
Rens te Stroet tweede bij Parel van de 
Veluwe en Koen Jansen clubkampioen 
RTV Vierakker-Wichmond. B  11

Burgemeester Besselink op bezoek bij Ab en Frida Hengeveld. Foto: Liesbeth Spaansen

Taart namens de koning voor Ab en Frida Hengeveld
VORDEN - Zeventig jaar getrouwd zijn Ab en Frida Hengeveld en nog 
steeds een gelukkig paar. Ze genoten 31 mei volop van hun trouwdag 
en zaten gezellig met alle kinderen in de zonovergoten tuin. Burge-
meester Marianne Besselink feliciteerde het bruidspaar hartelijk.

Door Liesbeth Spaansen

De burgemeester is verbaasd als 
ze het nog jong ogende bruids-
paar de hand schud. “Bent u echt 
zeventig jaar getrouwd?” vraagt ze, 
om dan tot de conclusie te komen 
dat het iets te maken moet hebben 
met de omgeving.

Echte Vordenaar Ab Hengeveld 
(92) en de uit Laren afkomstige 
Frida Hengeveld-Kuypers (88) la-
chen er hartelijk om. “We hebben 
altijd rustig geleefd”, vindt Frida. 
“Dat scheelt ook.” Ab denkt daar 
anders over. “Rustig geleefd? Nou, 
ik heb een dubbel beroep gehad. 
Ik heb jaren bij de Gems gewerkt 
en heb als nevenberoep muziek 
gemaakt bij diverse bands.” Hij 
vertelt dat hij saxofoon speelt. 
“Voor de hobby speel ik nog, bij 
seniorenorkest Happy Days in 
Zutphen.”

Ab ging naar de lagere school in 
Vorden en de Ambachtsschool 
in Zutphen. Frida ging op school 
in Laren en naar de Nijverheids-
school in Lochem. Zij kwam in 
Vorden te werken bij matrassen-
fabriek Raat van de familie Plomp. 
Die woonden dicht in de buurt van 
het huis van Ab, en zo kwamen Ab 
en Frida elkaar tegen. Het was ze-

ventig jaar geleden, de trouwdag, 
mooi weer geweest met een on-
weersbui in de avond, weet Ab nog 
goed. “We hebben een feestje ge-
geven, waar vroeger Café De Zon 
was, aan de Zutphenseweg.

We woonden aan de overkant. Als 
we nu bij de dokters zijn en we zit-
ten in de wachtkamer, zitten we in 
onze vroegere tuin. Het was een 
hele rij oude huizen toen en daar 
zijn twee van onze kinderen gebo-
ren.” Tien jaar woonde het paar bij 
de ouders van Ab in. In 1957 be-

trokken zij de nieuwbouwwoning 
aan de Berend van Hackfortweg. 
Zij waren een van de eerste be-
woners van wat nu het molenplan 
heet. Ze konden toen nog ver van 
zich af kijken. 

Frida runde het gezin met de vier 
kinderen Henk, Edith, Harry en 
Rudy. Inmiddels hebben zij ook 
vijf kleinkinderen en vier achter-
kleinkinderen.
   

 ■ Lees verder op pagina 3

 

Samenwerken 
van verenigingen 
wenselijk
VORDEN - In Vorden zijn, zeker 
in de zomermaanden, ook op 
cultureel gebied tal van vereni-
gingen actief. Iedere vereniging/
stichting organiseert jaarlijks 
om uiteenlopende redenen een 
of meerdere activiteiten met als 
doel om het dorp leefbaar en 
vitaal te houden of om financi-
ele middelen te genereren voor 
de eigen clubkas. Het komt ech-
ter regelmatig voor dat (in een 
weekend) de culturele agenda 
van Vorden overvol is.  

Om dit probleem in de toekomst te 
voorkomen is er een bijeenkomst 
belegd voor alle culturele belan-
gengroepen en verenigingen. Het 
initiatief is genomen door de VVV 
Vorden samen met de Vrienden 
van de Dorpskerk en het Cultuur-
fonds. Op maandag 30 mei een 
aantal verenigingen deelgenomen 
aan dit informele overleg. De aan-
wezige verenigingen reageerden 
positief op het voorstel om tot meer 
samenwerking te komen. Beslo-
ten is om dit voorstel verder uit te 
werken en dit na de zomer in een 
volgende bijeenkomst, waarvoor 
alle belanghebbende verenigingen 
worden uitgenodigd, te presente-
ren. Verenigingen met suggesties 
of ideeën, kunnen dat aangeven via 
info@VVVbronckhorst.nl, onder-
werp: ‘Samenwerken verenigingen’.

Winnaars 
tweede ronde 
bekend
Shell Groot Jebbink bestaat dit 
jaar 45 jaar. Om dit te vieren 
geeft het Vordense tanksta-
tion aan de Rondweg 2 iedere 
maand 20 prijzen weg. Deze 
week: de uitreiking van mei. 
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

BRON: GfK
CONSUMENTENONDERZOEK

Meest
VERANTWOORDE

Openingstijden: ma - wo 8.00 - 20.00 | do - vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 12.00 - 17.00 Eland | Raadhuisstraat 53 | Hengelo (Gld) | 

Geldig van zondag 5 juni t/m zaterdag 11 juni

Grolsch Pils pijpjes
Maximaal 6 kratten p.p.
Krat 24 fl esjes 

14.99

8.890573 - 25 17 61

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

Apparatuur goedkoper dan online!
ZOMERDEALS
Scheffer

Energieklasse A++
Slechts 45 dB

VOORBEELD: 

ETNA
Vaatwasser

type VW545ZT

nu voor 

475.=

Dinsdag

Jaargang 78



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

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

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij staan dag en nacht voor u klaar.

UITVAARTVERZORGING

√ Geen verwijzing nodig   √ Vergoeding vanuit de basisverzekering 
√ Spoedreparaties klaar terwijl u wacht, ook in het weekend  
√ Gratis controle   √ Opvullen dezelfde ochtend klaar!

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

De totale zorg voor een stralend kunstgebit
Een nieuw kunstgebit of een snelle reparatie, 
maak een afspraak met onze praktijk.

Bel direct: (0575) 46 26 40

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

WWW.MARIONPOLMAN.NL | T 06-55916250  

Marion Polman
uitvaart begeleiding
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GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
 nieuwe grafmonumenten
 restauratie grafmonumenten
 onderhoud grafmonumenten

De Waarden 170

7206 CM Zutphen

Tel. (0575) 55 29 28

Melden bij overlijden 
+31 (0)6 . 384 68 567

www.loteringenuitvaart.nl
lot@loteringenuitvaart.nl

UITVAART

www.de-goudsmid.nl

Kerkweg 13 - 7021 CM Zelhem

Tel. 0314 - 623584    

• Ontwerpen van nieuwe, en veranderen

 van speciale sieraden in opdracht o.a.:

 - Trouw- en relatieringen

 - Herinneringssieraden

• Reparatie- en restauratie werkzaamheden

• Zetten van edelstenen

• Verkoop van gouden en zilveren sieraden

Schrijf je nu in!

We hebben veel van je geleerd
je leerde ons alleen niet
wat het is je te moeten missen.  

Erg verdrietig om haar overlijden, maar dankbaar 
voor al het goede dat zij mij gegeven heeft, deel 
ik u mede dat onverwacht is heengegaan mijn 
lieve moeder

EVERDINA LAMBERTA 
VELS - LOOMAN

-  DINE  -

sinds 3 juni 2011 weduwe van Johan Vels

in de leeftijd van 86 jaar.

Een bijzonder woord van dank voor eenieder
die moeder zo liefdevol heeft verzorgd.

Tonny 
      Elmo 

3 juni 2016 
Hobelmansdijk 4 
7025 CP  Halle  

Moeder is overgebracht naar uitvaartcentrum 
Dennenlust aan de Kerkhoflaan 5 te Zelhem, 
waar vrijdag 10 juni van 10.00 tot 10.15 uur 
gelegenheid is afscheid van haar te nemen. 

De herdenkingsdienst vindt plaats vrijdag 10 juni 
om 10.30 uur in genoemd uitvaartcentrum. 
Aansluitend begeleiden wij moeder naar haar 
laatste rustplaats, bij vader, op de Begraafplaats 
aldaar.  

Na afloop van de begrafenis is er in het 
uitvaartcentrum gelegenheid tot condoleren. 

Zij die Dine gekend hebben, maar onverhoopt 
geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven 
deze kennisgeving als zodanig te beschouwen.

Het is een groot gemis 
als samen uit je leven is

Dankbaar voor de liefde en zorg waarmee hij ons 
heeft omringd, is op 73-jarige leeftijd overleden 
mijn lieve man, onze vader en trotse opa

Hendrik Jan Rietman
~ Jan ~

echtgenoot van 
Wilhelmina Maria Rietman-Makkink

* Warnsveld,  † Zutphen, 
1 augustus 1942  3 juni 2016

Willie Rietman-Makkink

   Henry en Henny, Elsa, Jorik

   Martin en Karin, Esmee, Maureen

Vierakkersestraatweg 45
7233 SH Vierakkker

De afscheidsdienst zal worden gehouden op 
donderdag  9 juni om 13.00 uur in de Protestantse 
Kerk te Wichmond. 
Voorafgaand is er gelegenheid tot afscheid nemen 
en condoleren van 12.20 tot 12.50 uur.

Aansluitend aan de dienst zal de begrafenis 
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan 
de Vordenseweg te Warnsveld.

Een woord, een gebaar of een kaart, 
het doet je goed wanneer je iemand 

die je lief hebt missen moet.

Wij willen u bedanken voor de wijze waarop 
wij samen afscheid hebben genomen van

Mientje Pelgrum
Dankzij uw gift is de opbrengst voor 

€ 682,38
Heel hartelijk dank daarvoor!

Gerrit Pelgrum
Mark, Remco , Cindy, Femmy

Hengelo, juni 2016



“Een documentaire over Vorden 
waar je blij van wordt”
VORDEN - Dat mag je zeggen over 
de film ‘Ode aan Vorden’ die 
vrijdagavond 27 januari 2017 in 
première gaat. Een sympathiek 
project wordt dan realiteit. Het is 
een project van een aantal inwo-
ners van Vorden om hun dorp tot 
leven te brengen in een boeiend 
kijk- en luisterspel. Zij bundel-
den hun kennis van het filmvak 
om van dit ‘loflied op Vorden’ 
een interessante documentaire 
te maken. En de bezoeker straks 
een onvergetelijke avond te be-
zorgen.

Het begon bij Fons Rouwhorst, 
de Vordense maker van tiental-
len films en klank-beelden. Wat 
zou het mooi zijn ook ons eigen 
dorp eens in een film vast te leg-
gen, dacht hij. “We wonen in een 
prachtig dorp. Een uniek dorp 
zelfs. Want waar vind je zoveel ou-
de kastelen en mooie boerderijen, 
prachtige en gaaf bewaarde land-
goederen en buurtschappen bij-
een? Met gebruiken van vroeger als 
het leggen van een liefdesknoop in 
een takje en het ‘noaberschap’, het 
helpen van elkaar. Landschappen 
met enken en essen waar jaarlijks 
duizenden toeristen van komen 
genieten. Een dorp ook met een 
boeiend verleden. Met een natuur 
waar ijsvogels en steenuilen zich 
nog thuis voelen. Als je dat alles 
in beelden vastlegt dan komt Vor-
den tot leven en ga je ons dorp nog 
meer waarderen”, aldus Fons. Met 
zijn enthousiasme stak hij andere 
vakgenoten aan. 

Samen zijn ze bezig vele uren te 
besteden om al het moois dat Vor-
den heeft te bieden, vast te leg-
gen in beelden en kundig tot een 
geheel te monteren. Ondersteund 
met prachtige muziek, die groten-
deels tot stand is gebracht door 
Vordense muzikanten. Misschien 
denkt u: 27 januari volgend jaar, de 
dag van de première van de film 

‘Ode aan Vorden’. Die datum is nog 
héél ver weg. Toch is er al één in-
woonster van onze gemeente die 
heeft toegezegd deze datum tij-
dig in haar agenda vast te leggen. 
Namelijk burgemeester Marianne 
Besselink. Oud radio- en tv pre-
sentator Arie Ribbers zal een bij-
drage leveren tijdens de première.  

Maar daarnaast is het ook goed te 
weten dat nu al een team mensen 
enthousiast bezig is dit project 
te realiseren. Er worden het hele 
jaar door opnamen gemaakt die 
kundig tot een boeiende, avond-
vullende documentaire worden 
gemonteerd. Zo zijn er afspraken 
met een aantal Vordense muziek-
groepen, zoals Harmonie Vorden, 
het kinderkoor van Maartje Epe-
ma, het koor ‘Inspiration’, circa 
35 Vordense zangers/zangeres-
sen. Ze vertolken in het ‘Museum 
voor Heiligenbeelden’ op de Kra-
nenburg binnenkort een tweetal 
prachtige nummers, het voor ons 
landelijke dorp heel toepasselijke 
‘Dauw over de velden’ en het ook 
bij de jongeren populaire ‘Kyrie’ 
van de Argentijn Ariel Amirez. 

Ook die opnamen worden in de 
film verwerkt. En dan is er ook de 
medewerking van songwriter Stef 
Woestenenk die na een wandeling 
door Vorden werd geïnspireerd 
voor het schrijven (en zingen) van 
het nummer ‘Tied’, dat hij samen 
met zijn band, binnenkort gaat 
opnemen in de studio. 

Natuurlijk heeft ook de Vordense 
troubadour en verhalenverteller 
Gery Groot Zwaaftink zijn me-
dewerking toegezegd. Met zijn 
warme stem, die vele emoties kan 
oproepen, verbindt hij de verschil-
lende delen van de film tot één ge-
heel. Rustgevend, enthousiast ma-
kend of informerend. Gery maakt 
er een hartverwarmend verhaal 
van.

En zo wordt door een groot aantal 
mensen meegewerkt aan dit pro-
ject. Met recht een documentaire 
over Vorden en voor Vordenaren. 
En ook voor de mensen die als toe-
risten in het zomerseizoen straks 
weer onze gasten zijn en dan ook 
zullen kunnen genieten van deze 
‘Ode aan Vorden’.

Er is veel veranderd in de loop 
der jaren
Vervolg van voorpagina

Vorden - Deze feestelijke dag kon 
bij de koffie en thee een stukje taart 
worden geserveerd, die namens 
de koning werd bezorgd. Met de 
post kwamen nog veel kaarten en 
de felicitaties van Koning Willem-
Alexander en Koningin Maxima, 
de commissaris van de koning Cle-
mens Cornielje en van de gemeen-
te Bronckhorst, die eveneens een 
mooie orchidee liet bezorgen. Het 
gezelschap praat over de zorg, de 
initiatieven die uit de samenleving 
van Bronckhorst komen, de voet-
balvereniging en het zwembad, 
werkgelegenheid en automatise-
ring, vele reizen naar de dochter in 
Tunesië en over Vorden.

Het is fijn wonen in Vorden, met 
zijn mooie natuur, maar ook een 
treinstation. Er is wel veel ver-
anderd in de loop der jaren, veel 

grote bedrijven trokken weg en het 
dorpscentrum werd opgeknapt. Ab 
is niet met alle veranderingen ge-
lukkig. “De oude Dorpsstraat met 
de mooie kastanjebomen mis ik het 
meest. En rond de kerk is nu gras, 
dat was vroeger allemaal parkeer-
plaats, stenen dus. Heel vreemd”, 
vindt hij. De oudste zoon Henk 
vindt het wel mooi. “De kerk komt 
meer uit.” Ab kent het plein van 
vroeger heel goed, ging daar naar 
de openbare school. “Hij weet nog 
iedere steen te liggen”, lacht Frida. 
Ze maken nog regelmatig een wan-
delingetje en gaan dan op het bank-
je zitten en een lekker ijsje eten.

Tot slot gingen de oude fotoboeken 
nog even open en bekeken bruids-
paar en burgemeester de trouw-
foto, een studiofoto, toen gebrui-
kelijk. Harmonie Vorden verraste 
het bruidspaar die avond met een 
serenade.

   

Seniorensoos Vierakker/Wichmond
VIERAKKER/WICHMOND - Don-
derdag 23 juni 2016 is de jaarlijkse 
uitgaansmiddag om 14.00 uur bij 
het Ludgerusgebouw. Mensen die 
op eigen gelegenheid gaan graag 
om 14.30 uur aanwezig bij kasteel 
Hackfort. De groep mag tot aan het 
kasteel rijden met de auto, omdat 

lopen vanaf de parkeerplaats nog 
best een eind is. Na de uitgebreide 
rondleiding in het kasteel, gaat men 
naar theeschenkerij ‘t Ham van de 
familie Hartman aan de Kruisdijk 
voor een high tea. Nadere informa-
tie/opgave, uiterlijk 17 juni bij me-
vrouw Ria Tijssen: 0575-441743. 

Vijftiende keer 
dat ‘meisjes’ 
elkaar troffen
VORDEN - Sinds een reünie van de 
voormalige Medlerschool in juli 
2000, tijdens het 75-jarig bestaan 
van het Medlerfeest van Stich-
ting Oranjefeest Medlertol, treft 
een aantal oud-leerlingen van de 
school begin juni elkaar jaarlijks 
tijdens een reünie. Zo ook vorige 
week woensdag.

Door Jan Hendriksen

Tijdens die reünie in 2000, die des-
tijds in de hal van de coöperatieve 
werktuigenvereniging MEDO op 
het Medler plaatsvond, ontstond 
het idee om elkaar jaarlijks te tref-
fen. “Maar dan wel in kleiner ver-
band. Op de eerste woensdag van 
juni hebben wij vanaf die tijd een 
leuke happening van de Medler-
school. We kijken er elk jaar weer 
naar uit”, zo verklaart Jansje Rui-
terkamp die een van de organisa-
toren was van de schoolreünie die 
eind jaren tachtig van de vorige 
eeuw in het Vordense Dorpscen-
trum plaatsvond. Veertien meisjes 
die begonnen zijn in de zomer van 
1951- 1953 waren ook dit jaar weer 

samen om alles weer eens door te 
nemen van het afgelopen jaar. Het 
was de vijftiende keer dat de ‘meis-
jes’ uit de jaren 1951-1953 samen 
kwamen. Jansje Ruiterkamp: “Elk 
jaar beginnen we met koffie en iets 
lekkers en na een heerlijk broodje 
doen we altijd iets cultureels. Dit 
jaar hebben we museum Smede-
kinck in Zelhem bezocht. Dit was 
erg interessant om te zien. Vervol-

gens hebben we de dag, zoals al-
tijd afgesloten met een etentje.” De 
groep reünisten bestond uit Aleida 
Grotenhuis, Rikie Mulderije, Ger-
da Ligtenbarg, Jansje Klein Leb-
bink, Annie Pardijs, Gerda Huur-
neman, Annie Ruiterkamp, Hentje 
Groot Wassink, Annie Ligtenbarg, 
Gerrie Bats, Gerda Ruiterkamp, 
Gerrie Meijerink, Bertha Weenk 
en Dinie Toonk.

Oud-leerlingen Medlerschool treffen
elkaar jaarlijks sinds 2000

Gery onderweg naar de volgende scene, geen alledaags beeld. Foto: PR

Activiteiten agenda
11 juni Repaircafe 10.00 - 12.00 uur
Op maan-, woens- en donderdagmorgen Hobbyclub   zomerstop
Elke dinsdag Handwerken-Handvaardigheden 10.00 - 11.30 uur 
Elke dinsdag  Ontmoeting en Dagbesteding 10.00 - 15.30 uur
Elke dinsdag Koersbal 10.00 - 11.30 uur
Elke dinsdag Rummikub 14.30 - 15.30 uur
Alle activiteiten zijn in Kulturhus het Dorpscentrum
Elke dinsdag Volksdansen Vierakker/Wichmond 18.15 - 19.30 uur 
 In Ludgerus gebouw Vierakker

Nog meer informatie over activiteiten/cursussen op onze website: 
www.welzijnvorden.nl
   @welzijnvorden
Bereikbaarheid:
Algemeen: tel. 0575-553405  dinsdag en woensdag    9.00 - 11.00 uur
Vervoer: tel. 0575-555282  maandag t/m donderdag  9.00 - 10.00 uur

REPAIR CAFE

11 juni is er Repair Cafe in Kultur-
hus het Dorpscentrum in Vorden. 
Tijd: 10.00-12.00 uur.
Bezoekers nemen van thuis ka-
potte spullen mee. Deskundige 
vrijwilligers bieden hun hulp aan 
bij het repareren. Alleen materi-
aal wordt in rekening gebracht. 
Spullen die niet gerepareerd kun-
nen worden, neemt de bezoeker 
mee terug naar huis.

Nieuw in het REPAIR CAFE:  
Inloop vragenuur over iPhone 
of iPad!
Hebt u een iPhone of iPad, maar 
loopt u tegen problemen aan of 
blijft de werking soms nog een 
raadsel? Tijdens het Repaircafé 
kunt u met uw eigen iPhone of 
iPad langskomen om uitleg te 
vragen over iets waar u niet uit-
komt. Dan kunt u gelijk ook in-
formatie ontvangen over de iPad 
cursus die de Stichting Welzijn or-

ganiseert in samenwerking met 
Stichting SeniorWeb.
Voor data Repaircafé zie agenda 
Stichting Welzijn.

Ontmoeting & Dagbesteding 
voor senioren in Vorden en 
omgeving  
Ontmoeting en Dagbesteding or-
ganiseert op dinsdag van 10.00-
16.00 uur een dagactiviteit voor 
zelfstandig wonende senioren in 
Vorden e.o. Er is een gevarieerd 
programma die begeleidt wordt 
door vrijwilligers. 
Wij zijn ook op zoek naar enthou-
siaste, creatieve vrijwilligers, die 
affiniteit hebben met deze doel-
groep en activiteit en het als een 
uitdaging zien om deze nieuwe 
activiteit vorm te gaan geven.

Voor vragen, informatie 
en aanmelding voor zowel 
deelnemer, als vrijwilliger 
kunt u contact opnemen met 
Wilma Berns. 
T:  06-20712125
@: w.berns@bronckhorst.nl

Dre groep meisjes uit de schooljaren 1951-1953 van de voormalige Medlerschool. 

Foto: Jan Hendriksen

Contact Bronckhorst Noord 3Dinsdag 7 juni 2016



Het Jebbink 45, Vorden
0575-463066
www.sylviahaarmode.nl
info@sylviahaarmode.nl

• Gediplomeerd 
 haarwerkspecialiste
• Salon aan huis
• Contracten met alle 

zorgverzekeraars
• Discreet

• Bezoek aan huis 
mogelijk

• Eerlijk en deskundig 
advies

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

VLEESWARENKOOPJE

Provençaalse runderrollade + 
gegrilde boterhamworst

2 x 100 gram 287

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Varkensrack

525
500 gram

KEURSLAGERKOOPJE

Bij 1 kilo gegr. 
spareribs
gratis
500 G. KARTOFFEL

SALADE

SPECIAL

Oosters BBQ-
rolletje

180
100 gram

MAALTIJD IDEE

Zomer-
zuurkool

398
500 gram

Aanbiedingen zijn geldig van 6 juni t/m 11 juni

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

www.gotinkinstallatie.nl

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

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

AANGESLOTEN BIJ

inclusief montage al vanaf € 7.295,-!

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

Vraag naar de voorwaarden in onze showroom!

Complete badkamer

Voel je thuis bij Laat je verrassenin de winkel!

TIJDENS

DE VERBOUWING

ZIJN WE GEWOON

OPEN!

Lammers Woonadvies
wordt

Decorette!

tot gauw!

Vloeren  |  Karpetten  |  Gordijnen  |  Behang  |  Binnen- & buitenzonwering  |  Horren   

Hou je brievenbus in de gaten…e

Decorette Lammers Woonadvies 

Burg. Galleestraat 26, 7251 EB  Vorden, www.decorette.nl

wij zijn verhuisd!

OPEN DAG 

ZATERDAG 18 JUNI
15.00 - 18.00 uur

Spoorstraat 70b in Ruurlo

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Burgemeester Galleestraat 6a

7251 EB Vorden - Tel.: 0575-550850

Week aanbiedingen
Van onze vaste teler nieuwe oogst.......
HOLLANDSE SPITSKOOL heel kg. 
of een zak GESNEDEN SPITSKOOl      

Nieuwe oogst en zonder pitjes.....
CLEMENTINE MANDARĲ NEN 10 voor

De beste/lekkerste bĳ  uw specialist .....
HOLLANDSE AA ASPERGES 500 gr.

En heerlĳ k in combinatie ..... 
met NIEUWE OOGST KRIELTJES 500 gr. 

2.99

2.29

0.99

Geldig van dinsdag 7 t/m 13 juni 2016

0.99



“De boot is vol”
VORDEN - Op 31 mei stonden 35 
gasten en vrijwilligers van de 
Zonnebloem in Wichmond klaar 
om te vertrekken voor een boot-
tocht over het Twentekanaal bij 
“De Nieuwe Aanleg”te Almen. 
Een schipper en twee kelners 
hielpen diegene die wat moeilijk 
ter been zijn waarna men met 
zijn allen plaats nam in de gezel-
lige ruimte van de boot.

De schipper vertelde het één en 
ander van het Twentekanaal. Dat 
de route een erg drukke route is 
waar schepen van rond de hon-
derd meter op varen. Bij de sluis 
in Eefde zakten ze vijf meter, alvo-
rens de IJssel op te varen.

Terwijl de soep en de broodjes op 
het boven en onderdek werden 
geconsumeerd, praatte men bij en 
wezen elkaar op de mooie plek-
jes en de vogels en ganzen aan de 
kant. Wanneer ze voor de tweede 
keer de sluis in gaan, helpt deze 
hen weer te brengen naar het ni-
veau van het kanaal. 

Gelukkig dat lukt. Met de zon in de 
rug vaarde men terug naar de thuis-
haven in Almen. Met tevreden ge-
zichten stapte een ieder van de boot. 
Terugkijkend op een heel gezellige 
en heel goed georganiseerde dag.

wordt wekelijks uitgegeven door
Achterhoek Nieuws b.v. en verschijnt

 www.contact.nl
 @ContactNoord

 /ContactVorden

Uitgever
Achterhoek Nieuws b.v.

www.achterhoeknieuws.nl

Adverteren
verkoop@contact.nl
(0544) 80 10 30

aanleveren tot uiterlijk maandag 9.00 
uur. Materiaal voor nog op te maken 
advertenties aanleveren tot uiterlijk

Neem contact op met onze media-

Bas Bloem: 06-52 58 49 92
bas.bloem@achterhoeknieuws.nl

Redactie
redactie@contact.nl
(0544) 80 10 20 

Bezorgklachten

avo-verspreidingen@achterhoeknieuws.nl
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ContactJongerius enthousiast over Goma
HENGELO - Europarlementariër 
voor de PvdA Agnes Jongerius 
kreeg vrijdagmiddag 3 juni een 
rondleiding door de bedrijfshal-
len van Goma. Directeur Foppe 
Atema leidde haar samen met 
leden van het PvdA onderne-
mersnetwerk en enkele geïnte-
resseerde raadsleden rond tij-
dens dit werkbezoek. Goma in 
Hengelo is een internationaal 
georiënteerde toeleverancier, 
gespecialiseerd in hoogwaar-
dige plaatwerkproducten, zowel 
halffabricaten als ook complete 
producten.

Door Liesbeth Spaansen

Het bezoek was op voorstel van Paul 
Smit, verantwoordelijk voor de ver-
kiezingen van de PvdA in Neder-
land en woonachtig in de Achter-
hoek. Hij nodigde in het kader van 
de Uitvoeringsagenda 2.0 Achter-
hoek2020: ‘Toekomst in de Maak’ 
een PvdA delegatie uit en liet een 
voorbeeld van ‘mooi maakwerk in 
de Achterhoek’ zien: Goma in het 
Gelderse Hengelo. Op de Uitvoe-
ringsagenda 2.0 Achterhoek2020 
staan Werken, Wonen en Bereik-
baarheid centraal. De Achterhoek 
heeft van oudsher veel technische 
kennis, innovatiekracht en maakin-

dustrie. De Smart Industry, ook wel 
‘de vierde industriële revolutie’ ge-
noemd, heeft als slogan ‘Toekomst 
in de Maak’. Het PvdA gezelschap 
bestond uit Paul Smit, de in 2014 
tot Europarlementariër verkozen 
Agnes Jongerius met binnen het 
Europees Parlement werkgelegen-
heid, sociale zaken, arbeidsom-
standigheden en handel in haar 
portefeuille, communicatieadvi-
seur en persvoorlichter voor de Eu-
rodelegatie Natascha van ‘t Hooft, 
raadsfractielid Johanna Bergervoet 

en wethouder Antoon Peppelman 
uit de gemeente Bronckhorst en 
coördinator van het Rode Kafé in 
Doetinchem René Isselman.
Directeur Atema ontving het ge-
zelschap in een van de vergader-
ruimten van het kantoor. Met en-
thousiasme vertelde hij over de ge-
schiedenis van het van oorsprong 
familiebedrijf, dat in 1962 werd 
opgericht als Gerrit Oortgiesen 
Machines en Apparaten, Goma. 
De eerste tien jaar werd gewerkt in 
oude kippenschuren, daarna wer-

den stenen hallen opgetrokken. In 
de loop der jaren kwamen er meer 
bedrijfsruimten, computers en ma-
chines en groeide Goma uit tot een 
internationaal werkend bedrijf.

Foppe Atema is eveneens voor-
zitter van Uitvoeringsagenda 2.0 
Achterhoek2020 en vertelde en-
thousiast over het aangeboden 
Achterhoeks Lentediner op 18 mei 
in Den Haag. Het gezelschap sprak 
bij die gelegenheid met 23 Kamer-
leden over het betrekken van en 
steun vragen bij vraagstukken in 
een krimpregio. “We gaan met de 
bus naar Den Haag en we vertel-
len wat het probleem is”, legt Paul 
Smit uit. Agnes Jongerius reageert: 
“Het is leuker om mee te denken 
met iemand die zelf een creatief 
idee heeft, dan degene die met een 
waslijst klachten komt.” Gesteld 
werd dat het niet strategisch is dat 
een groot bedrijf als Goma in de 
Achterhoek staat en toch staat het 
er. “Wij hebben hier te maken met 
grote loyaliteit, betrokkenheid en 
hoge inzet van de medewerkers, 
waarvan vele in deze regio wonen”, 
benadrukt Atema. “Het bedrijf is 
betrouwbaar en levert goed werk 
af.” Dit werd tijdens de rondleiding 
door het bedrijf nog eens enthou-
siast bevestigd.

VORDEN - De uit Vorden afkom-
stige Bas Klein Haneveld die be-
gin april tijdens een wedstrijd om 
het Nederlands kampioenschap 
MX1 ten val kwam werkt momen-
teel hard aan zijn herstel. Klein 
Haneveld kwam zo’n acht weken 
geleden in Westerbork zwaar ten 
val en brak daarbij zijn heup en 
die was ook nog uit de kom ge-
schoten. Bas werd in Assen ge-
opereerd door dokter Heeg.

Daarna moest hij een aantal we-
ken in bed verblijven en dat is 
iets waar hij niet tegen kan. Twee 
weken geleden moest Klein Hane-
veld voor controle naar Nijmegen. 
Tijdens deze controle zijn er foto’s 
van de heup gemaakt. Het zag er 
volgens dokter Tigchelaar mooi 
uit en dat is goed nieuws voor de 
ONK enduro rijder uit Vorden. 
Het goede nieuws is dat Bas zijn 
been weer mag belasten. Ook mag 
hij sinds twee weken weer zonder 
krukken gaan lopen, iets waar Bas 
heel blij mee is. Via de KNMV en-
duro selectie is hij voor fysiothera-
pie in behandeling op Papendal. 

Hier wordt hij perfect begeleid tij-
dens zijn revalidatie en hij hoopt 
op deze manier weer zo snel mo-
gelijk fysiek sterk te worden zodat 
hij terug op de motor kan stappen.
Wanneer Bas weer terug op de 
motor kan stappen, is op dit mo-

ment nog onduidelijk. Hij hoopt 
echter half juli weer te kunnen 
rijden. Het liefst zou hij eind juli 
weer mee willen doen aan de EK 
Enduro in Ogre Letland. Dit zal 
hij echter alleen maar doen als hij 
zich honderd procent fit voelt en 

zijn been en heup op volle sterkte 
zijn. Echter de ONK enduro wed-
strijden in Nederland beginnen 
pas begin oktober en Klein Ha-
neveld verwacht dat hij dan vol-
doende hersteld is van zijn bles-
sure om mee te kunnen strijden 
om de top posities van het kam-
pioenschap.

Doel om met EK 
op podium te 
komen

Bas heeft zich ten doel gesteld om 
tijdens de ONK enduro te Vorden 
op 22 oktober en een week later 
in Harfsen waar een EK wedstrijd 
over twee dagen georganiseerd 
wordt om minstens op het podium 
te eindigen. Het belangrijkste ech-
ter vind hij dat hij voor zijn nieuwe 
werkgever BMI-Thegon goed aan 
de slag kan als CNC frezer.

ONK Enduro rijder Klein Haneveld werkt aan herstel

Bas Klein Haneveld. Foto: Henk Teerink

Antoon Peppelman, Agnes Jongerius en Foppe Atema tijdens de rondleiding in de 

bedrijfshallen van Goma. Foto: Liesbeth Spaansen

Afsluiting jubileumweek basisschool ‘De Vordering’
VORDEN - Ouders/verzorgers, leer-
lingen en team kijken terug op een 
fantastische jubileumweek dat in 
het kader stond van het 40-jarig 
bestaan van de school!

Het uitbrengen van een jubile-
umkrant, reünie-avond voor oud-
leerlingen en (oud-)leerkrachten, 
schoolreisje, oefenen voor een cir-
cusvoorstelling met een grandioze 
voorstelling tot besluit en een zeer 
geslaagde slotdag. Op deze slot-
dag, vrijdag 27 mei, werd gestart 
met een sponsorloop op de gras-
velden aan het Wiemelink. Wat 
een tomeloze energie lieten de 
leerlingen zien, fantastisch! 
Bij terugkomst op school, waren de 
leerlingen blij verrast. Een versierd 
schoolplein, twee springkussens, 

de kleedjesmarkt die klaar stond, 
bingo, kleurige parasols, schmin-
ken; het kon niet op! Na eerst even 
bijkomen in de klas en wat eten en 
drinken, gingen de festiviteiten om 
half 11 op het plein van start. Vele 
ouders/verzorgers, opa’s, oma’s, 
familieleden, buren kwamen een 
kijkje nemen en genoten van alle 
bedrijvigheid. Om 12.00 uur was 
de afsluiting met een ijsje, een lek-
ker drankje en hapje.
Het was een grandioze week. Ie-
dereen die deze week heeft ge-
holpen het jubileum tot dit grote 
succes te maken: heel erg bedankt!
Foto’s van deze jubileumweek zijn 
te zien op de website.
   

 ■ www.devordering.nl Ouders/verzorgers, leerlingen en team kijken terug op een fantastische jubileumweek. Foto: PR
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Onderhoud - APK - Banden - Velgen - Uitlaten - Schokbrekers - Accu’s - Remmen - Carkits

WINTERBANDEN
Tegen zeer scherpe prijzen

Wassenaarweg 2 Zelhem
0314 - 620871

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

GRATIS
 

airco vulling  75,-

APK en kleine beurt v.a. €75,-

 

 

Kwaliteitsdiesel voor 
een uitstekende prijs  

  

AANBIEDING

NATUURLIJKALDI

SUPER PRIJS!

!

1.99
  4 STUKS

2.79
  500 G

2.49
  500 G

1.29
  1 KG

1.49
  PER STUK

0.75
  70 G

1.39
  150 G

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

VR 10 T/M ZO 12 JUNI

AANBIEDINGEN GELDIG VANAF VRIJDAG 10 JUNI

    

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

  

PERZIKEN 

GEKRUIDE SPEKLAPPEN 
À LA MINUTE*

MAGERE 
VARKENS LAPJES*

CANTALOUPE OF 
GELE MELOEN

JACK KLIJN
CHOCO MIX

HAM-KAAS
CROISSANTS

CROKY 
MEGA MINDY STARS

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

OPENINGSTIJDEN:

Maandag: 13.30-18.00 uur
Dinsdag: 09.00-18.00 uur
Woensdag: 09.00-18.00 uur
Donderdag: 09.00-20.00 uur 
Koopavond!!
Vrijdag: 09.00-18.00 uur
Zaterdag: 09.00-16.00 uur

2 HALEN
1 BETALEN

Alle afgeprijsde shirts

Nu te koop!
EK-Voetballen van alle 
deelnemende landen

OP=OP
bijvoorbeeld



Succesvolle Insurance Cycle Tour 
haalt 11.441 euro op voor KiKa
VORDEN - Van geoefende tourrij-
ders tot fietsrecreanten en hand-
bikers: op 3 juni om 11.30 uur 
klonk voor meer dan 200 deel-
nemers op sportpark ‘t Grote 
Veld in Vorden het carbidschot 
om te mogen vertrekken voor 
de 3e editie van de Insurance 
Cycle Tour. Een toertocht over 3 
afstanden en voor de sportieve 
fietsers en voor recreanten de 
onvolprezen Achtkastelentocht. 
Door de deelname werd geld in-
gezameld voor het goede doel de 
stichting KiKa, die fondsen werft 
voor onderzoek naar kinderkan-
ker. De tour voor medewerkers 
uit de verzekeringsbranche werd 
georganiseerd door CED, Ard 
Korevaar Personenschade en 
TotaalSupport in samenwerking 
met Cycling Team Vorden.

De samenwerking met Cycling 
Team Vorden betekende dat de 
tour naar Vorden werd gehaald en 
dat heeft geleid tot een zeer ge-
slaagd evenement, waarbij louter 
tevreden gezichten waren te zien 
bij zowel deelnemers, de organisa-
toren en Cycling Team Vorden zelf. 
Het weer speelde fantastisch mee. 
Deelnemers genoten volop van de 
mooie omgeving en sportieve uit-
dagingen rondom Vorden, Achter-
hoek, Posbank en de Liemers. 

Cycling Team Vorden had de orga-
nisatie in handen en alles rondom 
het wielrennen was perfect gere-
geld. De horeca en accommodatie 
werd verzorgd door VV Vorden. 

De faciliteiten op sportpark ‘t 
Grote Veld leenden zich hier goed 
voor. Nadat de renners vanaf 11.30 
uur waren weggeschoten kwamen 
ze moe en voldaan rond 16.00 uur 
terug op het sportpark. Hier ston-
den de vrijwilligers van VV Vorden 
paraat voor een drankje in de tent. 
Rond 17.00 uur waren er speeches.

De cheque met het enorme be-
drag van 11.441 euro voor stich-
ting KiKa werd in ontvangst ge-
nomen door ambassadeur Hein 
Otterspeer, sprinter van het Jumbo 
Lotto schaatsteam. Daarna kon 
iedereen terecht voor een heer-

lijke maaltijd verzorgd door Hotel 
Bakker en een toetje van IJssal-
lon Lekker. Al met al hadden zich 
zo’n 250 mensen verzameld in en 
rondom de tent om te genieten op 
het sportpark van het samenzijn, 
na te praten over de tocht en de 
prachtige omgeving. 

De dag werd afgesloten met de 
overhandiging van een goody bag 
aan alle deelnemers waaronder 
een tas met promotiemateriaal 
over toeristisch en recreatief Vor-
den en de regio Achterhoek. Ieder-
een keek met veel plezier terug op 
deze dag.

   

‘Dakloos’ Andreas koor uit Brummen 
op 12 juni te gast in Vorden
BRUMMEN/VORDEN - Het Andreas koor uit Brummen luistert deze dag 
de viering in de Christus Koningkerk te Vorden op. Een bijzondere 
gebeurtenis, met een bijzonder koor.

Zoals u misschien weet staan 
kerken onder druk en neemt het 
aantal af. Om die reden is dit voor-
jaar de katholieke Andreaskerk 
te Brummen gesloten. Maar het 
bijzondere is wel: de kerk is geslo-

ten, maar de gemeenschap blijft 
springlevend. Zo springlevend 
dat dit ‘dakloze’ Andreaskoor met 
regelmaat vieringen in katholieke 
kerken in de regio opluistert. Zo 
ook op zondag 12 juni om 09.30 

uur in de Christus Koningkerk te 
Vorden. Het koor komt niet alleen 
met zang, het neemt ook de Brum-
mens voorganger Anton Bos mee. 

Het belooft een bijzondere Vor-
dense viering te worden met een 
Brummens tintje. Iedereen is van 
harte welkom. Na afloop is er (gra-
tis) koffie. 

Veel aandacht voor
natuurlessen
VORDEN - De afgelopen weken 
hebben de leerlingen van de ba-
sisscholen het Hoge en de Dorps-
school uit Vorden weer natuur-
buitenlessen gehad op het land-

goed “Het Hackfort´ in Vorden. 
Nadat de les in het klaslokaal was 
voorbereid werden de kinderen 
buiten door vrijwilligers van de 
IVN verder geschoold.

   

Uitslagen De Snoekbaars

VORDEN - Op 19 mei 2016 is de 
eerste 55+ viswedstrijd gehou-
den in de Berkel te Lochem bij 
geringe deelname werd er slechts 
door twee personen vis gevan-
gen: 1 W.Vreeman 394 gram en 
2 W.Bulten 40 gram. Op 2 juni is 
de tweede viswedstrijd 55+ ge-
houden in de oude Berkel te Bor-

culo, er werd door 8 personen 
aan deelgenomen door dreigend 
om weer is er een 1/2 uur kor-
ter gevist. G. Hiddink ving een 
snoek van 60 cm maar telt niet 
mee voor de uitslag hierbij de 
eerste drie: 1.F.Cornelissen 420 
gram, 2.W.Vreeman 160 gram, 
3.W.Bulten 122 gram.

   

Harbach open jeugdtoernooi

VORDEN - Van 10 tot en met 12 juni 
wordt op het Vordens Tennis Park 
het Harbach open jeugdtoernooi 
georganiseerd. Er doen 55 kinde-
ren van meer dan 10 verschillende 
verenigingen uit de regio mee. De 
kinderen spelen enkel- en dubbel 
wedstrijden in de leeftijdscatego-

rieën 10 t/m 12 jaar, 11 t/m 14 jaar 
en 11 t/m 17 jaar. 

De meeste finales worden op zon-
dag gespeeld en iedereen is tijdens 
het toernooiweekend van harte 
welkom om te komen kijken op 
het Vordens Tennis Park.

   

Zondagmiddagconcert Dorpskerk

VORDEN - Op 12 juni om 15.30 uur 
begint het voorlopig laatste Zon-
dagmiddagconcert voor aanvang 
van het toeristen en/of vakantie-
seizoen. Maar ‘De Vrienden van’ 
gaan vanaf donderdagmiddag 23 
juni weer beginnen met de we-
kelijkse Toeristenconcerten. Dit 
voorlopig laatste Zondagmiddag-
concert wordt door het bekende 
Staffa Trio verzorgd. Een violiste, 
Symone Boerstoel, een klarinet-
tiste, Angela Kreeftmeijer en een 
pianist, Mark Kreeftmeijer. Ze 
hebben hun naam verbonden 
aan Staffa en dus aan Mendels-

sohn die dat bijzondere eiland, 
en met hem vele andere kunste-
naars, meermalen bezocht en 
daar ook zijn beroemde ouver-
ture ‘De Hebriden’ componeerde. 
Staffa behoort tot de Schotse ei-
landengroep de Hebriden aan de 
Schotse Westkust. Het Staffa Trio 
heeft een mooi, licht getint, pro-
gramma. Composities van Mo-
zart, Schumann, Brahms, Schu-
bert (een Schubertiade) en David.
   

 ■ vriendenvande- 
dorpskerkvorden.nl

Geoefende tourrijders tot fietsrecreanten en handbikers deden mee aan de Cycle Tour. 

Foto: PR

Rügen per luxe touringcar
Wegens groot succes organiseert VakantieXperts Hilde Hissink een 
zesdaagse busreis naar Rügen, een schiereiland in Noord-Duitsland. 
De bus vertrekt vanuit Wichmond op 19 september 2016.

Deze reis wordt samen met de Jong Intra Reizen uitgevoerd. Na de bijzonder 
gewaardeerde trips naar de Moezel, Rome, Dresden/Leipzig, Barcelona en 
Andalusië is het nu tijd voor Rügen.

Veel deelnemers hebben zich al aangemeld. Gaat u ook mee? Hilde gaat 
als extra reisleidster mee. Uw reisleiding ter plaatse spreekt Nederlands.
www.vx.nl/hilde

Voor meer info zie advertentie elders in deze krant.

(Advertorial)

De kinderen worden eerst voorbereid en daarna gaan ze het veld/bos  in. Foto: PR
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N316; ontwerp-verkeersbesluit diverse maatregelen 
tussen Doetinchem en Vorden

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn van plan om een verkeersbesluit 

te nemen op de provinciale weg N316 tussen Doetinchem en Vorden, 

kilometer 15,0 – 30,87 in de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst, 

omtrent het  realiseren van diverse maatregelen om de verkeersveiligheid 

van het traject  te verbeteren.

Ter inzage

De tekst van het ontwerp-verkeersbesluit is te vinden op de website van de 

provincie Gelderland (http://www.gelderland.nl/N316-Doetinchem-Vorden).

 

De tekst van het ontwerp-verkeersbesluit is ook te vinden op de website 

van de rijksoverheid (zoek.officielebekendmakingen.nl->Zoek in). U kunt 

zaaknummer 2016-005068 dan als zoekopdracht ingeven.

 

Tevens ligt een kopie van het ontwerp-verkeersbesluit van 2 juni tot en met 

14 juli 2016 ter inzage bij de provincie Gelderland, locatie Marktstate, 

Eusebiusplein 1a, Arnhem, het stadhuis van de gemeente Doetinchem, 

Raadhuisstraat 2, Doetinchem en het gemeentehuis van de gemeente 

Bronckhorst, Elderinkweg 2, Hengelo.

  

Arnhem, 20 mei 2016 – zaaknummer 2016-005068

Gedeputeerde Staten van Gelderland

 



Inschrijven voor     
Vrienden van Medler Live
MEDLER - Stichting Oranjefeest 
Medlertol organiseert het eerste 
weekend van juli haar jaarlijkse 
buurtfeest, dat dit jaar zal plaats 
vinden in- en om restaurant ‘t 
Wapen van het Medler. Zondag 
26 juni wordt al een voorproef-
je genomen met de jaarlijkse 
fietspuzzeltocht van zo’n 20 kilo-
meter voor jong en oud.

Op vrijdagmorgen 1 juli organi-
seert basisschool de Kraanvogel 
de kinderspelen voor al haar leer-
lingen op het terrein van de touw-
trekvereniging. Vrijdagavond zal 
wederom De Vrienden van Medler 
Live plaatsvinden. Op deze avond 
draait alles om het vermaken van 
het publiek, voor zowel jong als 
oud. De avond wordt ingevuld met 
verschillende acts, waarvoor men 
zich nog kan opgeven via info@
medlerfeest.nl. Het publiek be-

paalt uiteindelijk wie de winnaars 
worden van deze avond. Kijk voor 
meer informatie op de website en 
klik op Medler Live. Voor informa-
tie kunt u bellen met 06-22728258.
Zaterdagmiddag 2 juli staan de 
kinderoptocht en de volksspelen 
gepland welke om 13.30 uur door 
burgemeester Marianne Besselink 
geopend zullen worden. Zaterdag-
avond staat het traditionele vogel-
schieten op het programma, waar 
Niels Groot Jebbink zijn titel van 
2015 zal gaan verdedigen. Aan-
sluitend volgt de feestavond met 
medewerking van “de Sleppers”. 
Hoewel het Nederlands elftal niet 
aanwezig is op het EK, zal op beide 
avonden voor de echte voetballief-
hebber de te spelen wedstrijd te 
volgen zijn op een groot scherm.
   

 ■ www.medlerfeest.nl

Zwembad
Het is benauwd. Wanneer ik naar 
buiten loop worden mijn schou-
ders bedekt met een denkbeel-
dig donzen dekbed. Mijn jong-
ste dochter komt oververhit het 
schoolgebouw uit. Ze kijkt ver-
moeid naar me op en gooit haar 
tassen als overtollige ballast voor 
mijn teenslippers neer. De warm-
te onttrekt haar van haar laatste 
beetje energie. Het naderend 
einde van het schooljaar doet de 
rest.

‘s Ochtends vergeet ze me goede-
morgen te wensen. Bij het wek-
ken kreunt ze daarentegen met 
dichte ogen: ‘Ik zit nog in een 
droom.’ De kinderen zijn moe. 
Het is tijd voor de zomer. De wan-
deling van school naar huis lijkt 
op de vierdaagse en thuis roepen 
ze klagerig: ‘Nu wil ik naakt zijn.’ 
Mij best. Het klimaat maakt nu-
disten van mijn kroost en ik vind 
binnenshuis (bijna) alles best.

Zuchtend lopen we ‘s middags 
met de hond naar het bos en bij 
de aanblik van de beek kan mijn 
oudste zich niet meer bedwin-
gen. ‘Mag ik erin? Bij de visdam-
men? Het is niet diep.’ Ze durft 
verder te zwemmen dan de hond 
en ik ben kinderlijk jaloers.

Als ‘s avonds de lucht openbarst 
geef ik ze een klamme afscheids-
kus. Even later laveer ik mijn au-
tootje door smalle bosweggetjes, 
op weg naar weer een bruidspaar 
dat mijn volle agenda bevolkt 
met liefde en verhalen. De regen 
ontneemt me ongeveer alle zicht 
en de bomen doen gevaarlijk aan 
zo tijdens een donderbui. Hoe 
zit het ook alweer? Als de blik-
sem inslaat? Moet ik dan tegen 
de vangrail gaan staan? En tegen 
welke vangrail eigenlijk?

Het is noodweer, maar verderop 
in onze straat voltrekt zich een 

natuurwonder. Daar loopt de la-
ger gelegen wei vol met hemels 
regenwater. Ontstaat een kinder-
herinnering die nooit zal over-
gaan. Het natuurzwembad dat 
zomaar uit de lucht kwam val-
len. Waar de volgende dag zo’n 
25 kinderen in rondspringen en 
elkaar bekogelen met pollen en 
genot.

Op het diepste punt komt het 
water slechts tot de knieën maar 
ze dompelen zich onder in geluk. 
We hebben een zwembad in de 
straat. Ik vind mijzelf, de volgen-
de dag, licht ontroerd terug. 

Hangend over het eikenhouten 
hek van de ondergelopen wei. 
Omdat ik weet dat hier herin-
neringen worden gemaakt. Dit is 
zo’n sleutelmoment. Iets dat je 
nog weet wanneer je terugdenkt 
aan je jeugd.

De dag dat je met de buurtkinde-
ren zwom in het weiland, waarna 
je rook naar stilstaand water 
en paardenstallen. En je met je 
vriendinnetje onder de douche 
dubbel lag om alles dat dat wei-
land tussen je billen had achter-
gelaten. Dat moment van ‘Weet 
je nog? Dat we zwommen in de 
straat?’ Zoals ik nog weet van 
toen die keer dat onze visite niet 
kon komen met Kerst omdat we 
konden schaatsen op de klinkers 
voor het huis.

Ik voel me oud en weemoedig en 
de agenda maakt me moe. Maar 
gelukkig hoef ik het weiland niet 
meer in om te smijten met mod-
der en geluk. Mag ik toekijken 
en jokken dat mijn ogen prikken 
van de zon. Dus ik hang nog even 
krakkemikkig over het krakerige 
hek. Want hier kom ik ongezien 
tot rust, en de rest komt later 
wel. Na mij de zondvloed. (En het 
wasgoed).

Tweede ronde winnaars 
Shell Groot Jebbink Prijzen 
VORDEN - Shell Groot Jebbink be-
staat dit jaar 45 jaar. Om dit te 
vieren geeft het Vordense tank-
station aan de Rondweg 2 iedere 
maand zijn 20 prijzen weg, zoals 
een weekend op pad met een 
oldtimer, een gratis tankbeurt en 
Shell shop tegoedcards. Mirthe 
Kreunen van Shell Groot Jebbink 
en Christiaan Lichtenberg van 
Bosch Car Service Groot Jebbink 
hebben onlangs de winnaars van 
mei geselecteerd.

De 20 winnaars zijn: Dhr./mevr. 
Pestman (1 dag gratis Pak ‘N Bak), 
Ans Arfman (gratis Tankbeurt), 
Dhr. van den Berg (weekend weg 
met onze oldtimer), Dhr. M Hors-
tman, Dhr./mevr. M. Pees, Dhr./
mevr. Bolt, Dorien Arends, Dhr. M. 
Beune (allen 5 euro shop tegoed).

Marice J Metselaar, Chris van Dijk, 
Dhr./mevr. A.P. van Weusveen, 
Maarten v/d Wijgerd, Gerard Wie-
cherink, Dhr./mevr. G. Douma 
(allen Koffie card), Dick Boers-
toel (reconditioneringsbeurt voor 
de auto). Dhr./mevr. AJB Seuters, 
Netty Noorhorst (beiden Shell 
reinigingspakket) en Dhr./mevr. 
Kaarsmaker, Dhr. mevr. Groot 

Roessink (beiden LEGO pakket), 
Dhr./mevr. HJ Dijkman (set Bosch 
ruitenwisserbladen).

Derde ronde van start
De derde ronde van het Prijzen 
Festijn is inmiddels alweer van 
start. Meedoen is gratis en simpel: 
iedereen die tankt bij Shell Groot 
Jebbink wordt uitgenodigd om de 

tankbon - voorzien van naam, te-
lefoonnummer en e-mailadres - in 
de actiebus te stoppen.

Maandelijks worden uit de bus 
de winnaars getrokken van de 20 
prijzen. En dat zes maanden lang 
(april, mei, juni & september, ok-
tober, november), dus 120 keer 
kans op een prijs.

VORDEN - Op 17 juni is er de 
mogelijkheid om mee te doen 
aan een prachtige 5 kilometer 
run over wegen en paden (geen 
wortels) achter het zwembad. 
Een (zelf meegenomen) hoofd-
lamp op en met sfeerverlichting 
onderweg. Er wordt gestart om 
22:02 als de zon onder gaat (dit 
jaar nog zonder tijdregistratie, 
maar wel met een klok.) Start-
nummers zijn voor zes euro 
(inclusief drankje en zwem-
men) te koop bij de kassa van 
het zwembad (tot een half uur 
voor de start). Na afloop kan er 
nog een duik genomen worden 
en kan iedereen de douches 
gebruiken. Deelnemers dienen 
minimaal 12 jaar oud te zijn. 
Tot ziens bij de Nightrun van ‘In 
de Dennen’.

Stem via Coöperatiefonds
Stichting Zwem- en recreatiebad 
In de Dennen heeft een aanvraag 
ingediend bij het Rabobank Coö-
peratiefonds voor het opknappen 
van de midgetgolfbaan. De huidige 

midgetgolfbaan schreeuwt om on-
derhoud en de meer dan dertig jaar 
oude platen bevatten asbest. Mede 
daardoor staat het hoog op de lijst 
van het team van In de Dennen. 

Leden van de Rabobank Noord- en 
Oost-Achterhoek kunnen t/m 13 
juni 2016 op www.stemophetcoo-
peratiefonds.nl door te zoeken op 
“Dennen” hun stem uitbrengen.

Doe mee aan de Midsummernightrun

Neem je eigen verlichting mee. Foto: PR

Mirthe Kreunen van Shell Groot Jebbink en Christiaan Lichtenberg van Bosch Car Service 

Groot Jebbink hebben onlangs de winnaars van mei geselecteerd. Foto: PR

Dash sluit seizoen af met avondje uit 
bij sponsor

VORDEN - Afgelopen zondag heeft 
Dash Dames 1 het seizoen afge-
sloten met een avondje uit bij 
sponsor Grand Bistro de Roton-
de in Vorden.

Dit werd een speciaal etentje 
doordat het team een paar weken 
geleden een ontzettend mooi doel 
heeft bereikt: promotie naar de 
eerste divisie! Als klap op de vuur-
pijl werd het driegangenmenu 
aangeboden door Wendie en Tho-
mas, want dit is toch een heel bij-
zonder moment voor Dash, maar 
ook voor de sponsoren.

Al met al was het een gezellige 
en geslaagde avond en het team 
hoopt u allen te zien bij de wed-
strijden na de zomerstop.Dash Dames 1 genoot van het driegangenmenu bij de Rotonde. Foto: PR

EvaSchuurman
Column
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BRANDENBARG V.O.F.

Halseweg 38 • 7021 HX Zelhem • tel.: 0314-622267 • fax: 0314-620066

HAARDEN, SCHOUWEN EN SCHOORSTEENTECHNIEK

• Duurzaam schilderwerk
• Behangen
• Winterschilder korting

www.schildersbedrijfzutphen.nl   |   0575 545 601

Uw kunstgebit verdient een 
erkend specialist

0575 - 46 44 33 www.tppriefel.nl
Hoetinkhof 1a 7251 XM  Vorden

Reparaties snel en vakkundig
uitgevoerd óók in het weekend

Gratis controle

Op afspraak bezoek ik u thuis

Géén verwijzing tandarts nodig

Vooraf prijsopgaaf op basis van uw wensen

Contacten met alle zorgverzekeraars

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

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

Maandaanbieding 
:

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

GROOT
GRATIS
PAKKET

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

Nu bij een Hobby 2016
een groot pakket met 

veel gratis extra’s!

12 JUNI KOOPZONDAG • 10.00 - 17.00 uur.
ZONDAG 12 JUNI CARAVAN- EN VOUWWAGENDAG | Kom gezellig langs voor o.a: vouwwagen demonstratie, advies en info 
over movers, live cooking demo op de Outdoorbraai en een ballonnenclown. Kijk op www.obelink.nl
voor alle informatie of volg ons op Facebook.

Outdoor Feelings Paris
Set: 2 fauteuils, 1 bank en een
tafel. Incl. kussens. Advies 699.-

MEGADEAL! 

199.-

Vanaf 

299.-

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

MEGADEAL! 

499.-

RÜGEN per luxe touringcar
Wegens groot succes organiseert 

VakantieXperts mobiel Hilde Hissink een 
6-daagse busreis naar Rügen, een schiereiland 

in Noord-Duitsland. 
De bus vertrekt vanuit Wichmond 

op 19 september 2016.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen of 
u aanmelden bij:

Hilde Hissink
www.vx.nl/hilde 
h.hissink@vx.nl 
(0575) 560 886

KNALLER VAN DEZE WEEK:
ASPERGES ......................................500 gram vanaf 1.25
Sappige SINAASAPPELEN   ............ 10 voor 1.99
Nieuwe oogst Frieslander aardappelen
volop heerlijke kersen, watermeloen, 
wilde perziken. 

GARRITSEN Kruisbrinkseweg 7, Toldijk. Tel. 0575-451361
WWW.DEKRUISBRINK.NL

Let op! Woensdagmiddag gesloten. Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen 
na 300 meter links. Volg ons op Facebook voor alle activiteiten en actie’s!

KADOTIP!!
Doe het met een

streekproductenpakket!

VOLOP AARDBEIEN VAN DE KOUDE 
GROND, DE LEKKERSTE UIT DE 

ACHTERHOEK. 

Deze week maken wij extra veel:

APPELFLEUREN

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

www.jolinkbanket.nl
/banketbakkerijjolink

voor 5.95van7.35

Heerlijk boterdeeg
 met appeltjes, abrikoosjes en 

bitterkoekjes spijs.

Achterhoek Kiosk 

Vrijwilligers deden in Beltrum mee aan 

de landelijke schoonmaakdag. B  7

ProWonen koopt huizen voor statushouders

Geen tijdelijke 
woningen voor 
vluchtelingen
BERKELLAND - Er komen voorlo-

pig geen tijdelijke woningen voor 

vluchtelingen met een verblijfs-

vergunning (statushouders) in 

Berkelland. De tijdelijke wonin-

gen zijn voorlopig niet nodig, om-

dat ProWonen kans ziet om haar 

woningbezit op korte termijn uit te 

breiden door de aankoop van vol-

doende (koop)woningen gespreid 

over Berkelland. De woningen 

worden zo veel mogelijk aange-

kocht volgens de afgesproken ver-

deling over de vijf kernen. Met die 

aankoop en de vrijkomende huur-

woningen lukt het de gemeente 

om in Berkelland aan de taakstel-

ling voor 2016 te voldoen. Voor 35 

van de 81 statushouders die in de 

eerste helft van dit jaar gehuisvest 

moeten worden is al een huurwo-

ning beschikbaar gekomen.

Uit diverse scenario’s leek plaat-

sing van tijdelijke woningen in 

Berkelland in januari de beste 

(korte termijn)oplossing voor het 

behalen van de taakstelling in Ber-

kelland. Door nieuwe informatie 

en gesprekken met inwoners van 

de beoogde locaties, makelaars 

en leveranciers van tijdelijke wo-

ningen komt ProWonen nu echter 

tot een ander inzicht en kiezen zij 

voorlopig voor de aankoop van be-

staande woningen. Burgemeester 

Joost van Oostrum: “We hebben 

goed geluisterd op de bewoners-

bijeenkomsten en de aangedragen 

alternatieven goed onderzocht.” 

Directeur Henk Meulenkamp van 

ProWonen: “Op de lange termijn 

blijkt het financieel gezien toch 

voordeliger om bestaande wo-

ningen aan te kopen. Ook creëren 

we hiermee doorstroming op de 

(koop)woningmarkt in Berkel-

land. Daarbij verwachten we een 

betere spreiding en hiermee kans 

op een goede integratie voor men-

sen die nog moeten wennen aan 

het leven in ons land.”

“De vraag naar sociale huurwo-

ningen neemt snel toe. ProWonen 

vindt het hierbij belangrijk dat de 

wachtlijsten voor sociale huurwo-

ningen stabiel blijven en niet te 

snel toenemen. Op lange termijn 

verwachten we echter krimp van 

bevolking in de Achterhoek en 

zijn er dus ook minder woningen 

nodig. Toevoegen van woningen 

staat daarom zeker niet als eerste 

op ons lijstje en gaat de voorkeur 

uit naar tijdelijke woningen”, aldus 

Henk Meulenkamp. “Het blijft een 

lastige beslissing, maar als je alle 

voor- en nadelen nu naast elkaar 

legt, dan is dit op dit moment de 

beste oplossing voor iedereen. Wij 

voelen ons verantwoordelijk om 

vraag en aanbod in balans te hou-

den.”

Het plaatsen van tijdelijke wonin-

gen op de aangewezen locaties 

in Berkelland blijft een toekom-

stige optie. We blijven in gesprek 

om initiatieven uit bijvoorbeeld 

Beltrum en Neede met woningen 

uit de particuliere markt op haal-

baarheid te onderzoeken. Ook in 

Ruurlo blijven we in gesprek met 

The Joyriders om op de gekozen 

locatie fietscrossbaan mogelijk te 

maken.
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Crescendo geeft 

donateursconcert

NEEDE - Muziekvereniging Cres-

cendo Neede geeft zaterdag 2 april 

haar donateursconcert bij café res-

taurant de Olde Mölle in Neede. 

Aanvang 19.30 uur. Dit concert, 

dat door de hele vereniging ver-

zorgd wordt, begint om 19.30 uur. 

Voor donateurs is dit concert op 

vertoon van hun donateurskaart 

vrij toegankelijk, voor twee perso-

nen. Niet donateurs betalen 5 euro 

entree. Kinderen tot 12 jaar gratis 

toegang. Ook het Needs Koor ‘Tra-

nen met Tuite’n’ verleent mede-

werking. Het thema deze avond is: 

“Er was eens…” Opbrengst is voor 

de clubkas.

   

Zilver voor Dewi 

Ouwendijk

EIBERGEN - Odival gym heeft zon-

dag 20 maart met twee turnsters 

mee gedaan aan de derde voor-

rondes in de vierde divisie. De 

wedstrijden werden gehouden in 

de turnhal van Winterswijk. Dewi 

Ouwendijk turnde in de categorie 

instap D1 een goeie wedstrijd, op 

sprong behaalde ze 13,675 punten 

brug 12,400 punten balk 13,200 en 

op de vloer 12,850 punten in totaal 

leverde dit 52,125 punten op en 

dit was genoeg voor een tweede 

plaats. Demi Weerkamp kwam uit 

in de categorie pupil 1 D1 in een 

sterk deelnemers veld wist ze een 

mooie vijfde plaats te halen met 

een punten totaal van 52,925.

   

Podiumplek voor 

Yapton
EIBERGEN - Afgelopen zondag wer-

den de 2e Open Aaltense Kampi-

oenschappen Dynamic Tennis 

gespeeld in Dinxperlo. BC Yapton 

had 3 deelnemers in het toernooi. 

In de C-klasse wist Leo Buitink 

met goed spel de finale te bereiken 

maar moest daarin, in 3 sets, zijn 

meerdere erkennen in Wout Klan-

derman van Litac. In de D klasse 

verdedigden de jeugdige broers 

Tigo en Jasper van Amerongen 

de Eibergse eer. Allebei als poule-

winnaar de kwartfinales in. Jasper 

verloor en eindigde als 5e in de 

eindstand, Tigo reikte tot de finale 

maar moest daarin de winst laten 

aan Herwin Navis uit Lintelo. 

Brug onder N18

In het kader van het project 

‘Beleef de Berkel’ is een betere 

verbinding tussen het centrum 

van Eibergen en de historische 

plek aan de Berkel tot stand 

gebracht. Wandelaars kunnen 

langs de kade over een beton-

nen pad onder de brug door 

aan de andere kant van de 

N18.

B  5 
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Beeldengroep 

terug in NH kerk

NEEDE - Zaterdag vond in de NH 

kerk in Neede een bijzondere 

gebeurtenis plaats. In het por-

taal van de klokkentoren werd 

de gerestaureerde beeldengroep 

onthuld. Het grootste werk is een 

Piëta, het beeldt Maria uit met 

het ontzielde lichaam van Chris-

tus op haar schoot. De ander 

sculpturen betreffen Christus op 

de koude steen, met handen ge-

bonden, wachtend op zijn vonnis 

en een fragment van een sacra-

mentshuisje. De beelden prijken, 

goed beschermd, mooi verlicht in 

volle glorie in een van kunststof 

glas gebouwde box. Neede heeft 

met dit eeuwenoude 15e eeuwse 

kunst-historisch erfgoed iets bij-

zonders in handen.

   

 ■ Lees verder op pagina 3

22 maart 2016  

riooltechniek bv plastics bv

AFVOER 
VERSTOPT?

Bel: 0544 - 464011

www.tevogt.nl

2e PAASDAG 28 maart geopend
Stationsweg 18  Terborg    WWW.MARON.NL(goede vrijdag open tot 18:00 en 1e paasdag gesloten)

2e PAASDAG

KOOPZONDAG

al vanaf 11 uur!

           

Dinsdag

Jaargang 52

Nederlands Kampioen Vivian Schiphorst 

is trots op haar behaalde resultaat met 

pony Miss Morning Quality. Foto: Richelle 

Kroesen

Vivian Schiphorst Nederlands Kampioen

Gouden combinatie met Miss Morning Quality

ERMELO/TOLDIJK - Vivian Schiphorst behaalde samen met haar pony 

Miss Morning Quality op zaterdag 19 maart het Nederlands Kam-

pioenschap in de klasse L springen, categorie C. Vivian Schiphorst, 

lid van Rijvereniging en Ponyclub Gorssel-Zutphen, wist foutloos te 

blijven in het basisparcours en plaatste zich daarmee, tezamen met 

twaalf andere combinaties, voor de beslissende barrage. Tijdens deze 

barrage wist Vivian haar concurrentie voor te blijven en de titel in de 

wacht te slepen!

Op 6 februari bemachtigde de 

twaalfjarige amazone uit Toldijk 

op de Regiokampioenschappen 

Gelderland/Flevoland een ticket 

voor de Nederlandse Kampioen-

schappen op 19 maart in Ermelo. 

Slechts twintig combinaties uit 

heel Nederland mogen daar van 

start gaan.

In het basisparcours wist Vivian 

haar pony vakkundig rond te stu-

ren en zich daarmee te plaatsen 

voor de bloedstollende barrage. 

De combinaties voor haar beten 

zich allemaal stuk op de barrage 

en wisten de lei niet schoon te 

houden. Halverwege deze alles-

beslissende barrage moest Vivian 

van start gaan. Samen met haar 

springinstructrice Nicole Kroesen 

waren de tactiek en de te rijden lij-

nen doorgesproken en wist Vivian 

wat haar te doen stond. Na een 

scherp gereden barrage, eindigde 

de combinatie foutloos en in een 

snelle tijd door de finish en ston-

den ze in de tussenstand ineens 

bovenaan!

Toen begonnen de zenuwen pas 

echt te komen, niet alleen voor Vi-

vian maar ook voor haar fans, die 

niet alleen in grote getale waren 

afgereisd naar Ermelo, maar ook 

thuis live mee konden kijken via 

Clipmyhorse TV. Stuk voor stuk 

beten de navolgende combinaties 

zich vast in de te kloppen tijd. Vi-

vian was echter al zo blij met haar 

verreden barrage ronde, dat het 

haar eigenlijk niet eens uitmaakte 

of ze de titel zou pakken; ze was 

dik tevreden. Toen echter bleek 

dat ook de laatste combinatie er 

niet in geslaagd was haar te ver-

slaan, was Vivian uiteraard hele-

maal door het dolle heen met het 

behalen van de nationale titel.

Tijdens de afsluitende ceremonie 

en ereronde werden Vivian en 

Miss Morning Quality uiteraard 

beloond door haar uitbundige 

fans op de tribune met een over-

weldigend applaus. “Heel cool dit, 

en gelukkig had ze vandaag geen 

fratsen!” lachte Vivian na afloop 

van de huldiging.

 

Marise den Bakker 

uit Voice Kids

HILVERSUM/BAAK - Vrijdagavond 

18 maart stonden de Voice Kids 

Battles van team Ilse op het pro-

gramma. De laatste battle van de 

avond was met Esmée, Maya en 

Marise den Bakker .

Marise vindt het natuurlijk jammer 

dat zij niet door is naar de liveshow. 

“Helaas is dit avontuur hier gestopt. 

Wat heb ik een super toffe ervaring 

gehad en wat heb ik veel geleerd!”, 

schrijft ze op haar Facebookpagina. 

“Zo veel leuke mensen ontmoet en 

ook heel erg trots op Maya en Es-

mée, dat we zo’n goede battle heb-

ben neergezet! Deze ervaringen 

kan ik zeker gebruiken bij Rabo on 

Stage, Amzaf in Arnhem en bevrij-

dingspop Zutphen enzovoort. Ik 

wil iedereen bedanken voor alle 

leuke reacties en support die jullie 

mij hebben gegeven.”

Handbal 
competitie 
loopt ten einde

Handbalvereniging SV Quintus 

heeft nog drie weekenden te 

gaan tot het einde van de com-

petitie. Vrijdag 29 april spelen 

de Dames Recreanten de laat-

ste wedstrijd van het Quintue-

seizoen.
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

Hengelo Gld 0575 462359 - Vorden 0575 555733 - Zelhem 0314 624215

www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

Onze openingstijden rond Pasen: Vrijdag 25 maart

Zaterdag 26 maart

 Paasdag

 Paasdag

08.00 - 19.00 uur

08.00 - 20.00 uur

  NETOLSEG 
12.00 - 18.00 uur

 Jumbo Hollak , Zelhem, 

1e

2e

Openingstijden: Ma - wo 8.00 - 20.00 | do - vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | 1e+2e Paasdag gesloten 

Eland | Raadhuisstraat 53 | Hengelo (Gld) | 

   keew ni gidleG
(zondag 20 maart t/m zaterdag 26 maart)  

Grolsch Pils pijpje Fles 720 CL

 
  

14.95

9.99

GENIET, MAAR DRINK MET MATE.

Openingstijden: Ma - wo 8.00 - 20.00 | do - vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 

Vrijdag 25 maart Goede Vrijdag om 19.00 uur gesloten | 1e+2e Paasdag gesloten

Stationsweg 18  Terborg    WWW.MARON.NL(goede vrijdag open tot 18:00 en 1e paasdag gesloten)

2e PAASDAG

KOOPZONDAG

al vanaf 11 uur!

Woonboulevard Doetinchem

6e STOEL 
GRATIS!

Deze actie geldt voor onze 

gehele stoelencollectie 

t/m 2e paasdag!

MOOIER WONEN 

VOOR MINDER GELD!

2e PAASDAG 
KOOPZONDAG

 www.contact.nl

 @ContactMidden

 /ContactHengeloSteenderenAltijd op de hoogte zijn

van het lokale nieuws?

Dinsdag

Jaargang 49
Tijdelijk directeur van Het Plein houdt zich bezig met de grote problematiek  die aan het licht is gekomen. B  3

Waterwerk gereed en opening Stadsdiagonaal
ZUTPHEN - Deze week is het waterwerk op de Overwelving gereed en in 

de loop van volgende week gaan de kleine fonteintjes spuiten. Hiermee 

is de Stadsdiagonaal helemaal af: het gebied vanaf de Kostverlorentun-

nel via Basseroord, Nieuwstad, Overwelving en Pelikaanstraat richting 

Martinetsingel. De officiële opening is op zaterdag 23 april vanaf 11.00 

uur.

“Met de Stadsdiagonaal leggen we de verbinding tussen Noorderha-ven en de oude binnenstad”, zegt verantwoordelijk wethouder Oege Bosch. “De herinrichting van de wegen en pleinen heeft gezorgd voor een mooi ‘fietslint’ vanaf de fietstunnel Kostverloren via de Oude Wand en de Bornhovestraat naar het centrum. En de nieuwe 

inrichting is niet alleen mooi om te zien: aantrekkelijke pleinen en straten geven de stad ook een economische impuls.” Binnen de Stadsdiagonaal krijgen fietsers ruim baan. Zo zijn er in totaal maar liefst 95 ‘fietsnietjes’ geplaatst. Hiermee is het aantal beugels om je fiets te stallen in dit gebied meer dan verdubbeld. Daarnaast zijn er 

op de Overwelving 2 oplaadpalen voor in totaal 8 elektrische fietsen en 1 op de Pelikaanstraat voor 4 fietsen. Ook prettig voor fietsers én wandelaars zijn de vele plekjes om even lekker te zitten. Op de Over-welving kun je dan zelfs meteen je mobiele telefoon en laptop opla-den via de usb-paal.

Officiële openingDe officiële opening van de Stads-diagonaal is op zaterdag 23 april om 11.30 uur. “Dit doen we samen met een dansgroep van Mars Ben-tum Dans & Theaterschool”, vertelt Oege Bosch. “Iedereen is dan van 

harte welkom bij het waterwerk op de Overwelving. Daarna is er tot 16.00 uur van alles te doen in het gebied van de Stadsdiagonaal.
Zo is er een bijzondere straatthe-ateract, geeft de brandweer een demonstratie en zijn er snelteke-naars aan het werk. Voor de kin-deren staat er een springkussen op de Mosmarkt. 

Met deze gezellige middag willen we de bewoners en ondernemers van het gebied bedanken voor hun medewerking en begrip tijdens de werkzaamheden!”

   

VVV weer terug in ZutphenZUTPHEN - Vanaf vrijdagmiddag 25 maart opent in Zutphen officieel 

een VVV. Het Toeristisch Informatie Punt (TIP) aan de Houtmarkt 75 

in Zutphen wordt omgevormd tot het landelijke bekende VVV. Daar-

naast zal de nieuwe website www.InZutphen.nl gelanceerd worden, 

introduceert Zutphen Promotie vernieuwde routekaarten voor his-

torische stadswandelingen én is men bezig met de ontwikkeling van 

arrangementen waar de Wijnhuistoren en de Berkelruïne onderdeel 

van uit zullen maken.

Door Bernadet te Velthuis

“We willen de uitstraling en huis-stijl van de VVV goed uitrollen, daarom hebben we de volledige inrichting van het pand op de schop genomen”, vertelt Mark Schuitemaker van Stichting Zut-phen Promotie. Zo zijn in samen-werking met stagiaires van de Anna Flokstraschool prachtige houten meubels gemaakt, de balie en in-gangsdeuren zijn beplakt met een animatieafbeelding met het her-kenbare stadsgezicht van Zutphen én de muur achter de balie heeft een blauwe ‘VVV kleur’ gekregen. Terwijl Henriëtte van Noord in het pand druk is om orde in de chaos te scheppen, vertelt Schuitemaker over de diverse aanpassingen en 

promotiematerialen, waaronder de bijna 4 meter lange beachvlaggen ‘Tourist Information’ die de bui-tenzijde van het pand zullen sieren.Samen met de twintig vrijwilligers zijn zij deze week aan het werk om alles op tijd klaar te krijgen voor de opening. “Dat gaat lukken, 100% zeker”, zegt Schuitemaker zonder twijfel. Voordelen van een VVV li-centie zijn onder andere de lande-lijke bekendheid, het inkoopvoor-deel en het feit dat men onderdeel uitmaakt van de landelijke VVV da-tabase, met informatie over onder andere evenementen, overnach-tingen en monumenten. Dit laatste heeft Stichting Zutphen Promotie de laatste maanden flink bezig ge-houden. Men is druk bezig geweest een zo compleet mogelijk beeld 

van de gebouwen en monumen-ten in te voeren in de database. Mocht u over informatie of foto’s beschikken die een aanvulling kunnen zijn op de database, dan is dit van harte welkom. De informa-tie uit de databases zal vanaf eind deze week ook beschikbaar via de VVV app.

Toeristenseizoen en activiteitenDe officiële opening van de VVV en tevens de aftrap van het toeris-tenseizoen zal vrijdagmiddag 25 

maart verzorgd worden door wet-houder Oege Bosch in het bijzijn van de bestuursleden van Stich-ting Zutphen Promotie. Daarnaast worden de eerste routekaarten geïntroduceerd, stadswandelin-gen die in samenwerking met het Gilde Zutphen tot stand zijn geko-men. Uiteindelijk is het doel om tenminste tien routes met diverse thema’s te ontwikkelen.

Tot slot is men voor de arrange-menten druk in gesprek met di-verse partijen, waaronder het Ca-rillon van de Wijnhuistoren en de gemeente over openstelling van de Wijnhuistoren (hierover bin-nenkort meer in het Contact).   

 ■ www.InZutphen.nl

 

Noodopvang vluchtelingen loopt behoorlijke vertraging op
WARNSVELD - Wat de noodop-vanglocatie op het GGNet-ter-rein in Warnsveld betreft, zit wethouder Annelies de Jonge behoorlijk met de handen in het haar. Zutphen is er klaar voor om ongeveer vierhonderd vluchtelingen te ontvangen, maar het Centraal Orgaan Op-vang Asielzoekers blijkt ernstig achter de feiten aan te lopen.

Het gebouw De Mate waar twee-honderd vluchtelingen gehuis-vest zouden worden, is nog steeds niet vrijgegeven voor verbouwing en de omgevingsvergunning om twee woonunits te mogen plaatsen op het terrein nog niet aangevraagd. “We vragen bijna dagelijks bij het COA hoe het er-mee staat, maar naar de oorzaak van de vertraging kunnen we al-leen maar gissen. Capaciteits-problemen vermoeden we, maar die lijken maar niet opgelost te worden.” De wethouder vluchte-lingenzaken vindt de vertraging ronduit vervelend omdat de om-wonenden zelf nooit gevraagd hebben om zo’n tijdelijke locatie, maar wel hun medewerking heb-ben verleend om de komst van de vluchtelingen mogelijk te maken. Nu geeft het COA niet thuis.
De bestuursovereenkomst die is opgesteld tussen gemeente, GG-Net en het COA is ondertekend door GGNet, maar is vooralsnog blijven liggen bij het COA en daarmee is dus een van de eer-ste formaliteiten nog niet eens afgerond. Plan is om tweehon-derd vluchtelingen in De Mate te plaatsen en tweehonderd in een tweetal tijdelijke units. “Het begint erop te lijken dat het nog maar één woonunit betreft, maar concreet kan ik daar nog niet in zijn.” Vooral onduidelijkheid dus tijdens de informatiebijeenkomst voor omwonenden, donderdag-avond 24 maart. Vervelend voor de De Jonge, vervelend voor de omwonenden, maar ook voor wie zich heeft ingezet om tijdig on-derwijs te kunnen bieden in de witte vleugel aan de kinderen die gaan komen. “Als gemeente lopen we daarmee een behoorlijk finan-cieel risico”, verzucht De Jonge. Enige hoop sprak ze overigens uit naar de nieuwe projectcoördina-tor die op de tijdelijke opvanglo-catie in Warnsveld is gezet.

Ladies’ Circle doneert cheque van 3500 euro
Ladies’ Circle Zutphen doneert de opbrengst van de jaarlijkse actie aan WALHALLAb De Kruit-toren in Zutphen, een cheque van maar liefst 3500 euro. 

B  7
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KVZ klaar voor  de lentezon
ZUTPHEN - Afgelopen woensdag zijn de vrijwillige VUT-ters van korfbalvereniging KVZ onder des-kundige begeleiding gestart met het plaatsen van 80 zonnepane-len op het dak van de eigen kanti-ne aan de Laan naar Eme. De ver-wachting is dat de panelen zo’n 20.000 kW elektriciteit op gaan wekken, wat voldoende is om op termijn volledig in de eigen elek-triciteitsbehoefte te voorzien. Op zaterdag 19 maart is de klus afge-rond en liggen de panelen klaar voor gebruik. Op tijd voor het veldseizoen, dat volgende week zaterdag van start gaat met het Oranjetoernooi voor Junioren.

Foto: Vrijwilligers van de VUT-ploeg helpen bij het plaatsen van de panelen. Foto: PR   
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Lenselink

Donderdag

Jaargang 33

De jeugd van Litac heeft de koppositie 

overgenomen en is daarmee zeker van 

de play-offs om de landstitel. B  27

Kritiek op vele geld richting MFA Vragender

VRAGENDER - Tijdens de laatste 

raadscommissievergadering van 

de gemeente Oost Gelre werd uit 

diverse hoeken van de politiek kri-

tiek geuit over de kruiwagens vol 

gemeenschapsgeld, die richting de 

Vragender Bult gaan. De kritiek van 

verschillende raadsfracties richtte 

zich tevens op de regiefunctie van 

de gemeente. Zelfs viel te bespeu-

ren dat men zich afvraagt of Vra-

gender een voorkeursbehandeling 

krijgt ten opzichte van de overige 

kleine kernen.

Door Theo Huijskes

De aanleiding voor deze conster-

natie is het collegevoorstel om nog 

eens € 54.000 beschikbaar te stel-

len voor het bekostigen van nieuwe 

verbouwingsplannen, die gericht 

zijn op het ‘WMO-proof’ maken 

van de MFA. De verbouwing dient 

als resultaat te hebben dat ook de 

Ouderensoos, nu nog gehuisvest in 

het gebouw van de Vragender ten-

nisvereniging, vanaf 1 juli haar acti-

viteiten in de MFA kan ontplooien.

Alfred Wopereis (VVD) en Carolien 

Sonderen stelden zich kritisch op. 

Wopereis: “Andere kernen heb-

ben er last van hoe Vragender met 

gemeenschapsgeld omgaat.” Son-

deren: “Wordt hier wel het juiste 

maatwerk geleverd in vergelijking 

met de overige kleine kernen?”

Daarnaast was het PvdA’er Peter 

Baks, die stelde te hopen dat het 

hier om de laatste kruiwagen met 

geld gaat, die koers zet richting Vra-

gender. Verder attendeerde VVD’er 

Kees Porskamp het college van 

B&W er nog eens op dat het drie 

jaar geleden is dat de gemeente 

de regie zou gaan voeren over dit, 

in het recente verleden op onder-

delen niet erg geslaagde mislukte, 

project.

Verantwoordelijk portefeuillehou-

der Jos Hoenderboom gaf in zijn 

antwoord aan dat de tijdsdruk 

vanwege de komst van de Oude-

rensoos als een soort katalysator 

werkt. “Bij de in 2011 genomen 

besluiten in het kader van het 

multifunctioneel maken van het 

gebouw, zijn helaas niet alle voor-

zieningen meegenomen, die nodig 

zijn voor het ‘WMO-proof’ (Er voor 

zorgen dat ook alle doelgroepen 

uit de Wet Maatschappelijk Onder-

steuning (WMO), zoals ouderen en 

mensen met een beperking, ervan 

gebruik kunnen maken; red.) ma-

ken. Daarom hanteren wij nu het 

motto ‘Beter laat dan nooit’ bij het 

aanbrengen van voorzieningen die 

beslist noodzakelijk zijn. De in-

loopvoorziening moet immers voor 

iedereen toegankelijk zijn, dus ook 

voor mensen met een lichamelijke 

beperking.”

Hoenderboom erkent dat er gedu-

rende het gehele traject fouten zijn 

gemaakt. “Maar vergeet niet dat het 

MFA in Vragender een voorloper 

was van alle dergelijke accommo-

daties in Oost Gelre. Als gemeente 

hebben wij daarom in alle opzich-

ten geleerd van dit project. Boven-

dien mag niet vergeten worden dat 

er op de inzet en betrokkenheid 

van de gemeenschap uit Vragender 

geen enkele op- of aanmerking kan 

worden gemaakt. Ook de aanpak 

van de huidige problematiek gaat 

men niet uit de weg.” Ondanks de 

reacties van de wethouder, liet de 

OOG-fractie bij monde van Caro-

lien Sonderen weten nog geen toe-

stemming te geven voor het krediet 

en het voorstel als bespreekpunt te-

rug te willen zien op de agenda van 

de raadsvergadering van 29 maart. 

 

Inzameling van 

kleding voor 

Johanneskerk

LICHTENVOORDE - Zaterdagmor-

gen 27 februari houdt de kleding-

commissie de maandelijkse kle-

dinginzameling.

De deur van de Ni’je Whemerhof, 

Rentenierstraat 20 staat dan open 

voor het afleveren van kleding 

en schoeisel, schoon en in goede 

staat. Wie niet in staat is, zelf de 

kleding en/of het schoeisel te 

brengen, kan bellen met de orga-

nisatoren.

Zie hiervoor het Keitje. De Ren-

tenierstraat is vanaf de Dijkstraat 

bereikbaar.

   

Opbrengst 

Jantje Beton in 

Vragender

VRAGENDER - De speeltuin in Vra-

gender heeft weer gelopen voor de 

collecte van Jantje Beton.

De helft van de opbrengst is be-

stemd voor de speeltuin. De op-

brengst dit jaar is 554 euro.

De club bedankt de gulle gevers en 

de collectanten.   

 

Mattheüs 
Passion bij 
Paaspop 
Klassiek
In de Zieuwentse Werenfridus-

kerk wordt op Goede Vrijdag 

de Mattheüs Passion uitge-

voerd. 
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Leerlingen 

enthousiast over 

Boomfeestdag

LICHTENVOORDE - Woensdag 16 

maart was het voor de zestigste 

keer Boomfeestdag in Neder-

land. Stichting Nationale Boom-

feestdag en gemeente Oost-Gel-

re organiseerden deze dag voor 

de leerlingen van de Frans ten 

Boschschool. Samen met wet-

houder Marieke Frank beplant-

ten de kinderen een strook van 

800 m² aan de Aaltenseweg in 

Lichtenvoorde.

Door Eline Rutgers

De leerlingen van groep 8 begon-

nen ‘s ochtends vroeg op hun 

eigen school al met het planten 

van vijftien krentenbomen op het 

schoolplein.
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AFVOER 
VERSTOPT?

Bel: 0544 - 464011

www.tevogt.nlVANA

FORMIDO VERRUIMT 

OPENINGSTIJDEN!
MAANDAG T/M VRIJDAG 

09.00 � 20.00 UUR.

ZATERDAG 09.00 � 17.00 UUR.

VANAF 1 FEBRUARI

GroenRijk_Groenlo wk6 - 104x50 fc Groenlose Gids

GroenRijk Groenlo

A.S. ZONDAG OPEN

VAN 11.00 TOT 17.00 UUR
Stationsweg 18  Terborg    WWW.MARON.NL(goede vrijdag open tot 18:00 en 1e paasdag gesloten)

2e PAASDAG

KOOPZONDAG

al vanaf 11 uur!Doetinchem

Woonboulevard Doetinchem

6e STOEL 
GRATIS

Deze actie geldt voor onze 

gehele stoelencollectie!

MOOIER WONEN 

VOOR MINDER GELD!

Woensdag

Jaargang 76
Eerste Gezondheids Event in De Bron is volgens organisatoren zeker niet het laatste. B  9

Topbezetting voor Marveldtoernooi
GROENLO - Ondanks dat het door de jaren heen een gewoonte 

dreigt te worden, beleefden de vele aanwezigen in het Sportcafé 

op het sportpark Den Elshof in Groenlo afgelopen zaterdagmiddag 

weer enkele spannende minuten. De aanleiding daarvoor vormde 

de bekendmaking van het deelnemersveld van de 27e editie van 

het onder de paraplu van sv Grol georganiseerde Internationaal 

Marveldtoernooi. Het jeugdtoernooi voor de C-jeugd, dat zowel 

nationaal als internationaal grote bekendheid en populariteit geniet, 

vindt dit jaar plaats op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 mei.Door Theo Huijskes

Het lukte voorzitter Marco Frank van de organisatiecommissie om de spanning in het clubhuis van de Groenlose voetbalclub op te voeren. Naast een terugblik op het toernooi in 2015, ging Frank in op de editie van dit jaar, alvo-rens de bezetting van het toernooi te onthullen. Hij kon melden dat de financiële situatie van de com-missie gezond is, en dat de reser-ves zelfs nog een beetje konden 

worden uitgebreid. “Het toernooi wordt door geheel Groenlo en om-geving en in het bijzonder door de club zelf op handen gedragen. Dit komt alleen al tot uiting door de in totaal 250 vrijwilligers, die de handen uit de mouwen steken om er jaarlijks op sportief gebied een topevenement van te maken.”
Marco Frank liet weten dat de organisatorische opzet van het toernooi gelijk blijft. “Ook dit jaar weer met een sterk scheidsrech-

terskorps met naast onder andere Kevin Blom, Dennis Higler en Tom van Sichem uit eigen land ook weer een tweetal buitenlandse scheidsrechters, alsmede voor de eerste maal een buitenlandse assi-stent-scheidsrechter. In de functie van coördinator scheidsrechters heeft Jeroen Sanders het stokje overgenomen van Peter van Don-gen en blijft Wilco Lobbert het-zelfde werk doen met betrekking tot de assistent-scheidsrechters.”
Goede doelen
De organisatie heeft dit jaar voor een tweetal goede doelen geko-zen. In samenwerking met Pfeifer Heavy Machinery, hoofdsponsor van Grol, is dat landelijk gezien KiKa, en regionaal Kanjers voor Kanjers. Marco Frank deelde mee dat er een vijfjarig samenwer-kingsverband is aangegaan met 

het bedrijf Marotura uit Enschede, dat als materiële topsponsor het toernooi zal ondersteunen met de berichtgeving voor, tijdens en na het toernooi op social media. Frank kondigde tevens een nieuw programmaonderdeel aan in de vorm van een voetbalsymposium. “Het symposium vindt op de vrij-dag plaats en omvat onder andere een tweetal trainingen en een vier-tal demonstratietrainingen. Deze worden verzorgd door zes van de twaalf deelnemende clubs aan het toernooi. De internationale in-breng hierbij is uniek. Het sympo-sium is bedoeld voor coaches en trainers. Wij hopen tussen de 100 en 200 deelnemers te mogen be-groeten. De inschrijving start eind van deze maand.”   

 ■ Lees verder op pagina 13

 

Film over
eeuwenoudheksenverhaal in de maak

GROENLO - Afgelopen zaterdag, 19 maart, werden in het cen-trum van Groenlo filmopna-mes gemaakt voor een film over het vanuit gemeentearchieven overgeleverde verhaal van de heks Aele, die in de 17e eeuw in Groenlo gruwelijk aan haar einde kwam. Aan de opnames deden tientallen figuranten mee.
‘s Morgens werden opnames ge-maakt bij Jongensstad op het Scouting-terrein, ‘s middags werd gefilmd bij de Oude Calixtus. 

Ook voorafgaand aan afgelopen zaterdag waren door filmer Patrick Tilley al verschillende opnames gemaakt. Vrijdag 25 maart gaan hij en zijn mensen verder: dan wordt er ‘s avonds gefilmd. 

En ook daarna zal nog gescho-ten worden voor de film, bedoeld voor bezoekers van de kerkers on-der het Stadhuis. Aan die kerkers wordt momenteel nog steeds hard gewerkt, zodat ze binnen afzien-bare tijd toegankelijk worden voor het publiek.
   

 ■ facebook.com/KerkersGroenlo

André Kempers: afscheid met dubbel gevoel
De onlangs 65 jaar geworden André Kempers uit Groenlo zet een punt achter het grootste deel van zijn vrijwilligersacti-viteiten voor de Rooms-Katho-lieke kerk; jarenlang in Groenlo en daarvoor in Lichtenvoorde.

B  13
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Laatste
boomfeestdag voor Antoon Bleumink

Door Kyra Broshuis

GROENLO - Het is koud en guur tijdens de 60e Nationaal Boom-feestdag. De leerlingen van de Sint Ludgerusschool uit Zwolle planten in totaal 31 nieuwe bomen, eiken en elzen, nabij boerderij ‘Essink’, gelegen bij de Laarberg. Voor Antoon Bleu-mink van de gemeente Oost Gelre was het de laatste Boom-feestdag ‘in functie’.   

 ■ Lees verder op pagina 7
Foto: Antoon Bleumink (rechts) van de gemeente Oost Gelre met kleindochter Jen. Foto: Kyra Broshuis
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GroenRijk Groenlo

2E PAASDAG OPEN11.00 - 17.00 UUR
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6e STOEL 
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Deze actie geldt voor onze 
gehele stoelencollectie!

MOOIER WONEN VOOR MINDER GELD!

Woensdag

Jaargang 77 De Biogasvereniging Achterhoek kan beginnen met de bouw. B  3

Negen mille voor waterwandelingULFT - Een waterwandeling door scholieren voor een project in Ke-nia zorgde voor een opbrengst van 9.000 euro. Op woensdag 16 maart wandelden 185 kinderen uit groep 7 en 8 van de basisscholen OBS ‘t Montferland uit ‘s-Heerenberg en De Meeander in Varsseveld voor water, georganiseerd door Rotary club Bergh. Vanaf de DRU Cul-tuurfabriek in Ulft werd zes kilo-meter gelopen met zes liter water in de rugzak op een zeer zonnige dag.

Zowel docenten, ouders als kin-deren genoten van het wandelen, verbonden met het goede doel en het leerzame; een unieke combi-natie bij deze jaarlijks terugkeren-de actie rondom wereld-water-dag op 22 maart.
Antoinette van Helvoirt, heem-

raad van Waterschap Rijn en IJs-sel sprak een kort en zeer boei-end woordje tot de aanwezigen. Ze onderstreepte het belang van waterbewustzijn en dat het hier eigenlijk te vanzelfsprekend goed geregeld is op gebied van water en sanitaire voorzieningen. Antoinet-te sprak haar speciale waardering uit voor de kinderen die gingen lo-pen en een fantastisch geldbedrag bijeengebracht hadden. Met de si-rene van de brandweerauto werd het startschot gegeven. Groep voor groep vulden de leerlingen hun flessen en gingen op pad. Landelijk liepen meer dan 34.000 kinderen mee. De opgehaalde sponsoring door de kinderen en Rotary Club Bergh bedroeg 6.000 euro. Een compliment voor alle leerlingen, de scholen en de spon-sors, ze deden het ruim beter dan 

het landelijk gemiddelde.
Wilde Ganzen zal het ingeza-melde bedrag aanvullen tot 150 procent. 9.000 euro gaat dus naar het waterproject in West-Uyoma Kenia om de watervoorziening daar zeker te stellen en scholen van schoon drinkwater en sani-taire voorzieningen te voorzien. Het project in Kenia is geïnitieerd door Rotary Ingelheim am Rhein en hun district in Duitsland. In Ingelheim liepen 270 kinderen en daar werd 10.000 euro ingezameld voor dit mooie doel. Een mooie sa-menwerking met deze zusterclub.

Rotary International heeft water en sanitaire oplossingen als kern-thema. Wandelen voor water werd dit jaar voor de derde keer georga-niseerd vanaf de DRU Cultuurfa-

briek door Rotary Club Bergh. In de afgelopen weken hebben leden van deze club op de deelnemende scholen gastlessen verzorgd. Ro-tary Bergh blijft wandelen voor water jaarlijks organiseren rond-om wereldwaterdag voor scho-len in gemeente Montferland en Oude IJsselstreek. De editie van 2017 vindt plaats op woensdag 22 maart. Scholen, die dit project aanspreekt, kunnen zich vanaf nu aanmelden bij de watercommissie van Rotary Club Bergh. Het draai-boek staat, het kost de scholen nauwelijks tijd en inspanning en het geeft veel voldoening.
Op www.waterdoel.nl van Rotary Bergh verschijnen binnenkort meer foto’s van Wandelen voor water.

 

Zwerfvuil 
opgeruimd
SILVOLDE - Ook de buurtschap De Kroezenhoek heeft zaterdag 19 maart weer meegedaan aan de jaarlijkse zwerfvuil-opruim-dag in gemeente Oude IJsselstreek. Met een ploeg twintig mensen werd in een paar uur de Kroezenhoek op-geruimd en werden maar er liefst 62 zakken met zwerfvuil ingeleverd bij de gemeentewerf. Dat leverde het mooie bedrag van 310 euro op voor de penningmeester van de buurt-schap. En natuurlijk vooral belang-rijk: een schone Kroezenhoek.

   

Zang en 
ontmoeting, dienst in Zelhem

REGIO/ZELHEM - Zondagavond 3 april is er in Zelhem een zang- en ontmoetingsdienst georgani-seerd door ‘Stichting de Opdracht’. Deze wordt gehouden in Cultureel centrum De Brink, Stationsplein 12 (Ingang zaal via parkeerplaats achterzijde, Industrieweg). In de-ze bijeenkomst, die om 19.30 uur begint, gaat Ds. P. Passchier uit Veenendaal voor. Het Gospelkoor ‘Inspiration-Vorden’ werkt mee aan deze dienst. De samenzang wordt begeleid door Kees van Dus-seldorp op piano. De toegang is gratis, wel is er een collecte. Voor meer informatie: 0314-622878 of  www.stichtingdeopdracht.nl.

Bètadag succes
De informatiedag waar havo- en vwo-scholieren kennis kun-nen maken met bèta-opleidin-gen en bedrijven uit de Achter-hoek die zitten te springen om nieuw talent. De Bètadag van Platform Onderwijs Arbeids-markt Achterhoek, Achterhoek werkt, Technasium en ICER was een schot in de roos.
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Nieuwe sporthal IJsselweide krijgt vorm
ULFT - Dinsdagochtend arriveer-den in alle vroegte de eerste, enorme stalen spanten voor de nieuwe sporthal IJsselweide in Gendringen. De twee combina-ties ‘bijzonder transport’ kwamen vanuit Duitsland via de A3/A12 bij Beek de grens over. Bij het Vel-perbroekcircuit bij Arnhem werd ‘gekeerd’ om vervolgens de afslag van de A18 richting Doetinchem te kunnen nemen.

De spanten hebben een lengte van ongeveer 45 meter. Volgende week volgen nog twee van derge-lijke transporten. Op de bouw-plaats worden de nieuwe con-touren van de sporthal langzaam maar zeker zichtbaar. De plan-ning is, dat de nieuwe sporthal in augustus in gebruik kan worden genomen.
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De ambitie van Doetinchem om 

hoofdstad van de Achterhoek te zijn 

moet nog verder versterkt worden. B  5

Partijen nemen activiteiten TSN over

Baanbehoud voor 
medewerkers

Door Bert Vinkenborg

DOETINCHEM - Na het faillissement 

van TSN nemen thuiszorgorgani-

saties BIOns en Thuisgenoten de 

taken over. Voor de medewerkers 

betekent dit dat hun banen be-

houden blijven en dat een groot 

deel van de onzekerheid is wegge-

nomen. Binnen de gemeente gaat 

het om zo’n honderd medewer-

kers die aan vierhonderd cliënten 

huishoudelijke hulp verlenen.

Hoewel er op het moment dat 

wethouder Kees Telder de verlos-

sende woorden uitspreekt het fail-

lissement van TSN nog geen feit is 

kan dat volgens de bewindvoer-

ders binnen enkele dagen ver-

wacht worden. Daarna garandeert 

het UWV nog zes weken loonbeta-

ling aan de medewerkers.

In februari is door de gemeente 

met alle 29 aanbieders gesproken 

en gevraagd of zij de TSN activi-

teiten willen overnemen binnen 

de huidige contractvoorwaarden. 

Met de acht organisaties die po-

sitief reageerden is de gemeente 

verder in gesprek gegaan. Een 

wens was om de ‘koppeltjes’ van 

zorgverleners en -ontvangers zo-

veel mogelijk in stand te houden. 

Twee harde eisen waren dat de 

bestaande CAO gerespecteerd zou 

worden en er geen extra financiële 

vergoeding gegeven zou worden. 

Telder: “De gemeente betaalt de 

zorg die geleverd wordt maar legt 

geen extra geld op tafel.” Na schif-

ting van de gegadigden bleven 

twee thuiszorgorganisaties over, 

BIOns en Thuisgenoten.

De thuiszorgorganisatie Buurt-

zorg, die aanvankelijk in beeld 

was, wilde alle TSN activiteiten 

in Nederland overnemen maar 

stelde daarbij eisen waaraan de 

gemeente niet wilde voldoen. Qua 

grootte is Buurtzorg vergelijkbaar 

met TSN. Uiteindelijk gaan maar 

18 van de 300 gemeenten die een 

contract met TSN hebben door 

met Buurtzorg. Kees Telder geeft 

aan blij te zijn met de overblijvers 

BIOns en Thuisgenoten: “Ze zijn 

groot genoeg om stabiel te blijven. 

Ik ben terughoudend geworden 

ten aanzien van erg grote organi-

saties. Buurtzorg is er zo één.”

Voor de ex-TSN medewerkers be-

ginnen nu de gesprekken met de 

nieuwe zorgaanbieders. Ze krij-

gen, als ze dat willen, een nieuw 

contract aangeboden. Wie al een 

vast contract had krijgt weer een 

vast contract waarin het aantal 

dienstjaren wordt gerespecteerd. 

Voor een aantal zal het echter be-

tekenen dat ze lager ingeschaald 

worden dan nu het geval is. Zij zit-

ten op dit moment in een hogere 

schaal dan waarin ze effectief wer-

ken. Met hen zal opnieuw gespro-

ken worden over hun inschaling. 

Kees Telder: “Ik denk dat de vak-

bond hier niet vrolijk van wordt 

omdat ze een andere eis hebben 

gesteld. Ik ga proberen het aan de 

medewerkers uit te leggen. Maar 

het blijft zuur voor hen.”

   

 ■ Lees verder op pagina 29

 

Werkstraf na 

messteek in hals

DOETINCHEM - Een 33-jarige man 

uit Doetinchem is veroordeeld tot 

een voorwaardelijke gevangenis-

straf van 1 jaar en een werkstraf van 

240 uur voor poging tot doodslag. 

De man heeft op 26 juli 2015 een 

vriend van hem met een mes in de 

hals gestoken. De aanleiding was 

dat het slachtoffer de deur versper-

de voor de man uit Doetinchem. 

Volgens de Doetinchemmer is het 

niet zijn bedoeling was geweest 

zijn vriend om het leven te bren-

gen. De rechtbank is van mening 

dat het slachtoffer door het han-

delen van de man wel had kunnen 

overlijden. De hals - waaronder de 

slagaders - is een kwetsbaar gebied 

van het menselijk lichaam. Als een 

halsslagader door een mes wordt 

geraakt, kan een hevige bloeding 

ontstaan die een directe doodsoor-

zaak kan zijn. De wond die in de 

hals van het slachtoffer is ontstaan, 

zat vlak naast een grote opper-

vlakkige ader. De rechtbank vindt 

daarom dat er een aanzienlijke 

kans bestond op de dood van het 

slachtoffer. De rechtbank heeft ook 

rekening gehouden dat bij de man 

sprake was van een verminderde 

toerekeningsvatbaarheid tijdens 

het misdrijf. Aan de voorwaarde-

lijke gevangenisstraf is een meld-

plicht bij de reclassering en een be-

handelverplichting gekoppeld. Tot 

slot moet een schadevergoeding 

van 1.550 euro worden betaald.

In de race 
voor Special 
Olympics
Special Olympics Nederland 

heeft kenbaar gemaakt dat 

de Achterhoek en Den Haag 

gezamenlijk in de race zijn om 

organisator te worden van de 

Special Olympics Nationale 

Spelen in 2018.
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Boomfeestdag 

met bordjes en 

boompjes
DOETINCHEM - Tijdens nationale 

Boomfeestdag 2016, op woens-

dag 16 maart, zijn er ook in Doe-

tinchem bomen geplant. Twee 

schoolklassen van obs Hagen 

hielpen wethouder Ingrid Lamb-

regts bij het planten van een vijf-

tal bomen bij Villa Ruimzicht aan 

de Ruimzichtlaan in Doetinchem. 

De bomen die tijdens nationale 

Boomfeestdag weer in heel Ne-

derland werden geplant, leveren 

een substantiële bijdrage aan de 

CO2-reductie. Daarnaast werden 

de nieuw geplaatste informatie-

bordjes bij alle bomen in het ar-

boretum bij Villa Ruimzicht ont-

huld, op deze woensdagmiddag.

Foto: Burry van den Brink
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Lezing ‘Mantelzorger

van een ongeneeslijk zieke’

Door Marcella Tam,

schrijfster ‘Medereiziger’
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Alle kranten van Achterhoek Nieuws met een klik online beschikbaar
De gemeenteraad volgt in meerderheid het college van burgemeester en wethouders in de thuiszorgzaak. B  5

Foto: Leo van der Linde

Boomplantdag AaltenGeplant: 1700 douglassparren
Door Leo van der Linde

AALTEN - Woensdag 16 maart plantte wethouder Erik Luiten met buitendienstmedewerkers en 25 leerlingen van basisschool Triangel Hoog uit Aalten 1700 Douglasspar-ren in de omgeving van de Romie-

nendiek. Dit gebeurde in het kader van de Nationale Boomfeestdag. Het is 60 jaar geleden dat gestart werd met Boomfeestdag. Ook in Aalten werd toen de eerste boom geplant, en wel een beuk, die werd geplant bij de kruising ter hoogte van de Goordijk en de Romienen-diek. Wethouder Erik Luiten: “In de gemeente Aalten staan ruim 40.000 bomen. Deze hebben niet ‘het eeu-wige leven’, dus moeten er jaarlijks bomen gekapt worden. Elk jaar wor-

den er ruim 300 bomen vervangen. Dit jaar worden er liefst 1700 Doug-lassparren geplant. De beplanting langs sommige wegen werd slecht en onveilig, daarom werden de slechte eruit gehaald en de open plekken weer met gezonde exem-plaren opgevuld.” Voorafgaande aan het planten van de sparren werd de vlag van de Nationale Boomfeest-dag gehesen. Samen met een aantal leerlingen van de basisschool plant-te de wethouder een beuk. Hierna 

gingen de leerlingen in groepjes on-der leiding van de medewerkers van de buitendienst van de gemeente Aalten hard aan het werk met het planten van de Douglassparren. De gaten waren inmiddels gegraven. Het was nog wel een kunst om de boompjes mooi rechtop in de gaten te zetten, het waaide flink op woens-dagmorgen. Voor de veiligheid was een deel van de weg tussen de Bo-terdijk en de Vellegendijk voor het verkeer afgesloten.

 

Paaseieren 
zoeken bij AD ‘69
AALTEN - Traditiegetrouw kunnen er op eerste paasdag weer paas-eieren worden gezocht op de velden van AD ‘69. De verwach-ting is dat de paashaas de velden rond 10.00 uur vrijgeeft voor de zoektocht. Iedereen is welkom om te komen helpen zoeken.

   

Geheugen-
spreekuur
AALTEN - Op donderdagmorgen 7 april wordt van 10.00 - 11.00 het geheugenspreekuur gehouden in het gezondheidscentrum Nas-sau, Nassaustraat 5-3 in Aalten.

Dit geheugenspreekuur is bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder uit de gemeente Aalten, die vra-gen hebben over hun geheugen of over andere klachten zoals pie-keren, concentratieproblemen of somberheid. Het bezoek aan het (individuele) geheugenspreekuur is gratis.

Voor een folder, meer informatie of een overzicht van alle (regio-nale) geheugenspreekuren kan iedereen contact opnemen met GGNet, preventie, telefoon: (088) 9331180.

Op het geheugenspreekuur kan men zonder verwijzing van de huisarts terecht. In een persoon-lijk gesprek beantwoordt een deskundi ge de vragen. De vragen kunnen gaan over de bezoeker van het spreekuur zelf maar ook bij-voorbeeld over de partner of één van de ouders.

Indien van toepassing kan een korte geheugentest afgenomen worden. Het gesprek wordt afge-rond met een vrijblijvend advies.

Integriteit wethouder in onderzoek
De integriteit van wethouder Erik Luiten wordt onderzocht in verband met de bouw van een mestsilo op zijn bedrijf. 
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Jaargang 52 Henk Haakmeester benoemd tot erelid Oranjeverenging Ruurlo. B  9

Bij de Ruurlose Dorpskerk legden tijdens de Palmpasenoptocht kerkgangers kleden op de weg. In de tijd van Jezus gebeurde dat immers ook. Foto: Jan Hendriksen. 
Kinderen tonen trots hun palmpasenstokken

BERKELLAND - Ieder jaar para-deren in het weekend van Palm-pasen honderden kinderen trots met hun Palmpasen haantjes - en zwaantjes, versierd met pientere krentenoogjes, buxus takjes, slin-gers, noten en andere vruchten door onder meer Ruurlo, Borculo en Barchem.

Door Jan Hendriksen

Zo ook afgelopen zondag: Palm-zondag. Zo’n zestig kinderen lie-

pen met gekleurde palmpaasstok-ken mee in de Ruurlose palmpas-enoptocht, op de dag dat de lente begon. Het zonnetje liet zich al zien en muziekvereniging Sophia’s Lust zorgde voor een aangename noot vanaf de Willibrorduskerk met in het kielzog Jezus (Michelle Otten) op een ezel. Bij de Dorps-kerk legden de kerkgangers kleden over de weg. Jezus werd in Jeruza-lem als een held binnengehaald en vanuit de menigte werden mantels op de weg gelegd als teken van res-

pect. Mensen zwaaiden toen met palmtakken. Het traditionele eier-zoeken vond aansluitend plaats, naast boerderij Binneman aan de Binnemansdijk. De vinders van deze eieren waren: Brent Leunk (peuters), Lianne Weenk (groep 1), Maud Kersjes (groep 2) en Ju-liët Engelberts (groep 3 en hoger). Vrijdag 18 maart liepen vol trots de kleuters van de Kerst Zwart-school in een bonte optocht met hun palmpaasstok door het dorp. De palmpaasstokken hadden zij 

op school versierd met slingers en paasversierselen. Bovenop de stok prijkte het verse broodhaan-tje. Bij de voorbereidingen wa-ren ook weer veel enthousiaste hulpouders betrokken geweest. De optocht trok veel bekijks. Vanaf school werd er via de weekmarkt naar De Bundeling gelopen. Ook de ouderen van het woonzorgcen-trum genoten zichtbaar van deze kleurrijke stoet. Na afloop werd het broodhaantje door de kleuters in de klas opgepeuzeld.

 

ProWonen koopt bestaande 
woningen voor statushouders

BERKELLAND - Er komen voorlo-pig geen tijdelijke woningen voor vluchtelingen met een verblijfs-vergunning (statushouders) in Berkelland. De tijdelijke wonin-gen zijn voorlopig niet nodig, om-dat ProWonen kans ziet om haar woningbezit op korte termijn uit te breiden door de aankoop van vol-doende (koop)woningen gespreid over Berkelland.

De woningen worden zo veel mo-gelijk aangekocht volgens de afge-sproken verdeling over de vijf ker-nen. Met die aankoop en de vrijko-mende huurwoningen lukt het de gemeente om in Berkelland aan de taakstelling voor 2016 te voldoen.
Voor 35 van de 81 statushouders die in de eerste helft van dit jaar gehuisvest moeten worden is al een huurwoning beschikbaar ge-komen. Uit diverse scenario’s leek plaatsing van tijdelijke woningen in Berkelland in januari de beste (korte termijn)oplossing voor het behalen van de taakstelling in Ber-kelland.

   

 ■ Lees verder op pagina 3
   

Reurlse Paasvuur De Bruil op eerste paasdag
RUURLO - Buurtvereniging De Bruil en Omstreken hoopt met het ‘Reurlse Poasvuur’ op zondag-avond 27 maart (eerste paasdag) er weer een gezellige avond van te maken voor jong en oud. Rond de schemering (circa 20.30 uur) zal het paasvuur achter boerderij Vels aan de Zelhemseweg 2 ontstoken worden door onder meer de Ko-ning van het Buurtfeest 2015: Thijs Koenders.

Voor alle kinderen die naar het Paasvuur komen is er een zakje chips beschikbaar gesteld door Plusmarkt Kogelman. 

Aansluitend is er feest in de tent met de coverband Hayloft. Zij zul-len zorgen voor een gezellig feestje op De Bruil.

Bart is 
Horecatalent
Ruurloër Bart Leussink win-naar van Achterhoekse Hore-catalentendag. Hij leverde een perfect juryrapport af in de ca-tegorie koksopleiding 3
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AFVOER VERSTOPT?
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(goede vrijdag open tot 18:00 en 1e paasdag gesloten)

2e PAASDAG
KOOPZONDAG
al vanaf 11 uur!

           

Dinsdag

Jaargang 52

Het fietspad houdt nu nog op bij de grens. Foto:  Bernhard Harfsterkamp

Landsgrens soms nog barrièreNieuw fietspad nabij Wooldse Veen laat op zich wachten
Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK - Wie vanuit Burlo binnendoor richting Kotten en ‘t Woold fietst kan tegenwoordig ver-schillende groene grensovergan-

gen gebruiken. Nabij het Burloer-Vardingholter Veen lijkt sinds kort een nieuwe overgang te zijn, want de weg loopt niet meer even voor de grens dood. Er is een nieuw fietspad aangelegd! Wie daarna vol hoop verder fietst, raakt snel teleur-gesteld. Op de grens met Nederland houdt het pad op. De Kuipersweg, waarop de fietser graag wil terecht komen, is slechts in de verte te zien. Met de fiets aan de hand door het grasland vol pitrus lopen zal net iets teveel gevraagd zijn.

Oude wens
Een nieuwe groene grensovergang nabij het grensoverschrijdende veengebied wordt al jarenlang ge-wenst door de bewoners aan beide kanten van de grens. Kottens Be-lang heeft voor de aanleg van het Nederlandse gedeelte zelfs al meer dan vijf jaar geleden subsidie aan-gevraagd bij de Stichting Waar-devol Cultuurlandschap (WCL) Winterswijk. WCL was bereid om hiervoor een bijdrage te geven. He-laas wilden Duitse en Nederlandse 

grondeigenaren niet meewerken. Het Geldersch Landschap, toen ei-genaar van de graslanden naast het Wooldse Veen (dat weer groten-deels eigendom is van Natuurmo-numenten) vond dat een fietspad in de randzone van het waardevol-le hoogveen voor te veel verstoring zou zorgen.

   

 ■ Vervolg op pagina 7

 

Twee doden bij uitslaande brand
WINTERSWIJK - Aan de Liguster-laan in Winterswijk hebben zon-dag 20 maart zowel de politie als de brandweer onderzoek gedaan naar de fatale woningbrand in Winterswijk. In de nacht van zater-dag 19 maart op zondag 20 maart woedde hier een felle brand in een slaapkamer waarbij een 66-jarige vader en zijn 37-jarige zoon om het leven zijn gekomen. De vrouw en moeder van de slachtoffers wist het huis tijdig te verlaten en heeft de brand overleefd. Meerdere naast-gelegen woningen werden tijdelijk ontruimd door de brandweer. Het onderzoek is aan het einde van de zondagmiddag afgerond. ‘De brand is zo destructief geweest, dat de brandoorzaak niet meer te ach-terhalen is’, aldus de veiligheidsre-gio op Twitter.

   

HCC bij Vrouwen van Nu
WINTERSWIJK - Vrouwen van Nu afdeling Winterswijk nodigt haar leden uit voor een afdelingsavond op woensdag 23 maart. De Harmo-nicaclub Corle verzorgt dan een optreden. De bijeenkomst is bij partycentrum Nijenhuis. Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 

Unit-onderwijs redding voor kleine scholen
Reinout Smilde gaat in Win-terswijk-Buiten Unit-onderwijs invoeren, wat voor kleine scholen de redding kan bete-kenen.
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Driekus Groot Jebbink en zijn 

echtgenote Gerda vertellen over 45 jaar 

Shell Groot Jebbink. B  7

Nieuw op Koningsdag: spectaculaire Zeepkistenrace

VORDEN - Tijdens Koningsdag 

vindt er in Vorden een nieuw 

fenomeen plaats: een heuse 

Zeepkistenrace. Organiseerde 

Oranjevereniging Vorden in de 

jaren tachtig van de vorige eeuw 

enkele jaren de spectaculaire en 

toen immens populaire bakfiet-

senrace, nu staat er woensdag 27 

april een spectaculaire Zeepkis-

tenrace in het centrum van Vor-

den op het programma.

Door Jan Hendriksen

“Om Koningsdag dit jaar nog 

leuker, spannender en gezelli-

ger te maken organiseren we een 

Zeepkistenrace voor de Vordense 

jeugd”, zo laat Pascal ten Pas van 

Oranjevereniging Vorden weten. 

Deelnemers tussen tien en zeven-

tien jaar kunnen zich met maxi-

maal vier deelnemers per team 

deelnemen. In de afgelopen week 

presenteerde Ten Pas het evene-

ment middels een Powerpoint 

presentatie bij een aantal basis-

scholen in Vorden en Wichmond.

Elk team krijgt vooraf een zeepkist 

waar ze hun racewagen mee kun-

nen bouwen. Deze kunnen ze op 

27 april tentoonstellen aan het pu-

bliek en deelnemen aan de race.

Snelste tijd, 

mooiste zeepkist 

of troostprijs

Pascal ten Pas: “De deelnemers 

starten vanaf een schans die be-

vestigd is aan een oplegger van 

een vrachtwagen. Zijn de deelne-

mende teams met vier personen 

dan wordt de zittende deelnemer 

in de zeepkist door twee teamle-

den van de schans geduwd, er kan 

een deelnemer in de zeepkist zit-

ten. De deelnemer probeert met 

zijn zeepkist vanaf de schans over 

een deel houten platen zover mo-

gelijk op het parcours te komen. 

Zodra die stil staat rent hij/zij naar 

de laatste deelnemer die over een 

klein parcours met hindernissen 

zo snel mogelijk naar de eind-

streep/bel loopt waar de tijd wordt 

geklokt. Tevens zit aan de zijde van 

dit spektakel een aantal juryleden 

die alles bekritiseren en noteren. 

Wie heeft de snelste tijd op de 

juiste manier behaald? Wie heeft 

de mooiste zeepkist? Wie heeft de 

troostprijs verdiend. Tevens zijn er 

een eerste, tweede, derde prijs te 

winnen en wie weet de originali-

teitsprijs in de wacht te slepen?”.

Strobalen

De start van het spektakel is voor 

de Mediterrane en het Bintje aan 

de Zutphenseweg en zal doorlo-

pen richting het Kulturhus Vorden 

aan de Raadhuisstraat. Het par-

cours wordt afgezet met drang-

hekken en strobalen voor de vei-

ligheid. De deelname is op eigen 

risico. De eerste groep deelnemers 

starten tussen 13.30 en 14.00 uur 

en de tweede groep tussen 14.30 

en 15.00 uur. Oranjevereniging 

Vorden stelt geen aansprakelijk-

heid op verwondingen en materi-

ele schade. Verplicht is een helm 

om hoofdletsel te voorkomen en 

eventuele veiligheidshandschoe-

nen.

Opgave

Doe jij ook mee met deze specta-

culaire zeepkistenrace? Opgeven 

is mogelijk via onderstaand e-

mailadres. Wees er op tijd bij want 

er zijn maar een beperkt aantal 

zeepkisten beschikbaar. Voor 

meer informatie kun je ook een 

kijkje nemen op de website.

   

 ■ zkr2016@
oranjeverenigingvorden.nl

 ■ www.oranjeverenigingvorden.

nl

 

Oud Vorden 

brengt extra 

dikke Kronyck uit

VORDEN - Ter gelegenheid van het 

35-jarig jubileum van Oud Vorden 

op 1 april verschijnt de Kronyck, 

het verenigingsblad van Oud Vor-

den, al op de dag van het jubile-

um. Gebruikelijk verschijnt deze 

Kronyck in juni. Leden kunnen 

na afloop van de jubileumavond 

in Kulturhus Dorpscentrum hun 

Kronyck meenemen.

Voor gasten is de Kronyck op deze 

avond in het Dorpscentrum of bij 

Bruna te koop. Het extra dikke 

nummer bevat 42 pagina’s met als 

hoofdartikel een gedetailleerde 

beschrijving van de bewoners van 

de Dorpsstraat en is geïllustreerd 

met veel oude en nieuwe foto’s. 

Voor de lezing van neerlandicus 

en taalvirtuoos Wim Daniëls die 

de bezoekers zijn visie zal geven 

over ‘Het naderende eind van de 

dialecten’ (vanaf 19.00 uur) zijn 

nog kaarten beschikbaar. Deze 

zijn te bestellen bij penningmees-

ter Gerrit Vlogman en verkrijgbaar 

bij Bruna. Leden ontvangen na 

aanmelding gratis kaarten. Voor 

niet-leden geldt een toegangs-

prijs, consumpties inbegrepen. 

In verband met de catering is het 

gewenst de reservering uiterlijk 25 

maart te doen.

   

 ■ gerritvlogman@gmail.com

Huis en land 
Wildenborch 
herenigd
Dit gebeurde met de ‘terug-

gave’ van de grond, het Bosket 

genaamd. Stichting De Wilden-

borch en Stichting Geldersch 

Landschap en Kasteelen (GLK) 

hadden ruim zes jaar overlegd.
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Sloop voormalig 

pannenkoeken- 

huis precieze klus

KRANENBURG - Begin maart is 

Dijkman Bouw B.V. gestart met 

het saneren en slopen van het 

oude en door brand verwoestte 

voormalig pannenkoekenhuis Pa-

pa Beer op de hoek van de Ruur-

loseweg/Eikenlaan.

De machinist is zo’n anderhalve 

week aan het werk met zijn mo-

biele kraan om het pand zorgvul-

dig af te breken. Met de grijper 

haalt hij muren om en schuift de 

stenen opzij. Grote containers 

staan op het terrein om het sloop-

materiaal gescheiden te verzame-

len.

De komende tijd zal het pand vol-

ledig verdwijnen.
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

Hengelo Gld 0575 462359 - Vorden 0575 555733 - Zelhem 0314 624215

www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

www.zwembad-indedennen.nl
Openingstijden: Ma - wo 8.00 - 20.00 | do - vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | 1e+2e Paasdag gesloten 

Eland | Raadhuisstraat 53 | Hengelo (Gld) | 

   keew ni gidleG
(zondag 20 maart t/m zaterdag 26 maart)  

Grolsch Pils pijpje Fles 720 CL

 
  

14.95

9.99

GENIET, MAAR DRINK MET MATE.

Openingstijden: Ma - wo 8.00 - 20.00 | do - vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 

Vrijdag 25 maart Goede Vrijdag om 19.00 uur gesloten | 1e+2e Paasdag gesloten

Gezellig winkelen

in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!

Dinsdag

Jaargang 78

Drie bestuursleden namen afscheid tijdens jaarvergadering. Foto: PR

Afscheid bestuursleden Huurdersvereniging Zelhem

ZELHEM - Tijdens de drukbezochte jaarvergadering van Huurdersver-

eniging Zelhem in de Oranje hof te Zelhem werd woensdag 16 maart 

afscheid genomen van drie bestuursleden. Dhr. Reind Berendsen was 

vele jaren penningmeester. Dhr. Gert Peppelman werd onlangs nog 

koninklijk onderscheiden voor zijn vele werk als bestuurslid. Daar-

naast nam secretaris, dhr. van Ee, afscheid, omdat hij de werkzaam-

heden niet langer kon combineren.

Voorzitter, Dhr. Chiel van Til, be-

dankte de afscheidnemende be-

stuursleden voor hun inzet voor de 

belangen van de Zelhemse huur-

ders. Aansluitend kon hij de nieu-

we bestuurders aan de vergadering 

voorstellen. Dhr. Eskes is de nieuwe 

penningmeester. Verder sluiten 

mevrouw Wissink en dhr. van den 

Dries aan en gaan heren Rietman 

en Dijcker als aspirant-leden toe-

treden tot het bestuur. De de pauze 

gaf de Zelhemse wijkagent Jaques 

Tabor een duidelijke uiteenzetting 

over de politieorganisatie en zijn 

werk binnen deze organisatie in het 

doelgebied Zelhem. Uit zijn verhaal 

werd duidelijk met welke vragen en 

problemen je bij hem moest zijn en 

waar je de andere problemen kon 

melden. Na de beantwoording van 

een aantal vragen dankte de voor-

zitter dhr. Tabor voor zijn duide-

lijke uiteenzetting en sloot hij de 

vergadering af.

 

Kinder-
Kunstenaars

gezocht
BRONCKHORST - Voor haar tienja-

rig jubileum is de Kunst4daagse 

binnen de gemeente Bronck-

horst op zoek naar tien kun-

stenaars van tien jaar oud. Wie 

zin heeft om te exposeren bij de 

grote opening op dinsdagavond 3 

mei, mag zijn of haar kunstwerk 

laten zien aan een groot publiek 

en schitteren in het volle (kunst)

licht. Opgeven kan via het e-

mailadres: kunst4daagsebronck-

horst@gmail.com. Doe dit voor 

sluitingsdatum, woensdag 30 

maart. Daarna wordt bekend ge-

maakt wie is uitgekozen om mee 

te mogen doen. De geselecteerde 

Kinder-Kunstenaars krijgen ter 

inspiratie een middag aangebo-

den bij een ervaren kunstenaar. 

Project ‘Zelhem 
Westerbork 
toen & nu’
Leerlingen van de groepen 8 

uit Zelhem en omgeving leer-

den afgelopen woensdag en 

donderdag in de Lambertikerk 

over de verschrikkingen van 

de Tweede Wereldoorlog en de 

gevolgen voor Zelhem. 
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Katinka Moerel - Magnoliaweg 3 - Zelhem

www.uitvaartbronckhorst.nl

Haagen Uitvaartverzorging

bel gratis voor info en bij overlijden

0800 - 0233008

Hengelo Gld 0575 462359 - Vorden 0575 555733 - Zelhem 0314 624215

www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

Onze openingstijden rond Pasen: Vrijdag 25 maart

Zaterdag 26 maart
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08.00 - 20.00 uur

  NETOLSEG 
12.00 - 18.00 uur

 Jumbo Hollak , Zelhem, 

1e

2e
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Dinsdag

Jaargang 38De warenmarkt in Dinxperlo duurt 

Goede Vrijdag van 11 tot 20 uur; ook de 

winkels zijn vrijdag tot 20 uur open. B  3

Onderzoek naar integriteit wethouder

Vanwege in eerste 
instantie niet 
aangevraagde 
vergunning voor 
mestsilo
Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN - De maatschap van wet-

houder Erik Luiten (CDA) heeft 

in januari een nieuw foliebas-

sin voor mestopslag gebouwd op 

het landbouwbedrijf aan de Son-

dernweg. Hiervoor is geen ver-

gunning aangevraagd, omdat er 

de veronderstelling was dat dit 

zonder kon. Later bleek dat die 

vergunning(aanvraag) toch nodig 

was. Daarom is de vergunning als-

nog aangevraagd. “Er is iets misge-

gaan”, zegt Erik Luiten. “Ik had het 

totaal niet in de gaten. Dit is super-

vervelend.” De kwestie is al enige 

weken bekend bij de gemeente. 

Burgemeester Berghoef heeft die 

besproken met de fractievoorzit-

ters. Besloten werd om het Bureau 

Integriteit Nederlandse Gemeen-

ten (BING) een onderzoek te laten 

doen. Dat zal moeten uitwijzen 

of er mogelijk sprake is van een 

overtreding. Wanneer BING het 

rapport zal presenteren is nog niet 

bekend.

Geen mening of oordeel

Burgemeester en fractievoorzit-

ters hebben afgesproken over de 

kwestie in het openbaar nog geen 

mening of oordeel te geven. Dat 

gebeurt pas als het onderzoek van 

BING klaar is. Wethouder Luiten 

zal alle medewerking geven aan 

het onderzoek. Hij juicht dat zelfs 

toe. Ook hij wil weten wat er mis 

is gegaan en wil dat alles goed in 

orde komt.

Burgemeester en fractievoorzit-

ters zijn op donderdag 17 maart 

opnieuw bij elkaar geweest. Daar 

is de eerdere afspraak herbeves-

tigd. “Het doel van de opdracht 

(aan BING) is het doen van een 

onderzoek naar de feiten en om-

standigheden rondom het moge-

lijk in strijd met wet- en regelge-

ving plaatsen van een foliebassin 

(mestopslag) door de maatschap 

van een wethouder en de daar-

mee samenhangende melding en 

vergunningsaanvraag”. Dit valt te 

lezen in de raadsmededeling van 

18 maart hierover.

Portefeuille voorlopig 

overgedragen

Wethouder Luiten is onder andere 

verantwoordelijk voor handhaving 

en milieu in de gemeente Aalten. 

Gedurende het onderzoek zal de 

portefeuille handhaving waarge-

nomen worden door burgemees-

ter Berghoef en de portefeuille mi-

lieu door wethouder Ted Kok.

Erik Luiten wil op dit moment niet 

meer zeggen over de zaak. Afge-

sproken is dat alle communicatie 

hierover vanaf nu zal verlopen via 

het team Communicatie van de 

gemeente. Het onderzoeksrapport 

wordt te zijner tijd in een open-

bare raadsvergadering besproken.

 

Presentatie 

onderzoek naar 

haalbaarheid 

fusie
DINXPERLO - Namens de bestu-

ren van DZSV en SV Dinxperlo 

nodigt de voorzitter van de com-

missie haalbaarheidsonderzoek, 

Hans Martijn Ostendorp, de le-

den, donateurs, supporters en 

overige belangstellenden van 

harte uit voor een gezamenlijke 

bijeenkomst op dinsdag 12 april 

in zaal Koenders in Breeden-

broek. Aanvang: 19.30 uur.

Tijdens deze avond zal de Com-

missie Haalbaarheidsonderzoek 

de resultaten van het haalbaar-

heidsonderzoek en haar eindrap-

portage presenteren. Ostendorp 

meldt in de uitnodiging: “Deze 

avond is nadrukkelijk bedoeld 

om de aanwezige belangstellen-

den te informeren over de resul-

taten van het onderzoek en de 

aanbevelingen die daaruit voort-

vloeien. Daarnaast is er uiteraard 

gelegenheid vragen te stellen aan 

de leden van de haalbaarheids-

commissie en anderen. Tijdens 

deze avond zal er niet gestemd 

worden over het vervolgtraject.” 

Voor vrijdag 13 mei zullen bestu-

ren van DZSV en SV Dinxperlo af-

zonderlijk van elkaar een leden-

vergadering uitschrijven. In deze 

ledenvergaderingen zal gestemd 

worden of de leden van DZSV en 

SV Dinxperlo instemmen met een 

eventueel vervolgtraject waar-

door een fusieonderzoek verder 

zal worden geïntensiveerd. Om 

te komen tot dit vervolgtraject, 

is in beide ledenvergaderingen 

een meerderheid van tenminste 

51% van de stemmen nodig. De 

definitieve stemming over een 

eventuele fusie zal pas plaatsvin-

den nadat de uitkomsten van het 

vervolgtraject bekend zijn. Voor 

definitieve fusie is een tweederde 

meerderheid nodig.

Willy Wienholts 
weer op de fiets
De actie om een aangepaste 

fiets te bekostigen voor Willy 

Wienholts is geslaagd. De fiets 

werd vorige week overhandigd 

aan Willy. 
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Lady’s Evening 

bij Ajax-B

BREEDENBROEK - Zaterdag was 

het weer zo ver, de pannen en pot-

ten werden voor de dag gehaald. 

Messen geslepen en de voorpret 

voor de Lady’s Evening van Ajax 

B kon beginnen voor Willy (rechts 

op de foto) en Hilda. Voor de vier-

de werd er gekookt, dit keer voor 

24 dames bij Ajax-B: dit keer een 

Spaans driegangen menu: voorge-

rechtjes, een stoofpot en als des-

sert sinaasappelijs. De organisato-

ren bedanken de sponsoren voor 

hun aandeel in de etenswaren: 

Helmink/ Jansen Food voor het 

vlees, Jumbo Dinxperlo voor de 

levensmiddelen, Koenders voor 

het uitbesteden van hun bestek 

en servies, Landwinkel Smits voor 

alle groente en fruit, Weinhaus 

uit Bocholt voor de (nodige wijn. 

Dankzij hen kijkt Ajax-B terug op 

een geslaagde Lady’s Evening.     

Foto: Frank Vinkenvleugel
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Iedereen doet mee in MontferlandGemeente geeft 175 euro cadeau
MONTFERLAND - De gemeente Montferland geeft inwoners met een krappe beurs een steuntje in de rug met ‘Meedoen in Montferland’. Zij kunnen via een puntensysteem kie-zen uit een breed aanbod van pro-ducten en diensten op de internetsi-te www.meedoeninmontferland.nl.

Door Susan Wiendels 

Bijvoorbeeld een cursus, een acti-viteit, een korting op lidmaatschap van een vereniging of een kaartje 

voor Amphion. Ieder gezinslid ontvangt 350 punten per jaar, die 175 euro waard zijn. Daarmee kun-nen ze naar hartenlust shoppen op de site. Ouders kunnen hun pun-ten overhevelen naar hun kinde-ren, andersom niet. Wethouder Ingrid Wolsing is apetrots op de site, waaraan inmiddels al zeven-tig verenigingen en instellingen meedoen. “We vinden het ontzet-tend belangrijk dat niemand in de samenleving buiten de boot valt. Het mes snijdt aan twee kanten. Ook verenigingen kunnen zo meer leden krijgen. Zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken of er be-taald wordt. Het geld krijgen ze van ons. Het systeem is gemakkelijk. Er 

komen geen pasjes en boinnetjes aan te pas. Niemand ziet aan de voorkant hoe het geregeld is. Alles gebeurt via de website.” Inwoners met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum kunnen meedoen. Inwoners van de ge-meente met een bijstandsuitkering hebben inmiddels bericht van de gemeente gekregen dat zij gebruik 

kunnen gaan maken van de rege-ling. Andere mensen die denken in aanmerking te kunnen komen, kunnen een aanvraag indienen op de site. Wolsing: “Dat zijn er behoorlijk veel in onze gemeente. Denk aan de groep gepensioneer-den of parttimers. We roepen hen op zich aan te melden op www.meedoeninmontferland.nl.” 

 

Achterhoek in de race voor Special Olympics 2018
DOETINCHEM - Special Olym-pics Nederland heeft kenbaar gemaakt dat de Achterhoek en Den Haag gezamenlijk in de race zijn om organisator te worden van de Special Olympics Natio-nale Spelen in 2018. De Special Olympics Nationale Spelen is het grootste multi-sportevenement voor mensen met een verstande-lijke beperking in Nederland. De Achterhoek is verheugd dat de bidcommissie heeft besloten om met haar verder te gaan.

Medio april brengt de bidcom-missie een bezoek aan de Achter-hoek om een nadere toelichting te krijgen op de bid. Op basis van het bidboek en het bezoek wordt uiteindelijk besloten welke regio geschikt is om de Special Olym-pics Nationale Spelen 2018 te or-ganiseren.

Het bidboek is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen de acht Achterhoekse ge-meenten, de Provincie Gelderland, MEE Oost, het Graafschap College, de Gelderse Sport Federatie en een aantal toonaangevende Achter-hoekse ondernemers. Gezamenlijk willen zij een bijdrage leveren aan een sportevenement met allure.

Schouderklopje
Montferlandse mantelzor-gers kunnen nog aangemeld worden voor het mantelzorg-compliment. Zij komen dan in aanmerking voor tegoedbon-nen ter waarde van 100 euro te besteden in winkels in de gemeente.

B  3

12  nr.

Actie voor met sluiting bedreigd zwembad
DIDAM - De kinderen van de Al-bert Schweitzerschool hebben gehoor gegeven aan de oproep van zwembad De Hoevert om in actie te komen voor behoud van het zwembad.

Afgelopen week zijn de kinderen met een formulier op pad ge-weest om zich te laten sponsoren door familie, vrienden en buren. Maandag en dinsdag hebben ze daarvoor vele baantjes gezwom-men en dat heeft het geweldig mooie bedrag van 1.836,14 euro opgeleverd.

De kinderen van de groepen 3 en 4 gaan wekelijks naar school-zwemmen. Ook de kinderen van vluchtelingen gaan mee 

op zwemles, ongeacht in welke groep ze binnenkomen op de Albert Schweitzerschool. De er-varing leert dat ze binnen het schoolzwemprogramma hun di-ploma halen. 

Als het zwembad in Didam sluit, dan zullen er veel kinderen zijn die niet meer leren zwemmen, zo verwacht men op de Didamse basisschool. ‘Want veel gezinnen hebben niet de (financiële) mo-gelijkheid om naar elders te gaan.’Met deze actie laten alle kinderen, ouders en leerkrachten weten dat ze van harte hopen dat het zwem-bad open blijft in Didam. ‘Want schoolzwemmen blijft noodzake-lijk en willen we dat dit ‘vak’ op het rooster kan blijven staan’.
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Op een dag hoopt 
Willem vrij te zijn. 

Lees wat hem zijn leven kan terug geven in 
ons magazine Voortleven. Aan te vragen 
via nierstichting.nl/nalaten



Spanjers, Dijsseldonk & Planteijdt 
bij Theater onder de Molen

LINDE - Roel Spanjers, Eric van Dijsseldonk en Wouter Planteijdt von-
den elkaar in hun liefde voor de legendarische muziek van The Band 
en gaan samen op soortgelijke wijze vocaal te werk. Drie karakteris-
tieke leadzangers, instrumentalisten en songwriters. Met trots pre-
senteert Theater Onder de Molen deze voorstelling op vrijdagavond 
10 juni om 20.00 uur.

Onder de titel “The Band: Music 
from Big Pink to the Last Waltz” 
deden ze, met vijfmansband en 
verhalen van Leo Blokhuis, een 
uitgebreide theatertour. Nu treden 
ze op als semi-akoestisch trio, met 
een combinatie van eigen werk en 
zorgvuldig gekozen covers. Denk 
hierbij in de richting van Bob 
Dylan, Bobby Charles en Dr. John. 
Dit alles met liefde en vakman-
schap gebracht op piano en gita-
ren, accordeon en mandoline, met 
natuurlijk veel driestemmige zang.

Toetsenist Roel Spanjers heeft zijn 
wortels in blues, r&b en soul. Hij 
speelt piano en hammond bij o.a. 
JW Roy, Fréderique Spigt, Luther 
Allison en Normaal. Onder de 
naam ‘Birdcatcher’ bracht hij een 
prachtig soloalbum uit, waar ook 
de andere heren aan meewerkten. 
Eric van Dijsseldonk was de front-
man van pop/rocktrio Smalltown 
Romeos, voordat hij onder eigen 
naam, en later ook in zijn eigen 
taal, verder ging met mooie lied-
jes maken. Hij is tevens de gitarist 
van o.a. Ricky Koole, The Revol-

vers en Laura Vane & the Viper-
tones. Wouter Planteijdt maakt al 
decennia lang de podia onveilig 
met zijn eigenzinnige band Sjako! 
en bracht ook twee fraaie soloal-
bums uit. Daarnaast is hij veelvul-
dig actief als gitarist, songwriter 
en producer, o.a. bij Maarten van 
Roozendaal, Bob Fosko en Henny 
Vrienten.

Kaarten à 10 euro kunnen vooraf 
gereserveerd worden via de web-
site. Het is ook mogelijk om op 10 
juni aan de zaal kaarten te kopen.
   

 ■ theateronderdemolen.nl ■ youtube.com/
watch?v=rOqpdzVPCe0 ■ Facebook: ‘trio Spanjjers 
Dijsseldonk Planteijdt’

   

Rens te Stroet tweede bij    
Parel van de Veluwe
VIERAKKER/WICHMOND - Rens te Stroet uit Keijenborg, rijdend voor 
Cyclingteamteam Jo Piels en RTV Vierakker-Wichmond, is woensdag 
1 juni als tweede geëindigd in de 31ste editie van de Parel van de 
Veluwe, een wedstrijd over 182,5 kilometer.

Rens te Stroet moest in een sprint 
a deux zijn meerdere erkennen in 
Jasper Hamelink (Metec-TKH). De 
Australiër Mitchell Mulhern werd 
namens De Volharding derde. 
Rens te Stroet en Jasper Hamelink 
waren de enige twee overgebleven 
renners uit een kopgroep van zes 
die al vroeg in de wedstrijd aan de 
haal ging. De zes kregen een voor-
sprong van maximaal zeven minu-
ten omdat in het peloton niemand 
de verantwoording wilde nemen. 
Toen het peloton eindelijk in gang 
schoot bleek de kloof niet meer te 
overbruggen. Rens te Stroet en Jas-
per Hamelink hadden inmiddels 
hun medevluchters achter gelaten 
en reden samen naar de streep. 
Jasper Hamelink die wist dat Rens 

te Stroet normaal gesproken de 
betere sprinter is speelde het in 
de laatste kilometer slim en kwam 
niet meer op kop. Rens daaren-
tegen vertrouwde erop dat hij de 
sprint ook vanaf kop kon winnen 
maar helaas voor hem liep het net 
even anders. Rens baalde van de 
gemiste kans. “Ik kom niet vaak in 
een positie als deze. En als je dan 
met twee man weg bent dan moet 
je het eigenlijk ook afmaken. Maar 
als ik eerlijk ben: als ik het iemand 
gun, dan is het mijn oud-ploegge-
noot Jasper. Maar uiteraard wilde 
ik hier zelf ook graag winnen.” Dat 
de renner uit Keijenborg wel de 
prijs voor meest strijdlustige ren-
ner kreeg was slechts een schrale 
troost.

Koen Jansen clubkampioen
Zondag 26 mei hebben de wiel-
renners van RTV Vierakker-
Wichmond hun jaarlijkse club-
kampioenschappen op de weg 
gehouden. In het buurtschap Del-
den was een parcours uitgezet en 
werd uitgemaakt wie zich dit jaar 
de snelste renner op de weg mag 
noemen, ongeacht leeftijd. 

Na ruim een uur koersen kwam 
Koen Jansen als eerst over de 
streep. Jan Weevers en Wesley Wil-
lems werden respectievelijk twee 
en drie.

RTV Vierakker-Wichmond is in-
middels weer druk bezig met de 
organisatie van de jaarlijkse wie-
lerronde van Vorden welke op 
zondag 26 juni zal worden gehou-
den. In verschillende categorieën 
zal worden gestreden om een plek 
op het podium.

   

BoekStartbijeenkomst in de bibliotheek
HENGELO - Op woensdagmorgen 15 
juni is er een Boekstartbijeenkomst 
in bibliotheek Hengelo, van 10.00-
11.00 uur. Het thema is deze bij-
eenkomst: ‘Schuitje varen, theetje 
drinken’: over water, bootjes en de 

vakantie. BoekStart is een program-
ma dat het lezen met zeer jonge 
kinderen bevordert én ouders met 
jonge kinderen laat genieten van 
boeken. BoekStart is een landelijk 
project waarin consultatiebureau, 

gemeente en bibliotheek samen-
werken. De bijeenkomst is bedoeld 
voor ouders én hun kinderen. Ook 
als uw baby of peuter nog geen lid is 
van de bibliotheek, bent u van harte 
welkom. De bijeenkomst is gratis.

Bellen op ‘t fietspad
Ik heb ‘t hier niet aover ‘t tillefoon 
gebruuk op de fietse, door aover 
zol ik ok wel genog kunnen schrie-
ven, nee ik heb ‘t aover de fietse 
belle.

Wi-j, mien vrouw en ik, bunt 
steeds meer een uutzondering op 
‘t fietspad of op de weg, wi-j doet ‘t 
n.l. nog op de ‘gewone’ fietse zon-
der ondersteuning.

Dat doet wi-j um verschillende 
redenen, maor door wil ik ‘t now 
niet aover hemmen. ‘t Geet aover 
de gruiende schare fietser die met 
hoge snelheid aover ‘t fietspad en 
de weg knoert. ‘t Verschil is wel 
arg groot, wi-j fiets met zo’n 15 km 
per uur rond, de elektrische fietser 
raost ons dan met zo’n 22 km per 
uur veurbi-j.

Door wil ik ‘t noe effen aover hem-
men.

Een veurbeeld; fietsen wi-j vörige 
wekke in een mooie umgeving 
en wol ik mien vrouw links van ‘t 
fietspad wat anwiezen, slao ik bie’j 
nao een fietser veur de kop. ‘t Ging 
nog net good. Den fietser kwam 
d’r zo geluudloos an sjezen dat wi-
j um niet heb heuren ankommen. 
Wi-j heurt inmiddels bi-j de min-

derheid, dus een speciaal fietspad 
veur de ‘gewone’ fietsers zit d’r 
niet meer in.

Wat zol dan de oplossing kunnen 
waezen.?

Heel simpel, as now iederene die 
sneller wil as der rest gewoon rie-
kelek vrog van te veuren een an-
tal keren met fietse belle rinkeld, 
zodat door op e-reageerd kan 
worden,dan wördt ‘t fietsen een 
stuk veiliger en röstiger. Dan blif 
nog wel ‘t probleem met de wiel-
renners.

As zi-j met ‘n groep bunt dan klets 
zi-j d’r wat af en doordeur heur 
i-j ze al wel ankommen, of zi-j 
schreeud ‘n keer, maor èèn of twee 
die bunt zo bi-j ow en bellen is d’r 
niet bi-j. Den hebt ze ok ga niet 
aan de fietse zitten. 

Ik zol d’r veur willen pleiten dat die 
‘hard rieders’ op de elektrische fiet-
se verplicht een helm mot dragen 
veur hun ‘eigen’ veiligheid net as 
de wielrenners. Algemene Neder-
landse Wieler Bond (ANWB) maak 
van de beide tips ‘s een actie plan.

Goed gaon,

Gait de Strieker

   

Midfondvlucht een dag 
uitgesteld
Slecht weer in 
Frankrijk
BRONCKHORST - Uitslagen van de 
vluchten van de duivenverenigin-
gen in de gemeente Bronckhorst: 
PV De Koerier uit Zelhem, PV Vor-
den en PV Steeds Sneller Hengelo. 
Door het slechte weer werden de 
duiven zondag 5 juni gelost in het 
Franse Rethel.

PV De Koerier Zelhem
Op zondag 5 juni stond voor de le-
den van P.V. de Koerier een midfond 
vlucht op het programma. Door 
het slechte weer in Frankrijk was 
de vlucht een dag uitgesteld. De 
duiven moesten komen vanuit het 
Franse Rethel, door 16 liefhebbers 
zijn er in totaal 178 duiven ingezet.

De gemiddelde afstand tot Zelhem 
zat rond de 309 km. Het startschot 
klonk om 12.45 uur en met een 
matige noorden wind begonnen 
de duiven aan hun terugreis. De 
snelste duif is geklokt om 17.15.42. 

Uitslag: H. Wassink 1-5, G. Dijcker 
2, A. Kamperman 3-4, S. Gem-
mink 6-7-9, Comb. Menkhorst 8, 
H. Niesink 10.

PV Vorden
Uitslag van de vlucht vanuit 
Rethel, een afstand van 310 kilo-
meter met een gemiddelde snel-
heid van maar liefst 66 kilometer 
per uur. Wederom winnaar was 
het enige vrouwelijk lid van de ver-
eniging Ria Luesink 1-4-19, Ashley 
Eykelkamp 2-12, Comb J Meijer & 
Zn 3-8-9-15, H. B. M. Hoksbergen 
5-7-13-17-18, Paul Hendriks 6-11-
14-20, G. H. H. Kelderman 10, Roy 
Schipper 16.

PV Steeds Sneller Hengelo
Het was een pittig vluchtje vanuit 
Rethel, zondag 5 juni. Van negen 
deelnemers werden 83 duiven ge-
lost. Uitslag: E. Koers (4/10) 1-10-
11-13, J. Teunissen (4/11) 2-4-9-
17, G. Duitshof (2/6) 3-18, L Te 
Stroet (2/12) 5-14, R. Koers ( 6/ 22) 
6-7-12-19-20-21, C. Te Stroet (1/8) 
8, S.E.J. Bergervoet (2/6) 15-16.

   

Een tocht langs honderd bijzondere 
beeldverhalen
KRANENBURG - Zo kun je de wan-
deling noemen die je dit seizoen 
kunt maken in het Museum voor 
Heiligenbeelden in de Kranen-
burg. Als u een bezoek brengt 
aan dit museum maakt u kennis 
met rond honderd iconen. Dat 
zijn op houten panelen geschil-
derde afbeeldingen van heiligen 
of van een religieuze gebeurte-
nis uit het Oude of Nieuwe Tes-
tament.

Het bestuur van het museum had 
al langer contact met een door 
iconen gegrepen kunstenaar. Dat 
was Hennie Oude Middendorp 

(75) wonend in Hengelo (O). Hen-
nie heeft jarenlang lessen gevolgd, 
bleek een bijzonder talent te heb-
ben als schilder en heeft daarna, 
geheel volgens de oude tradities, 
in tientallen jaren een collectie 
van rond honderd prachtige ico-
nen geschilderd. 

Ook in de vorm van meerluiken. 
Waarbij hij ook gebruikt maakte 
van bladgoud. En hij was bereid - 
voor het eerst - zijn gehele collectie 
te presenteren in de Antoniuskerk.
   

 ■ heiligenbeeldenmuseum.nl

Spanjers, Dijsseldonk en Planteijdt. Foto: Duncan de Fey
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Ingezonden brief buiten verantwoording van de redactie
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Spec ial over zorg, welzijn en werk

Meer weten? Leest u deze informatie dan goed en 
bewaar het eventueel om op een later moment 

nog eens terug te lezen!

Kent u onze sociale teams al? 
Velen van ons redden zich prima. 
Maar soms heeft u even geen oplos-
sing voor uw zorgen. Bijvoorbeeld als 
u wat ouder wordt en niet alles meer 
zelf kunt. Of als u te maken krijgt met 
een chronische ziekte of beperking, 
uw baan verliest of schulden hebt. 
Misschien loopt het thuis of op het 
werk niet goed of heeft uw kind het 
moeilijk. Of misschien wilt u gewoon 
advies of even iemand die met u mee-
denkt. In al deze situaties kunt u 
terecht bij het sociaal team bij u in 
de buurt. 

Vijf sociale teams
Onze gemeente werkt met vijf sociale 
teams, verspreid over vijf locaties in de 

gemeente. Zo willen we voorkomen 
dat u met vragen op het gebied van 
ondersteuning langs verschillende 
instanties en loketten moet. In een 
sociaal team werken professionals 
met diverse achtergronden samen, 
zoals jeugdprofessionals en mensen 
met kennis op het gebied van oude-
renzorg, maatschappelijk werk, licha-
melijke en verstandelijke beperkingen, 
welzijn en inkomen, schulden en 
(beschut) werk.  

Wat kan ik verwachten? 
Als u zich bij ons meldt met een 
ondersteuningsvraag, krijgt u altijd 
eerst een (keukentafel)gesprek met 
een consulent van het sociaal team. 

Dit is meestal bij u thuis. In dit 
gesprek bekijkt u samen welke 
ondersteuning nodig is en bij u past. 
Het uitgangspunt is en blijft dat u 
zoveel mogelijk zelf, al dan niet met 
hulp van uw eigen sociale omgeving, 
op zoek gaat naar oplossingen voor 
uw vragen en problemen. De consu-

lenten van de sociale teams helpen u 
daarbij en stimuleren initiatieven om 
elkaar als inwoners te helpen of 
steun vanuit de omgeving te verbete-
ren. Heeft u professionele hulp of 
hulpmiddelen nodig, dan kunt u daar 
natuurlijk op rekenen. Er is dan ook 
nauwe samenwerking tussen de 
gemeente en andere professionals 
zoals wijkverpleegkundigen, mede-
werkers van jeugdgezondheidszorg 
en huisartsen. We gaan altijd uit van 
maatwerk.

Contact
U kunt de sociale teams telefonisch of 
per mail benaderen. Als u telefonisch 
contact opneemt, krijgt u een klant-

adviseur van de gemeente aan de 
telefoon. Hij/zij noteert uw vraag en 
zorgt ervoor dat een consulent van 
het sociaal team bij u in de buurt zo 
snel mogelijk contact met u opneemt. 
Het is ook mogelijk om één van de 
locaties te bezoeken. U kunt er op 
afspraak terecht, maar u kunt ook 
gewoon binnenlopen tijdens de ope-
ningstijden. Zie de openingstijden 
hieronder. 

Voor meer informatie zie ook 
www.bronckhorst.nl/socialeteams.
U vindt op de site ook een kort filmpje 
met meer informatie over de werk-
wijze van de teams en wat zij voor u 
kunnen betekenen. Bekijk deze eens! 

Bereikbaarheid sociale teams
Telefonisch en e-mail
Telefonisch zijn de teams elke dag 
van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar 
en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, 
via tel. (0575) 75 02 50. 
E-mail: info@bronckhorst.nl.

Locaties 
Op www.bronckhorst.nl/socialeteams 
vindt u de locaties van de sociale 
teams. 

Openingstijden locaties
Op alle locaties van de sociale teams 
is op de volgende momenten altijd 
een consulent aanwezig en kunt u 
zonder afspraak binnenlopen:
maandag:  08.30  - 12.30 uur
dinsdag:  13.00  - 17.00 uur
woensdag:  13.00  - 17.00 uur
donderdag:  13.00  - 17.00 uur
vrijdag:  08.30  - 12.30 uur Consulent Silvana van het sociaal team Bronckhorst Zuid op de locatie in Hoog-Keppel.

Heeft u hulp in de huishouding nodig 
omdat u bijvoorbeeld net uit het 
ziekenhuis 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). 
Hiermee kunt u tegen een betaalbaar 
tarief via tegoedbonnen extra uren 
huishoudelijke hulp inkopen. 

Kosten per tegoedbon
De gemeente kreeg deze tijdelijke 
toelage van het rijk om werkgelegen-
heid in de zorg te behouden. De kos-
ten per tegoedbon voor inwoners zijn 
€ 6,00 voor een uur hulp, de gemeente 
betaalt € 16,50 aan de zorgaanbieder. 
Zo zijn voor uw aanvullende huis-
houdelijke hulpwensen de kosten te 

overzien. De bonnen kunt u inzetten 
bij de volgende organisaties: Vitaal 
Thuiszorg, Zorgkompas, Markenheem 
en Bloei.

Ook als u niet in aanmerking komt 
voor huishoudelijke hulp via de 
Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo) kunt u dankzij de HHT 
tegen gereduceerd tarief (extra) 
huishoudelijke hulp inkopen. 
Bijvoorbeeld tijdelijke hulp na een 
ziekenhuisverblijf, maar ook als 
extra hulp naast wijkverpleging. 
U kunt de hulp inzetten voor 
gewone huishoudelijke taken.

Let op 
Het gaat hier om tijdelijk, extra geld, 
op = op, dus wees er op tijd bij. 
We hebben hiervoor een budget ont-
vangen van het rijk (in 2015 en 2016 
ruim € 190.000 per jaar). 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 tegoedbonnen 
en/of tegoedbonnen bestellen, dit 
kan digitaal via www.bronckhorst.nl/
tegoedbonhuishoudelijkehulp. 
U kunt ons ook bellen: (0575) 75 02 50. 
U kunt maximaal 10 uur per 4 weken 
inkopen. Een tegoedbon is 5 weken 
geldig.

Uren huishoudelijk hulp te koop 
voor 6 euro per uur

Mensen die vanwege een arbeids-
beperking moeite hebben om een 
baan te vinden, noemen we in onze 
regio ook wel Unieke Achterhoekers. 
Zij hebben nu een Wajong-
uitkering, werken bij de sociale 
werkvoorziening of hebben een 
beperking waardoor zij steeds buiten 
de boot vallen. Terwijl deze mensen 
vaak goed inzetbaar zijn op de werk-
vloer. Ze zijn erg gemotiveerd om te 
werken. Het vergroot hun gevoel van 
eigenwaarde, ze verdienen hun 
eigen geld en bouwen (een diverser) 
sociaal netwerk op. 

Gemeenten en werkgevers spannen 
zich in om mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt aan werk te helpen. 
Het doel is dat er meer banen komen 
voor deze Unieke Achterhoekers. 
Hiervoor loopt de campagne ‘Unieke 
Achterhoekers aan het werk’. 

Bedrijven in Bronckhorst

In Bronckhorst heeft een aantal 
bedrijven Unieke Achterhoekers 
in dienst. Zodra er een Unieke 
Achterhoeker aan het werk gaat, 
krijgt het bedrijf een Unieke Achter-
hoekers bordje/erkenning uitgereikt 
van wethouder Seesing. Zo gebeurde 
dat onder andere bij PMS in Hengelo 

(zie foto). Wethouder Seesing: “Ik ben 
enorm blij dat in Bronckhorst al 
meerdere bedrijven betrokken zijn 
en dat zij ook mensen met een 
arbeidsbeperking graag een baan 
bieden. Toch zijn we er nog niet. Het 
zou mooi zijn als we nog meer mensen 
aan een baan bij een reguliere werk-
gever kunnen helpen.”

Sociaal akkoord
In het sociaal akkoord hebben werk-
gevers in Nederland afgesproken dat 
ze extra banen gaan creëren voor 
mensen met een arbeidsbeperking. 
In totaal 125.000 extra banen. 
Ook de Achterhoek heeft de opdracht 
hieraan bij te dragen. De campagne 
Unieke Achterhoekers aan het 
werk is één van de middelen die de 
Achterhoek hiervoor inzet.

Benieuwd naar verhalen van 
Unieke Achterhoekers zelf? 
Neem eens een kijkje op 
www.uniekeachterhoekers.nl.

Unieke Achterhoekers aan het werk



De gemeente stimuleert vernieuwin-
gen in de zorg en het welzijn. Deze 
vernieuwingen zijn nodig om in de 
toekomst de zorg te kunnen blijven 
verlenen die nodig is. Wij weten zeker 
dat er inwoners, vrijwilligers en 
maatschappelijke organisaties zijn, 
die goede vernieuwende ideeën heb-
ben op zorggebied. Ideeën die de 
betrokkenheid van mensen onderling 
en hun zelfredzaamheid vergroten. 
Zelfredzaamheid is het vermogen 
van iemand om voor zichzelf te zor-

gen. Om u te helpen uw mooie ideeën 
echt in de praktijk te brengen, heeft 
de gemeente de innovatiesubsidie 
voor zorg- en welzijninitiatieven (een 
totaalbedrag van 750.000 euro voor 
2016, 2017 en 2018). Hebt u een idee 
of initiatief? Laat het ons weten!

Wanneer is subsidie mogelijk
Projecten kunnen subsidie krijgen als:
•  De zelfredzaamheid en participatie 

van inwoners toeneemt
•  Ze de samenwerking op het gebied 

van zorg en ondersteuning verbe-
teren

Een adviescommissie bestaande uit 
twee inwoners, een lid van de Partici-
patieraad en twee medewerkers van 
de gemeente beoordelen de subsi-
dieaanvragen. 

Zowel maatschappelijke organisaties 
als inwoners mogen initiatieven 
indienen. Voor organisaties geldt dat 
zij het plan samen met inwoners 
opzetten.

Hulp bij het indienen
U kunt uw initiatieven aanmelden via 
info@bronckhorst.nl. De volgende 
organisaties kunnen u (desgewenst) 
gratis helpen bij het indienen van een 
aanvraag:
•  KNHM: www.knhm.nl,  

tel. (026) 44 55 146,  
e-mail: info@knhm.nl

•  De Bronckhorster Uitdaging: 
www.bronckhorsteruitdaging.nl, 
tel. (06) 30 71 69 91, e-mail:  
info@bronckhorsteruitdaging.nl

•  Zorgcoöperatie Bronckhorst: 
www.zorgcooperatiebronckhorst.nl, 
tel: (06) 21 24 19 84 (Henk Roes), 
e-mail: info@zorgcooperatie-
bronckhorst.nl

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht 
op www.bronckhorst.nl/innovatie-
subside. Daar vindt u ook een aan-
vraagformulier. Heeft u nog vragen? 
Neemt dan contact met ons op via  
tel. (0575) 75 02 50 of mail naar 
info@bronckhorst.nl.

Innovatiesubsidie voor zorg- en welzijnsinitiatieven 
Mooie kans voor organisaties/inwoners met vernieuwende ideeën

Samenwerking gemeente en huisartsen

Zit u niet lekker in uw vel? 
Misschien is ‘Welzijn op recept’ 
iets voor u

Onlangs zijn we gestart met ‘Welzijn 
op recept’. Een initiatief van de 
gemeente in samenwerking met 
huisarts Mast uit Hoog-Keppel en 
huisarts Tanis uit Vorden. Stel: u 
zit niet lekker in uw vel en u krijgt 
(lichamelijke) klachten. Medicatie is 
niet altijd de oplossing, het kan zijn 
dat u meer baat heeft bij het deel-
nemen aan activiteiten. Dat is het 
uitgangspunt bij ‘Welzijn op recept’. 

Als de huisarts denkt dat het deel-
nemen aan activiteiten u kan hel-
pen, verwijst hij u door naar één van 
de sociale teams van de gemeente. 
In een persoonlijk gesprek met de 
sociaal consulent bespreekt u ver-
volgens waar u energie van krijgt en 
welke interesses, talenten en ambi-
ties u heeft. Samen bekijkt u welke 
activiteiten bij u passen. Dit kan van 
alles zijn: iets creatiefs, samen be-
wegen of meedoen in een kookclub. 
Of misschien doet u graag vrijwil-
ligerswerk. De sociaal consulent 
ondersteunt bij het zetten van de 
eerste stap. Gebleken is dat men-
sen die naar buiten gaan, anderen 

ontmoeten of bezig gaan met hun 
hobby of interesse, zich vaak men-
taal en lichamelijk beter voelen.

Wethouder Peppelman: “In Bronck-
horst zijn veel activiteiten. Soms 
weten inwoners niet wat er allemaal 
is of vinden ze het moeilijk om de 
eerste stap te zetten. ‘Welzijn op 
recept’ is een mooie samenwerking 
tussen de gemeente en huisartsen, 
waarbij we mensen die niet goed in 
hun vel zitten ondersteunen bij het 
vinden van een passende activiteit.”

Pilot
‘Welzijn op recept’ start als pilot 
met de huisartsen Mast en Tanis. 
Als de ervaringen positief zijn, vra-
gen we ook de andere huisartsen in 
Bronckhorst om aan te laten sluiten. 

Sociale teams
U kunt uiteraard ook altijd zelf, 
zonder ‘welzijnsrecept’ van uw huis-
arts, contact opnemen met één van 
de sociale teams in Bronckhorst. Zie 
www.bronckhorst.nl/socialeteams 
voor de contactgegevens. 

Kent u de collectieve zorgverzekering via de 
gemeente al?
Speciaal voor mensen met een laag 
inkomen en een laag vermogen heb-
ben wij samen met zorgverzekeraar 
Menzis een goedkope zorgverzeke-
ring samengesteld. Wij betalen een 
deel van de premie voor u. U profi-
teert van korting op de aanvullende 
zorgverzekeringen en tandarts-
verzekeringen. 

Kom ik in aanmerking? 
U komt voor deze zorgverzekering 
in aanmerking als u en uw eventuele 
partner een laag inkomen en een 
laag vermogen hebben. Wat we 
onder een laag inkomen/vermogen 
verstaan, leest u op www.bronck-
horst.nl/zorgverzekering. 

Jongeren die 18 jaar worden, 
moeten een keuze maken voor een 
zorgverzekeraar. Ook zij kunnen 
in aanmerking komen voor onze 
collectieve verzekering. 

Overstappen
Als u op dit moment al bij Menzis 
verzekerd bent, kunt u op elk mo-
ment in het jaar overstappen naar 
de collectieve zorgverzekering via 

de gemeente. Bent u bij een andere 
zorgverzekeraar verzekerd, dan is 
er alleen aan het einde van het jaar 
mogelijkheid om over te stappen.

Hoe kan ik deelnemen?
Heeft u interesse in de verzekering, 
dan kunt u zich aanmelden op www.
gezondverzekerd.nl/mijngemeente/
bronckhorst. 

Meer informatie
Informatie over de pakketten, 
premies en de voorwaarden, 
leest u op www.bronckhorst.nl/
zorgverzekering. 

Als u vragen heeft, kunt u 
natuurlijk ook contact opnemen met 
het sociaal team bij u in de buurt.

Dyanne Schiphorst
tel. (0544) 80 10 34
verkoop@contact.nl

Nancy Weevers
tel. (0544) 80 10 35
verkoop@contact.nl

Bas Bloem
tel. (06) 52 58 49 92

bas.bloem@achterhoeknieuws.nl

Drukklare advertenties
(certified pdf) aanleveren tot
uiterlijk maandag 9.00 uur.

Materiaal voor nog op te maken
advertenties aanleveren kan tot

uiterlijk vrijdag 12.00 uur.

Contact Bronckhorst Noord bestrijkt 
zowel online als met de papieren editie 
(in een oplage van 4.800 exemplaren) 

het gebied Vorden, Delden, Kranenburg, 
Linde, Medler, Mossel, Veldwijk, 

Vierakker, Wichmond, Wientjesvoort
en Wildenborch.

Bel of mail
met onze

media-adviseurs

Wilt u ook adverteren?
 

www.dier.nu

HELP DIEREN IN NOOD,
OOK BIJ U IN DE BUURT

Vele dieren leiden een buitengewoon beroerd 
bestaan; ook in Nederland. Ze worden opgesloten in 
veel te kleine hokken, ernstig mishandeld, of zonder 
pardon op straat gezet. Stichting DierenLot trekt 
zich het lot van deze dieren aan en wil hen graag 
helpen en vraagt daarbij om uw steun! Dan helpt u, 
samen met Stichting DierenLot, lokale en regionale 
dierenhulpverleners in Nederland.

HELP MEE OP UW EIGEN MANIER!

1.  Ga naar www.dier.nu en 

kies zelf hoe u wilt helpen!

2.  Bel gratis 0800-7088 en word 

vaste donateur 

3.  Stort uw eenmalige gift op giro 

2329 t.n.v. DierenLot

4.  Neem DierenLot op in

uw testament.

5.  Bel (030) 241 57 61 (werkdagen 

tussen 10.00 en 16.00 uur) als u 

meer informatie wilt
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Binnenkort passen we de hoogte 
van de eigen bijdrage voor Wmo-
ondersteuning aan. Maakt u 
gebruik van Wmo-ondersteuning 
en betaalt u daarvoor een eigen 
bijdrage? Grote kans dat u straks 
minder hoeft te betalen. Voor een 
(klein) deel van de mensen blijft 
het bedrag gelijk. 

Gemeenten zijn (tot een landelijk 
vastgesteld maximum) vrij om te 
bepalen hoe hoog de eigen bijdrage 
voor hun inwoners is. Afgelopen 
jaar bleek dat inwoners in onze 
gemeente soms financieel in de 
knel komen door de hoogte van de 
eigen bijdrage. Met de aanpassing/ 

verlaging van de eigen bijdrage 
willen we voorkomen dat inwo-
ners die zorg nodig hebben, afzien 
van zorg vanwege hoge kosten. 
Dit is in enkele gevallen gebeurd 
en is niet de bedoeling. We ver-
hogen daarom onder andere de 
inkomensgrenzen voor de eigen 
bijdrage met 10%. Hierdoor ko-
men meer mensen in aanmerking 
voor een lagere eigen bijdrage 
bij Wmo-ondersteuning. 

Persoonlijke brief
De verlaging van de eigen bijdrage 
gaat in vanaf 18 juli 2016. Als u 
een eigen bijdrage betaalt voor 
een voorziening of ondersteuning 

via de Wmo, dan krijgt u een per-
soonlijke brief van ons. Verder 
krijgt u een nieuwe beschikking 
van het Centraal Administratie 
Kantoor (CAK), dat de eigen 
bijdrage int. 

Daarnaast kunnen inwoners met 
een inkomen tot 130% van het 
minimumloon gebruik maken 
van de collectieve zorgverzeke-
ring die we aanbieden via Menzis. 
Onderdeel van deze verzekering 
is dat de eigen bijdrage wordt 
vergoed. In onze zorgspecial 
elders op deze gemeente- 
pagina’s leest u meer over  
deze verzekering!

Hoogte eigen bijdrage Wmo-ondersteuning 
voor veel mensen omlaag

Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Heeft u een nieuw identiteits- 
bewijs nodig voor de vakantie 
omdat u naar het buitenland 
gaat? In de aanloop naar de 
zomervakantie bezoeken meer 
inwoners het gemeentehuis, 
bijvoorbeeld voor een nieuw 
paspoort of een ID-kaart. Om u 
ook tijdens de drukkere maan-
den goed van dienst te kunnen 
zijn, is de publieksbalie tot eind 
juni ook op de dinsdagavond tot 
19.30 uur open, naast de vaste 
donderdagavond. 

Let op: vrijdag 10 juni is 
gemeentehuis gesloten vanwege 
onze jaarlijkse personeelsdag. 

In juni zijn wij ook op dinsdag-
avond open!

Voor makelaars, financieel adviseurs, 
installateurs, isolatiebedrijven en   
aannemers

20 juni: Informatiebijeenkomst 
over duurzaamheidslening 
Sinds vorige maand heeft de 
gemeente voor particuliere hui-
zenbezitters de Duurzaamheids-
lening. Dit is een lening tegen 
gunstige voorwaarden, waarmee 
u energiebesparende maatrege-
len aan de eigen woning kunt 
financieren. Denk bijvoorbeeld 
aan zonnepanelen, isolatiemaat-
regelen of een warmtepomp. 
Makelaars, financieel adviseurs, 
installateurs, isolatiebedrijven en 
aannemers hebben veel contact 
met mensen voor wie deze lening 
aantrekkelijk zou kunnen zijn. 
Daarom organiseert de gemeente 
voor deze bedrijven een informa-
tiebijeenkomst om hen te infor-
meren over de mogelijkheden 
die de lening huiseigenaren 
biedt. Dit doen wij samen met de 
andere Achterhoekse gemeenten 
die deze lening onlangs hebben 
ingevoerd of binnenkort gaan 
invoeren op 20 juni in het ge-
meentehuis van Doetinchem, 
Raadhuisstraat 2. Tijd: van 

15.30 tot 17.00 uur. Alle makelaars, 
financieel adviseurs, installateurs, 
isolatiebedrijven en aannemers 
zijn van harte uitgenodigd voor 
deze bijeenkomst. Aanmelden kan 
via een mail aan duurzaamheid@
doetinchem.nl. Graag tot dan! 

Meer informatie over de Duur- 
zaamheidslening vindt u op de 
website van het Achterhoeks 
verduurSaam energieloket: 
www.verduursaamenergieloket.nl.

Vorden verdient een mooie entree!
Denk mee over de aankleding van de 
nieuwe rotonde
De nieuwe rotonde in Vorden is 
inmiddels klaar. Om deze rotonde 
aan te kleden en het centrum van 
Vorden daarmee een entree te 
geven die het verdient, maken we 
ruimte voor een ‘object’. Dit kan 
kunst zijn, maar het mag ook een 
natuurlijk element of iets anders 
zijn, het kan abstract of meer 
figuratief zijn. Kortom, veel is 
mogelijk. 

Denk mee!
Bent u inwoner van Vorden? Denk 
dan mee!  U hebt nu de kans om 
richting te geven aan de invulling 
van de entree, zoals de stijl, de 
vorm, en de exacte locatie waar 
het object moet komen. Dit kunt  
u doen door vóór 1 juli 2016  
enkele vragen te beantwoorden  
op www.bronckhorst.nl/
entreeVorden

Ontwerp 
Aan de hand van uw antwoorden 
kiest een commissie enkele kun-
stenaars en bedrijven uit die een 

ontwerp mogen maken. De com-
missie bestaat uit: Martine Letterie 
(kinderboekenschrijfster), Ad Borest
(galeriehouder), Jeroen Geubels 
(eigenaar Hotel Bakker), Martine 
Smit (eigenaresse wijnhandel Smit) 
en Jan Engels (wethouder). 

Stemmen op uw favoriet
Zodra de ontwerpen zijn gemaakt, 
komen we weer bij u terug. Inwo-
ners van Vorden kunnen dan stem-
men op hun favoriete ontwerp. Het 
ontwerp met de meeste stemmen 
wordt vervolgens gemaakt en zal 
de entree van Vorden gaan sieren. 

Stopt u met uw agrarische bedrijf? 

Maak gebruik van de verbeterde 
sloopregeling
Om verpaupering van het buiten-
gebied tegen te gaan, stimuleren 
we sloop van leegstaande gebou-
wen met een vernieuwde sloop-
regeling. Stopt u binnenkort met 

uw agrarische bedrijf of bent u al 
gestopt? Met deze sloopregeling 
kunt u tegen gunstige voorwaar-
den uw leegstaande pand(en) 
slopen. De sloopregeling is te 
combineren met de landelijke 
subsidieregeling voor het verwij-
deren van asbestdaken of met de 
Achterhoekse pilot ‘zon op erf’. 
Interessant? 
Kijk voor meer info 
op www.bronck-
horst.nl/sloop-
regeling of scan 
de QR-code.



De acht Achterhoekse gemeenten maken samen met Doesburg, Zutphen en Lochem haast met de 
aanleg van glasvezel in het buitengebied. Met CIF, het bedrijf dat de glasvezel aanlegt, zijn goede 
afspraken gemaakt over een snelle aanleg van de glasvezel. Direct na de zomervakantie begint de 
aanleg in Berkelland en Winterswijk wanneer minimaal de helft van het aantal huishoudens een 

abonnement afneemt. Naar verwachting ontvangen alle inwoners van het buitengebied in deze 
11 gemeenten, dus ook in Bronckhorst, vóór de zomer van 2017 een aanbod voor de aanleg van glas-
vezel. De aanleg vindt plaats in het buitengebied van de gemeenten. Dat zijn gebieden waar nog geen 
andere breedbandvoorziening als coax of glasvezel aanwezig is. De volgorde waarin de gemeenten 
aan de beurt zijn, is als volgt: Berkelland, Winterswijk, Oost Gelre, Aalten, Lochem, Zutphen, Oude
 IJsselstreek, Doetinchem, Bronckhorst, Doesburg en Montferland. In Berkelland en Winterswijk is de 
vraagbundeling inmiddels begonnen. 

Het belang van een snelle verbinding
Een goede digitale verbinding voor snel internet en storingsvrije televisie is voor iedereen bijna net zo 
belangrijk als elektriciteit en water. Daarom is een snelle aanleg van glasvezel van groot belang. Inwoners 
en bedrijven in het buitengebied profiteren van de vele voordelen die een snelle internetverbinding biedt. 
Bijvoorbeeld zorg op afstand, flexwerken, dataopslag in the cloud, tv on-demand en vele andere digitale 
diensten die dan beschikbaar komen. Nu CIF en de gemeenten goede afspraken hebben gemaakt over 
de aanleg van de glasvezel kunnen de eerste bewoners in de Achterhoek nog dit jaar van deze diensten 
gebruik maken. 

50% van het buitengebied moet meedoen
Minimaal 50% van de inwoners in het buitengebied moet meedoen. Dit betekent dat ze een abonnement bij 
een van de dienstaanbieders moeten afnemen. De inwoners kunnen kiezen uit diensten van verschillende 
aanbieders. Waarschijnlijk dezelfde als nu ook op het glasvezelnetwerk actief zijn. Voor consumenten zijn 
dat Caiway, Solcon en Fiber. Ondernemers kunnen terecht bij de zakelijke dienstenaanbieders WeServe en 
CBizz. Naast een abonnement bij een dienstaanbieder betalen de bewoners een vastrechtvergoeding van 
€ 9,95 per maand. Pas als de 50% wordt gehaald volgt de aanleg. Wethouder Paul Seesing: “Het komt erop 
neer dat buren samen bepalen of er glasvezel wordt aangelegd of niet.” 

Berkelland en Winterswijk
Zoals gezegd loopt op dit moment in Berkelland en in Winterswijk de vraagbundeling. Dat betekent dat de 
inwoners van het buitengebied nu de vraag krijgen of ze mee willen doen en een abonnement willen afslui-
ten. Bij de vraagbundeling betrekt CIF nadrukkelijk de dorpsbelangenorganisaties. Zij vormen een goede 
verbinding tussen de inwoners en CIF en helpen mee om zoveel mogelijk inwoners te overtuigen van het 
belang van de glasvezel. 

Deelgebieden in kaart gebracht
CIF gaat bij de aanleg van de glasvezel niet uit van gemeentegrenzen maar van deelgebieden. De grens 
wordt dan bijvoorbeeld gevormd door een spoorlijn of een kanaal. Dat betekent dat sommige inwoners 
van de ene gemeente meegaan met de volgende gemeente. Hoe die geografische grenzen precies lopen, 
is pas bekend op het moment dat een gemeente aan de beurt is. De inwoners krijgen daarover een brief.

Planning
CIF zet maximaal in op de aanleg van de glasvezel en de aannemer zet veel mensen en materiaal in. 
Maar het is een enorme klus en CIF kan niet in alle gemeenten tegelijk aan het werk. Als de vraagbundeling
in Berkelland en Winterswijk succesvol wordt afgerond, begint CIF daar direct na de zomervakantie met 
de aanleg. Daarna volgen in rap tempo de overige gemeenten, van oost naar west. Met steeds dezelfde 
werkwijze. De inwoners krijgen voor de start van de vraagbundeling een brief met uitleg en de data van 
informatieavonden in de buurt. Daarna kunnen ze zich aanmelden. 

Paul Seesing: “Wij zijn blij met deze voortvarende aanpak met duidelijke afspraken en een strakke 
planning! De meeste inwoners zijn zich zeer bewust van het belang van snel internet in het buitengebied. 
Voor zichzelf én voor bedrijven. Wij hebben er alle vertrouwen in dat meer dan 50% van onze inwoners 
zich straks aanmeldt als de vraag bij hen in de bus komt.” 

Meer informatie is ook te vinden op www.glasvezelbuitenaf.nl

Achterhoek maakt tempo met glasvezel 
in buitengebied: Sociale media zijn niet meer weg te denken in deze tijd. Ook de gemeente maakt 

hier gebruik van. Via onze facebook en twitter accounts informeren wij u over 

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

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

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

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

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

Veel mensen scheiden hun afval goed, 
vinden dit belangrijk voor het milieu en 
omdat goed scheiden scheelt in de por-
temonnee. We zetten verschillende 
methoden in om het u gemakkelijk te 
maken om te scheiden. Veel afval kan 
hierdoor hergebruikt worden als 
grondstof voor nieuwe producten. Dit 
willen we de komende tijd nog verder 
uitbreiden en verbeteren en daarom 
maken we nieuw afvalbeleid. Via socia-
le media krijgen we regelmatig reacties 
van inwoners over afval(inzameling). Wij hopen dan ook dat velen van 
u mee willen denken over ons nieuwe beleid. Komt u op 
13 juni (Vorden) of 14 juni (Zelhem) naar de inwonersbijeenkomsten? 
Opgeven kan via www.moventem.nu/inwonersavondbronckhorst.

Trouwen in Bronckhorst 
is echt een aanrader! 
We hebben vijf unieke 
locaties voor een onver-
getelijke dag. Wat te 
denken van de kastelen 
Vorden en Keppel, 
boerderijmuseum 
Smedekinck in Zelhem, 
de kapel in stadje 

Bronkhorst en het gemeentehuis in Hengelo? Ook is een andere 
locatie naar keuze mogelijk. Plannen om uw geliefde ten huwelijk 
te vragen? Bekijk de mogelijkheden op www.bronckhorst.nl. 

 Tweets van de maand

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

Bij identiteitsfraude maken 
criminelen misbruik van valse 
of gestolen identiteitsgegevens. 
Ze kopen bijvoorbeeld op naam 
van iemand anders spullen 
zonder te betalen. Ook mensen-
smokkelaars, drugshandelaars 
en terroristen misbruiken gege-
vens. Identiteitsfraude komt 
steeds vaker voor, vooral online. 
Bij de aanpak zijn overheid, be-
drijfsleven en burgers betrokken. 
Overheidsdiensten werken 
samen bij de opsporing van 
identiteitsfraude. 

Het is belangrijk dat u terug-
houdend bent met uitwisseling 
van persoonsgegevens. “Mag ik 
uw paspoort of rijbewijs even 
om een kopietje te maken?” Het 
is een vaak gestelde vraag bij het 
inchecken in een hotel of bij het 
huren van een auto. Geef uw 
identiteitsbewijs echter niet 
zomaar af. Met de gegevens op 
uw ID-bewijs, zoals uw naam, 
geboortedatum en burgerser-
vicenummer (BSN-nummer) is 
het voor criminelen erg gemak-
kelijk om identiteitsfraude te 
plegen. Zorg dus voor een veilige 
kopie van uw ID waarmee u niet 
meer persoonlijke informatie 
afstaat dan strikt noodzakelijk.

Bescherm uw ID 
Identiteitsfraude plegen wordt 
moeilijker als u uw identiteit 
beter beschermt. Om u hierbij te 
helpen, heeft het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties (BZK) de KopieID-
app ontwikkeld, waarbij u met 
uw smartphone gemakkelijk een 
veilige kopie van uw identiteits-
bewijs kunt maken door het BSN-
nummer (burgerservicenummer) 
door te strepen en een watermerk 
over de kopie heen te zetten met 
daarin het doel en de datum van 
de kopie. U kunt de app gratis 
downloaden in de app store. De 
KopieID-app is uitgegeven door 
het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties. 
Vragen, problemen of feedback? 
Neem contact op met support-
kopieid@milvum.com.

Voorkom identiteitsfraude 
Gebruik handige app voor maken kopie

Burgernet-campagne groot succes!

Het aantal Burgernet-deelnemers 
in Bronckhorst is gestegen naar 
6.141. Dat is 16,7% van onze inwo-
ners. Burgernet is een telefonisch 
netwerk van bewoners en onder-
nemers in een bepaalde buurt. De 
politie vraagt deelnemers via sms 
of een ingesproken bericht te hel-
pen bij een zoekactie in die buurt. 
Om het aantal deelnemers in 

Bronckhorst te vergroten, organi-
seerde de gemeente samen met 
de politie van maart t/m mei 2016 
een wervingscampagne. Ons doel 
was 10% te halen en dat is dus 
ruim gelukt.  Alle deelnemers: dank 
voor uw betrokkenheid!

Hoe werkt Burgernet?
Als een situatie aanleiding geeft, 
stuurt de politie mensen die mee-
doen met Burgernet binnen een be-
paalde cirkel een spraakbericht, 
sms en/of e-mail. De politie vraagt 
hen uit te kijken naar een verdacht 
of vermist persoon of voertuig. Als 
zij iets verdachts zien of horen, 
kunnen zij tijdens de actie gratis 
bellen naar (0800) 00 11. 

Zo kan de politie gerichter en sneller 
zoeken. Na afloop van de zoekactie 
krijgen alle deelnemers een bericht 
met informatie over het resultaat.

Aanmelden
Aanmelden kan nog steeds en 
blijft altijd mogelijk. Sterker nog: 
wij raden u aan Burgernet-deel-
nemer te worden. Hoe meer deel-
nemers, hoe beter: met elkaar 
houden we Bronckhorst veilig. Via 
www.burgernet.nl kunt u dit snel 
regelen. Hier vindt 
u ook meer infor-
matie. De QR-code 
scannen kan ook.



Brandweerpost Hengelo zoekt 
nieuwe collega’s 
Kom naar de inloopdag!
De leden van de brandweerpost 
Hengelo zoeken nieuwe collega’s 
(m/v). Bent u benieuwd of de vrij-
willige brandweer iets voor u is? 
Kom dan op 2 juli tussen 10.00 en 
16.00 uur naar de inloopdag bij de 
brandweerkazerne aan het Iekink 
13 in Hengelo. Tijdens deze dag 
krijgt u een goed beeld van dit fas-
cinerende werk en is er gelegen-
heid om vragen te stellen aan de 
vrijwilligers van de post. Iedereen 
tussen de 18 en 45 jaar is van har-
te welkom. Bij de brandweerpost 
is vooral behoefte aan mensen die 
met name overdag beschikbaar 
zijn. Is er iemand in uw omgeving 
die niet in Hengelo of Keijenborg 
woont maar wel werkt, dan is hij of 
zij ook van harte welkom tijdens 

de inloopdag! De brandweerpost 
in Hengelo bestaat momenteel uit 
22 vrijwilligers met passie voor 
het brandweervak. 
Bij de brandweer denkt iedereen 
aan het blussen van brand. Maar 
de brandweer doet veel meer! 
Ook bij (weg)ongevallen, inciden-
ten met gevaarlijke stoffen en 
stormschades bijvoorbeeld komt 
de brandweer in actie. Centraal 
staat het hulpverlenende karakter 
van de brandweer; zij helpen 
mens en dier in noodsituaties. 
Het geeft veel voldoening om 
samen met een gemotiveerd 
team een klus te klaren! 
Wilt u nu al meer informatie, 
kijk dan op www.brandweer-
achterhoekwest.nl.

Brandweerpost Hengelo
zoekt nieuwe collega’s!

Durf jij de uitdaging aan?

www.brandweerachterhoekwest.nl

Brandweer Noord  en Oost
Gelderland

veiligheidsregio
Brandweer

Achterhoek West

Werkzaamheden N316 Doetinchem-Vorden

Afsluitingen tijdens de zomermaanden

De provincie startte op 6 juni met 
wegwerkzaamheden aan de N316 
tussen Doetichem en Vorden. Het 
gaat om onderhoud aan het asfalt 
en verbetering van de verkeers-
veiligheid op de weg en de fiets-
paden. Naar verwachting zijn de 
werkzaamheden op 23 september 
klaar. Wat staat op stapel:

Verkeersveiligheid
• de fietspaden langs de N316 

krijgen op kruispunten rood 
 asfalt 
• er komen verhoogde midden-

geleiders in de N316 ter hoogte 
van de kruispunten Kruisberg-
seweg/Schooltinkweg en 

 Wassinkbrinkweg 
• de voetgangersoversteekplaats 

in Velswijk wordt verbeterd
• Op het kruispunt Hengelose-

straat/Molenenk bij Hengelo 
sluit de provincie het linksafvak 
op de N316 naar de Hengelose-
straat af, waardoor fietsers 

 veiliger over kunnen steken

Afsluiting in fasen
Om de hinder te beperken, wordt 
de N316 in verschillende fasen 
afgesloten. U wordt met borden 
omgeleid.

Fase 1 Doetinchem tot 
rotonde Velswijk N330
N316 Velswijkseweg en Kruis-
bergseweg, vanaf de komgrens 
van Doetinchem tot de rotonde 
Velswijk/N330 Hummeloseweg. 
De weg wordt afgesloten van 
6 t/m 17 juni 2016. Op de N316 

wordt u omgeleid vanuit Doetin-
chem via de N315 naar Zelhem 
en via de N330 richting Velswijk 
en omgekeerd.

Fase 1B rotonde Velswijk 
N330
N316 rotonde Kruisbergseweg/
N330 Hummeloseweg. De weg 
wordt afgesloten van 16 juni 
20.00 uur tot 19 juni 6.00 uur. 
Op de N316 wordt u omgeleid van-
uit Doetinchem via de N315 naar 
Zelhem en via de Hengeloseweg 
en Zelhemseweg en Molenenk 
naar Hengelo en omgekeerd.

Fase 2 Rotonde Velswijk tot 
Hengelo aansluiting Molenenk
N316 Kruisbergseweg vanaf 
rotonde Velswijk/N330 Hummelo-
seweg tot aansluiting Molenenk 
in Hengelo. De weg wordt afge-
sloten van 20 juni t/m 8 juli 2016.
De rotonde Kroezerijweg is in 
deze periode maximaal drie dagen 
afgesloten voor overstekend 
verkeer. Op de N316 wordt u 
omgeleid vanaf Doetinchem via 
de rotonde Velswijk N330 naar 
Zelhem en via de N315 naar Ruur-
lo en vandaar via N319 richting 
Vorden en omgekeerd. Richting 
Hengelo wordt u omgeleid vanaf 
de N315 via de Hengeloseweg en 
Zelhemseweg naar Hengelo en 
omgekeerd.

Fase 3 Hengelo aansluiting 
Molenenk tot rotonde Vorden 
N319 Horsterkamp
N316 Kruisbergseweg, Burge-

meester Henk Aalderinkweg, 
Vordenseweg en Hengeloseweg 
vanaf de aansluiting Molenenk 
in Hengelo tot de rotonde N319 
De Horsterkamp in Vorden.
De weg wordt afgesloten van 
29 augustus t/m 16 september.
De rotondes rondom Hengelo 
worden beurtelings afgesloten 
voor overstekend verkeer.
Op de N316 wordt u omgeleid 
vanaf Doetinchem en Hengelo 
via de N330 naar Zelhem en via 
de N315 naar Ruurlo en vandaar 
via N319 richting Vorden en 
omgekeerd.

Inloopbijeenkomst fase 3
Over fase 3 organiseren we 
een inloopbijeenkomst op 
22 augustus. U kunt tussen 
18.00 en 20.00 uur binnenlopen 
in het gemeentehuis voor meer 
informatie over de afsluiting 
van fase 3 en de bereikbaar-
heid van aanliggende (bedrijfs)
panden. 

Fase 4 Rondweg Vorden
N316 Rondweg Vorden tussen 
de rotonde Baakseweg en N319 
Zutphenseweg. Deze werkzaam-
heden worden uitgevoerd in 
nachtafsluitingen en 1 weekend 
afsluiting. De data van deze 
afsluitingen zijn nog niet bekend, 
maar hierover krijgt u tijdig be-
richt. Op de N316 wordt u omge-
leid vanaf Vorden naar Wichmond 
en Baak en vandaar via de N314 
naar Zutphen en omgekeerd.

Meer informatie
Op www.bereikbaargelderland.nl 
vindt u actuele informatie over 
wegwerkzaamheden en even-
tuele omleidingen. Voor de meest 
actuele stand van zaken kunt u 
op bereikbaargelderland.nl een 
gratis email alert inschakelen. 
Voor vragen over de werkzaam-
heden neemt u op werkdagen 
contact op met het Provincieloket 
van de provincie Gelderland, 
(026) 359 99 99 of provincie-
loket@gelderland.nl (www.
gelderland.nl/provincieloket).

De gemeente gebruikt geen 
chemische onkruidbestrijdings-
middelen meer op verharde en 
half verharde oppervlakten. Vanaf 
nu bestrijden wij onkruid op duur-
zame wijze met borstelen, bran-
den of stomen. Hetzelfde resul-
taat wordt bereikt, maar deze 
werkwijze is beter voor het milieu. 

Uitvoering
De aannemer ‘De Groenmakers’ 
is inmiddels begonnen met de 
uitvoering van de werkzaamhe-
den. De beeldkwaliteit is hierbij 
leidend. Wij kiezen voor beeld-
kwaliteit B. Dat betekent dat er 

gedurende het hele jaar in 
beperkte mate onkruid aanwezig 
mag zijn. Op plaatsen waar veel 
onkruid groeit, moet de aannemer 
vaker langs komen om de kwali-
teit te halen. Op plaatsen waar 
minder onkruid groeit, komt de 
aannemer minder vaak. De werk-
zaamheden worden uitgevoerd 
met machines die het onkruid 
stomen, branden of borstelen. 

Werkvolgorde 
De aannemer gaat de komende 
weken op de volgende locaties 
aan de slag:
Week 23 Begraafplaatsen
Week 23 Bronckhorst, Baak,  
  Steenderen, Vierakker  
  en Toldijk
Week 24 Vorden
Week 25 Hengelo
Week 26 Keijenborg
Week 27 Zelhem
Week 28 Hummelo, Hoog Keppel,  
  Drempt

Onkruidbestrijding in komende 
weken

Uit de raad

De raadscommissie vergadert op 
15 en 16 juni om 20.00 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis. 
U bent van harte welkom om de 
bijeenkomst bij te wonen. Op de 
agenda staat o.a.: 

Commissievergadering 
15 juni
• Lokale Woonagenda 

‘Bronckhorst geeft je de 
ruimte!’

 De raad wordt gevraagd de lo-
kale woonagenda vast te stel-
len, die erop gericht is om te 
komen tot een evenwichtige 
kwalitatieve en kwantitatieve 
woningvoorraad in Bronck-

horst. De woonagenda is sa-
men met woningcorporaties 
ProWonen en Sité tot stand ge-
komen. Zij zijn verantwoorde-
lijk voor de uitvoering van het 
lokale woonbeleid en jaarlijks 
worden hierover prestatie-

 afspraken gemaakt 
• Ondernemersfondsen voor 

Hengelo, Vorden en Zelhem
 De raad wordt gevraagd in te 

stemmen met een pilot voor 
het oprichten van een Onder-
nemersfonds voor de kernen 
Hengelo, Vorden en Zelhem. 
Het verzoek om een Onderne-
mersfonds komt van de onder-
nemersverenigingen uit Hen-

gelo, Vorden en Zelhem. Het 
stelt samenwerkende onder-
nemers in staat een belangrijke 
bijdrage te leveren aan de leef-
baarheid en levendigheid in de 
kernen

• Oprichting stichting Veilig 
Thuis Noord Oost Gelderland

 B en w vragen de raad in te 
stemmen met de oprichting 
van de stichting Veilig Thuis 
Noord Oost Gelderland, als 
nieuwe Advies- en Meldpunt 
Huiselijk Geweld en Kindermis-
handeling. Doel is om te komen 
tot meer regionale samenhang 
in de aanpak van geweld in 

 huiselijke kring
• Wijziging gemeenschappelijke 

regeling GGD NOG en positio-
nering jeugdgezondheidszorg

 De raad wordt gevraagd in te 
stemmen met een wijziging 

 in de gemeenschappelijke 
 regeling voor de GGD Noord- 
 en Oost Gelderland. Ook infor-

meren b en w de raad over de 
voortzetting van de jeugdge-
zondheidszorg op de huidige 
manier, waarbij thuiszorgorga-
nisatie Yunio de jeugdgezond-
heidszorg 0-4 jarigen en de 
GGD de jeugdgezondheidszorg 
4-18 jarigen uitvoert 

• Wijzigen gemeenschappelijke 
regeling Delta

 B en w vragen de raad er mee 
in te stemmen de gemeen-
schappelijke Regeling Delta 
aan te passen aan gewijzigde 
wetgeving

• Toezicht openbaar onderwijs 
stichting IJsselgraaf

 De raad wordt gevraagd de 
 gemeenschappelijke regeling 

voor toezicht op stichting 
 IJsselgraaf af te schaffen, 
 en het toezicht voortaan te 
 regelen met een convenant 
• Jaarstukken 2015 

Gemeenschappelijke 
Regeling Regio Achterhoek

 Bronckhorst maakt deel uit 
 van de Gemeenschappelijke 

Regeling Regio Achterhoek. 
 B en w vragen de raad kennis 

te nemen van de jaarstukken 
2015

Commissievergadering 
16 juni
• Perpectiefnota 2017-2020 

Bronckhorst 
 De perspectiefnota is een voor-

uitblik naar de begroting voor 
die periode, waar de raad eind 
dit jaar over beslist. Doel is een 
sluitende begroting in 2017. 

 Nu is nog een tekort voorzien 
van bijna 5 ton. Maar de ver-
wachting is dat we komend jaar 
een hoger bedrag dan voorheen 
ontvangen van het rijk voor 



Bekendmakingen en mededelingen

Bekendmakingen

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

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

Baak:
• Wichmondseweg, organiseren kermis met optocht, vergunning verleend

Bronckhorst:
• Buitengebied, wegbestemmen woonlocaties, gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan

Halle:
• Landeweerweg 6, wijzigen inrichting, aanvraag ontvangen

Hengelo (Gld):
• Elderinkweg 9B, gewijzigd bouwen woning, aanvraag ontvangen
• De Kwekerij, bouwen 6 woningen, aanvraag ontvangen
• De Heurne 9, kappen beuk, aanvraag ontvangen
• Dijenborgsestraat, organiseren kermis Hengelo, vergunning verleend
• Kerkstraat 13, plaatsen dakkapel, vergunning verleend
• Ruurloseweg 59, verbouwen woning, aanvraag ontvangen
• Ruurloseweg 59, verbouwen woning, vergunning van 26 januari 2016 ingetrokken 
• Schapendijk, afsluiten weg voor buurtfeest, besluit genomen
• Stekweg ong., aanleggen uitrit, vergunning geweigerd
• Zelhemseweg 15, organiseren paarden- en ponykeuringen, vergunning verleend
• Zelhemseweg 15, ontheffing groepskamperen, ontheffing verleend
• Zelhemseweg 45A, bouwen pluimveestal, aanvraag ontvangen
• Zelledijk 22, brandveilig gebruik gebouw, vergunning verleend

Hummelo:
• Dorpsstraat, organiseren Vive la France Hummelo, vergunning verleend
• Zelhemseweg 16, verkrijgen drank- en horecavergunning, vergunning verleend

Hoog Keppel:
• Oude Zutphenseweg  7, organiseren midsummer night run, vergunning verleend
• Burg. Van Panhuysbrink 11, restaureren torenportaal, aanvraag ontvangen

Laag-Keppel:
• Jan de Jagerlaan 3A, bouwen woning, vergunning verleend

Steenderen:
• Azaleastraat 11, plaatsen dakkapel, vergunning verleend
• Covikseweg 21, bouwen bijgebouw, aanvraag ontvangen
• Kerkhofweg 16, realisatie 3 woningen, voorbereiding bestemmingsplan
• Wehmestraat 1, kappen paardenkastanje, vergunning verleend

Toldijk:
• Hoogstraat 21, activiteit milieu: wijzigen bedrijf, vergunning verleend 

Vierakker:
• Kapelweg 14, uitbreiden veehouderij, aanvraag ontvangen
• Hoek IJzerhorst/Koekoekstraat, realisatie natuurontwikkeling, onherroepelijk 
 wijzigingsplan 

Vorden:
• Eikenlaan ong., kappen Amerikaanse eik, vergunning verleend
• Enkweg 1A, activiteit milieu: veranderen inrichting, vergunning verleend
• Het Hoge 38, verbouwen woning, aanleggen uitrit en plaatsen tijdelijke woonunit, 
 aanvraag ontvangen
• De Horst 7, verbouwen woning, aanvraag ontvangen
• De Horst 7, tijdelijk plaatsen en bewonen woonunit, aanvraag ontvangen
• Margrietlaan 3, kappen esdoorn, aanvraag ontvangen

Zelhem:
• Asterstraat, straatfeest afzetten weg, melding geaccepteerd 
• Burgemeester Rijpstrastraat 2, plaatsen schutting, aanvraag ontvangen
• Dr. Grashuisstraat 19, veranderen voorgevel woning, aanvraag ontvangen
• Dr. Grashuisstraat 22, plaatsen vlaggenmast, vergunning verleend
• Frans Halsstraat 52, kappen Amerikaanse eik en berk, aanvraag ontvangen
• Hummeloseweg 44, verbouwen schuur en realiseren bed & breakfast, vergunning verleend
• Hummeloseweg 47, veranderen uitrit, aanvraag ontvangen
• Hummeloseweg 85, uitbreiden productiecapaciteit, ontwerpbesluit 
• Huusakker 9, bouwen woning, vergunning verleend
• Keijenborgseweg 24A, tijdelijk plaatsen en bewonen woonunit, aanvraag ontvangen
• Kruisbergseweg 42, veranderen kozijn, aanvraag ontvangen
• Magnoliaweg (Hengeloseweg, Roosweg en Kerkhoflaan), herontwikkeling De Zonnekamp,  
 voorbereiding bestemmingsplan
• Markt en Burgemeester Rijpstrastraat, organiseren Strongman Champions League Holland,  
 vergunning verleend
• Michelstraat 26, veranderen bedrijf, melding beoordeeld
• Ruurloseweg 30Z 94, tijdelijk bewonen recreatiewoning, aanvraag ontvangen 
• Ruurloseweg 39W 10, vergroten recreatiewoning, aanvraag ontvangen
• Terborgseweg 10A, vergroten melkveestal, vergunning verleend

Blijf op de hoogte!

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

 onze taken. Het rijk heeft de 
 gelden die zij aan gemeenten 

overmaakt (de jaarlijkse alge-
mene uitkering) herverdeeld en 
gemeenten met grote buitenge-
bieden en veel wegen krijgen 
meer dan voorheen, zo is voor-

lopig aangegeven. B en w zien 
daardoor zelfs mogelijkheden 
om te investeren in een aantal 
activiteiten dat belangrijk is 
voor inwoners en een duurzame 
samenleving waarin het goed 
wonen, werken en recreëren is. 
Bijvoorbeeld de herinvoering 
van de monumentensubsidie, 
extra geld voor onderhoud aan 
wegen en bermen en een inten-
sief inburgeringstraject voor 
vluchtelingen met een verblijfs-
vergunning die in Bronckhorst 
komen wonen. De raad wordt 

gevraagd in te stemmen met de 
nota. Binnenkort leest u meer 
over de Perspectiefnota op deze 
gemeentepagina’s 

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

Hoe kan ik mijn stem laten 
horen aan de raad?
Tijdens raadsvergaderingen kan 

niet worden ingesproken. Over 
onderwerpen die op de agenda 
staan kunt u inspreken tijdens 
commissievergaderingen. Over 
onderwerpen die niet op de agen-
da staan heeft u hiervoor de mo-
gelijkheid tijdens het agendapunt 
‘Mogelijkheid tot inspreken over 
niet-geagendeerde onderwerpen’ 
in de commissievergadering.

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.

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

vervolg Uit de raad

Batterij 12  Groenlo
T 0544 476 170
www.bettingressing.nl

ELKE VRIJDAG 
KOOPAVOND 

tot 21.00 uur

*Zonder tussenkomst van derden en uitgezonderd lopende acties, 
orders en projecten. Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel.

BTWactie!*

Alleen van 6 t/m 20 juni 2016

Neem bij ons de tegels 

mee ZONDER BTW!

KOOP
ZONDAG:

12 juni
11.00 - 17.00 uur
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Nieuwsbrief voor bedrijven binnen de gemeente Bronckhorst | www.breezz.info

‘Ik wist al heel lang dat retail mijn ding was’
Jan Willem Harmsen (29) runt sinds be-
gin dit jaar Harmsen Deco Home in 
Hengelo. Hij nam de winkel - die binnen-
kort een flinke metamorfose ondergaat 
- over van zijn ouders.

Door Luuk Stam

“Het gaat goed”, stelt Jan Willem Harmsen 

tevreden vast. “Heel goed.” Bijna een half 

jaar heeft hij aan de Zelhemseweg nu de lei-

ding over de winkel in verf, behang, raamde-

coratie en vloerbedekking. Ook in de bijbeho-

rende webshops speelt de 29-jarige 

Hengelose ondernemer een grote rol. Vader 

Bennie en moeder Els hebben een stapje te-

ruggedaan in de zaak die zij in 1978 in eerste 

instantie aan de Spalstraat begonnen. 

Dat hun jongste zoon Jan Willem de zaak 

overnam, kwam niet als een verrassing. Zoon 

Jeroen werkt in het bijbehorende schilders-

bedrijf. Daar begon zijn broertje ook. Vanaf 

het moment dat Jan Willem in 2010 in het 

bedrijf kwam, heeft hij alle takken wel gezien. 

“Ik ben met de jongens de ladder opgegaan 

om te schilderen”, vertelt hij. “En ik ging mee 

met de stoffeerder. Toch wist ik al heel lang 

dat retail mijn ding was.”

In Enschede volgde Jan Willem Harmsen de 

studie Small Business & Retail Management. 

De vaardigheden die hij daar leerde, helpen 

hem nu om er aan de Zelhemseweg een suc-

ces van te maken. Daarin speelt ook het team 

een grote rol. “Iedereen is hier heel erg be-

vlogen”, vertelt Harmsen. “Dat je mensen 

kunt enthousiasmeren om met z’n allen tot 

een bepaald doel te komen, dat is heel mooi.”

Zo neemt hij met zijn team de winkel binnen-

kort flink onder handen. Er komt een model-

woonkamer waarin de laatste trends samen-

komen. Waar er nu nog veelal sprake is van 

losse producten, zijn er straks ook eindresul-

taten te zien. “Komt er iemand voor raamde-

coratie, dan moet je ook een compleet raam 

kunnen laten zien”, legt Harmsen uit. “Je 

moet de klant van begin af aan mee kunnen 

nemen.”

De winkel wordt daarin steeds meer een aan-

vulling op het online gebeuren. “90 procent 

van de mensen die hier komen, hebben zich 

al op internet georiënteerd”, weet Harmsen. 

“Ze vinden het fijn om ’s avonds op de bank 

op zoek te gaan naar wat ze mooi vinden. 

Maar daarna willen ze het ook in het echt 

zien. Dat face-to-face contact zal nooit hele-

maal verdwijnen. Het is een combinatie.”

De website en de webshops spelen in het 

bedrijf van Harmsen dan ook een steeds gro-

tere rol. In een markt die constant in bewe-

ging is, weet de jonge ondernemer dat hij in 

moet spelen op de laatste ontwikkelingen. 

“Dat vind ik ook het mooie aan dit werk”, 

vertelt hij. “Je ziet vandaag iets en morgen 

kun je het al toepassen.” Stilzitten is er dan 

ook niet bij. “Met onze fysieke winkel en de 

online winkel willen we een totaalplaatje blij-

ven bieden”, zegt Harmsen. “Dat is en blijft 

een grote uitdaging.” 

Colofon

Redactie

redactie@breezz.info

Algemene informatie

www.breezz.info

Bedrijvenkring Bronckhorst (BKB)

www.bkbronckhorst.nl

Gemeente Bronckhorst

www.bronckhorst.nl

Jan Willem Harmsen nam begin dit jaar Harmsen Deco Home in Hengelo over van zijn ouders. Foto: Luuk Stam

Roelofs ontvangt FOCWA-certificaat
Autoschade Service Roelofs uit Zelhem is 

als één van de eerste bedrijven in Nederland 

gecertificeerd met de FOCWA Standaard. 

Dit certificaat wordt sinds 2 mei uitgereikt 

aan schadeherstelbedrijven die voldoen 

aan de nieuwste kwaliteitsnormen. 

FOCWA is de Nederlandse brancheorgani-

satie voor schadeherstelbedrijven. De ge-

certificeerde bedrijven zijn door FOCWA 

beloond voor hun investeringen in vak-

manschap en kwaliteit. 

Wim Holtkamp van Autoschade Service 

Roelofs is blij met het nieuwe certificaat en 

het bijbehorende schild. “Dit is toch wat je 

als schadehersteller wilt hebben”, laat 

Holtkamp weten.  

Bedrijventerrein krijgen laat-
ste controle voor Keurmerk Veilig 
Ondernemen
Op het bedrijventerrein in Hengelo wordt 

op donderdag 30 juni een afsluitend onder-

zoek uitgevoerd. Daarmee wordt het pro-

ces van hercertificering voor dit terrein af-

gerond. De gemeente Bronckhorst 

verwacht wederom een certificaat te ont-

vangen dat dit maal drie jaar geldig is. De 

werkgroep KVO-B Vorden (Werkveld) start 

ook met de werkzaamheden om de hercer-

tificering te vernieuwen. Hiervoor wordt 

rond 15 juni ondermeer een enquête onder 

de bedrijven op ’t Werkveld uitgezet.

Whatsapp-groepen houden oogje in 
’t zeil 
Op de bedrijventerreinen ’t Werkveld, 

Dambroek en Steenderdiek zijn Whatsapp-

groepen actief. De ondernemers, brand-

weer en politie gebruiken deze om elkaar te 

attenderen op aandachtspunten ter plaat-

se, zoals veiligheidaspecten op deze bedrij-

venterreinen. De deelnemers zijn positief 

over het gebruik en gemak. Aanmelden 

voor de groepen kan via Matthijs Leusink (’t 

Werkveld, 0620392745) en Rogier Kluit 

(Dambroek en Steenderdiek, 0653882240).

Revitalisering bedrijventerreinen 
bijna afgerond
De afgelopen weken is hard gewerkt aan de 

uitvoering van de revitalisering van de ver-

schillende bedrijventerreinen in onze ge-

meente. De komende weken worden de 

laatste werkzaamheden uitgevoerd. Via 

www.bronckhorst.nl (doorklikken naar 

plannen en projecten) is de actuele stand 

van zaken per bedrijventerrein te volgen.

BKB ontvangt nieuwe leden
De Bedrijven Kring Bronckhorst (BKB) heeft 

de afgelopen maanden twee nieuwe leden 

mogen ontvangen. Dit zijn Martine Hair & 

Beautysalon uit Hengelo en Ellens 

Restaurant en Zalen uit Zelhem. De BKB 

heet de nieuwe leden van harte welkom bij 

de bedrijvenkring.



Koorn Pik & de Dørsvlegels te gast bij 
live@ideaal

WITTEBRINK - Woensdagavond 8 
juni staat de band ‘Koorn Pik & 
de Dørsvlegels’ centraal in het 
programma live@ideaal, dat tus-
sen 20.00 en 22.00 uur vanuit 
de café ‘de Tol’ in de Wittebrink 
wordt uitgezonden. De band 
speelt live en de bandleden wor-
den geïnterviewd door de pre-
sentatoren van het programma.

Boerenrockband Koorn Pik & de 
Dørsvlegels ziet zichzelf als een 
regelrechte hommage aan de Ach-
terhoekse boerenrock. Maar dan 
één met een Brabants tintje, met 
covers in het origineel Achterhoeks 
en eigen nummers in het Brabants 
dialect. Want boeren blijven boe-
ren, waar dan ook. Een gebrek aan 
een echte Achterhoekse boeren-
rock tribute band in Brabant was 
eind 2014 voor vijf West Brabantse 
muzikanten de grondslag om de 
formatie ‘Koorn Pik & de Dørsvle-
gels’ (KPDV) op te richten als eer-
betoon aan de dialect Rock ‘n Roll, 
waarmee de Achterhoekse band 
Normaal geschiedenis schreef 
en een belangrijke stempel op de 
Nederlandse muziekmarkt wist te 
drukken. Het optreden voor live 
radio in het ‘Normaal-Café’, een 
bedevaartsoord voor elke Nor-
maalfan, is voor de band dan ook 
de kers op de taart.

Dialecten door elkaar
KPDV covert verschillende bands, 
die met groot succes het genre 
vertegenwoordigen met nummers 
van Normaal, Mooi Wark en Bök-
kers. De nummers worden in de 
originele Achterhoekse, Twentse 
en Sallandse dialecten gezongen. 
Hiervoor krijgt zanger- drummer 
Patrick Kustermans tijdens re-
petities regelmatig ‘uitspraakles’ 

van sologitarist Cor Bruntink, die 
afkomstig is uit het Achterhoekse 
Dinxperlo, maar al 20 jaar in Bra-
bant woont.

Covers 
combineren met 
eigen werk

Al vanaf de oprichting is de plan-
ning om covers te combineren 
met eigen werk. Dat dit eigen 
werk dan in het onvervalst Bra-
bants gezongen wordt, is vanzelf-
sprekend voor de band. De eerste 
eigen single, ‘Oeveul Koei Edde 
Gullie’ (Hoeveel koeien hebben 
jullie?) is precies wat de band 
hiermee bedoelt. Het is een term 
die in Brabant van oudsher wordt 
gebruikt om er op een ludieke 
manier achter te komen of ie-
mand van boerenafkomst is. Drie 
dagen na uitgave werd de clip van 
het nummer al ruim 63.000 keer 
bekeken op social media. Met dit 
nummer is een begin gemaakt 
van een eigen repertoire, dat als 
het aan de band ligt, snel vele op-
volgers zal krijgen.

Het grootste compliment wat de 
band tot dusver kreeg, kwam van 
een Normaal fan: “als ik mijn 
ogen dicht doe, hoor ik Normaal 
en hoor ik Bennie.” De lat wordt 
bij de repetities dan ook enorm 
hoog gelegd. “Anders ben je het 
zoveelste bandje wat een num-
mertje naspeelt”, aldus Koorn Pik 
& de Dørsvlegels. De band bestaat 
uit Patrick Kustermans-leadzang 

en drums, Frans Hereijgers-key-
boards en zang (2de stem), Edwin 
Verhoeven-basgitaar en zang 
(backing), Cor Bruntink-solo gi-
taar en zang (backing) en Dick 
Bolderman-slaggitaar en zang 
(backing).

Door de leadzang van drum-
mer Patrick heeft de band geen 
echte frontman. Met zijn 30 jaar 
ervaring en zijn stem, die qua 
intonatie en klankkleur de stem 
van Bennie Jolink benadert, weet 
Patrick zijn rol uitermate goed in 
te vullen en het gemis van een 
frontman wordt meer dan goed 
gemaakt door bassist Edwin, die 
door zijn mimiek en expressie het 
publiek erbij weet te betrekken. 
Zijn samenspel met de beiden gi-
taristen zorgt dat het podium leeft 
en beweegt. Tweede stem wordt 
ingevuld door toetsenist Frans, 
wiens stem enorm lijkt op van die 
van Ferdy Jolij.

Naast muzikale uitwerking heeft 
de band ook veel tijd gestoken in 
de juiste styling. De kleding, die 
op het podium gedragen wordt, 
past helemaal bij de sfeer en geeft 
elke muzikant zijn eigen karakter.

Live@Ideaal wordt iedere woens-
dagavond tussen 20.00 en 22.00 
uur uitgezonden. Het programma 
is live te beluisteren via Radio 
Ideaal. Live meekijken kan op 
woensdagavond vanaf 19.30 uur 
via www.ideaal.org. Bands en ar-
tiesten die ook in het programma 
live willen komen spelen, kun-
nen mailen naar Live@Ideaal.org 
of schrijven naar Ideaal Radio, 
Televisie & Internet, t.a.v. Live@
Ideaal.org, Postbus 50, 7020 AB, 
Zelhem.

   

Tweedaagse workshop Opstellingen van het Verlangen

MISTE - Josien Kosenbrink geeft 
op 1 en 2 juli in Miste een twee-
daagse workshop met Opstel-
lingen van het Verlangen onder 
leiding van Wilma te Paske.

In deze tweedaagse ontdekt de 
deelnemer hoe zichzelf los te 
maken van verborgen en belem-
merde overtuigingen, ofwel ‘loya-
liteitsverstrikkingen’. Trauma’s die 
niet opgelost zijn of geheimen in 
een familie rollen verder naar vol-
gende generaties als erfgoed dat 

men met zich meedraagt, zonder 
zich daarvan bewust te zijn. “Het 
blokkeert je in je ontwikkeling: je 
draagt angsten en onzekerheden 
mee, waardoor je niet vrij bent om 
je eigen leven vorm te geven. Het 
maskeert je identiteit, zodat je niet 
tevoorschijn durft te komen om 
te laten zien wie je werkelijk bent, 
omdat je dat namelijk zelf niet 
weet”, meent Kosenbrink.

“Deze geweldige methode van 
Opstellingen laat ziet wat er ver-

borgen zit in het onderbewustzijn. 
Hierdoor kun je andere keuzes 
maken en je vrij voelen om jouw 
weg te gaan. Gun jezelf deze fan-
tastische twee dagen”, nodigt Te 
Paske uit.

Aanmelden kan bij Josien Krosen-
brink: 0543 565540. Meer informa-
tie is te vinden op de agenda van 
de website.
   

 ■ www.wilmatepaske.nl

8e keer instructieochtend 
KOC Bronckhorst
STEENDEREN - Op zaterdag 21 mei 
heeft de kalveropfokclub (KOC) 
Bronckhorst voor de achtste 
keer een instructieochtend ge-
houden, ditmaal bij de Familie 
Garritsen in Steenderen. Paul 
Brummelman opende de och-
tend, heette iedereen van harte 
welkom en nam het programma 
door, voor de aanwezige kinde-
ren en hun ouders.

Er werd uitleg gegeven over de ver-
zorging van het kalf, het invullen 
van het boekje en de veterinaire 
eisen waaraan men moet voldoen.
Verder kregen de kinderen in-
structie over het wassen en sche-
ren van het kalf en hoe ze het kalfje 
moeten voorbrengen, een rondje 

lopen. Dit mochten ze later nog 
oefenen. Als de jury twee keer op 
huisbezoek is geweest dan volgt de 
centrale eindkeuring. Deze is op 
zaterdag 20 augustus bij Camping 
de Warnstee van de familie Ro-
zendaal aan de Lankhorsterstraat 
34 in Wichmond.

Inmiddels hebben zich onge-
veer dertig kinderen aangemeld. 
Mochten er nog kinderen willen 
meedoen, die kunnen zich alsnog 
opgeven bij Gerreke Boschloo, 
telefoon (06) 20254932 of Henny 
Rietman, telefoon (06) 57378272. 
Mailen kan ook.
   

 ■ kocbronckhorst@gmail.com

   

Verkeersexamen wordt 
serieus aangepakt
STEENDEREN - Maar liefst hon-
derd leerlingen van de basis-
scholen uit Steenderen en Tol-
dijk van de groepen 7 en 8 deden 
donderdagochtend 2 juni prak-
tijkverkeersexamen. Ze fietsten 
daarvoor een route van elf kilo-
meter van Steenderen via Toldijk 
en Baak terug naar Steenderen.

Het is de eerste keer dat het ver-
keerspraktijkexamen op deze 
manier is georganiseerd, met een 
route van enig niveau. Klaas Leut-
scher is tevreden over deze mid-
dag: “Ik wilde het koppelen aan 
het feit dat ze of dit jaar of volgend 
jaar naar Zutphen of Doetinchem 
moeten fietsen, dus ook een flink 
rondje.”

Het verkeersexamen werd geor-
ganiseerd door de beide basis-
scholen, De Rank uit Toldijk en 
De Pannevogel uit Steenderen, in 
samenwerking met Veilig Verkeer 
Nederland afdeling Bronckhorst 
en de Politie. Keiser Verkeerstech-
niek wilde de matrixborden be-
schikbaar stellen om het verkeer 
te informeren.

Vooraf aan de fietstocht werden al-
le fietsen technisch gecontroleerd 
door Jeroen en Thijs van Profile 
Bleumink in Vorden. Op een aan-
tal na waren de fietsen in orde. Op 
een technisch in orde zijnde fiets, 
kon de oké-stikker worden ge-
plakt. De deelnemers fietsten per 
twee weg, steeds vijf minuten na 
elkaar. Wim Klein Kranenbarg van 
Veilig Verkeer Nederland afdeling 
Bronckhorst hield de tijd bij. 

Onderweg stonden vele contro-
leurs om de verrichtingen te bekij-
ken en beoordelen. De controleurs 
waren ouders, maar ook agenten 
die stage lopen bij de politiepost 
Doetinchem. Zij letten op het juist 
hand uitsteken, kijken met over-
steken en dergelijke.

Wijkagent Harm Baarslag, even-
eens enthousiast over hoe de mid-
dag verliep, kon later die dag mee-
delen dat 99% van de kandidaten 
is geslaagd. Een prima resultaat.
   

 ■ Foto’s staan op 
www.achterhoekfoto.nl

De live-uitzending met Koorn Pik & de Dorsvlegels komt vanuit café ‘de Tol’. Foto: PR

Deelnemers van de kalveropfokclub tijdens de instructieochtend. Foto: Theo Janssen

De eerste kandidaten gaan op weg voor het verkeerspraktijkexamen. 

Foto: Liesbeth Spaansen

Contact Bronckhorst Noord 19Dinsdag 7 juni 2016



Aanbiedingen alleen a.s. vrijdag geldig

Unieke Achterhoekers en hun 
ambassadeurs - Het praktijkverhaal

Aan het woord
Ambassadeur Arriva
Zo’n jaar geleden ontstond bij Arriva 
het idee kansarme jongeren op te 
nemen in het team om te leren én te 
werken. Met dat idee in hun hoofd 
gingen de managers van Arriva om 
tafel zitten met sociale partners. Kees 
de Rijk vertelt met trots dat daaruit 
een mooie samenwerking is ontstaan 
tussen het Werkgeversservicepunt 
Achterhoek, het Graafschap College 
en Arriva. 

Investeren in de toekomst van
 jonge Achterhoekers
Eind november 2015 is de wervings-
campagne ‘Zet jouw toekomst op de 
rails’ opgestart. 
Vanaf dat moment mogen jongeren 

per brief solliciteren. Kees de Rijk: 
“Dat schrijven van een sollicitatiebrief 
is één van onze voorwaarden. Daarna 
volgt het selectiegesprek. Op 11 janu-
ari zijn de eerste 10 jongeren in Arriva 
ServiceTeam aan de slag gegaan. Per 
werkdag krijgen ze 4 uur praktijktrai-
ning en 4 uur theorie.” 

Praktijk en theorie
Tijdens de lessen van Arriva-prak-
tijkmentor Eyup Yilmaz werken de 
leerlingen op stations en in treinen. 
Ze gooien zwerfafval in de prullen-
bakken, zetten fietsen goed in de 
fietsenstalling, helpen reizigers bij 
vragen, maar spreken ze ook aan op 
ongewenst gedrag. Kortom; ze zorgen 
ervoor dat de stationsomgeving en 
treinen er onberispelijk uitzien. Daar-
naast krijgen ze 4 uur les van een do-

Door Marja Hengeveld-Hallie

Arriva biedt openbaar vervoer (bus en trein) in de provincies Groningen, 
Friesland, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Noord-Brabant, Zuid-Holland 
en natuurlijk in Gelderland. Bij Arriva vinden ze dat als je iets doet, je het 
goed moet doen. Exploitatiemanager Kees de Rijk: “Dat motto geldt voor 
iedereen: van controleur tot directeur.”

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

cent van het Graafschap College. Het 
uiteindelijke doel? Het behalen van 
de startkwalificatie (vanaf niveau 1).
 
Op zoek naar nieuwe talenten
Omdat de kans aanwezig is dat twee 
mensen hun startkwalificatie op ni-
veau 3 (!) voor de zomervakantie bin-
nen hebben, is Arriva op zoek naar 
nieuwe talenten. Kees: “Onze huidige 
teamleden zijn vanaf augustus 2016 
in staat nieuwe leerlingen onder hun 
hoede te nemen. De gedachte hier-
achter is dat zowel de nieuwe leerling 
als de ervaren leerling hiervan leert.”

Thijmen Förster (leerling bij Arriva)
Thijmen is een van de teamleden 
die zijn startkwalificatie al voor de 
zomer binnen heeft. Voordat hij het 
leer-werktraject bij Arriva inging, had 
hij een heftig halfjaar achter de rug. 
Mede door zijn gameverslaving was 
zijn dag- en nachtritme volledig ver-
stoord. Daardoor liepen de spannin-
gen thuis enorm op. Hij leefde zelfs 
een paar dagen op straat en beland-
de bij de crisisopvang. Thijmen: “De 
structuur die ik bij Arriva krijg, is voor 
mij erg belangrijk. Door de 
praktijklessen spreek ik mensen ge-

makkelijker aan. Vriendelijk was ik 
altijd al, maar ik durf mezelf beter te 
uiten. Met mijn diploma op zak zie ik 
de toekomst met meer vertrouwen 
tegemoet.” 
 
Zet jouw toekomst op de rails!
Arriva is op zoek naar nieuw talent 
voor hun ServiceTeam. Wil jij je wer-
ken aan je toekomst of ken je iemand 
die dat wil? Jonge Achterhoekers 
tussen de 16 en 27 jaar kunnen solli-
citeren. Kijk snel op: www.arriva.nl/a/
werk-aan-je-toekomst of bel met het 
Werkgeversservicepunt Achterhoek: 
0314-39 95 78 voor meer informatie. 

Unieke Achterhoeker 
Thijmen: “Door de 
praktijklessen spreek ik 
mensen gemakkelijker 
aan. Ik durf mezelf 
beter te uiten en zie 
de toekomst met 
vertrouwen tegemoet.” 

Ambassadeur Arriva: 
“Als grootste werkgever 
in de regio willen wij een 
bedrage leveren aan 
het terugdringen van de 
jeugdwerkeloosheid in de 
Achterhoek.” 

HOLLANDSE DIKKE BALLEN
BLOEMKOOL!!!!!!!
 per stuks 0,98
Zoet en zeer sappig
WILDE PERZIKEN (paraquaya’s )
 kilo 2,50
Heerlijke mooie en lekkere
KERSEN
 kilo  4,98
Nieuwe oogst Brasil 
FUJI appelen
 3 kilo 5,98
Hollandse verse  
BOSPEEN 
 per bos 0,98 

Deze week:
Vikingbrood
 3 voor € 5,-
 

Zonnebrood vloer  
 per stuk € 1,25
 

Delicatessebol 
 per stuk € 3,-
+ 20 zegels gratis

NIEUW NIEUW NIEUW 
HAVERKOEK 
appel of cranberry
 5 voor € 4,50 

HOLLAND KAASCENTRUM
De lekkerste kaas vers van het mes

VANDAAG IN DE AANBIEDING!

BOEREN PIKANT Heerlĳ ke smeuïge boerenkaas uit

het Groene hart van Nederland € 5,95 per 500 gram

GEZOND VOORDEEL 30+ kaas jong belegen (groene 

band) en belegen (paarse band)

Beiden met € 1,00 per kilo in prĳ s verlaagd



Jeroen Webbink de Held van 
Eefde 2016
EEFDE - Afgelopen donderdag-
avond was de spanning in Eefde 
om te snijden. In een volle feest-
tent is Jeroen Webbink de win-
naar geworden van de zangta-
lentenwedstrijd Helden van Eef-
de. Volgens de jury had hij van 
de twaalf acts het beste optreden 
verzorgd. Webbink zong het 
nummer Mom van Garth Brooks 
en mag zich nu een jaar lang de 
Held van Eefde noemen.

Dat het spannend was bleek wel: 
de jury kon geen onderscheid 
maken tussen de nummers twee 
en drie. Een gedeelde tweede 
plek ging naar Joan van Haarlem 
met het nummer Mag ik dan bij 
jou van Claudia de Breij en Gijs 
Neplenbroek met het nummer 
Glimlach van een kind van Willy 
Alberti. Veel plezier beleefde het 
publiek aan het optreden van 
het Spijkerkoor uit Eefde. Deze 
negen dames, met een gemid-
delde leeftijd van 80 jaar, had-
den geen enkele moeite met 

hun optreden en kregen volop 
applaus. De Helden van Eefde 
is een zangtalentenwedstrijd 
die dit jaar voor de 9e keer werd 
georganiseerd door de Oranje-
vereniging en Muziekvereniging 
Concordia uit Eefde en zijn het 
hoogtepunt tijdens de dorps-
feesten in juni. 

Zomeravondconcert
Op woensdag 6 juli aanstaande 
geeft Muziekvereniging Concordia 
een Zomeravondconcert op het 
pleintje voor de Ontmoetingkerk 
in Eefde. Het concert begint om 
19.30 uur en is gratis toegankelijk 
voor publiek. Wel een eigen (klap)
stoel meenemen!

   

Geschiedenisbeoefenaars welkom in Zutphen
ZUTPHEN - Op zaterdag 29 okto-
ber 2016 vindt de eerste ‘Gelderse 
Landdag’ plaats in het oude stad-
huis van Zutphen, de vroegere 
hoofdstad van één van de Gelderse 
kwartieren. De dag is bedoeld voor 
iedereen die zich bezighoudt met 

de geschiedenis van Gelderland. 
Het doel is kennis delen, ervarin-
gen uitwisselen en nieuwe ideeën 
opdoen. Het programma is gevuld 
met ludieke en serieuze activitei-
ten en geeft Gelderse geschiede-
nisbeoefenaars en -liefhebbers de 

kans elkaar te ontmoeten en de 
onderlinge banden te versterken. 
Een zeer brede groep historisch 
geïnteresseerden is van harte wel-
kom. Aanmelden via info@gelder-
selanddag.nl. U ontvangt dan te 
zijner tijd een uitnodiging. 

Achterhoek gunt vervoercentrale aan 
Munckhof
WINTERSWIJK - Vervoer van A naar 
B in de hele Achterhoek. Om die 
ambitie waar te maken, werken 
de gemeenten Aalten, Berkelland, 
Bronckhorst, Doetinchem, Oost 
Gelre, Oude IJsselstreek en Win-
terswijk samen aan basismobili-
teit. Deze week is de gunning van 
de nieuwe Vervoercentrale defi-
nitief geworden. Vanaf 1 januari 
2017 verzorgt Munckhof Taxi via 
de Vervoercentrale het call center 
en de planning van de regiotaxi in 
de Achterhoek.
Basismobiliteit houdt in dat men-
sen via allerlei soorten van vervoer 
in de Achterhoek kunnen reizen. 
Op 1 januari 2017 gaat het nieuwe 
systeem van start met als eerste 
het regiotaxi-vervoer. Vanaf dan 
draagt de provincie Gelderland dit 
vervoer over aan de Achterhoekse 
gemeenten. Medio 2017 komt het 
leerlingenvervoer erbij. Op ter-
mijn is het de bedoeling dat ook 
andere vervoersoorten aanhaken 
en dat er verbinding komt met het 
openbaar vervoer. Om reizigers 
zo goed mogelijk van dienst te 
zijn, kunnen de ritten vanaf 2017 
worden geboekt via de nieuwe 
Vervoercentrale. Deze centrale 
geeft reizigers ook reisadvies, bij-
voorbeeld over alternatieve moge-
lijkheden om van A naar B te rei-
zen. De Vervoercentrale is via een 
openbare Europese Aanbesteding 
aanbesteed. Munckhof is hieruit 
‘als beste’ naar voren gekomen. 
De Achterhoekse gemeenten heb-
ben bij de beoordeling vooral naar 
kwaliteit en vervolgens ook naar 
de prijs gekeken. Met de defini-
tieve gunning van de Vervoercen-

trale is een belangrijke fase in de 
aanloop naar Achterhoekse basis-
mobiliteit afgerond. De komende 
tijd gaat de aandacht uit naar 
de selectie van taxibedrijven die 
het regiotaxi-vervoer vanaf 2017 
gaan verzorgen. De aanbesteding 
van dit vervoer is deze week van 
start gegaan. Anders dan in het 
verleden willen de gemeenten 
de kleine en lokale taxibedrijven 
(mkb) de kans geven dit vervoer te 
verzorgen. Hiervoor komen in de 
Achterhoek vijf ‘basispunten’ in 
Vorden, Aalten, Groenlo, Winters-
wijk en Doetinchem. Vanuit deze 
basispunten worden de voertui-
gen ingezet. Taxibedrijven kunnen 
zich voor het vervoer vanuit één 
of meer van deze basispunten in-
schrijven. Zij kunnen er ook voor 
kiezen om dit samen met collega-
vervoerders te doen.
Bij de beoordeling van de inschrij-
vingen van de vervoerders wordt 
onder meer gekeken naar de werk-
wijze, kwaliteit en flexibiliteit van 
de bedrijven. Voertuigen en chauf-
feurs moeten aan vergelijkbare ei-
sen voldoen als nu bij Regiotaxi 
Gelderland. Over deze eisen is 
sinds vorig jaar afstemming ge-
weest met onder andere de Wmo-
adviesraden van de Achterhoekse 
gemeenten en het Reizigerspanel 
Regiotaxi Achterhoek. In septem-
ber is bekend welke taxibedrijven 
het regiotaxi-vervoer vanaf 2017 
gaan verzorgen. Vanaf dan wor-
den ook reizigers uitgebreid geïn-
formeerd over het vervoer in de 
Achterhoek vanaf komend jaar. De 
nieuwe naam van de Vervoercen-
trale wordt dan bekendgemaakt.

In een volle feesttent is Jeroen Webbink de winnaar geworden van de zangtalentenwedstrijd. 

Foto: PR

(Advertorial)

Maandelijks geld overhouden? 
Het kan in uw eigen huis!
Dat energiebesparende maat-
regelen leiden tot een beter 
wooncomfort, een lagere maan-
delijkse energierekening en een 
hoger energielabel voor de wo-
ning is inmiddels voor iedereen 
wel bekend. Toch blijft het tref-
fen van maatregelen vaak uit 
vanwege de hoge investering en 
het gebrek aan goede informatie 
en begeleiding. In de gemeente 
Bronckhorst hoeft dit vanaf nu 
geen probleem meer te zijn!

Duurzaamheidslening
In de gemeente Bronckhorst is 
namelijk sinds kort de duurzaam-
heidslening beschikbaar. Wonin-
geigenaren die energiebesparende 
maatregelen willen treffen kunnen 
hiervoor een laagrentende lening 
afsluiten tegen gunstige voorwaar-
den. Het minimale leenbedrag 
hiervoor is €2.500,- en het maxima-
le leenbedrag €25.000,-. De lening 
loopt, afhankelijk van de hoogte 
van het geleende bedrag, 10 of 15 
jaar. De rente bedraagt op dit mo-
ment slechts 1,6% en staat gedu-
rende de hele looptijd vast. 
Hiermee hoeft de investering voor 
energiebesparende maatregelen 
niet meer in één keer gedaan te 
worden, maar kan deze in kleine 

delen worden terugbetaald. En nog 
leuker: met veel energiebesparen-
de maatregelen bespaart u maan-
delijks meer geld dan de maande-
lijkse aflossing van uw rente! 

Achterhoek Isoleert
De investering hoeft dus geen pro-
bleem meer te vormen. Maar waar 
kunt u dan terecht voor meer in-
formatie over de mogelijkheden? 
Daarvoor is Achterhoek Isoleert 
opgericht; een unieke samen-
werking tussen een aantal lokale 
bouwpartijen. Wij helpen u graag 
met het maken van uw eigen per-
soonlijke bespaarplan. Samen met 
u bepalen wij welke maatregelen 
u kunt uitvoeren, wat de kosten 
en baten hiervoor zijn en wat het 
u oplevert aan wooncomfort en 
kostenverlaging. En met de duur-
zaamheidslening wordt het nu 
wel héél makkelijk om energie te 
besparen en zo maandelijks geld 
over te houden!

Meer informatie
Profiteer nú van de gunstige voor-
waarden! Kijk voor meer informatie 
of het maken van een vrijblijvende af-
spraak op www.achterhoekisoleert.
nl, bel naar 0575 - 46 81 60 of e-mail 
naar info@achterhoekisoleert.nl. 

 Een rekenvoorbeeld voor dakisolatie:
 - Kosten aanbrengen isolatie € 3.000,- 
 - Geleend bedrag € 3.000,- 
 - Rente & aflossing (1,6%, looptijd 10 jaar) €  248,- 
 - Maandelijkse besparing € 50,-
 - Aflossing lening (looptijd 10 jaar) € 27,07 per maand

 - Uw voordeel per maand € 22,93 per maand
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Voor vakwerk ga je naar 
de specialist

Warnsveld - Nico Plette runt alweer acht jaar zijn eigen installatiebedrijf. 
En dat bevalt de Warnsvelder prima. Plette Installatie is specialist op het 
gebied van het installeren, onderhoud en reparaties van CV ketels. Maar ook 
voor gas, water, elektra en sanitair draait hij zijn hand niet om: ‘Ik ben een 
totaalinstallateur, wel zo handig voor de klant.’

Plette is nog iedere dag content met 
zijn besluit van acht jaar terug om na 
twee loondienstverbanden zijn eigen 
bedrijf te starten. ‘Toch was de stap 
om voor mezelf te beginnen niet zo-
maar gezet. Ik wist heel goed wat me 
allemaal te wachten stond: hengelen 
naar klanten en ‘s avonds en op zater-
dag veel weg zijn’, zo vertelt hij. Plette 
start met het onderhoud en installeren 
van CV ketels. En dat slaat aan: ‘Het 
ging direct in vogelvlucht.’ 

Alles zelf
De concurrentie onder installateurs is 
groot in de regio: ‘In Zutphen kan ik zo 
tien zelfstandigen noemen, die ope-
reren naast de reguliere installatiebe-
drijven.’ Voor Plette reden om zich ook 
een breed scala aan ander installatie-
werk eigen te maken. Denk aan gas, 
water, elektra, riolering, sanitair en 
het leggen van (netwerk) kabels. ‘Ik leg 
bijvoorbeeld brandmelding- en alarm-

systemen aan, maar ik plaats ook keu-
kens, badkamers en toiletten. Als het 
op verbouwingen in huis aankomt, kan 
ik eigenlijk alles zelf.’ Enkel bij lood-, 
zink- of dak reparaties werkt Plette sa-
men met een professionele partner. 

Steeds groter
Inmiddels heeft Plette een vaste klan-
tenkring opgebouwd, die hem regel-
matig nieuwe klanten bezorgt. ‘Als je 
goed werk levert, wordt je aangeraden. 
En dan is het fijn werken.’ Over het al-
gemeen bestaat de clientèle van Plette 
uit particulieren. Maar door zijn veel-
zijdige werkaanbod worden de projec-
ten die hij doet steeds groter: ‘Ik werk 
nu bijvoorbeeld voor een zestal Ver-
enigingen van Eigenaren. Dat varieert 
van 20 tot 40 woningen per project en 
dat werkt perfect’, zegt hij trots. Plette 
is tevens werkzaam voor middelgrote 
aannemers uit de regio en voert ook 
werkzaamheden voor de overheid uit. 

‘Als de verlichting onder de Overwel-
ving het niet doet, dan moet ik de tun-
nel in met de fluisterboot. En ja, mét 
schipper. Ik moet er wel weer uitko-
men,’ grapt Plette. 

Geluk afdwingen
Hoewel Plette onlangs nog de gas-, 
water-, licht- en elektravoorzieningen 
installeerde in een woonboerderij, 
blijven CV ketels wel een belangrijk 
onderdeel uitmaken van zijn dagelijk-
se werkzaamheden. Zijn vaste ketel-
leverancier is tegenwoordig Remeha, 
maar ook Nefit wordt door Plette ver-
tegenwoordigd. Naast kwaliteit vindt 
Plette het bieden van hoogwaardige 
24-uurs service erg belangrijk: ‘Ik rij 
met mijn nieuwe bus óók in het week-
end naar mijn klanten toe als de ketel 
ermee stopt.’ Deze mentaliteit heeft 
zijn vruchten inmiddels afgeworpen: 
‘Nieuwe klanten krijg ik nu vooral door 
mond-op-mond reclame. Geluk kan je 
een heel klein beetje afdwingen.’

Contact
Plette Installaties
Leestensepad 79, 7232 AC Warnsveld
Installatiebedrijf.plette@gmail.com

Nico Plette: “Ik rij met mijn nieuwe bus óók in het weekend naar mijn klanten toe als de ketel ermee stopt”. Foto: PR

Plette Installatie levert totaalplaatje

BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
KUNSTSTOF DAKBEDEKKING

DAK ISOLATIE
DAKPANNEN

KOPER
LOOD
ZINK

Ambachtsweg 11, Vorden
06 22467236, 0575 519701

www.kaspervrielink.nl
info@kaspervrielink.nl

 Gemiddeld 8,9 voor 
 klantvriendelijkheid

 Gemiddeld 8,6 voor 
 vakmanschap

 Geen voorrijkosten
 Een vakman voor al 

 uw werkzaamheden
 Ruime garantie
 Al 10 jaar een succesvolle formule

Redenen om bij uw verbouwing
voor De Klussenier te kiezen

André van der Horst
‘t Spiker 45, 7231 JM Warnsveld

Tel. 0575 529125
Mob. 06 48957044

a.vanderhorst@klussenier.nl
www.klussenier.nl

De
schilders 
met een 
glimlach

Schilderwerk

Beglazing

Wandafwerking

Spuitwerk

Verhuur materialen

telefoon
0575 515831

internet
www.terlak.nl

Groenmarkt 2, 7021 HX Zutphen
tel. 0575-764075

mob. 06-52880455
www.florencehomefashion.nl

PVC vloeren • Laminaat

Houten vloeren • Bamboe vloeren

Vloeronderhoud • Raamdecoratie

Gordijnen • Behang

Krijtverf • Horren



Programma Mañana Mañana 
compleet
HUMMELO - Met drie nieuwe po-
dia en maar liefst 28 theateracts 
als laatste toevoegingen aan de 
line-up is het programma van 
Mañana Mañana 2016 helemaal 
compleet. Het ‘meest relaxte fes-
tival van Nederland’ vindt op vrij-
dag 17, zaterdag 18 en zondag 19 
juni plaats op Landgoed Enghui-
zen in Hummelo. Dit jaar is er op 
donderdagavond 16 juni voor het 
eerst Mañana Classica, een klas-
siek zomeravondconcert.

In de prachtige, nieuwe Totempa-
lentent kunnen circa zevenhon-
derd bezoekers onder de over-
kapping genieten van de meest 
uiteenlopende bands. De tent 
is prachtig vormgegeven en een 
ware verrijking voor het festival. 
Het Drijf-In Theater is heel erg 
bijzonder: met bootjes dobberen 
muziekliefhebbers naar een drij-
vend minimuziektheater op de 
vijver in het midden van het festi-
valterrein. De Piste is een nieuwe 
plek voor de theaterartiesten van 
Mañana Mañana: van yoga om 
de dag soepel te beginnen tot 
een workshop bodypercussie tot 
straattheater van Convoi Excep-
tional.

Het muziekprogramma bestaat 
uit zestig acts, met onder meer 
(internationale) topacts als trou-
badour Tim Knol, bluesheld Dan 
Owen (GB), Bennie Jolinks band 
De Pensionado’s, de zomerartiest 
van 2016 Thijs Boontjes Dans- 
en Showorkest, Neerlands trots 
Hallo Venray, hiphopsensatie De 
Likt, skahelden The Upsessions, 
supertalent Max Meser, balkan-
koningen Shantel & Bucovina 
Club Orkestar (DUI) en local hero 
JW Tolkamp. De programmering 
van het meest relaxte festival van 
Nederland is volledig toegespitst 
op een Mañana Mañana state 
of mind, want een aantal arties-

ten treden in verschillende sa-
menstellingen, op verschillende 
plekken op. Op Mañana Mañana 
hoef je niets te missen en nooit te 
haasten.

Alle 28 theateracts op een rij
Yoga ochtendsessie met Petra 
Boomsma, Workshop Bodyper-
cussie met Rob Verheul, Joris 
Linssen & Caramba (Mexicaanse 
smartlappen), Prof. Andre ten 
Elshof - Batterij of waterstof? De 
race tussen twee autoconcepten’, 
Noah Chorny - Sway Pole (Acro-
batiek aan een flexibele lantaarn-
paal), Prof. Guido Mul -’Opslag 
duurzaam opgewekte elektrici-
teit’, ADH2 (magic humor), Prof. 
Hans Hilgenkamp - ‘Superkoel 
en supersnel’, Prof. Gertjan Kos-
ter - ‘Wat maakt magneten zo 
aantrekkelijk?’, Convoi Exeptional 
(straattheater), Vince van Leth 
(vuurspuwen), Jan J. Pieterse (po-
eziecabaret), Keizer & Van ‘t Holt 
(streektaalliedjes), Prof. Ruud 
Steenwelle - ‘Elektronische neus. 
Vroege detective van kanker’, 
Prof. Wiebe de Vos - ‘Poreus plas-
tic voor schoon water’, Prof. Guus 

Rijnders - ‘Op hersens gebaseer-
de computers’, Joost Dijkema (fin-
gerpickin’ blues), Marlon Kicken 
(stand-up comedy), Gijs Jolink 
(poëzie), Johan Kampman (grap-
jes), Hangen voor hoger opgelei-
den met Rob Verheul, Lezing over 
het Jönköping Tandstickormöbel 
door Jac.Splinter, Graaf in het ver-
leden (verhalen over Hummelo 
en omstreken), Pieter Holken-
borg (akoestische liedjes), Roel 
C. Verburg (Stand -up comusic), 
Herman Kampman (verhalen), 
Dan Wilson (blues), Theater van 
de Droom (straattheater).

Op donderdagavond 16 juni kun-
nen bezoekers genieten van een 
zomeravondconcert met klas-
sieke muziek van het Arosa Trio. 
Bezoekers met een passe-partout 
kunnen hun favoriete festival-
weekend uitbreiden met een ex-
tra avond en dit speciale concert 
met klassieke muziek van wereld-
niveau gratis bijwonen.
   

 ■ www.mananamanana.eu

HENGELO - Van vrijdag 27 tot en 
met zondag 29 mei werd voor de 
achtste keer de Bronckhorster 
Paardenmeerdaagse georgani-
seerd door menvereniging In de 
Reep’n (Vorden) , In Stap en Draf 
(Hengelo) en Onder de Zweppe 
(Zelhem).

Hoewel de weervoorspellingen de 
organisatie veel zorgen baarden, 
viel het allemaal reuze mee en was 
het, met zo nu en dan een klein 
buitje, prachtig voor menners en 
ruiters om met hun paarden in de 
mooie omgeving van de gemeente 
Bronckhorst te rijden.

De start was elke dag vanaf de 
Hietmaat in Hengelo. Op vrijdag 
voerde de tocht richting Vorden 
en werd onder meer de omgeving 
Linde en ‘t Zelle aangedaan. De 
zaterdag stond in het teken van 
de heuvels in de omgeving van 
het Hengelose zand; heerlijk dra-
ven, galopperen en crossen over 
de heuvels leverde vele vrolijke 
gezichten op. Op zondag ging de 
tocht richting Zelhem en had de 
organisatie voor de liefhebbers 
een zestal ‘obstakels’ in de route 
opgenomen. Door deze ‘obstakels’ 
te overwinnen konden de deelne-
mers aantonen dat ze de combina-
tie goed onder controle hadden.
De hindernissen waren ontleent 

aan de TREC sport die in Neder-
land nog enigszins in de kinder-
schoenen staat maar met name 
in Frankrijk erg populair is. TREC 
staat voor Technique de Randon-
nee Equestre de Competition en 
dankt haar naam aan de grote 
trektochten met paarden die in 
landen als Frankrijk en Spanje re-
gelmatig gemaakt worden waarbij 
diverse natuurlijke hindernissen 
overwonnen moeten worden om 
verder te kunnen rijden. De Stich-
ting Bronckhorster Paardenmeer-
daagse had hiervoor samenwer-

king gezocht met de TREC-club 
Nederland die ook voor de profes-
sionele jurering zorgde.

Al met al was deze achtste editie 
weer zeer geslaagd en konden zo-
wel de deelnemers als de organi-
satoren terugkijken op een mooi 
weekend.
Voor foto’s en andere informatie 
over dit evenement zie de site.
   

 ■ www.bronckhorsterpaarden 
meerdaagse.nl

Bronckhorster Paardenmeerdaagse ook 
dit jaar weer een groot succes

Deelnemers van een zonnige Bronckhorster Paardenmeerdaagse. Foto: Joke Heusinkveld

Jack Roadbent op Mañana Mañana 2015. Foto: Bart Heemskerk 

Rijkswaterstaat mag bomen langs 
IJssel gaan kappen
Vereniging Bomenbelang Bronck-
horst heeft het beroep bij de Raad 
van State tegen het plan van Rijks-
waterstaat om 50 tot 70 procent 
van de bomen en struiken langs de 
IJssel te kappen, verloren. Dit bete-
kent dat voor het eind van dit jaar 
de vegetatie verwijderd zal wor-
den. Rijkswaterstaat zal er ook al-
les aan doen om te voorkomen dat 
nieuwe vegetatie in de uiterwaar-
den opkomt.

Volgens de Raad van State is het 
verwijderen van de bomen en strui-
ken nodig om een verlaging van de 
gemiddelde waterstand in de IJssel 
met 5 tot 10 cm te bereiken. Bo-
menbelang zette grote vraagtekens 
bij deze laatste bewering. Rijks-
waterstaat voerde de afgelopen 
jaren in en rond de IJssel al om-
vangrijke werkzaamheden uit (het 
plan Ruimte voor de Rivier), onder 
andere bij Zutphen, die - naar nu 
blijkt - niet voldoende werken, al-
thans niet voor de geplande water-
standsdaling zorgen. De vraag wel-
ke garantie Rijkswaterstaat nu kan 
geven dat het definitief weghalen 
van bomen en struiken in de uiter-

waarden wel voldoende effect zal 
sorteren, blijft onbeantwoord. Ook 
de Raad van State gaat daar in haar 
uitspraak niet op in. Toch is het ri-
sico op overstromingen blijkbaar 
niet zo hoog. Rijkswaterstaat heeft 
namelijk de afgelopen tien tot 15 
jaar niets gedaan aan onderhoud 
aan de kribben. De vereniging 
vroeg daarom eerst dit achterstal-
lig onderhoud uit te gaan voeren, 
voordat het landschap (wellicht 
onnodig) aangetast wordt.

Tenslotte wil Rijkswaterstaat van-
wege de hoge kosten geen harde 
constructies aanpakken, zoals 
bruggen e.d. Het weghalen van het 
nog aanwezige groen langs de IJs-
sel is veel goedkoper. Dat gewaar-
deerde landschap dat toeristisch 
flink uitgebaat wordt, is binnenkort 
nog maar op enkele stukjes te zien. 
Hoe belangrijk vinden wij en de 
gemeente Bronckhorst ons land-
schap?

Peter Bielars,

Vereniging Bomenbelang Bronck-
horst

   

De VakantieBieb is open

BRONCKHORST - Met de Vakantie-
Bieb-app heeft iedereen gratis toe-
gang tot een omvangrijke selectie 
Nederlandse e-books gedurende 
de hele zomer. Voor de jeugd is de 
VakantieBieb al open en de titels 
voor volwassenen zijn beschikbaar 
vanaf juli (beide t/m 31 augustus). 
Er zijn dit jaar nog meer titels te 
downloaden, zestig in totaal, en er 
zijn handige leeftijdscategorieën 

voor kinderen aan gekoppeld. De 
app is gratis te downloaden op een 
tablet of smartphone via de App 
Store of Google Play Store. Na het 
downloaden is geen internetver-
binding meer nodig. Kinderen en 
volwassenen met dyslexie kunnen 
een deel van de e-books in een 
aangepast lettertype lezen (ePub-
versie).

Loarnse friet
Ik ben hartstikke gek. Tenminste 
als ik die schreeuwerige adverten-
ties van die bekende electronica-
reus mag geloven. Ik ben namelijk 
geen klant van die enorme win-
kel. Heel bewust niet. Als ik een 
stofzuiger of een televisie nodig 
heb ga ik naar de electroboer bij 
ons in het dorp. Die mag dan een 
klein beetje duurder zijn, ik krijg 
er wel altijd een vriendelijk woord 
en daarnaast ook nog eens heel 
goed advies. En toen onlangs de 
vaatwasser kapot ging (natuurlijk 
net na afloop van de garantie-
periode), kwam een monteur ‘m 
maken, zonder dat ik voorrijkos-
ten hoefde te betalen. En hij kreeg 
het ook nog eens bij de fabrikant 
voor elkaar, dat de reparatie tóch 
onder de garantie viel. Wat denkt 
u: zal ik dan naar die electronica-
reus gaan, waarvoor ik ook nog 
eens zo’n twintig kilometer met 
de auto moet? Ik dacht het niet. 
Ik ben toch niet gek???

Ook wat eten en drinken betreft 
gun ik de plaatselijke midden-
standers graag mijn klandizie. En 
als het maar even kan, koop ik 
streekproducten. Uit onze eigen 
Achterhoek. Groente van Eskes in 
Vierakker, honing van Mebelder 

uit Westendorp, asperges van De 
Boskamp in Vorden en een bier-
tje natuurlijk van Grolsch. Ook 
al komt dat al lang niet meer uit 
Groenlo.

Oh ja, en dan die patat. Ik houd ei-
genlijk niet zo heel erg van die ge-
frituurde aardappelstaafjes, maar 
ik maakte altijd graag een uitzon-
dering voor die van Aris Frieterie 
in Laren. Omdat Aris zijn patat-
ten niet alleen zelf schilt, snijdt 
en bakt, maar ze ook nog eens 
maakt van aardappels die op de 
akkers rond het dorp groeien.
Dat wil zeggen… tot voor kort 
deed hij dat. Maar toen ik on-
langs weer eens speciaal voor die 
Loarnse friet zeker zo’n tien ki-
lometer had omgereden, bleken 
ze opeens niet meer op de kaart 
te staan. Waarom niet? Het was 
domweg teveel werk, was Aris’ 
verklaring. En de meeste mensen 
hadden toch eigenlijk liever de 
voorgebakken friet van de Aviko.

Tja, dat betekent dus dat ik voort-
aan niet meer naar Laren ga als 
ik zin heb in een patatje. Voor fa-
brieksfrieten rijd ik namelijk nog 
geen meter om. Zelfs niet als ze 
uit de Achterhoek komen.

Zwaleman

LEZERS schrijven
Ingezonden brief buiten verantwoording van de redactie
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Voor het dossier over muziekonderwijs sprak ik eerder al met de ad-
junct-directeur van muziekschool Oost-Gelderland Henk Lubberdink, 
voormalig cultuurwethouder van de gemeente Oude IJsselstreek 
John Haverdil en adviseur muziek bij het provinciale kenniscentrum 
Cultuurmij Oost Arend Nijhuis. Ook redacteuren Johan Godschalk en 
Meike Wessels schreven al een artikelen over muziekonderwijs; res-
pectievelijk over informeel leren en een dj-opleiding.

Door Meindert Bussink

Als gitaardocent, producer bij de 
popafdeling van het conservato-
rium van Amsterdam en oprichter 
van Popgilde, een nieuw initiatief 
voor Achterhoeks muziekonder-
wijs, hecht ik grote waarde aan de 
rol van onderwijs in popcultuur. 
Gelukkig hoeven we deze waarde 
steeds minder te verantwoorden, 
want uit onderzoek blijkt steeds va-
ker dat muzieklessen goed zijn voor 
de ontwikkeling van de jeugd. Het 
populaire tv-programma De Wereld 
Draait Door weidde er op 10 febru-
ari zelfs een hele uitzending aan. De 
vraag is hoe deze urgentie zich uit-
eindelijk vertaalt in actie en beleid. 
Een nieuwe aanvulling voor dit dos-
sier is een gesprek met de voorzitter 
van de muziekvereniging Jubal uit 
Varsseveld: Mark Jansen. Ook van-
uit die hoek belanden namelijk veel 
muzikanten in de Achterhoekse 
popmuziek en hun onderwijsmodel 
en relatie met de overheid is inte-
ressant om te bespreken. Jansen is 
namelijk van mening dat toeganke-
lijke muziekles in de Gemeente Ou-
de IJsselstreek ernstig onder druk 
staan: “De keuzes die de gemeente-
raad bij de komende herziening van 
subsidies maakt, zijn cruciaal voor 
het voortbestaan van goed werken-
de opleidingen.”

De gemeente Oude IJsselstreek telt 
zo’n 20 muziekverenigingen en daar 
spelen jonge muzikanten samen 
met oudere. Een gemêleerd gezel-
schap met trombones, saxofoons, 

trompetten, bugels, dwarsfluiten, 
hobo’s et cetera. Voor het oplei-
dingstraject sturen de meeste mu-
ziekverenigingen in de gemeente 
Oude IJsselstreek hun leerlingen 
naar de muziekschool. Jubal pakt 
het anders aan. 

Bijzonder aan Jubal is dat het de 
muzieklessen zelf organiseert. “We 
hebben afspraken gemaakt met een 
aantal professionele docenten. Wij 
zorgen dat er lesruimtes voor hen 
beschikbaar zijn en de docenten 
overleggen zelf met de leerling over 
het moment van lessen. Waar nodig 
coördineert een bestuurslid,” legt 
Jansen uit. Hij benadrukt dat de 
docenten waar Jubal gebruik van 
maakt, allemaal professionals zijn: 
“Onze docenten werken behalve 
bij ons ook op verschillende mu-
ziekscholen”. Ook de lesmethodes 
en examens zijn exact hetzelfde: 
“Onze leerlingen gaan op voor de-
zelfde examens als de leerlingen bij 
de muziekschool. Het enige verschil 
is dat onze leerlingen door een ex-
terne examinator worden getoetst 
in plaats van een intern examen af-
leggen.” 

Het model van Jubal kan een suc-
ces worden genoemd. Jubal is met 
meer dan 100 leden één van de 
grotere muziekverenigingen in de 
gemeente en ongeveer de helft van 
die leden is jonger dan 25 jaar. Veel 
van die jeugdleden volgen les bij 
Jubal en veel van de oudere leden 
hebben op deze wijze ook les ge-
volgd: “De cijfers laten zien dat ons 

lesmodel werkt. Het is bovendien 
de meest betaalbare wijze van het 
verzorgen van muzieklessen”, aldus 
een trotse Jansen over de jeugdop-
leiding. Het lesmodel van Jubal lijkt 
bovendien een mooi voorbeeld van 
burgerinitiatief en het nemen van 
maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid door verenigingen. Jansen: 
“Termen waar de overheid veelal 
de mond vol van heeft, maar toch 
bestaat er grote onzekerheid of het 
huidige model kan worden gehand-
haafd”.

De gemeente Oude IJsselstreek 
gaat namelijk komend jaar de sub-
sidieregeling herzien en het is maar 
de vraag of dit lesmodel van Jubal 
kan blijven bestaan. Om dit te be-
grijpen moet een kleine stap terug 
in de tijd worden gemaakt. “In 2013 
hebben we met een brief bij de ge-
meente aangekaart dat het vreemd 
is dat de gemeente vergelijkbare 
muzieklessen verschillend subsidi-
eert. De gemeente subsidieert na-
melijk bij Jubal dertig procent van 
de lesgelden, terwijl dit percentage 
bij de muziekschool vijftig procent 
is. De muziekschool ontvangt daar 
bovenop nog een exploitatiesubsi-
die. In een reactie liet de gemeente 
weten dat zij bij subsidies onder-
scheid maakt tussen (amateur)
verenigingen en (professionele) 
stichtingen”, aldus een verbolgen 
Jansen. 

Het heeft er alle schijn van dat in 
de nieuwe subsidieregeling dit 
onderscheid ook gemaakt wordt. 
Aangezien er (fors) bezuinigd moet 
worden, is de kans groot dat ver-
enigingen en dus ook Jubal fors 
minder zullen ontvangen. “Op dit 
moment zijn onze muzieklessen, 
met veel minder subsidie, ongeveer 
even duur als die van de muziek-
school. Als er bezuinigd wordt op 

de verenigingen, wordt dit prijsver-
schil groter en drukt de gemeente 
het goedkoopste opleidingsmodel 
dus uit de markt.”, aldus de voor-
zitter. “Wij begrijpen dat niet: het 
lijkt ons totaal niet relevant welke 
rechtspersoon muzieklessen ver-
zorgt, zolang de lessen maar goed 
zijn. We horen binnenkort op de 
voorlichtingsavond (08-06) welke 
kant de gemeente op gaat”.

Stoppen met het eigen lesmodel 
en de overstap maken naar de mu-
ziekschool vormt voor Jubal op dit 
moment geen alternatief. Jubal 
heeft hierover gesprekken gevoerd 
met de muziekschool. “De contac-
ten met de muziekschool zijn goed 
en de gesprekken waren heel con-
structief”, legt Jansen uit. “We kre-
gen echter te horen dat de muziek-
school ons grote aantal leerlingen 
op dit moment niet binnen hun hui-
dige budget kan ontvangen.” 
Jubal verkeert daarmee in grote 
onzekerheid over de toekomst van 
haar muzieklessen. Het is afwach-
ten of het huidige goedkope model 
na de subsidieherziening behouden 
kan blijven en zoals gezegd is het 
alternatief van lessen bij de mu-
ziekschool geen optie. “Daarmee 
is het argument van de gemeente 
om onderscheid te maken tussen 
(amateur)verenigingen en (profes-
sionele) stichtingen wat ons betreft 
ook van tafel”, voegt Jansen toe. 
“Onze leerlingen kunnen bij die 
stichting immers feitelijk helemaal 
niet terecht”. 

Het onderwerp houdt Jansen flink 
bezig. Hij heeft diverse brieven ge-
schreven, gesprekken gevoerd met 
gemeenteraadsleden en ambtena-
ren, ingesproken bij de gemeente-
raad en interviews gegeven. Net 
als voormalig wethouder Haverdil, 
citeert Jansen Lucebert: “Alles van 
waarde is weerloos en juist daarom 
moet er voor gestreden worden. Het 
gevaar dreigt dat muziekles straks 
voor iedereen onbetaalbaar wordt 
en daarmee geheel verdwijnt. Dat 
is eeuwig zonde. Beter ten halve 
gekeerd dan ten hele gedwaald,” 
aldus de voorzitter.

Volgens Mark Jansen, voorzitter van muziekvereniging Jubal uit Varsseveld, staat toegankelijke muziekles in Oude IJsselstreek ernstig onder druk. Foto: Ronald Falke

Verder in het Behind the Corner Popmagazine

• Isoleer je eigen oefenruimte of studio (deel 2)
• Parkparade groeit en heeft aandacht voor nieuwe en regionale acts
• Behind the Release met The Cool Trick en Niki the Saint
• Vooruitblikken op Mañana Mañana
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€1 p/week en profiteer zelf van allerlei 

kortingen bij Achterhoekse podia, fes-

tivals, muziekwinkels, oefenruimtes, 

muziekscholen etc. www.popmag.nl



Wat is de waarde van muziekwedstrijden?
Winnaars en organisaties over prijzen, publiciteit en gezelligheid
In de afgelopen weken vielen diverse Achterhoekse muzikanten in de 
prijzen. Zo wonnen de Winterswijkse raprockers van Lou Patty Rock-
slag in Gorinchem, de twintigjarige Lizzy Ossevoort uit Halle won de 
prijs voor jong jazztalent bij Duke Town in Den Bosch, het negentien-
jarige Lichtenvoordse gitaartalent Mart Hillen won de finale van Rabo 
On Stage in theater Hanzehof in Zutphen en de Doetinchemse band 
Pulse kreeg tijdens de derde voorronde van het open podium van Am-
phion de meeste stemmen van het publiek. Binnenkort staat ook de 
Achterhoekse Band Competitie (ABC) van Stichting Huntenpop Belan-
gen en de DRU Cultuurfabriek alweer voor de deur. De hoogste tijd om 
eens in te zoomen op de wereld van muziekwedstrijden. Wat zijn de 
beweegredenen van de organisatoren en waarom doen bands eigenlijk 
mee? Welke feedback krijgt een band tijdens zo’n wedstrijd en wat kun 
je daar als band dan mee?

Door Meindert Bussink 

Eigen muziek of een groot publiek
“Ik weet niet of dit in de krant mag, 
maar volgens een mannelijk jury-
lid van Rockslag liet Lou Patty zijn 
‘voorhuid trillen’” glimlacht zanger 
en gitarist Roger Heerink trots als ik 
hem de vraag voorleg. “We hebben 
net een pauze gehouden van een 
paar jaar en moesten ons weer in 
the picture spelen. Dergelijke mu-
ziekwedstrijden zijn dan een mooie 
manier van netwerken en om met 
andere bands en programmeurs in 
contact te komen. Wij vinden het 
van belang dat de locatie tof is en 

of het een plek is waar niemand 
ons kent.” De Lichtenvoordse gi-
tarist Hillen wijst voornamelijk op 
de professionele ervaring van het 
spelen in theaters die voor hem van 
waarde is: “Jonge muzikanten krij-
gen de kans om te ervaren hoe het 
is om op een professioneel niveau, 
onder druk en met veel publiek op 
het podium te staan. Op die manier 
kunnen ze een kijkje nemen in de 
wereld van professionele artiesten 
en peilen of dat iets is waar ze voor 
willen gaan”. Voor de Doetinchem-

mers van Pulse is er maar één echte 
reden om mee te doen aan diverse 
wedstrijden: “Om onze eigen num-
mers meer publiciteit te geven en ze 
aan een zo groot mogelijk publiek 
te kunnen laten horen” legt front-
man Tom Wonnink uit. “Normaal 
spelen wij een mix van covers en 
eigen werk, maar bij een wedstrijd 
spelen we alleen zelfgeschreven 
muziek.”

Een podium bieden en professio-
nele ervaring opdoen
De aanstaande Achterhoekse Band 
Competitie bevestigt dit doel van 
veel bands vanuit hun eigen mis-
sie: “Wij willen talentvolle bands 
een kans te geven om zichzelf in 
de kijker te spelen. Voor startende 
bands is het lastig om op te vallen 
en op voldoende plaatsen te kun-
nen spelen. Door ze een professio-
neel podium als dat van de DRU te 
bieden, krijgen ze meteen de kans 
zich van hun beste kant te laten 
zien voor een gevulde zaal”, aldus 
programmeur Erik Ramaker. “Ik 
raad bands altijd aan dat moment 

ook meteen te gebruiken om goed
promo materiaal op te nemen. Live 
foto’s en opnames via het geluidsy-
steem van de DRU, indien Paul van
Druten op Mañana Mañana aan het 
filmen is, kunnen waardevol zijn 
voor toekomstige promotie” glim-
lacht Ramaker. Ook Ida Meerdink, 
radiopresentatrice bij RTV Slinge-
land, zangeres en hoofdprogram-
meur Openluchttheater Eibergen, 
bevestigt deze doelstelling voor
Rabo On Stage: “Theater De Storm 
Winterswijk, Theater Hanzehof
Zutphen en Schouwburg Lochem 
presenteren in samenwerking met 
Rabobank Achterhoek Noord- en
Oost-Achterhoek het groots opge-
zette open podium om zo aanstor-
mend jong talent de mogelijkheid 
te bieden op te treden in een thea-
ter. Hierdoor wordt zijn of haar vak-
kennis vergroot met de ervaringen 
van professionele theatertechniek,
begeleiding, regie en beelden.”

Lees verder op www.popmag.nl

Doetinchem - DjazzVibes biedt meer dan jazz
Ook veel aandacht voor Achterhoekse muzikanten
Door Meindert Bussink 

Na Hootchiekoe in Varsseveld, heeft 
de Achterhoekse festival kalender 
van 2016 nog een opmerkelijke 
nieuwkomer. In Doetinchem verrijst 
over een paar weken DjazzVibes. 
Tussen alle drukke voorbereidingen 
neemt medeorganisator Gino van 
Zoligen even de tijd om met Behind 
the Corner te praten over de nieuwe 
aanwinst voor de stad en over de lo-
cale muziekscene.

Zestig plus
De missie is eenvoudig: organiseer 
een Jazzfestival dat ook een jonger 
publiek trekt, maar er blijken met-

een obstakels: “Als je het woord 
jazz in de mond neemt, associë-
ren velen dat met een zestig plus 
publiek, double breasted blazers, 
hoogwaterbroeken en stetson-
hoeden, maar dat is natuurlijk te 
beperkt. Luister bijvoorbeeld maar 
eens naar bands als Typhoon, Gal-
lowstreet, of de Britse house-act 
Disclosure. Die ademen jazz,” aldus 
Van Zolingen.

Verbinden
“Doordat wij ons meer zijn gaan 
verdiepen in jazz, kwamen we tot 
de constatering dat jazz ‘muziek 
van het moment’ is. Het gaat om 
vernieuwing, het naar elkaar luis-

teren, improvisatie, vrijheid en het 
maken van verbindingen”, meent 
Van Zolingen. “Dat laatste, verbin-
den, is nu de missie geworden met 
verschillende diepere lagen: het 
verbinden van jong en oud, verschil-
lende muziekstijlen, landelijke en 
lokale artiesten, maar ook het ver-
binden en de samenhang zoeken 
in de binnenstad van Doetinchem. 
Uiteindelijk willen wij gewoon een 
vernieuwend festival neerzetten dat 
een leuk publiek naar de stad trekt.”

Achterhoekse muzikanten 
Naar welke Achterhoekse bands 
op het festival kijkt Van Zolingen 
zelf uit? “Naast de grote acts op 

het Simonsplein met onder andere 
Berget Lewis, Gallowstreet en Roog, 
hebben wij ook een kroegentocht: 
de DjazzParade met Achterhoekse 
bandjes als Taco Fruit, Mojo Workin, 
Jasmin, The Soulmates, Wies Knip-
ping & Emma Lukassen, een jazz 
trio met Lilian de Jong, Michael Bu-
erger, Raymond Surquin. Ik zie ei-
genlijk uit naar alle optredens. Met 
dank aan restaurant Gringo’s gaan 
we ook een publieksprijs uitreiken 
op zondag in de kerk met het Zo! 
Gospel Choir en Shirma Rouse voor 
het beste optreden tijdens de Djazz-
Parade: Gringo’s DjazzVibes Award.”

Lees verder op www.popmag.nl

TEN 

Ik hou van alle oude 
wildemannen
Door Rocco Ostermann

Toen Prince ooit gevraagd werd 
of hij wellicht op Jimmy Hendrix’ 
schouders had gestaan qua per-
formance-looks, mode, et cetera, 
antwoordde hij: ‘Nee, meer Car-
los Santana’. Da’s natuurlijk een 
naam die wortel schoot vanuit 
een behoorlijke bult stierenpoep, 
want hij is rechtstreeks verwant 
met zijn fysieke evenknie Little Ri-
chard, en zeker ook met big Jim!

Ik heb zo’n avond te pakken waar 
ik een beetje de weg kwijt ben. Ik 
heb het idee dat ik me de pleu-
ris werk, en eigenlijk wil ik alleen 
puike platen maken. Het liefst elke 
maand één. Ik denk ook dat ik dat 
kan.Dát is een geloof, en ik val 
daar liever niet vanaf.
En wat doe ik dan? Ik kijk dan 
oude concerten van al mijn favo-
riete oude wildemannen die me 
ooit op een spoor zetten. Dat vi-
taliseert me en reanimeert elke 
muzikale vezel in mijn lijf. Maar 
dan gebeurt er altijd iets, en ook 
telkens hetzelfde. Ik zit dan vaak 
hoofdschuddend en vet grijnzend 
te kijken, en doe helemaal niets!! 

Ik ben dan alleen maar blij dat ik 
naar hen kijk. Ik kan niet stoppen. 
Zoals je het niet kunt stoppen met 
verliefd naar je vrouw te kijken, 
kan ik ook niet stoppen met naar 
hen te kijken. Wat waren ze mooi, 
jong, heftig, geil, vol bravoure, re-
volutionair, onrustig ook!

Man wat waren ze álles! Ik heb een 
enorm zwak voor Little Richard, 
de Cassius Clay onder de rockers. 
Beiden waren vrienden en bewon-
deraars van Elvis, mijn muzikale 
vader. Kijk eens hoe Richard op-
leeft op het moment dat hij met 
zijn net iets te strakke broekie het 
podium op mag. Dát hebben alle 
echte wildemannen. Hij leeft com-
pleet op, als een hommeltje in een 
bloemkelk.

Ja, dan weet ik het weer. Ik kan 
hier een dankwoord neerschrijven 
en 1265 namen noemen die mijn 
leven ongelooflijk verrijkt hebben. 
Maar ik ga nog effe you-tuben. 

Slaap lekker.....

Bekijk de video bij het artikel op 
www.popmag.nl

Mart Hillen wint Rabo On Stage. Foto: Sanne Wevers



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.

Commercieel Medewerker Binnendienst m/v 
(32-40 uur)

Ben jij de daadkrachtige commercieel medewerker bin-
nendienst die bijdrage levert aan het verder uitbouwen 
van onze dienstverlening?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als commercieel medewerker bin-
nendienst bij Feel werk je in een 
informele, inspirerende en dynamische werkomgeving. Je maakt 
deel uit van een groeiend en hecht team waarin de wil om goede 
prestaties te leveren wordt gewaardeerd. Je ondersteunt de studio, 
de accountmanagers en de directie van het bedrijf. Je maakt offer-
tes en volgt deze actief op. Je denkt mee binnen het team om zo 
tot de optimale oplossing voor de klant te komen. Je hebt veelvuldig 
contact met klanten, leveranciers en samenwerkingspartners. Je 
bewaakt de voortgang van opdrachten zodat de levering bij de klant 
naar volle tevredenheid loopt. Je maakt en bewaakt planningen. Je 
draagt opdrachten over aan de studio en je bent een spil tussen 
verkoop, studio en (eind) klant. Naast de commerciële werkzaam-
heden ben je een klein deel van je tijd ook bezig met facturatie van 
de projecten. Dit vindt grotendeels geautomatiseerd plaats.

Medewerker Technische Dienst m/v

Ben jij de persoon die diverse installaties, apparatuur en 
gebouwen optimaal kan onderhouden? Wil jij graag de 
handen uit de mouwen steken? Dan zijn wij op zoek naar 
jou!

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als medewerker technische dienst houd je je voornamelijk bezig 
met het preventief en correctief onderhoud aan installaties, appa-
ratuur en het gebouw. Ook storingen worden door jou verholpen. 
Naast deze uitvoerende werkzaamheden ben jij ook de persoon 
die begeleiding geeft aan externe specialisten en verzorg je een 
correcte administratie van de uit te voeren werkzaamheden en 
het technische magazijn. In verband met de samenstelling van het 
huidige team zijn wij op zoek naar zowel een ervaren medewerker 
als een schoolverlater.

Heftruckchauffeur m/v

Ben jij in het bezit van een heftruckcertificaat en wil jij 
werken in de metaal?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als heftruckchauffeur word jij ingezet als ophanger/afhaler, en 
voer jij deze producten vervolgens af met de heftruck. Jij hangt de 
producten op voordat zij bewerkt worden. Nadat zij door de poeder-
coatcabine zijn geweest, haal jij ze ook weer af. Je hebt oog voor 
detail, je werkt netjes en kwaliteitsgericht. Na de inwerkperiode kun 
jij zelfstandig aan de slag. Het is een pré wanneer jij ervaring hebt 
met deze werkzaamheden, maar als jij de juiste mentaliteit hebt en 
graag wilt leren, nodigen wij je ook van harte uit om te reageren!

Productiemedewerker Drukkerij m/v

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en heb jij 
technisch inzicht?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als productiemedewerker zorg jij ervoor dat verschillende produc-
ten de juiste bedrukking krijgen doormiddel van een tamponprint. 
Jij gaat met deze machine werken, en zult deze gaan instellen. Je 
zorgt dat de juiste inkt in de machine zit. De bedrukking die jij inge-
steld hebt wordt met de inkt op verschillende voorwerpen gedrukt. 
Deze voorwerpen hebben allerlei vormen. Ervaring met een tam-
ponprinter is niet benodigd. De wil om het te leren is belangrijker.

Vakantiekracht m/v

Ben jij op zoek naar vakantiewerk?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
In de vakantieperiode hebben wij diverse banen 
die geschikt zijn voor vakantiekrachten. Het 
werk is veelal van uiteenlopende aard en hierbij 
kan je denken aan werken in een magazijn, in 
de productie, assisteren bij de montage van 
meubilair door heel Nederland, interne verhui-
zingen bij bedrijven, in de groenvoorziening of 
bijvoorbeeld de horeca.

Wij zijn op zoek naar een 

enthousiaste, zelfstandig
werkende kok M/V

info@depauwwarnsveld.nl

zalencentrum grand café-restaurant

Cafe Restaurant De Pauw 
Rijksstraatweg 11-13 

Warnsveld

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio

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

Geef om talent en maak 
deze studie mogelijk! 

Kijk op www.uaf.nl

Studie en werk voor hoger 
opgeleide vluchtelingen

Op een dag hoopt 
Willem vrij te zijn. 
Vraag ons magazine Voortleven aan via 
nierstichting.nl/nalaten

In Voortleven leest u meer over de 
impact van een nierziekte en vertellen 
de grootouders van de jonge nierpatiënt 
Willem wat zij hopen voor hun klein-
zoon: dat de draagbare kunstnier hem 
zijn leven terug kan geven. Ook vindt 
u meer informatie over nalaten en het 
werk van de Nierstichting.

En, hoe wilt u voortleven?



Medische diensten 

Huisarten

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

Apotheek

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

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

de huisartsenpost.

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen

Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92. De algemene 

bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 18.00-19.30 uur. 

Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, kijk hiervoor op de site: 

www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem

Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11. De be-

zoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, B1, B2, Hartbewaking 

(CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks van 13.30-14.15 uur en van 19.00-

20.00 uur. Intensive Care (ICU): dagelijks van 14.00-14.30 uur en van 

19.00-19.30 uur en tevens op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. 

Kinderafdeling B0: dagelijks van 15.00-16.00 uur en van 19.00-19.30 uur.

Tandprotheticus

Tandprothetische Praktijk J. Riefel, gespecialiseerd in het maken van 

nieuwe kunstgebitten en het repareren van uw huidige kunstgebit. 

Hoetinkhof 1a, Vorden. Tel. 0575-464433 of 06-51446299.

Hospice Zutphen

Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase. 

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

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

Tandarts:

11 - 12 juni, F.A. Kuijl, Lochem, tel. (0573) 25 16 84.

Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers

Politieteam Achterhoek-West
Hamburgerbroeklaan 11, 7005 AJ Doetinchem

Postbus 618, 7300 AP Apeldoorn

Geopend: ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur en za. van 10.00 tot 12.00 uur.

Spoed? Bel: 112. Géén spoed? Bel: 0900 – 8844

Steunpunt politie Hengelo

Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (in het gemeentehuis).

Geopend op donderdag van 16.00 tot 20.00 uur.

Spreekuurlocatie Vorden, Zutphenseweg 26, 7251 DK Vorden.

Geopend op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Spreekuurlocatie Steenderen, Dorpsstraat 16, 7221 BP Steenderen.

Geopend op dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur

Voor het doen van aangifte dient u altijd een afspraak te maken via 0900-

8844. Aangifte doen kan ook via internet. Kijk op www.politie.nl/aangifte 

voor meer informatie.

Calamiteiten gemeente

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

milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen naar het alarmnr. 

(0900) 88 44 of bij grote spoed 112. Kleinere meldingen over de openbare 

ruimte? Bijv. over een afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet 

brandt, losliggende stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde 

kom (dus niet de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de ope-

ningstijden het gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook door-

geven via www.bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en leefom-

geving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, omdat het niet 

kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, bel dan ons calamiteitennr. 

(06) 13 10 07 77. Storingen aan gemalen en het drukrioleringsysteem in 

het buitengebied svp melden via tel. (0575) 75 05 00. 

Wmo-hulpmiddelen

Ook voor meldingen over problemen met Wmo-hulp-middelen zoals een 

niet-werkende scootmobiel of tillift verzoeken wij u tijdens kantoortijden 

het gemeentehuis te bellen via tel. (0575) 75 02 50 en buiten kantoortijden, 

als het niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, ons calamiteitennr. 

(06) 13 10 07 77.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen

Vorden, Brummen, Doetinchem, Eerbeek, Hengelo, Ruurlo, Steenderen, 

Velp, Zutphen Centrum en Zutphen Leesten. 

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

volgende telefoonnummers:

Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88

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

Paard: (0575) 58 78 70

Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

Dierenkliniek Zutphen

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

www.dierenkliniek-zutphen.nl

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

Dierenkliniek Bronckhorst

Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 46 03 12

www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 

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

Zorg
Yunio Oost Gelderland

Tel. (0900) 98 64, 24 uur per dag bereikbaar voor: kraamzorg en 

jeugdgezondheidszorg.

Stichting Sutfene

Voor verzorging, verpleging en behandeling.

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

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

Sensire wijkzorg (thuiszorg)

Verzorging en verpleging. Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min), 

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

Sensire thuiszorgwinkels

Doetinchem, Kruisbergseweg 27 (bij Slingeland ziekenhuis). 

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

Sensire maatschappelijk werk

Sensire maatschappelijk werk bereikbaar via Sociale Teams Bronckhorst.

Sensire

Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, verzorgingshuiszorg, 

verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, dieet en voeding, maaltijdservice, 

personenalarmering en thuisbegeleiding. Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min.), 

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

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 

Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 

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

Buurtzorghuis Warnsveld

Huis voor terminale en palliatieve zorg, 24 uur per dag een verpleeg-

kundige aanwezig. Vordenseweg 12, 7231 PA Warnsveld. 

Tel. (06) 20 58 55 54, e-mail: info@buurtzorghuiswarnsveld.nl. 

www.buurtzorghuiswarnsveld.nl

Sociale teams Bronckhorst

De gemeente Bronckhorst kent vijf sociale teams. U kunt er terecht met 

vragen op het gebied van bijvoorbeeld welzijn, jeugd en opvoeding, 

schulden of werk. Telefonisch zijn de teams bereikbaar via (0575) 75 02 50. 

Ook e-mailen is mogelijk: info@bronckhorst.nl. De locaties en ope-

ningstijden vindt u op www.bronckhorst.nl/socialeteams. 

Stichting Welzijn Vorden

Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.

Inloopspreekuur dinsdag en woensdag van 09.00 - 11.00 uur. 

Informatie over alle activiteiten en cursussen, dinsdag- en woensdag-

morgen, tel. (0575) 55 34 05. info@welzijnvorden.nl. Voor vervoersvragen: 

ma. t/m do. van 09.00 - 10.00 uur, alleen telefonisch (0575) 55 52 82.

Administratief secretarieel medewerkster Willy Gotink. 

w.gotink@welzijnvorden.nl / www.welzijnvorden.nl

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum 

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

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 

Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 

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

Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden e.o.

Tel. (06) 55 91 62 50, e-mail: info@marionpolman.nl

Dag en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Voet- en handverzorgingssalon Podi

Gediplomeerd pedicure, diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, 

Dorpsstraat 8, Vorden, tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl

Annie Mokkink-Kasteel

Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 69 08. Pedicure +, gespecialiceerd 

in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, lid provoet. KRP geregisteerd, 

ook ambulant.

Overig
VVV-kantoor

Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22. 

Openingstijden: maandag t/m donderdag: 9.30 - 17.00 uur.

Vrijdag: 9.00 - 17.00 uur. Zaterdag: 10.00 - 15.00 uur.

Marlies Meenks

Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte 

kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, Het Hoge 3, 

7251 XT Vorden, tel. (06) 21 60 72 27. 

www.marliesmeenks.nl / info@marliesmeenks.nl 

Lid VNT, RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, 

doorverwijzing huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

Roemenië / inzameling goederen door St. COEH

Op de 1e en 3e maandag van de maand (18.30-20.00 uur) 

inzameling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

Kinderdagverblijf, speel-/leergroep, buitenschoolse opvang en 

gastouderopvang Avonturijn

‘t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00, info@avonturijn.nl

Kerkstraat 17a, 7251 BC Vorden, tel. (0573) 76 02 00

Dorpsstraat 19, 7234 SN Wichmond, tel. (0573) 76 02 00

Eikenlaan 22, 7251 LT Kranenburg, tel. (0573) 76 02 00

Cosmeastraat 2, 7021 XW Zelhem, tel. (0573) 76 02 00

SchuldHulpMaatje Bronckhorst

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

Kerkdiensten

Gereformeerde Kerk Vorden

Zondag 12 juni, 10.00 uur, ds. D.R. Juijn uit Velp.

Kapel in de Wildenborch, 10.00 uur: pastor mevr. R. Rijk uit Heeten.

1e C: Roosevelthuis (LA); 2e C: Eredienst en pastoraat.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden

Zondag 12 juni, 10.00 uur, ds. D. van Doorn uit Almen. 

Kapel in de Wildenborch, 10.00 uur: pastor mevr. R. Rijk uit Heeten.

1e C: Roosevelthuis (LA); 2e C: Eredienst en pastoraat.

Protestantse gemeente Wichmond 

Zondag 12 juni, 10.00 uur, zangdienst.

R.K. kerk Vierakker

Zaterdag 11 juni, 17.00 uur, Woord- en Communieviering, vg. werkgroep. 

R.K. kerk Vorden

Zondag 12 juni, 9.30 uur, Woord- en Communieviering, vg. diaken A. Bos.

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

De Boedelhof,Dagbesteding 
en kringloop Enkweg 17b in 
Vorden bij ons kunt u, speel-
goed, kleding, elektra (heel 
en defect), meubels (in over-
leg) en prullaria aanbieden 
of laten ophalen. di t/m vr 
900-1700 en zat 9.00-16.00 
laatste zat v/d maand maga-
zijnverkoop tel 0575-555456

Heeft u sinds Dinsdag 31 Mei 
2016 geen beeld meer van 
de Nederlandse TV zenders 
op uw Schotelontvanger? 
Bel dan met Arno Lenselink, 
06-23723162

Loods te huur in Vorden, 
200 m2 € 600.00 p. mnd. incl. 
stroom/water. Tel. 0575-
530113 of 06-1338 6085.
   

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat verza-
meld wordt. Ook complete 
inboedels. Verzamelhuis 
Warnsveld, Rijksstraatweg 
35, (0575) 52 29 19.
   

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

Handbalvereniging Brum-
men zoekt trainer. Per au-
gustus 2016 zijn wij op zoek 
naar een handbal- en/of-
conditietrainer. Wij trainen 
op donderdag avond 19.30-
21.00 uur in de Bhoele in 
Eerbeek. Heeft u interesse? 
Neem contact op met Gerda 
Volke, 0575-563077.

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Cortumme 06-23972429 of 
0575 - 461558
   

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

LET OP!! REPAIR CAFÉ, zat. 
11 juni, 10.00 -12.00u. Dorps-
centrum, Raadhuisstraat 6, 
Vorden
   

Heeft u last van ratten, mol-
len, wespen of ander onge-
dierte? Bel Don Veenhuis 06- 
10499025
   

8 t/m 14 juni
Dagmenu’s ophalen € 8,00. Dagmenu’s bezorgen € 9,25. Dagmenu bĳ ons consumeren  

€ 11,00. (Bestellen mag, maar hoeft niet.) Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en 

dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 8 juni Champignonsoep/Lasagne Bolognaise met 

Parmezaanse kaas en rauwkost

Donderdag 9 juni Kippenrollade met jus aardappel en groente/

Yoghurt friss met slagroom

Vrĳdag 10 juni Tomatensoep/Wokki wokki van vis met rĳst en 

rauwkostsalade
Zaterdag 11 juni         Varkenshaas saté met pindasaus gebakken 
                     aardappelen en groente/Ĳs met slagroom 
                     (alleen afhalen of bezorgen)

Maandag 13 juni Gesloten

Dinsdag 14 juni Wiener Schnitzel met aardappelen en groente/

Ĳs met slagroom

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

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

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

VLOOIENMARKT 
DIDAM

Zondag 3 juli
10.00 - 17.00 uur

Markthal
Marktplein 3

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

OPENLUCHT 
VLOOIENMARKT
HOOG-KEPPEL

Voetbalvelden 
naast HESSENHAL

Zondag 19 juni
10.00 - 17.00 uur

Monumentenweg 30
Bij slecht weer in de hal

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



    
Schildersbedrijf 
Maarten Wolsink nieuwe 
website met webshop
ZELHEM - Schildersbedrijf Maarten Wolsink verzorgt al 
vele jaren binnen- en buitenschilderwerk, wandafwerking, 
waaronder sausen, spuitwerk en behangen en alle soorten 
enkele of dubbele beglazing van woningen, bedrijfs- of 
monumentale panden.

“We doen steeds vaker vlakken of banen in de wandafwer-
king, bijvoorbeeld om schilderijen heen, dat is speelser. We 
zijn zo bijna binnenhuisarchitect”, lacht Maarten Wolsink van 
het gelijknamige schildersbedrijf. Hij is vaak te vinden op 
beurzen en braderieën. “We laten dan producten zien, zoals 
glas, behang en schildersmaterialen en foto’s van projecten 
waar we aan gewerkt hebben.”

Het volgen van de detailhandelschool vormde een goede 
voorbereiding op zijn ondernemerschap. Na zijn diensttijd 
rolde hij in het schilderwerk. “Mijn interesse in het vak werd 
na een stageperiode in een schilderswinkel gewekt. Ik kende 
het al omdat mijn vader als uitvoerder in de bouw werkte. 
Ik vind het prettig om met mensen om te gaan en buiten te 
werken. Alleen werk ik nu steeds meer op kantoor aangezien 
we inmiddels met zes schilders zijn.” Bij verschillende werkge-
vers deed Maarten ervaring op. “Inmiddels werken wij alleen 
nog maar met de producten van Sigma welke op een aantal 
producten het Dubokeur keurmerk heeft, wat voldoet aan de 
door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecolo-
gie gestelde eisen. De samenwerking met Sigma is goed, dat 
vind ik erg belangrijk. Ook zijn wij inmiddels erkend lid van 
Koninklijke OnderhoudNL en OnderhoudNL Garantie, de on-
dernemersorganisatie van specialisten in het schildersvak.”

In 1998 startte Maarten Wolsink aan de Akkermansstraat als 
kleine zelfstandige. Drie jaar geleden kon hij de woning met 
bedrijf aan de Wolsinkweg aankopen. Leuk detail: vroeger 
woonde  op deze plek de opa van Maarten.  Het bedrijf doet 

werkzaamheden in en om privéwoningen. Het schildersbe-
drijf wordt daarnaast steeds meer gecontracteerd door aan-
nemingsbedrijven voor nieuwbouwprojecten en werkzaam-
heden bij renovaties.  Het bedrijf slaat een nieuwe weg in: 
verkoop van verf, behang en alle schildersbenodigdheden. De 
nieuwe website met webshop is online. “Het is nu nog klein-
schalig, maar het wordt een professioneel bedrijf binnen de 

gemeente. De bestelde goederen kunnen in onze werkplaats 
worden afgehaald. Daarom kunnen we scherpe prijzen hante-
ren.” Schildersbedrijf Maarten Wolsink, Wolsinkweg 8A, 7021 
LX in Zelhem, telefoon (06) 12670332.

info@schildersbedrijfmaartenwolsink.nl
www.schildersbedrijfmaartenwolsink.nl

Medewerkers van het schildersbedrijf: (v.l.n.r.) Lotte en Gijs, Guus Mokkink, Maarten Wolsink en Henk Wenneker. 

Helaas op de foto nog ontbrekend: Bennie Nova, Benno Boerboom en Jesper Schulenberg. Foto: PR

Kijk ook eens op onze vernieuwde website:
www.renesangersmeubelmakerij.nl

Geopend: maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 16.30 uur
Bezoek bij voorkeur op afspraak. 
Zaterdag op afpraak

• Meubels op maat
   (o.a: tafels, kasten, bedden)
• Keukens (klassiek en design)
• Winkelinterieur  
• Restauratie van diverse meubels

Bezoekadres:

Dambroek 35 Baak

Telefoon:

06-1030 3130

0575-543 555

E-mail:

info@renesangersmeubelmakerij.nl

RAALTE
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CREATIEF IN HET GROEN 

Gecertificeerd keurmeester speeltoestellen

Grafonderhoud

Boomverzorging

Plaatsen van veranda’s

Bestrating

Aanleg van vijvers

Tuinonderhoud

Tuinrenovatie

Tuinaanleg

Tuinontwerp

Isidorus Hoeve, een hoveniersbedrijf voor zowel particulieren als bedrijven,  
dat uitsluitend werkt met eerste klas materialen, grondstoffen en beplanting. 
Met oog voor details en creativiteit voor elk type tuin.  
Bent u op zoek naar een unieke tuin die geheel afgestemd en  
ontworpen is op uw wensen en situatie? Een tuin waarin u, in elk 
seizoen, zorgeloos en veilig kunt genieten?

Neem voor meer informatie contact met ons op voor 
een geheel vrijblijvend advies.

Uw specialist in onder andere:

T

SCHILDERSBEDRĲ F

MAARTEN WOLSINK
www.schildersbedrĳ fmaartenwolsink.nl

• Regulier binnen en buiten schilderwerk

• Monumentaal schilderwerk

• Beglazing

• Wandafwerking

• Verkoop van diverse verfsystemen

Wolsinkweg  8a 

7021 LX  Zelhem-Keĳ enborg

Tel. 06-12670332

info@schildersbedrĳ fmaartenwolsink.nl Lid van 

Ontwerp
Aanleg

Onderhoud
40 jaar Kennis, Ervaring en Vakmanschap

Kervelseweg 23, Hengelo (Gld), tel. 0575-462619

Feestje! Bordje  nodig?

Het Achterhoeks Bordje
Voor meer informatie zie:

www.hetachterhoeksbordje.nl


