook vragen aan ons 
stellen, die we graag beantwoorden. 
U vindt ons als volgt: www.facebook.com/
gemeentebronckhorst. 

Landbouwplastic en -folie inzameldag
Jaarlijkse inzameldag

Zaterdag  mei 201
Tussen 09.00 uur en 16.00 uur kunt u het plastic- en/of wikkelfolie 

aanleveren aan de Covikseweg 3a te Steenderen.

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

Het plastic/folie dient bezemschoon aangeleverd te worden.

info@decovik.nl www.decovik.nl  
www.decovik.nl     Tel. 0575 - 451 502

De Covik

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



Rectificatie e-mailadres kinderworkshop 
Stichting Park de Bleijke
Hengelo - Heel wat kinderen zijn deze lente bezig met het opkweken van hun 
eigen groente- en kruidenplantjes. Een maand geleden stond in Contact al 
de eerste oproep van de wedstrijd ‘Wie heeft de mooiste groenten en kruiden 
gekweekt’ van Stichting Park de Bleijke, waarmee je een echte kinderkook-
workshop kunt winnen.

Het e-mailadres was toen afgebroken 
met een streepje, waardoor mogelijk 
inzendingen naar het verkeerde adres 
worden gestuurd. 

Het juiste e-mailadres luidt: 
parkdebleijke@gmail.com 
(dus zonder streepjes). 

Verdere informatie over de wedstrijd, 
zie: www.parkdebleijke.nl onder ‘ac-
tueel’. Of kijk op de Facebookpagina 
Cool Nature Park de Bleijke. Inzen-
dingen kunnen nog tot 1 augustus in-
gestuurd worden.
   

 ▶ parkdebleijke@gmail.com
 ▶ www.parkdebleijke.nl

   

Zomercompetitie bridgeclub in Toldijk
Toldijk - De Zomercompetitie van Bridgeclub Bronkhorst startte afgelopen 
week weer. De maand mei uit en juni spelen we op de vaste locatie: Café Den 
Bremer, Zutphen Emmerikseweg 37 te Toldijk.

Deze eerste avond waren 18 paren 
aanwezig, wat het tot een gezellige 
competitieavond maakte. Ook zij die 
afgelopen jaar de bridgecursus volg-
den, waren present, wat natuurlijk best 
moedig is en door eerlijke prijsverde-
ling, viel hen ook een prijs ten deel.

Uitslag
Als nummers 1, 2 en 3 eindigden: Will 
Snelder & Bert Botschuyver 66,67%; 
Diny Hartelman & Herman Stapel-
broek 64,32% en Joke Damveld & 
Hans Oldhoven 59,64%.

Hierna genoemden kregen prijs, om-
dat zij op eerder genoemde plaats 
eindigden: Gerda Tankink & Corinne 
van der Kroon; Svatja & Jirka de Wolf 
en Arie Gouka & Frieda van de Schot. 
Weinig ervaring? Geen probleem!

Gewoon komen en een gezellige 
avond bridgen. Aanmelden niet no-
dig, maar graag melden in de zaal tus-
sen 19.00 uur en 19.15 uur als paar.

7e Editie Bronckhorst            
B Jeugd Toernooi
Zelhem - De Voetbalvereniging Zel-
hem organiseert op zaterdag 6 juni 
het Bronckhorst B jeugd Toernooi. 
Het is de 7e keer dat de VV Zelhem 
dat toernooi organiseert.

Er wordt deze editie deelgenomen 
door 9 B-teams uit de gemeente 
Bronckhorst van de clubs Zelhem, 
Zelos (B1 en B2), Halle, Keijenburgse 
Boys, Pax, HC’03, Basteom en Vor-
den. Voetbalvereniging Zelhem is er 
in geslaagd om wederom de mede-
werking te verkrijgen van de (inter)
nationale top - scheidsrechter Bas 
Nijhuis. Bas (nu 38 jaar) begon op 
zijn vijftiende jaar met het fluiten van 
(jeugd) voetbalwedstrijden. In het 
seizoen 2005/2006 kreeg Nijhuis de 
A-status voor scheidsrechters van de 
KNVB en fluit sinds 2005 op eredivi-
sie niveau en kort daarna ook op in-
ternationaal niveau. Het Bronckhorst 

toernooi op 6 juni kent tevens weer 
de medewerking van de politieke par-
tijen CDA, PvdA en VVD van de ge-
meente Bronckhorst (prijsuitreiking) 
en De Graafschap o.a. voor de verkie-
zing beste speler van het toernooi en 
door medewerking van een keeper 
voor de strafschoppen series van elk 
team. Het toernooi, dat mede moge-
lijk is gemaakt door diverse sponso-
ren waaronder de hoofdsponsoren 
Rabobank en Totaalsport.nl, vindt 
plaats op sportcomplex de Pol van 
de VV Zelhem en start om 10.00 uur. 
De finalewedstrijden vinden plaats 
tussen 13.30 en 15.30 uur en worden 
dus geleid door scheidsrechter Bas 
Nijhuis. De prijsuitreiking is gepland 
om circa 15.45 uur. Toegang is gratis 
en uiteraard is iedereen van harte uit-
genodigd en welkom namens de VV 
Zelhem om de wedstrijden te komen 
bekijken. Zie ook: www.vvzelhem.nl

   

D66 in Toldijk
Toldijk - De gemeenteraadsfractie van D66 houdt op maandag 1 juni een 
openbare fractievergadering in Toldijk.

Belangstellenden zijn vanaf 20.00 uur 
welkom in café-restaurant den Bre-
mer. De fractie wil graag met inwoners 

van gedachten wisselen, dus alle in-
woners van Toldijk en omgeving zijn 
hartelijk welkom.

T 0575 200 001   www.grootroessinkmakelaardij.nl

   OPEN HUIS
Vrijdag 29 mei 

van 18.30 tot 20.30 uur

VRIJSTAAND 
WOONHUIS 

met grote garage en 
fraaie vergezichten

Velswijkseweg 13, Zelhem

IN PRIJS VERLAAGD
Vraagprijs: € 275.000,- k.k.

Land & Tuinbouwbeurs Oost Nederland / Achterhoek

Wo. 3, do 4 en vr. 5 juni 2015 
aan de Ruurloseweg, hoek Petersdijk in Zelhem

GAZELLE INNERGY
DEMO E-BIKES

Orange/Medeo/Chamonix
Pure Nieuwprijs vanaf 1799.-  Demo prijs      899.-*

Plus  Nieuwprijs vanaf 1999.-  Demo prijs     999.-*

Excellent  Nieuwprijs vanaf 2499.-  Demo prijs 1099.-*

XT uitvoering + 100.- *Fietsen zijn gebruikt 

nieuwe accu t.w.v. € 399.- 

MEI 
AANBIEDING

AKTIE 15 t/m 19 JUNI
Elke dag tussen 11.00 en 12.00 uur gratis 

Shiatsu stoelmassage uitproberen.

Elke dag tussen 20.00 en 21.00 uur vrĳblĳvend 

advies en informatie over behandeling met 

acupunctuur.

IN DE HELE MAAND JUNI
€12,50 korting op het eerste consult voor nieuwe klanten. Breng je een 

nieuwe klant aan, dan krĳgt de aanbrenger een gratis consult.

Leonie Eenink 
Spalstraat 14b

7255AC Hengelo 

T: 06-38903895 

I: www.acupoli.nl 

E: contact@acupoli.nl

Studiogasten programma 
‘Muzikale Ontmoeting’ Radio Ideaal
Zelhem - In het interkerkelijke pro-
gramma ‘De Muzikale Ontmoeting’ 
bij Radio Ideaal zijn voor de ko-
mende uitzendingen weer studio-
gasten uitgenodigd. 

Op maandag 1 juni gaat Gerrie Bos-
senbroek in gesprek met Agnes Hak-
voort uit Keijenborg. Gerrie Vos-Hid-
dink uit Hengelo zal meewerken aan 
de uitzending van maandag 8 juni.

Uitzending muzikale ontmoeting
Het programma ‘De Muzikale Ont-
moeting’ wordt iedere maandag-
avond tussen 19.00 en 20.00 uur uit-
gezonden via Radio Ideaal.

Verzoekjes
Muzikale verzoekjes kunnen t/m de 
vrijdag voor de uitzending telefo-
nisch aangevraagd worden via 0314-
622878.

Kabelfrequenties
De kabelfrequenties van Radio Ideaal 
zijn voor heel Oost-Gelderland: FM 
91.1 of 94.00. 

De etherfrequenties zijn 105.1 t/m 
107.7.
   

 ▶ www.ideaal.org
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Roll-over Bronckhorst 2015

Op 4, 5 en 6 juni staat het weer te gebeuren. 
Dan vindt de elfde editie van de Roll-over 
Bronckhorst plaats. Een unieke ‘wandel’drie-
daagse voor mensen met een beperking die 
rolstoelgebonden zijn, of niet in staat zijn om 
zelfstandig te wandelen, hun begeleiders en 
mensen met een scootmobiel. Ik ben er trots 
op dat zo’n mooi evenement in Bronckhorst 
wordt georganiseerd en ik het dit jaar als uw 
waarnemend burgemeester mag meemaken. 
Ik heb er zin, u vast ook!

Dit jaar doet Roll-over voor het eerst ook het 
mooie Almen in de gemeente Lochem aan, 
daarnaast staan prachtige ritten door Steende-
ren en Zelhem en omgeving op stapel. De drie 
tochten voeren u langs unieke plekjes. Van uit-
gestrekte weilanden, langs boerderijen, water 
en bossen en natuurlijk door gezellige dorps-
kernen, u zult het alllemaal gaan zien en erva-
ren.

In Bronckhorst en de Achterhoek zijn vele bij-
zondere evenementen, waarbij de grote inzet 
van onze actieve inwoners onmisbaar is. De 
Roll-over is een evenement dat we danken aan 
het fantastische werk van vrijwilligers van De 
Zonnebloem, afd. IJsselstreek, en de vele bege-
leiders die de tochten mogelijk maken voor de 
deelnemers. Hier blinken de inwoners van onze 
regio toch echt in uit: de handen ineen slaan 
en er met z’n allen voor zorgen dat zo’n evene-
ment plaatsvindt. Bedankt voor uw inzet!

Ik wens alle deelnemers een geweldige drie-
daagse, zonnige dagen en veel gezelligheid toe. 
Ik beloof u: u zult genieten!

Helmi Huijbregts-Schiedon
Burgemeester gemeente Bronckhorst

Van de regio voorzitter
“Een feest van verbinding”

Als nieuwe voorzitter van de Zonnebloem IJs-
selstreek ben ik er bijzonder trots op dat we 
dit voor het 11e 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 uit onze gemeente. Het is een 
hele organisatie waaraan veel voorbereiding 
vooraf gaat. Maar tegelijkertijd ook een feest 
omdat we weten hoe blij mensen hiervan wor-
den. Een feest van verbinding waar we naar 
uitzien! Dit jaar maken we een mooie wande-
ling in Steenderen, Almen en Zelhem. Waarbij 
een ieder welkom is! 

Onze gasten, de mensen met een beperking maar 
ook voor de vele vrijwilligers van jong tot oud die 
zich hiervoor belangeloos inzetten. En als je al 

Donatie Bedrijven Kring 
Bronckhorst
Roll Over commissie was blij verrast met 
een donatie 

De Roll Over commissie was blij verrast met een 
donatie van € 1000,-- van de Bedrijven Kring 
Bronckhorst. De BKB behartigt de belangen 
van bedrijven in de sectoren industrie,groot-
handel en dienstverlening in de gemeente 
Bronckhorst en is de erkende gesprekspartner 
voor de lokale en regionale overheden.

Via themabijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en 
ledenvergaderingen worden de onderlinge con-
tacten van de leden onderhouden. Een van de 
doelstellingen is het financieel ondersteunen van 
activiteiten op maatschappelijk- sociaal- of cul-
tureel gebied in de Gemeente Bronckhorst. Op 
de laatste ledenvergadering is door de leden be-
sloten om in 2015 genoemde donatie aan de Roll 
Over Bronckhorst te schenken. Als commissie zijn 
wij hen dan ook zeer erkentelijk voor deze steun 
in de rug voor ons werk. Even voorstellen de commissie 

Roll Over Bronckhorst 2015
Jan Visser algehele leiding
Josephine Steffens voorzitter regio bestuur
Ineke de Hoogen secretaris commissie
Ria Klein Kranenbarg lid algemene zaken
Jos Wolbrink werkgroep vrijwilligers
Henk Hovenga werkgroep catering
Gerrit Vlogman financiën en sponsoring 

Roll Over in Steenderen
“Het is een groot feest van saamhorigheid“

Dit jaar is het weer zover. Op donderdag 4 
juni 2015 starten we weer met de Roll Over 
bij de sporthal in Steenderen. Jong en oud, 
iedereen is welkom. Het is een groot feest 
van saamhorigheid, zowel voor de mensen 
die in de rolstoel zitten maar ook voor de ve-
le vrijwilligers die hen begeleiden.

De Roll Over is niet alleen bedoeld voor mensen 
die altijd in een rolstoel zitten maar ook dege-
ne die moeite hebben met een lange wandeling 
kunnen op deze manier een mooie tocht ma-
ken. Ook zij die gebruik maken van een scoot-
mobiel kunnen meedoen, er is voor hen geen 
aparte route maar zij rijden langzaam mee.

Als voorzitter van de Zonnebloem Steende-
ren en omgeving ben ik bijzonder trots en 
dankbaar dat de Roll Over Steenderen weer 
bezoekt. Steenderen en omgeving heeft vele 
mooie plekjes waarvan we samen mogen ge-
nieten. Ik zie alle blije gezichten al voor me en 
weet dat we er samen weer een groot succes 
van zullen maken.

Joke Jansen, voorzitter

Eerste keer in Almen 
Op vrijdag 5 juni komt de 
Roll Over Bronckhorst naar ALMEN
De Zonnebloemafdeling Gorssel (bestaande 
uit de dorpen Epse, Harfsen, Eefde, Gorssel en 
Almen) maakt sinds twee jaar deel uit van de 
Zonnebloemregio IJsselstreek, de organisator 
van de 11de Roll Over Bronckhorst.

We voelden ons zeer vereerd toen ons gevraagd 
werd om ook een dag in onze afdeling te orga-
niseren. Dat is ALMEN geworden. De tocht is be-
doeld voor rolstoelgebruikers én voor mensen 
die vanwege een lichamelijke beperking geen 
zes kilometer meer kunnen wandelen. Wij willen 
hen allemaal de gelegenheid geven om tijdens 
de wandeling van het mooie buitengebied en de 
knusheid van het dorp Almen te genieten.

Er staan veel vrijwilligers (van de sportvereni-
ging, het zwembad en de Zonnebloem) klaar om 
u allen een onvergetelijke avond te bezorgen. En 
misschien mogen we u dan volgend jaar in één 
van onze andere vier dorpen verwelkomen.

Namens een trots bestuur
Rikie Braakhekke, Dini van der Horst, 
Stien van Heusden, Gepke Otto en
Tineke Kummeling, voorzitter

Roll Over Zelhem
“Voor mij persoonlijk is de deelname van 
mijn schoonvader aan de roll-over van 
vorig jaar een hoogtepunt”

Al jaren is de roll-over-Brockhorst een vast 
onderdeel van de activiteiten kalender van de 
Zonnebloem afdeling Zelhem / Halle. Daar zijn 
twee hele goede redenen voor. 

De doelgroep van de Zonnebloem is iedereen 
die als gevolg van een lichamelijke beperking in 
een sociaal isolement terecht dreigt te komen. 
De roll-over past daar natuurlijk prachtig in. De 
tweede reden is de enorme vreugde en blijd-
schap die de roll-over elk jaar weer brengt. 

Niet alleen bij hen die geduwd worden door 
mooie delen van deze streek, maar niet minder 
bij hen die duwen en toekijken. Het raakt de es-
sentie van wat het werk van de Zonnebloem zo 
mooi maakt, hulp krijgen en hulp bieden breng 
mensen bij elkaar en schept voor alle betrokke-
nen mooie en dierbare momenten. 

De Zonnebloem 
doet dat op ver-
schillende manie-
ren; door hen die 
in een sociaal iso-
lement dreigen te 
geraken te bezoe-
ken, door hen die 
als gevolg daarvan 
al lang niet meer 
op vakantie zijn ge-
weest deze moge-
lijkheid te bieden 
en door het organi-
seren van groeps-
activiteiten en indi-
viduele uitjes met 
gasten. Vaak komt daarbij de vraag boven of on-
derdelen van onze kalender niet aan vernieuwing 
toe zijn. En soms is dat ook zo. Maar de roll-over 
is en blijft jaar na jaar een vaste waarde op onze 
kalender. 

Voor mij persoonlijk is de deelname van mijn 
schoonvader aan de roll-over van vorig jaar een 
hoogtepunt. Hij doet niet vaak mee aan groeps-
activiteiten, maar vorig jaar liet hij zich verleiden 
mee te doen aan de roll-over. Hij had een heerlij-
ke dag, en ik denk zeker te weten dat hij er dit jaar 
weer bij zal zijn. Met veel dank aan de organisatie 
en vrijwilligers! Dit jaar eindigen wij op zaterdag 
in Zelhem, onze afdeling is er klaar voor! U bent 
van harte welkom.

Otto Gerits, voorzitter

Van een vrijwilliger 
“Terwijl ik een beetje loop te mopperen 
over de motregen vertelt een deelnemer 
me dat hij het een heerlijk gevoel vindt, 
het gevoel van regen op zijn huid.”
Het weekend voor mijn eerste Roll-Over had 
ik net de Roparun gelopen, een estafetteloop 
van Parijs naar Rotterdam. Met 275 teams 
van ieder 25 deelnemers, ondersteund door 
8 fietsers en 4 auto’s, is de Roparun een 
grootschalig evenement. De run heeft als 
doel geld op te halen voor de strijd tegen 
kanker. Het gehanteerde motto: “Leven toe-
voegen aan de dagen als er geen dagen meer 
toe te voegen zijn aan het leven.”

Het contrast met de Roll-Over kon bijna niet 
groter zijn. Bij de Roll-Over geen enorme teams 
deelnemers of begeleidende fietsers en auto’s. 

Een enthousiaste organisatie, veel vrijwilligers 
en een grote hoeveelheid rolstoelers is alles 
wat de Roll-Over nodig heeft om te slagen. Wat 
er over de jaren bij de Roll-Over gebeurd is is 
groots.

Terwijl ik een beetje loop te mopperen over 
de motregen vertelt een deelnemer me dat hij 
het een heerlijk gevoel vindt, het gevoel van 
regen op zijn huid. Hij is al lang niet meer bui-
ten geweest en heeft in geen jaren meer regen 
gevoeld. Oh ja, je vergeet nog wel eens dat dit 
voor veel deelnemers een van de weinige keren 
per jaar is dat ze buiten komen.

De route leidt de deelnemers langs plekken 
waar ze vroeger zelf gewandeld hebben. Som-
migen zitten vol verhalen over die tijd, ande-
ren genieten in stilte van het buiten zijn. Soms 
is het genieten in de zon, soms is het genieten 
in de regen, maar in ieder geval is het genieten 
van buiten.

Ieder jaar vormt zich weer een mooi lint wan-
delaars dat drie dagen lang een wandeling aan-
biedt aan deelnemers in een rolstoel. Gelukkig 
zijn er velen die zich vrijwillig aanbieden om te 
wandelen met de deelnemers.

Sinds een aantal jaren ben ik werkzaam als zelf-
standig IT-specialist. Dit geeft me de mogelijk-
heid om de Roll-Over financieel een te steunen.

Hoewel de Roll-Over draait op vrijwilligers wor-
den er altijd kosten gemaakt voor bijvoorbeeld 
vergunningen en een warme kop koffie. 

Door niet alleen als deelnemer bij te dragen, 
maar ook financieel een steunbetuiging te 
doen kan de Roll-Over bestaan. De blije gezich-
ten van zowel de deelnemers alsook de vrijwilli-
gers maken me ieder jaar weer enorm blij. 

Daarnaast vind ik het heerlijk om eens drie da-
gen mét mijn vrouw te kunnen wandelen, niet 
achter haar rolstoel maar naast haar. 

De drie dagen van de Roll-Over doen me steeds 
weer beseffen dat we met een klein gebaar 
enorm veel voor een ander kunnen betekenen.

Sander van der Hoef, duwer 

die blije gezichten zie en 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 bijzondere 
project is hier dan ook op de plaats. Voor onze 
gasten maar ook voor de vele vrijwilligers die dit 
mogelijk maken. 

De Zonnebloem is blij met het grote aantal vrij-
willigers die zich gedurende het jaar inzetten 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 mensen 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 Zon-
nebloem ook verschillende eenmalige projecten 
waarvoor je je aan kunt melden. En wellicht heb 
je zelf ideeen of suggesties voor een leuke acti-
viteit 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 
afdeling. 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!!



Zwembad de Berkel
Berkelweg 7, 7218 AS Almen

SV Almen
Binnenweg 44, 7218 MS Almen 

G de Groot
Bakkersteeg 2, 7218 BN Almen 

Kabo trading
Bosberg 12, 7271 LG Borculo

Du SABOT
Allersmaat 39, 6983 GA Doesburg 

Multi Ratio
Houtmoelnstraat 32, 7008 AR Doetinchem

GroenRijk Steentjes
Wassinkbrinkweg 2, 7002 ZD Doetinchem

Bedrijvenkring Bronckhorst
Potrondijk 5, 7205 CH Halle 

Diaconie Prot Gemeente
Kerkstraat 15, 7255 CB Hengelo

Gerrits Makelaardij
Raadhuisstraat 9/a, 7255 BK Hengelo 

Groot Roessink Bloemenboerderij
Vordenseweg 84, 7255 LE Hengelo 

Harmsen Vakschilders
Zelhemseweg 21, 7255 PS Hengelo

Keizon Zonwering Geveltechniek
Nijverheidswerg 9, 7255 RA Hengelo 

Langeler Horeca
Spalstraat 5, 7255 AA Hengelo 

Sloot en Sessink BV
Winkelsweg 4, 7255 PN Hengelo 

Slotboom Tweewielers
Kieftendorp 11, 7255 MG Hengelo 

Wolbrink Cafe Marktzicht
Bleekstraat 3, 7255 XZ Hengelo 

Gem Bronckhorst
Eelderinkweg 2, 7255 KA Hengelo 

Garage Kemp
Sint janstraat 28, 7256 BC Keijenborg

Installatiebedrijf Janssen
St Janstraat 39, 7256 BB Keijenborg 

Jolanda Bloemsierkunst
Kerkstraat 20A, 7256 AS Keijenborg 

Loonbedrijf Niesink
Weeninkweg 1, 7256 KX Keijenborg

Pedicure Lida Evers
Hengelosestraat 67, 7256 AB Keijenborg

Valle Verzaca
Poelsweg 12, 7256 AG Keijenborg

Aalderink Schilderwerken BV
De Berken 15, 7221 GH Steenderen 

Arci Steenderen BV
De Berken 13, 7221 GH Steenderen

Autobedrijf Melgers
Hoge Wesselink 2, 7221 CJ Steenderen 

Aviko  Mw. Hillebrand
Postbus 8, 7220 AA Steenderen 

Coop Supermarkt
Dorpsstraat 14-16, 7221 BM Steenderen 

Gosselink Colorsathome
Landlustweg 30, 7221 BS Steenderen 

Horstink  Fruitbedrijf
Prinsenmaatweg 3, 7224 NE Rha

Kapsalon Suzan
Dorpsstraat 29A, 7221 BN Steenderen 

Leerkes Fysiotherapie
A.Ariensstraat 12, 7221 CC Steenderen 

LMB Huurnink VOF
Covikseweg 10, 7221 CM Steenderen 

Regio Bank
J.F. Oltmanstraat 1, 7221 NA Steenderen 

Rutjes Radio TV
Bronkhorsterweg 4, 7221 AC Steenderen 

Willemsen Dagwinkel
Toldijkseweg 13, 7221 DA Steenderen 

Wim Achterkamp Vastgoed
Bronkhorsterweg 32, 7221 AC Steenderen

Den Bremer
ZE weg 37, 7227 DG Toldijk 

Gerritsen Vleesboerderij
Wolfstraat 5, 7227 DP Toldijk 

Jordy Wesselink
Hardsteestraat 1, 7227 NL Toldijk 

Massink
Z.E. weg 33 B, 7227 DG Toldijk 

Reintjes Haar
Z.E. Weg 6, 7227 DL Toldijk

Salon Reintjes
Z.E. Weg 6, 7227 DL Toldijk 

Verhey Toldijk
Z.E. weg 13B, 7221 DE Toldijk 

Welkoop Toldijk
Z.E. weg 35, 7227 FG Toldijk 

Gerritsen Grafmonumenten
Markweg 3, 6883 JL Velp 

Bouwbedrijf Bouwmeister
Vierakkersestraatweg 45B, 7233 SH Vierakker 

Timmerfabriek Besseling
Koekoekstraat 5, 7233 PB Vierakker 

Boerstoel Schildersbedrijf 
Bedrijvenweg 10, 7251 KX Vorden 

Bruna/Loga BV
Raadhuisstraat 20, 7251 OB Vorden 

Davorta
Zutphenseweg 5, 7251 DG Vorden 

Fysiotherapie Jansen van de Berg
Christinalaan 16, 7251 AX Vorden 

Kluvers Vorden
Zutphenseweg 39, 7251 DH Vorden 

LMB Vorden BV
Postbus 116, 7250 AC Vorden 

Party Service Achterhoek
Kostedeweg 10, 7251 MZ Vorden 

Schildersbedrijf Peters
Ruurloseweg 35, 7251 LA Vorden 

Smederij Oldenhave BV
Bedrijvenweg 6, 7251 KX Vorden 

Van Asselt
Zutphenseweg 18, 7251 DK Vorden 

Visser Mode
Burg Galleestraat 9, 7251 EA Vorden 

Vlogman Keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK Vorden 

Aljan Talens
Bonendaal 15, 7231 GD Warnsveld 

Maatschap Meijer
Schoolplein 1, 7231 GN Warnsveld 

Maison Velders
Rijksstraatweg 20, 7231 AG Warnsveld 

Mediq
Runneboom 16, 7232 CX Warnsveld 

Autobedrijf Langwerden
Lankhorsterstraat 28, 7234 ST Wichmond

Bakkerij Besselink
Dorpsstraat 6, 7234 SN Wichmond

GeoComfort BV
Dorpsstraat 30, 7234 SP Wichmond 

Hoveniersbedrijf Arends
Lankhorsterstraat 25A, 7234 ST Wichmond

VX Mobiel Hilde Hissink
Hackforterweg 3, 7234 SE Wichmond 

Diaconie Prot. Gem. Wichmond
Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond 

Koninklijke VIV Buisman BV
Brinkweg 23, 7021 BV Zelhem 

Beumer Electrotechniek BV
Burg. Langmanweg 5, 7021 BL Zelhem 

Blokker
Smidsstraat 10, 7021 AC Zelhem 

Bouwbedrijf Jaaltink-Sessink
Arendsweg 5, 7021 PC Zelhem 

Coop
Halseweg 2, 7201 CZ Zelhem 

Ellens Restaurant
Burg. Rijpstrastraat 10, 7021 CR Zelhem 

Heijerman De Bakker
Smidsstraat 6, 7201 AC Zelhem 

Hewu
Velswijkerweg 56, 7201 KL Zelhem 

Jansen van Dijke Fysiotherapeuten
Ambachtsweg 16, 7021 BT Zelhem 

Motorsport Zelhem
Brinkweg 15A, 7020 AA Zelhem 

Salon Gerard
Smidsstraat 4, 7021 AC Zelhem 

Van Dongen Tandtechniek
Bettinkhorst 33, 7207 BP Zutphen

Sutfene
Postbus 283, 7200 AG Zutphen 

Hoofdsponsor:

bereikbaar



  (fulltime)

Als leerling tandtechniek wordt je intern opgeleid. Je gaat allerlei voorkomende werk-
zaamheden verrichten, conform de kwaliteitseisen. Dit is nauwkeurig en ambachtelijk 
handwerk.

Je bent een enthousiaste doener met minimaal VMBO-niveau

Je hebt technisch inzicht en overzicht

Je bent jong (we denken aan 16 t/m 20 jaar) en kunt samenwerken
Je bent woonachtig in of nabij Zutphen

Een prachtige kans om je te ontwikkelen in de tandtechniek 
Een prettige en uitdagende werkomgeving
Een jaarcontract, met de intentie om deze bij aangetoonde geschiktheid om te zetten 
in een vast dienstverband

Interesse?
Stuur of e-mail  jouw sollicitatiebrief en cv naar:
TTL Zutphen, Postbus 132, 7200 AC Zutphen / 

(advertorial)

Uw hypotheek is net zo persoonlijk als uw 

huis. Zo’n fi nanciële keuze maak je niet 

zo maar, want er komt veel kijken bij het 

kopen van een (eerste) woning. 

Wij helpen u graag bij het maken van een 

verantwoorde keuze. U bent op zaterdag 

30 mei van harte welkom bij één van onze 

vestigingen voor een oriënterend gesprek. 

Mijn collega’s en ik beantwoorden al uw 

woonvragen, berekenen uw maandlasten 

en helpen u bij het aanmaken van uw online 

Hypotheekdossier. 

Met dit Hypotheekdossier werkt u stap 

voor stap toe naar een hypotheek die bij u 

past. En omdat onze hypotheekadviseurs 

dezelfde toepassing gebruiken voor het 

berekenen van uw hypotheek, heeft u direct 

een goed beeld van uw mogelijkheden en 

toekomstige hypotheek. 

Verbouwen of hypotheek aanpassen

Ook als u zich niet oriënteert op een 

nieuwe woning, maar denkt aan een 

verbouwing of uw hypotheek wilt wijzigen, 

is het inloopspreekuur een uitgelezen 

mogelijkheid om snel meer informatie in te 

winnen. 

Loop daarom op zaterdag 30 mei tussen 

11.00 en 15.00 uur eens binnen bij ons 

kantoor in Lochem, Vorden, Zutphen, 

Groenlo, Aalten of Winterswijk voor een 

vrijblijvend oriënterend gesprek. 

Ik ontmoet u graag.

Kees Bilman

Inloopspreekuur 

Wonen 
   zaterdag 30 mei

van 11.00 - 15.00 uur

 www.rabobank.nl/hypotheken



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

HOOGWAARDIGE • EVENEMENTENCATERING
FESTIVALCATERING • PARTYCATERING

TEL. 06 20 27 97 17 • WWW.KERMEX.NL

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

Expert Eliesen
Nieuwstad 45, Zutphen, (0575) 543202
Kerkstraat 2, Hengelo (Gld), (0575) 464261
Zutphen-Emmerikseweg 46, Baak, (0575) 551000
Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 6 juni 2015. 

donderdag 28 mei t/m zaterdag 6 juni

10% KORTING
op alle inbouwapparatuur!*
*Vraag in de winkel naar de voorwaarden

529,-

476,10na 10% korting 

47’’
11

9 c
m

SMART TV 699,-

549,- 

69,-

49,95

549,-

399,-
Energieklasse A+++

Energieklasse A+

369,-

299,-

Energieklasse A++

Volledig integreerbaar

Meeneemprijzen!

SMART TV  | 47LB580 

• 47 inch Smart LED TV
• MCI 100 Hz en geïntegreerde WiFi
• Opnemen via USB
• Consistente kleur en contrast vanuit elke kijkhoek

WASMACHINE   | L51470 

• 7 kg vulgewicht en 1400 toeren
• Duidelijk display met startuitstel en resttijdindicatie
• Extra-Quick programma voor een perfecte 
wasbeurt in slechts 20 minuten

INBOUW VAATWASSER   | F55342VI0 

• Tot 13 couverts in één keer lader
• 5 Programma’s, 4 temperaturen
• Inverter motor met 10 jaar garantie
• Geluidsniveau: 44 dB; zeer stil!

WASMACHINE   | ZWG6140 

• 6 kg vulgewicht en 1400 toeren
• Perfecte resultaten met FlexiDose
• U bepaalt wanneer u wast met startuitstel

KOFFIEZETTER  | KF560 

• OptiBrew-systeem: optimale verhouding tussen temperatuur, 
doorlooptijd en extractie - voor de perfecte koffi esmaak

• Druppelstop bij het verwijderen van de kan

KORTING 10-DAAGSE!

Aspergehapje-dag
Kom kijken en eten!

Bezichtiging en demonstraties

Van 10.00 tot 17.00 uur

’De Stokhoven’
Asperge Boerderij

Rijksweg 37, Drempt

zaterdag 
30 mei

 

In het asperge-seizoen 
7 dagen per week geopend



ORGANISATIE
Polyketting begeeft zich reeds ruim 55 jaar op het gebied van het interne goederentransport en maakt 

geavanceerde en geïntegreerde buffer- en transportsystemen. Polyketting wordt daarbij ook steeds 

vaker gevraagd om als systeemintegrator op te treden binnen het productieproces van de klant. De 

internationale voedings-en genotmiddelensector vormt daarbij één van de belangrijkste afnemers-

groepen. 

Polyketting kan een compleet buffer-en transportsysteem ontwerpen, fabriceren en installeren. De 

afgelopen drie jaar heeft Polyketting een nieuwe generatie buffertafel in eigen beheer ontwikkeld, 

waarvoor grote internationale belangstelling bestaat en waar patenten voor zijn aangevraagd. Tevens 

is er de afgelopen drie jaar flink geïnvesteerd in moderne productiemiddelen en uitbreiding van de 

huisvesting. Op dit moment werken er ruim 55 enorm gemotiveerde medewerkers bij het bedrijf dat 

zich kenmerkt door een informele Achterhoekse sfeer. 

De activiteiten op het gebied van de industriële automatisering maken een sterke ontwikkeling door 

binnen Polyketting en daarom zijn we op zoek naar uitbreiding met:

lead / senior software engineer 

(industriële automatisering)

Functie

In deze functie ben je enerzijds actief binnen de multidisciplinaire projectteams en daar-

naast lever je een belangrijke bijdrage aan de verdere professionalisering van de organi-

satie en de begeleiding van de collega software en hardware engineers. Doorgroei naar 

de functie van hoofd industriële automatisering behoort tot de mogelijkheden.

Binnen de projecten ben je verantwoordelijk voor de vertaling van de eisen van 

de opdrachtgever naar een functionele en technische oplossing en adviseer je de 

opdrachtgever aangaande de mogelijkheden. Tijdens de projectuitvoering ben je ver-

antwoordelijk voor het ontwerp, de engineering en inbedrijfstelling.

Profiel

Wij zoeken een enthousiaste collega die zelfstandig en in teamverband kan opereren, 

resultaatgericht, accuraat en proactief is. Je bent flexibel, stressbestendig en hebt een 

servicegerichte instelling en passie voor techniek. Je beschikt over goede communica-

tieve en sociale vaardigheden. Tot slot ben je in staat om projectmatig, kostenbewust, 

gestructureerd en nauwkeurig te werken.

Daarnaast stellen we de volgende eisen aan de functie:

• MBO+/HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur een afgeronde opleiding Industriële 

Automatisering, Elektrotechniek, Mechatronica of vergelijkbaar;

• minimaal 5 jaar ervaring als Lead of Senior Software Engineer in de industriële auto-

matisering en bij voorkeur in de machinebouw;

• kennis van PLC/SCADA (Siemens, Allen Bradley), aandrijftechniek en industriële 

netwerken

• uitstekende beheersing van de Engelse en Duitse taal

• bereid tot reizen in binnen- en buitenland (ca. 25% van de tijd)

Werken bij Polyketting

Je krijgt bij ons een afwisselende, zelfstandige en uitdagende baan bij een internatio-

nale, innovatieve en open organisatie. Wij nodigen je uit te reageren als je graag een 

carrière bij Polyketting ambieert en aan de functie-eisen voldoet.

Voor aanvullende informatie over de functie kun je contact opnemen met Harry Katgert, 

Manager Operations (tel: 0651118385; mail: h.katgert@polyketting.nl).

Polyketting B.V.

Postbus 35  7020 AA Zelhem

www.polyketting.nl

(Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld)

 Houtkachels  Gaskachels
 Pelletkachels  Haarden

Onze showroom is geopend op: 
Donderdag 13.00 - 17.00 uur 
Vrijdag  09.00 - 17.00 uur 
Zaterdag  09.00 - 16.00 uur

Andere dagen op afspraak.

Kerkhoflaan 11

7251 JW Vorden

0575-470354

06 17236100

www.hetkacheltje.nl

Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken
Berendsen Omheiningen
Berendsen Aanhangwagens

Verkoop en plaatsen verschillende 
soorten dubbel staafmatten, sier-
hekwerken, poorten en nog veel 
meer!

Verkoop en plaatsen verschillen-
de soorten omheiningen, afraste-
ringen, schuttingen en nog veel 
meer!

Verkoop van diverse merken, nieu-
we en gebruikte aanhangwagens, 
paardentrailers, veetrailers. 
Reparatie van alle merken 
trailers.

Hekwerken

Omheiningen

Aanhangwagens

• Bernina • Pfaff
 • Brother  • Anker
  • Bernina lockmachines   • Lockmachin

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats!

U kunt uw naaimachine afgeven voor 
reparatie bij Fashion Corner. 

Zutphenseweg 8, Vorden, 0575-552426

Nieuwstad 31 • Lochem • Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak

Een leven lang
zorgeloos genieten
met de kunststof kozijnen, (garage)deuren, 
serres, veranda’s en vensterluiken van MRB

Ruurloseweg 118, 
Vorden (‘t Medler)

Tel. 0575-559 232 www.mrb-lensink.nl

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.

Assemblagemedewerker m/v

Ben jij een ervaren assemblagemedewer-
ker en woon je in de directe omgeving van 
Zutphen?

Functieomschrijving
In de functie van Assemblagemedewerker  ben 
je verantwoordelijk voor het zelfstandig produ-
ceren van mechanische en elektrotechnische 
componenten. Om dit werk goed te kunnen 
uitvoeren is het van belang dat je ervaring 
hebt in een soortgelijke functie en gemakkelijk 
met gereedschappen overweg kunt. Je bent in 
staat om snel te werken en je beschikt over een 
ruime mate van technisch inzicht. Tevens ben 
je verantwoordelijk voor het verpakken van de 
producten.

Calculator/
Werkvoorbereider m/v

Ben jij een Calculator/Werkvoorbereider en 
op zoek naar een afwisselende baan?

Functieomschrijving
In de functie van Calculator/Werkvoorbereider 
ben je verantwoordelijk voor het opstellen van 
volledige calculaties van de aan jouw aangewe-
zen projecten. Als Calculator/Werkvoorbereider, 
stel je offertes op en zorg je ervoor dat materia-
len tijdig worden besteld en op locatie zijn. Het 
is dan ook belangrijk dat je afwijkingen van de 
planning tijdig signaleert en ontbrekende gege-
vens snel kunt achterhalen. Bouwtekeningen 
en bouwbestekken zijn voor jou als Calculator/
Werkvoorbereider dagelijkse kost, om deze 
goed te kunnen lezen beschik je over technisch 
inzicht.

Helpende niveau 2+ m/v

Ben jij per direct beschikbaar en wil je graag 
op oproepbasis werken in de ouderenzorg?

Functieomschrijving
Voor een opdrachtgever in de ouderenzorg 
zijn wij per direct op zoek naar een flexibele 
Helpende niveau 2+ die bereid is om op oproep-
basis ingezet te worden. Het gaat om werk in 
verpleeghuizen en in de thuiszorg op meerdere 
locaties (PG en Somatiek). Het werkgebied is 
Doetinchem en omgeving en de diensten en het 
aantal uren zijn wisselend. Als helpende verleen 
je de basiszorg en geef je aanvullend medicatie. 
Hiervoor moet je in het bezit zijn van een afge-
ronde medicatietraining. Het is belangrijk dat je 
in bezit bent van eigen vervoer.

Bijbaan Productie m/v

Ben je student of scholier en op zoek naar 
een bijbaan in de productie?

Functieomschrijving
Voor diverse opdrachtgevers zijn wij op zoek 
naar productiemedewerkers. De werkzaamhe-
den zijn verschillend afhankelijk van het soort 
product dat geproduceerd wordt. Zo kun je 
bezig zijn met het afwerken van meubelen en 
het schuren hiervan, of je pakt materialen in, 
of je assembleert kleine onderdelen. Het is 
belangrijk dat je netjes en correct werkt. Je bent 
een echte aanpakker en niet bang je om de 
handen uit de mouwen te steken.

Examenkandidaten m/v

Doe jij dit jaar examen en wil je 
daarna graag aan het werk?

Functieomschrijving
Na de examens en in de vakantie-
periode hebben wij diverse banen 
die geschikt zijn voor examen-
kandidaten. Het werk is veelal 
van uiteenlopende aard en hierbij 
kan je denken aan werken in een 
magazijn, in de productie, in de 
groenvoorziening of bijvoorbeeld 
de horeca.

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

OP ZOEK NAAR EEN VAKBEKWAME MEDEWERKER?



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

Uitgave: Weevers
Tel. (0544) 37 13 23
Bleekwal 10 
7131 DB Lichtenvoorde 

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

Aanleveren
Redactie: vrijdag 12.00 uur
Advertenties: maandag 9.00 uur 

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord
/ContactVorden
/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers
Tel. (0544) 37 13 23 

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

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 € 7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; elk 
karakter meer € 0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden, € 4,24 (incl. btw) extra. Reacties naar 
Weevers, Postbus 22, 7250 AA Vorden. Dubieuze of anonieme opgaven 
worden niet geplaatst. Gelieve zelf uw brieven onder nummer af te halen 
bij het kantoor van opgave bij Weevers. Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à € 4,24 (incl. btw). Contactjes kunnen ook 
opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. Berekening kan 
geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

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 af-
wijken, kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

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

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:
29 t/m 31 mei en 1 juni, J.H.H. de Lange, Lochem, 0573-254357.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoord-
apparaat.

Belangrijke telefoonnummers
Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 
Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 
alleen op afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, Dorpsstraat 16.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 
Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

Calamiteiten gemeente
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, 
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt 
u bellen naar het alarmnr. (0900) 88 44 of bij grote spoed 
112. Kleinere meldingen over de openbare ruimte? Bijv. 
over een afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet 
brandt, losliggende stoeptegel of rioolverstopping binnen 
de bebouwde kom (dus niet de drukriolering in het buiten-
gebied). Bel tijdens de openingstijden het gemeentehuis, 
tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook doorgeven via www.
bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en 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 eerst-volgende werkdag, ons 
calamiteitennr. (06) 13 10 07 77.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Doetinchem - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - 
Zutphen - Eerbeek - Brummen. Wij zijn 24 uur per dag, 
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 algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724. 24 uur per dag bereikbaar. 
Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand 
telefoonnr. bellen of kijken op www.sensire.nl

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

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

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

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

Buurtzorghuis Warnsveld
Huis voor terminale en palliatieve zorg, 24 uur per dag 
een verpleegkundige 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 mo-
gelijk: info@bronckhorst.nl. De locaties en openingstijden 
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 
woensdagmorgen, 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.

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

Overig
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 (juli/augustus t/m 16.00 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, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
‘t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00
info@avonturijn.nl

PvdA Ombudsteam Bronckhorst
Vragen? Zorgen? Loopt u vast in het oerwoud van regels? 
Schakel het PvdA Ombudsteam in! Voor alle inwoners 
van Bronckhorst. Telefonisch spreekuur maandags van 
18.00-19.00: 06-52662996 
Mailadres: ombudsteam@pvdabronckhorst.nl 
Voor meer info www.bronckhorst.pvda.nl

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 31 mei, 10.00 tot 11.15 uur. Dienst met de cantorij 
in de Dorpskerk. De cantorij zingt o.l.v. Wilbert Berendsen. 
 15.00 tot 17.00 uur. Concert in de Dorpskerk.
Capella Brockhorst zingt Requiem van Duruflé. 
19.00 tot 20.00 uur. Zangdienst Vorden Zingt.
Meditatie: Ds. Kooistra uit Aalten.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 31 mei, 10.00 tot 11.15 uur. Dienst met de cantorij 
in de Dorpskerk. De cantorij zingt o.l.v. Wilbert Berendsen. 
 15.00 tot 17.00 uur. Concert in de Dorpskerk.
Capella Brockhorst zingt Requiem van Duruflé. 
19.00 tot 20.00 uur. Zangdienst Vorden Zingt.
Meditatie: Ds. Kooistra uit Aalten.
   
Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 31 mei, 10.00 uur, Z. Langwerden, Wichmond 
 
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 30 mei, 17.00 uur, Eucharistieviering. 
vg. pastoor F. Hogenelst.

R.K. kerk Vorden
Zondag 31 mei, 9.30 uur, Eucharistieviering, 
vg. J. van der Meer, em.-priester. 

Repair Café: Zaterdag 13 juni 
10.00 - 12.00 uur. Kulturhus Vor-
den.
   

Gezocht : Hal of Loods voor op-
slag en reparatie van exportmeu-
bels. +/- 200 m2. Moet beschik-
ken over stroom en water. Tel 06 
- 21944049. 
   

Luciënne, uw kapster aan huis. 
Bel voor info & afspraak 06 
21297821. Zie ook: www.lucien-
nesknipatelier.nl
   

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

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG 
Goossens, tel. 06 - 21 92 23 08. 
Alleen op afspraak.
   

KIPPENMESTKORRELS, het beste 
voor uw GROENTE-SIERTUIN en 
GAZON 25 kg zak 7 euro, 4 zakken 
25 euro. Morsdijk 2, Ruurlo. Tel.: 
06-12971503.
   

Te koop gevraagd: antiek, curio-
sa en alles wat verzameld wordt. 
Ook complete inboedels. Verza-
melhuis Warnsveld, Rijksstraat-
weg 35, (0575) 52 29 19.

Schilderwerk - Bloembergschil-
der heeft nog tijd over. Netjes en 
voordelig. Tel.: (06) 18181234.
   

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

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

Meubelstoffeerderij Jansen

H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in antieke
en klassieke herstoffering

BRANDENBARG V.O.F.

Halseweg 38 • 7021 HX Zelhem

tel.: 0314-622267 • fax: 0314-620066

VLOOIENMARKT 
& MORE BRAAMT

Zondag 7 juni
10-17 uur

STERREIN MARKANT
(Outdoorcentr.) Gildeweg 7

Inf. Kr. Hr. Tel 0639108152

animo-vlooienmarkten.nl

Grote veiling op onze 
meimarkt 30 mei a.s. 

Op onze website kunt u zien 
welke artikelen worden geveild.

www.veilingcommissie.nl
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Tip: 

Wist je dat...


