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De boot vertrekt dit jaar vanuit Zut-
phen. In welke richting wordt ge-
varen is nog een verrassing! Met de 
kapitein, zijn bemanning en de vrij-

willigers van de verschillende afdelin-
gen staan we weer klaar om er samen 
met alle gasten een gezellige dag van 
te maken. De kosten voor deze dag 

bedragen 32 euro per persoon. Aan-
melden kan bij de plaatselijke afde-
lingen. Tot ziens op de boot! 

De Bootcommissie Zonnebloem dag-
boottocht 2012: Oda Neyenhuis, Ria 
Baakman,Thea Giesen,Riek Sloot, 
Doortje Alofsen Ilonka Jolink.

Zaterdag 14 april

Boottocht Zonnebloem

Regio - Op zaterdag 14 april organiseert de Zonnebloem afdelingen 
Vorden, Hengelo/Keijenborg, Wichmond/Vierakker en Steenderen de 
jaarlijkse dagboottocht.

Een gezellig moment tijdens de boottocht van de Zonnebloem.

Het is nog onbekend wie de A4’tjes 
op heeft gehangen. De verspreider 
van de pamfletten meldt dat er aan-
gifte bij de politie is gedaan van zowel 
vergiftiging als vermissing en roept 
mensen op als zij iets verdachts zien 
of horen de (dieren)politie direct in te 
lichten.
Een woordvoerder van de politie ver-
telt dat de wijkagent op de hoogte is 
van de pamfletten, maar laat weten 
dat de politie verder niet betrokken 
is bij de actie. “Bij ons zijn verder ook 
geen meldingen binnen gekomen van 
vergiftigde of vermiste katten, maar 
als dit wel het geval is dan horen wij 
dat natuurlijk graag.”
De vrouw bij wie vergiftigd voedsel 
onder de schutting door is gescho-
ven, zegt dat ze de politie wel heeft 
ingelicht. “Mij werd echter verteld 
dat ze er niet veel mee konden.” De 
kat van haar heeft het gif niet ingeno-
men. “Een ekster die in haar tuin zat 
deed dat wel en begon hevig te kok-
halzen.” Dit voorval deed zich zo’n 
drie weken geleden voor. De vrouw 
zag ook roze korreltjes op een pad. 
“Pas later besefte ik dat het wel eens 
rattengif zou kunnen zijn.” Ze hoopt 
dat naar aanleiding van de pamflet-
ten meer mensen aangifte zullen 
doen. “Ik heb in deze buurt de laatste 
jaren namelijk wel vaker vernomen 
dat katten werden vermist.”

De kattenbezitter die aan de Hane-
kamp woont, maakt zich zorgen 
over de toestand van haar vermiste 
kat. “Ik schrok wel even toen ik het 
pamflet zag”, vertelt de vrouw. Ze is 
erg benieuwd wie achter de pamflet-

Kattenbezitters melden zich na pamfletten over kattenhater

Vorden - Naar aanleiding van een artikel op Contact.nl over een ver-
meende kattenhater hebben twee kattenbezitters zich gemeld. Een be-
woonster van De Steege vertelt dat er bij haar vergiftigd voedsel onder 
de poort door is geschoven. Een aan de Hanekamp wonende kattenbe-
zitster meldt dat haar kat zo’n drie weken is vermist. In de genoemde 
straten en Het Jebbink hangen sinds enkele dagen A4’tjes waarop staat 
dat er een kattenhater actief is die vergiftigd etenswaar verspreidt. De 
vrouwen willen niet dat hun naam openbaar wordt gemaakt.

De pamfletten die aan lantaarnpalen rondom Het Jebbink zijn geplakt.

tenactie zit. “Ik weet dat er mensen 
in de buurt wonen die een hekel aan 
katten hebben, maar ik verwacht niet 
dat zij de dieren zouden vergiftigen.” 

Toch maakt ze zich zorgen omdat 
een van haar katten al eerder is mis-
handeld. “Ongeveer twee jaar geleden 
heeft iemand mijn kat van dichtbij 
met een buks beschoten. Als gevolg 
daarvan moest een oogje worden ver-
wijderd.”

Bent u de verspreider van deze 
pamfletten of is uw kat vermist 
of vergiftigd, neem dan contact 
met ons op: 06-29585780 of we-
breporter@contact.nl

Deze week
in Contact

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

2 bos tulpen

 5.00

3e bos gratis

G
ri

llroom Pizzeria

MAART
ACTIEMAAND
(maandag tot en met vrijdag)

Alle Pizza’s € 6,50
Op alle schotels 
€ 1,50 korting

www.amonvorden.nl
Dorpsstraat 32A, Vorden

T. 0575 - 55 35 35

Actie alleen geldig bij afhalen 
en niet geldig i.c.m. reguliere acties. 

Dorpsstraat 11-13, T 0314 631234, Halle  www.nijhofhalle.nl

Diner- Café- Restaurant- Zalencentrum

Nijhof



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11 
7251 CW Vorden
Tel. (0575) 55 16 88
E-mail: noord@contact.nl

Voor bezorgklachten: 
Weevers Grafimedia - Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par ti-
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 adver-
tentietarieven. Minimumprijs voor 
Contactjes  7,14 (incl. btw) voor 
80 karakters; elk karakter meer 

 0,04. Brieven  onder nummer, 
hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan  derden,  4,17 (incl. 
btw) extra. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet ge plaatst. 
Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à 

 4,17 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via 
onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de 
op de site geplaatste bereken-
methode.

Dagmenu’s 29 februari t/m 6 maart

Dagmenu om mee te nemen  7,50. Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten 

bezorgen  8,75. Veranderingen in het menu  1,25 per verandering. 
Dagmenu bij ons consumeren  9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet).

Woensdag 29 februari
Champignonsoep / Wiener Zwiebelrostbraten met uien, 
gebakken aardappelen en rauwkost.

Donderdag 1 maart
Boerenkool met spekjes, jus, rookworst en zuurgarnituur / 
Apfelstrudel met vanillesaus en slagroom.

Vrijdag 2 maart
Tomatensoep / Pangafilet op oosterse wijze met rijst en 
rauwkost.

Zaterdag 3 maart
Kipsaté met pindasaus, friet en rauwkost/IJs met slagroom.

Maandag 5 maart
Spinaziesoep / Ossenhaaspuntjes met stroganoffsaus, aard-
appelkroketten en groente.

Dinsdag 6 maart
Wiener schnitzel met friet en rauwkost / IJs met slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, 
 catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt 
gebak. Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en 
of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-551519 of u komt 
even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

info@grandbistroderotonde.nl   www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team, Wendie en Thomas

Voorjaars clinic’s Start to
Run zes zaterdagen.  Wil
jij ook beginnen met hard 
lopen; www.starttorun.nl of 
www.runnersVorden.nl in 
samen werking met de atle-
tiek Unie Ton ten Have 0575-
552827 Start; zaterdag 10-3-
2012 9:30uur

Te Huur : Werkruimte 
met Kantine 15bij12m. 
Opslagru imte,25bi j12m. 
Geisoleerd, eigen parkeer-
plaats, grote deuren, eigen 
inrit. inl.0575-465368 06-
51959871

Bij de Stichting
Veilingcommissie aan de
Enkweg 11 te Vorden, kunt
u iedere vrijdag en zaterdag 
van 9.00 uur tot 12.00 uur 
terecht voor 2e hands meu-
bels, witgoed, elektronica, 
huishoudelijke artikelen, 
boeken, enz. Inbrengen van 
goed verkoopbare artike-
len kan daar tussen 9.00 
uur en 10.00 uur of d.m.v. 
een telefonisch afspraak 
(06-44629049). Tevens 
kunt u via dit nummer ook 
een afspraak maken voor 
doordeweeks halen of bren-
gen van spullen. Kijkt u 
ook eens op onze website: 
ww.veilingcommissie.nl

12 weekse voorberei-
dings cursus voor de 
Mariekenloop( 0p 20-mei-
2012) .voor zowel begin-
ners als gevorderden Bij 
jou in de buurt, Je ontvangt 
een uitgebreid deelnemers 
pakket, Plus speciale ont-
vangst bij de Mariekenloop. 
Nieuwsgierig???? Kijk op 
de Website en schrijf je in!!!! 
Ik ben er klaar voor! www.
runtothestart.nl/marieken-
loop. Natuurlijk bij Runners 
Vorden. In samenwerking 
met de atletiek unie. Alle 
trainingen zijn op woens-
dag avond en beginnen  om 
19:30uur

Afslanken zonder roofbouw.
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

Aanbiedingen geldig t/m maandag 5 maart.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

1,00 PIEK ACTIES
Zoete pruimen  500 gram 1,00
Bij aankoop van een bos bospeen

250 gram peultjes voor 1,00
Krop malse sla  1,00
Dagvers gesneden rode-, witte-, groene- 
of spitskool grote zak 1,00
Bij aankoop van het boer’n half haantje
met gebakken aardapeltjes en groenten p.p. 5,95
een bakje rauwkost naar keuze voor 1,00

Hervormde kerk Vorden
Zondag 4 maart Gezamenlijke Z.W.O.-dienst in de Hervormde 
kerk, 10.00 uur ds. F.W. Brandenburg.
 
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 4 maart Gezamenlijke Z.W.O.-dienst in de Hervormde 
kerk, 10.00 uur ds. F.W. Brandenburg.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 4 maart 10.00 uur mevr. E. Teunissen, Zutphen, gezins-
dienst.

R.K. kerk Vorden
Geen opgave ontvangen.
 
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 3 maart 17.00 uur Woord- en communieviering, Van 
Kranenburg, m.m.v. Koorleden. Zondag 4 maart 10.00 uur 
Woorddienst, Groep 3, m.m.v. Herenkoor.

Tandarts
3-4 maart J.H.H. de Lange, Lochem, (0573) 25 43 57.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Art. 1 Meldpunt discriminatie Achterhoek
Wilt u melding doen van discrimininatie? 
Neem contact op met Art. 1 Meldpunt discriminatie Achterhoek 
via www.art1no-gelderland.nl of tel. (0900) 2 354 354.

Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000. U krijgt waar mogelijk een telefonisch ad-
vies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts òf een af-
spraak voor het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo 
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen 
optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te 
beperken wordt er uitsluitend volgens  afspraak gewerkt. Als u om 
medische redenen niet in staat bent om de huis artsenpost te bezoe-
ken dan komt er een ‘rijdende huisarts’ bij u thuis. Houdt uw ver-
zekeringsnummer en medicijnen bij de hand als u belt en neem ze 
mee als u naar het spreekuur op de huis artsenpost komt. De huis-
artsenpost is gevestigd in het       Entreegebouw van ziekenhuis 
Het Spittaal in Zutphen.

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

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.
De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 14.00-19.30 uur.
Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, kijk hiervoor op de 
site: www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11.
De bezoektijden zijn voor de verpleegafdelingen 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.

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

Brandweer, tel. 112

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 
Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.     
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 
alleen op afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via de 
website van de politie kan ook.

Calamiteiten
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.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openbare 
ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0575) 75 02 
50. Bijvoorbeeld afgebroken takken, lantaarnpaal die niet brandt, 
losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg of een rioolver-
stopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan niet 
wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed eisende ge-
vallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het bui-
tengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen met: 
Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance, tel. 112

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd 
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij 
Kasteel Zelle).

Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, dia-
betische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden. 
Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Annie Mokkink-Kasteel, Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 
69 08. Pedicure +, gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- 
en risicovoeten, lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

Stichting 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

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.

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

VVV-kantoor 
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22.
Openingstijden: April t/m September: maandag t/m vrijdag: 9.30-
17.00 uur; zaterdag: 10.00-15.00 uur. Oktober t/m Maart: maandag 
t/m vrijdag: 10.00-16.00 uur; zaterdag: 10.00-14.00 uur.

Algemeen Maatschappelijk werk Vorden
Spreekuur 9.00-10.00 uur op dinsdag / donderdag / vrijdag.
Het Wiemelink 40, 7251 CZ  Vorden, tel. (0314) 35 72 46.
Sensire (0900) 622 87 24.

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

Sensire thuiszorg
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en 
Woon zorg centrum De Wehme. Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 
24 uur p/dag bereikbaar. Internet: www.sensire.nl
E-mail: info@sensire.nl Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, 
Zutphen, tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief).
Wijkverpleegkundig spreekuur, elke dinsdag van 10.00-12.00 uur in 
het gebouw bij Pro-Wonen.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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 en omstreken. 
Tel. (06) 55 91 62 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekwestachterhoek; 
infovorden@biblotheekwestachterhoek.nl; maandag: gesloten; 
dinsdag: 14.00-20.00 uur; woensdag: 14.00-17.30 uur;  donderdag: 
14.00-17.30 uur; vrijdag 14.00-17.30 uur; zaterdag 10.00-12.30 uur.

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

Dieren bescherming OverGelder 
Info, tel. (055) 506 86 40. 
Website: www.overgelder.dierenbescherming.nl
Landelijk meldnr. dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210.

Dierenambulance
Doetinchem, tel. (0900) 0245 of (06) 53 68 05 78.

Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Noaberhulp 
Werkgebied: Brummen, Gorssel, Lochem, Steenderen,
Vorden, Warnsveld en Zutphen. Voor info: (06) 10 46 54 95.
info@noaberhulpzutphen.nl / www.noaberhulpzutphen.nl

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel: 0575-553405
Coördinator: Louise van Uden.
Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: l.vanuden@sswb.nl 
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
Ouderenadviseur: Wilma Berns.
Inloop- en telefonisch spreekuur op maandag, woensdag en vrij-
dag van 8.30 tot 10.30 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-553159 of 06-22929630 
E-mail: w.berns@sswb.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-     
gerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, 
tel. (0575) 55 62 17. www.marlies aartsen.nl, lid van VNT, 32 
zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing huis-
arts is niet noodzakelijk.

MEE Oost-Gelderland 
Ondersteuning bij leven met een beperking.
Tel. (0314) 34 42 24, info@mee-og.nl / www.mee-og.nl

St. COEH 
1e en 3e maandag van de maand (18.30-20.00 uur) inzameling 
kleding. Afgifte bij de v/h smederij Horsting aan de Regelinkstraat 
te Hengelo Gld.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Vlaai van de week

Appelkruimelvlaai
6-8 pers.  € 6,95

Dinsdag = Brooddag

 4 broden voor € 6,90
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = meergranendag
3 meergranen naar keuze  € 6,95

Week-aanbiedingen

 Crackers diverse soorten € 1,99
 Suikerflats  € 3,50

Aanbiedingen geldig van vr. 21 februari t/m za. 3 maart

Gevraagd: Hulp in de huis-
houding voor 3 uur per week.
Tel. 0575-461772.

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



Contactjes
vervolg

Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

Wij willen u hartelijk danken voor uw meeleven,    
in welke vorm dan ook, bij het overlijden van onze 
moeder, oma en omi

Gerharda Derkje Gotink-Arfman

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Vorden, februari 2012

Voor meer informatie zie:
www.grandbistroderotonde.nl

Presenteert

Jelle B Live!

Zaterdag 3 maart 2012
vanaf 22.00 uur

live in de Rotonde
 

Gesprekspraktijk

Van ziel tot ziel
in Vorden

www.intuitievepraktijk.nl

ALOE VERA
Alles over de krachten van 

Aloe Vera en haar producten!
Meldt je nu aan voor mijn 

WORKSHOP

Anny Cactus, tel. 0573-451817
E-mail: annycactus@cactusoase.nl

www.annycactus.nl

In plaats van kaarten.

In alle stilte is van ons heengegaan

Johannes Maria Ebbing
“John”

‘s-Heerenberg Vorden
23 juni 1939 17 februari 2012

Thea Ebbing

Teun en Renée Leuftink-Heetveld

Correspondentieadres:
Zomervreugdweg 2
7251 NX Vorden

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

Vrijdag 9 maart 2012 zijn

Drikus Klein Geltink
en

Aaltje Klein Geltink-Groot Wassink

50 jaar getrouwd.

Wilt u ons hiermee feliciteren, dan nodigen wij u uit 
tijdens onze receptie van 14.30 tot 17.30 uur in „De 
Keizerskroon”, Dorpsstraat 15 te Ruurlo.

Wiersserbroekweg 14
7251 LG Vorden

“One day I’ll fly away”

Wij zijn verdrietig en opgelucht dat na een kortston-
dig ziekbed een einde is gekomen aan het leven 
en lijden van mijn lieve zoon, onze broer, zwager 
en oom

Evert-Jan Smit

✷ Vorden † Zutphen 
19 januari 1963 20 februari 2012

Het was zwaar voor ons allen toch blijft hij in onze 
herinnering voortleven als iemand waar wij veel van 
hielden en altijd zullen blijven houden.

 Vorden: Minie Smit-Wahl
  Frans Smit †

  Maarten & Martine
  Fien, Saar, Jet, Eke

 Hummelo: Marianne & Marcel

Correspondentieadres:
Burg. Galleestraat 10-B
7251 EB Vorden

De uitvaart heeft op 24 februari in besloten kring 
plaatsgevonden.

Gezocht: hulp in de huis-
houding voor 1 ochtend in 
de week; omgeving Vorden. 
B.o.n. 9-263 aan Weevers 
Grafi media, Postbus 22, 
7250 AA Vorden.

32 openhartige korte 

verhalen van Vordenaar 

Harry van Rijn over 

hoe senioren leven in 

deze verwarrende tijd. 

Elke week te volgen 

via de website plus66 
column. Of lees ze 

alle 32 in Plus66. Deze 

pocket is te bestellen 

bij Boekhandel Loga 

of via de website.

Prijs € 12.--.

’n verrassend 
geschenk voor
een senior die
alles al heeft.

Tegenspeelcursus
Bridge

Start: 15 maart
Nicolette, Amber
& Harry Garsen

Info: 06-49237762

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

VORDEN Stationsweg 16
0575 - 551583.

Alleen zaterdag 3 maart
open van 8.00 tot 12.00 uur

MET HOGE KORTINGEN

GRAFSTEENSPECIALIST

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

Hoetinkhof 215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28

Gratis
geboortekaartjes

Drukkerij Wissink
Spittaalstraat 29
Zutphen
T: 517543

voor aanbieding zie:
www.drukkerijwissink.nl/gratis

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

Gastouder
aangeboden
in Vorden.

32-jarige gastouder
heeft weer plaatsen vrij.

Bel gerust voor
informatie en eventuele 

kennismaking.
Alle dagen beschikbaar. 

Tel. 06-13386085

0575-552959

ETJ-Witgoedservice
Repareert en verkoopt alle merken!
Was-, afwasautomaten, koelkasten,

kookplaten, magnetrons etc.
Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,

za 10.00-17.00 uur.
Tel. (0575) 46 77 06

WITTE
KADETJES

NU 6 VOOR     

1.99

WEITE 
BROOD

 NU VOOR

1.85

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84
Runneboom 2a – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 28 februari t/m zaterdag 3 maart

CAPPUCCINO 
VLAAI

 KLEIN 8.95

 GROOT 

          13.25

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

Openbare lezing geor-
ganiseerd door Vereniging 
Bomenbelang. De 
Wageningse ecoloog Leen 
Moraal houdt een interes-
sante lezing over: “Bomen 
als bron van insectenleven”
Op 8 maart om 20.00 uur in
zaal Bakker te Vorden. Vrije 
toegang.

Toneelspelen in impro-
visatie curus Types en
Personages in Dorpshuis
Vorden.8 lessen:start 6 en 7
maart met presentatie eind
april.Voor iedereen vanaf 5
jaar tot 100! Dus kom mee-
doen en kruip in de huid 
van...!info www.lottevandam.
nl

massage en therapie

Xandra Veltman, Baak

www.respectrum.nl

(0575) 442 885



Naast de bekende pizza’s, vis en 
vleesgerechten staat er een keur van 

andere gerechten en gecombineerde 
schotels op de kaart, naar keuze met 
een garnering van pasta, aard-appel-
tjes of rijst.

Restaurant Meditirana maakt sma-
kelijk eten niet alleen gezellig maar 
ook gemakkelijk. Als U even geen tijd 
heeft om zelf te koken kunt U uw ge-
rechten op afspraak komen halen of 
worden zij zelfs bij U thuisbezorgd.

Binnenkort opent Meditirana 
haar deuren in Vorden
Vorden - In de komende maand 
opent Restaurant Meditirana 
haar deur aan de Zutphenseweg 
1 te Vorden. Vanaf dat moment 
kunt U in het hart van Vorden 
kennis maken met een scala van 
gerechten, verzameld uit de keu-
ken van de Middelandse Zee.

MAANDAGAVOND 
COMPETITIE
Lijn A:
1. Nel Hendriks en Jose Walter Kilian 
58,56%; 2. Gerrie Rossel en Nel War-
ringa 57,38%; 3. Wim Schipper en 
Jan Veenhuis 56,87%.

Lijn B:
1. Wil v.d. Berg en Trijnie Herweijer 
58,88%; 2. Irma van Alphen en Wil 
Warnaar 57,57%; 3. Peter den Elzen 
en Gerti Hissink 57,12%.       
 

WOENSDAGMIDDAG 
COMPETITIE
Lijn A:
1. Nel Hendriks en Jose Walter Kilian 
57,67%; 2. Hertog Enthoven en Ab 
Vruggink 55,81%; 3. Gerrit Olden-
have en Dick Wijers 52,90%.

Lijn B:
1. Greet Jansen en Hans Dekker 
56,39%; 2. Jaobinen en Wim Bekker 
52.84%; 3. Marietje Geurts en Mansje 
Onstenk 52,61%.

Bridgen
Vorden - Uitslagen 4e competitieronde; Bridgeclub Vorden.

Die dag samen een hapje eten en op 
de maandagavond de ‘na – borrel‘, 
of beter gezegd een biertje drinken. 
Voorzitter Willem Schmitz kijkt in-
tussen al een poosje met een schuin 
oog naar de klok. Dan is het zover: ‘elf 
uur elf’. Willem heft het glas, proost 

met alle medewerkers en zegt op dat 
tijdstip het bestuur van de Stichting 
Kranenburgs Carnaval vaarwel met 
de woorden: ‘De steek gaat in de kast, 
ik ben 21 jaar bestuurslid geweest, 
waarvan 14 jaar voorzitter. Tijd voor 
jong bloed. Dat hoeft niet persé een 

jong iemand te zijn, een man van 
vijftig en nog jong van geest, zou ook 
heel goed kunnen’, zo zegt Willem 
lachend. Vanaf volgend jaar gaat hij 
deel uitmaken van de werkgroep, om 
op die manier toch de ‘feeling’ met de 
club te behouden. 
Overigens is de naam van zijn op-
volger nog niet bekend. Het bestuur 
neemt daarvoor rustig de tijd, im-
mers het volgende carnaval duurt 
nog een klein jaar. Wel wordt er bin-
nenkort een bijeenkomst belegd om 
het carnaval 2012 te evalueren. Car-

naval vieren deed Willem Schmitz al 
op veertienjarige leeftijd. ‘Samen met 
vrienden naar het carnaval van de 
toenmalige Deurdreajers. Ik heb nog 
volop meegewerkt bij de jaarlijkse 
optochten door het dorp’, zo kijkt hij 
terug. Toen de vereniging de Deur-
dreajers werd opgeheven, werd in het 
buurtschap Kranenburg de Stichting 
Kranenburgs Carnaval opgericht (23 
jaar geleden).
Willem Schmitz: ‘Ik ben eigenlijk 
al direct daarna bij toeval lid gewor-
den. Tijdens één van de eerste fees-
ten prikte ik min of meer voor de lol, 
bij de feesttent een aantal ballonnen 
door. Toenmalig voorzitter Jos Bes-
selink tikte mij op de schouder en 
vroeg mij of ik wel wist hoeveel tijd 
het de organisatie kost om al die bal-
lonnen op te blazen. ‘Dan help ik jul-
lie volgend jaar wel’, zo beloofde ik. 
Dat betekende het jaar daarop, hup 
in het bestuur en vervolgens alweer 
veertien jaar voorzitter. Trouwens 
prachtig om te doen, wij hebben een 
fantastische club mensen die elk jaar 
met veel enthousiasme hier het car-
naval organiseren. De club is zo hecht 
dat ik mij niet kan voorstellen, dat 
het carnaval op de Kranenburg ooit 
zal verdwijnen.
Kijk alleen al naar het carnaval (vrij-
dagmorgen) op school De Kraanvogel 
en naar het kindercarnaval op de 
zondagmiddag. Er komen die middag 
zo’n honderd kinderen op af. En dan 
verder dezelfde middag het ouder-
wetse carnaval voor de volwassenen 
in een barstensvolle feesttent. Dat 
geldt ook voor het feest op de zater-
dagavond. Tot voor kort hadden we 
ook altijd artiesten: Vader Abraham, 
Imca Marina, Willem Duyn, Jacques 
Herb, noem maar op. Daar zijn we 
vanaf gestapt, te duur en het leverde 
nauwelijks extra publiek op’, zo zegt 

Willem Schmitz, die ook nog met wee-
moed terug denkt aan de optredens 
van de inmiddels gestopte formatie
Kasbendjen. Wat Willem nog veel
meer deugd doet, in al die jaren dat
hij het feest in de Kranenburg heeft
meegemaakt, nooit trammelant. ‘Het
is hier allemaal goed beheersbaar’, zo
voegt hij eraan toe.
Er werken ieder jaar zo’n 40 vrijwil-
ligers mee om alles in goede banen
te leiden. Willem Schmitz en Herbert
Rutgers, spelen als respectievelijk (tot
dusver) voorzitter en secretaris een
belangrijke rol binnen het carnavals
gebeuren. Willem: ‘In de loop der ja-
ren zijn Herbert en ik echte vrienden
geworden. Herbert is organisatorisch
zeer sterk en bovendien kan hij goed
praten. Geef hem een microfoon en 
hij is niet meer te stoppen’, zo zegt
Willem bewonderend. Nu Schmitz
als voorzitter is gestopt ziet Herbert
Rutgers het als zijn morele plicht om
straks de nieuwe voorzitter te onder-
steunen.

‘Twee oude rotten tegelijk weg, kan
beslist niet, bovendien wil ik sowieso
nog een aantal jaren blijven. Veel te
leuk werk’, zo zegt Herbert die vol
lof is over de inbreng van Willem
Schmitz in al die tijd. ‘We hebben 
elkaar altijd goed aangevuld, voor
ons was maar een half woord nodig
om elkaar te begrijpen. Willem is
behalve een vriend, een prettig en
vrolijk iemand waar je altijd van op
aan kunt. Ik zal hem zeker missen en
zal ik Willem in de toekomst nog wel
eens consulteren’, aldus Herbert Rut-
gers die in één adem de loftrompet
afsteekt op de mede-bestuursleden, 
de werkgroep en de vele vrijwilligers.
Zij hebben het carnaval op de Kra-
nenburg gemaakt tot wat het nu is’,
zo zegt hij.

Afscheid voorzitter Kranenburgs Carnaval

Willem Schmitz: ‘Steek gaat voor goed in de kast’

Vorden - Terwijl overal en met name in de zuidelijke provincies het 
carnaval nog in alle hevigheid bezig is, is het feest in de Kranenburg 
voorbij. Traditiegetrouw is het eind op de ‘vroege zondagavond’. Op 
de maandagmorgen komen bestuur, werkgroep en alle andere vrijwil-
ligers wel weer bijeen. Niet om een feestje te bouwen, maar om alles 
op te ruimen.

Willem Schmitz en Herbert Rutgers.

Derk-Jan Rouwenhorst, Mispelkampdijk 7 in Vorden.

Lezers schrijven

Buiten verantwoording van de redactie.

Zondag 4 maart om 19.00 uur is ie-
dereen welkom in het Achterhuus 
van de gereformeerde kerk, aan de 
Zutphenseweg. 

Het thema van de ontmoeting is: 
Verliezen of winnen? Aan de hand 
van beelden uit de sportwereld 

wordt nagedacht of het geloof ook 
een zaak is van verliezen of win-
nen. De muziek wordt verzorgd 
door Kees van Dusseldorp aan de 
piano en saxofonist Henny Blaak. 
Na afloop kan er bij de koffie nage-
sproken worden over dit boeiende 
onderwerp. Uiteraard is de koffie en 
de toegang gratis. 

Tot ziens op zondag 4 maart in de 
Gereformeerde Kerk aan de Zut-
phenseweg 13, Vorden.

Verliezen of winnen?
Kom ont-moeten
Vorden - De ontmoeting is be-
doeld voor iedereen die geïnte-
resseerd is in geloof en samen-
leving.

In de afgelopen jaren heeft de groep de inkomsten van de ac-
tie ondermeer gebruikt voor de bouw van de groepshuizen 
van de vereniging. Voor afwerking en voor het onderhoud 
van de accommodatie is steeds geld nodig. Graag willen de 
scouts dat zelf via een actie bij elkaar verdienen. Door mid-
del van uw bestelling helpt u de jeugd van Scouting Vor-

den bij de instandhouding van hun clubhuis en zij helpen
u.  Voor u geen gesjouw met zware zakken; uw bestelling
wordt immers thuis afgeleverd! Op zaterdag 3 maart a.s. zul-
len de scouts tussen 10.00 uur en 15.00 uur bij u aanbellen
om de ingevulde formulieren op te halen. Als u niet thuis
bent, kunt u het formulier via buren of kennissen laten af-
geven. Mocht ook dat niet lukken, dan kunt u het formulier
afleveren in de brievenbus van één van de op het formulier
vermelde adressen. Ook kunt u bij de kassa van de Welkoop
te Vorden een bestelling achterlaten. Op zaterdag 10 maart
a.s. wordt uw bestelling bij u thuis bezorgd. Hebt u geen
formulier gevonden? Dan kunt u altijd een bestelformulier
ophalen bij de kassa van Welkoop.

De Scouting-Welkoop Potgrondactie
In het afgelopen weekend hebben de scouts de groe-
ne bestelformulieren van de Scouting-Welkoop Pot-
grondactie verspreid in de bebouwde kommen van 
Vorden en Wichmond. Het resultaat van deze actie 
vormt een belangrijke financiële ondersteuning 
voor de groepskas van Scouting.



BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

De Nissan LEAF Tour 
strijkt in zes opeenvolgen-
de weekends neer in een 
Nederlandse stad met een 
Nissan LEAF-dealer. Na de 
aftrap in Goes afgelopen 
weekend, arriveert de 
Nissan LEAF Tour op 2 en 
3 maart in Doetinchem. 
Tijdens het evenement 
kunnen geïnteresseerden 
kennismaken met de Nis-
san LEAF. Experts van 
Nissan én ervaren LEAF-
rijders staan klaar om te 
vertellen hoe het is om 
te rijden met de volledig 
elektrische Nissan LEAF. 
Het is ook mogelijk om 
online een testrit te reser-
veren via de site 
www.nissan-leaftours.nl.
Omdat een korte proefrit 
niet meer dan een indruk 
geeft van het rijden met 
de LEAF, nodigt Nissan 
geïnteresseerden uit om 
een langere proefrit met 

de LEAF te maken. Op de 
Nissan LEAF Tour-locaties 
en via de website 

www.leafhebbers.nl kun-
nen geïnteresseerden 
zich aanmelden voor een 
gratis testrit van 24 uur.

Frank Mengerink, ver-
koopadviseur bij Herwers 
Nissan Doetinchem, kijkt 
uit naar de Nissan LEAF 
Tour. ‘Onze vijftig klanten 

die al met de LEAF rijden, 
zijn heel enthousiast. Met 
de Nissan LEAF Tour wil-
len we nog meer mensen 
laten kennismaken met 
deze unieke auto.’ Nissan 
Herwers levert Nissans 
LEAF door heel Oost-Ne-
derland. ‘Behalve in Gel-
derland hebben we ook 

klanten in Noord-Brabant 
en Overijssel.’ Herwers 
Nissan heeft duurzame 
mobiliteit hoog in het 
vaandel staan. ‘Daar wil-
len we met onze huidige 
en onze nieuwe klanten 
graag een steentje aan 
bijdragen’, aldus Menge-
rink.

Nissan LEAF Tour komt naar Doetinchem

Herwers Nissan in Doetinchem presenteert 
elektrische auto op Simonsplein
Doetinchem - Herwers Nissan in Doetinchem is 
de tweede gastheer van de Nissan LEAF Tour. Op 
vrijdag 2 maart en zaterdag 3 maart aanstaande 
kan het publiek op het Simonsplein kennisma-
ken met de volledig elektrisch aangedreven Nis-
san LEAF.

Bella Tinta is een 
bijzondere winkel 
in een prachtig 
monumentaal pand 
in de Zutphense 
binnenstad. 
Ruim 200m2 
duurzame inspiratie 
en prachtige 
producten, zoals 
kalkverf, krijtverf 
en monumentale 
schildersverven in 
o.a. de originele 
Bronkhorsterkleuren.

Lange Hofstraat 30 - 7201 HV  Zutphen
T 0575-743000 - info@bellatinta.nl - www.bellatinta.nl

 verf   
 kalkstucco   
 leem   
 tadelakt   

 vloerkleden   
 woonaccessoires   
 meubels   
 interieur cadeaus   
 duurzame lifestyle producten   
 
 verwarming o.a. warmtemuren   
 isolatie   
 akoestische oplossingen   
 
 advisering ecologisch bouwen   
     en verbouwen 

Openingstijden: Woensdag t/m Vrijdag 10.00 - 17.30 uur. 
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur, en op afspraak. 

Gratis spreekuren van onze specialisten. U kunt advies 

krijgen over: Energie + subsidies - Feng Shui - Interieur en 

kleur - Ontwerp - Warmte en isolatie - Meubels en keukens 

op maat - Leem - Schilderen 

Kijk voor meer informatie op onze website.

Lukas de Croon is onze Ecogast. Massieve 

planken worden met stoom en spierkracht 

gebogen tot ronde organische vormen.

We hebben prachtige meubels van Lukas 

in de winkel staan.

Een demonstratie Hout buigen is er zater-

dag 3 maart van 15.00 tot 17.00 uur.

Locatie: Linova Gelderhorst 12 – opgeven 

via de website.

Ecogast Maart

Agenda: 03-03 Demo hout buigen met stoom, 05-03 Workshop 

werken met Kalkstuc Deco & Granito, 07-03 Lezing: Waar ga ik wo-

nen, hoe kies ik mijn plek? Heb ik de juiste keus al gemaakt?, 09-03 

Workshop Feng Shui, 19-03 Workshop Keim minerale verf, maar dan 

anders, 21-03 Lezing: Verbouwen, hoe pak ik dat aan zodat het mooi 

en goed wordt?, 29-03 Interieur Workshop “als nieuw” 

Voor aanvangstijden, opgave, locatie zie de website.

Zaterdag
3 maart

Discotheek 

DJ Ar-To Diaz

dinsdag 6, 13, 20 en 27 maart 
van 18.00 uur tot 20.00 uur
belastingspreekuur

Zelfstandig ondernemer of particulier?

Vragen over uw aangifte inkomstenbelasting 

2011?

Het antwoord op uw vraag is dichterbij 

dan u denkt. Loop daarom binnen bij ons 

belastingspreekuur!

Hengelosestraat 28, Hengelo (Gld.)
0575 - 46 13 91, www.boschland.nl

...voor de juiste balans  

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE 
KACHELS EN HAARDEN

Open elke vrijdag van 13.00-16.00 uur 
en zaterdag van 09.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 23 61 00

PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VAKSCHILDERWERK

www.harmsenvakschi lders.nl

Zelhemseweg 21 Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 40 00

6% BTW

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

VOOR BINNEN-
EN BUITENWERK

BIJ WONINGEN

OUDER DAN

2 JAAR





Dick van Welzen (Leiden, 1947) ging 
ooit schilderen uit pure bewondering 
voor de Britse gigant William Turner. 
De luchten in sommige van zijn olie-
verven op deze overzichtstentoonstel-

ling vormen daaraan een stil eerbe-
toon. De schilder beperkt zijn werk 
tot landschappen en tot zeeschappen. 
Geen mens, geen dier verschijnt ten 
tonele. Het ultieme streven, ooit de 

fragiele grens tussen figuratief en 
abstract te vinden, zal de schilder de 
komende jaren ongetwijfeld nog da-
nig bezighouden. Dick van Welzen 
is lid van het schildergezelschap ‘Het 
Koerhuis’. Voorts neemt hij deel aan 
de ‘Kunstroute Lochem’, een jaarlijkse 
kunstroute voor professionele kunste-
naars tijdens de Paasdagen. In de zo-
mer kunt u hem met zijn schilderijen 
aantreffen op diverse kunstmarkten 
in de regio waaronder die in Lochem 
en Bathmen. In de galerij is nog steeds 
een deel te zien van de keramiek die 
Elma Neven al eerder bij Amare expo-
seerde. Het betreft vooral porselein in 
de vorm van schaaltjes en kommen, 
maar zij laat ook vogelvormen zien 
en koraal. In de tuin van Amare zijn 
al vanaf de herfst de mergelstenen 
beelden te bewonderen van Anneliese 
Melens. De winter heeft aan de beel-
den een prachtig verweringsproces 
op gang gebracht. De tuin is vanzelf-
sprekend overdag altijd geopend. Tot 
11 maart hangt in de foyer van TOM 
werk van Josée van der Staak. In de 
expositieperiode valt tweemaal ‘Vrij-
dag uit de Kunst’, op de 1e vrijdag van 
de maand. Op deze dag kan men in 
Vorden zelf actief aan kunst doen met 
een workshop, tentoonstellingen be-
zoeken en een literair getinte voorstel-
ling in TOM bijwonen. 

ZIE VOOR HET PROGRAMMA 
www.vrijdaguitdekunst.nl. 
Galerij Amare (www.amare-galerij.nl)

Dick van Welzen: 
‘Landschappen van een dichter’

Vorden - Dick van Welzen exposeert in Galerij Amare (Komvonderlaan 
6) tot 11 maart 2012 zijn olieverfschilderijen en aansluitend tot 29 
april in de foyer van Theater Onder de Molen (Lindeseweg 2). Amare 
is geopend tijdens de komende ‘Vrijdag uit de Kunst’ op 2 maart en 
daarnaast op afspraak.De schilderijen zijn alleen bij voorstellingen te 
bezichtigen. Naast schilder is Dick van Welzen ook dichter. Zijn eerste 
eigen dichtbundel ‘IN WEERWIL’ ligt ter inzage in de galerij. Enkele 
gedichten zijn geïllustreerd met schilderijen uit de tentoonstelling.

Aan de hand van de agenda voor de 
raadsvergadering van 29 maart komt 
de actuele gemeentepolitiek aan bod. 
Men bespreekt o.a. het voorstel om 
het Klaas Jan Huntelaar Cruyff Court 
te sluiten. Ook komt aan de orde de 
wijziging van het antennebeleid voor 
mobiele telefoons. Deze avond kan el-

ke aanwezige ook eigen punten naar
voren brengen. D66 heeft gemerkt
dat er onder de mensen veel leeft
op het gebied van politieke zaken in
de gemeente. De fractie wil hierover
graag met de inwoners van gedach-
ten wisselen. Politiek is er voor de
mensen, dat is het uitgangspunt.

D66 Bronckhorst

Openbare 
fractievergadering
Hummelo - De gemeenteraadsfractie van D66 houdt regelmatig open-
bare fractievergaderingen op wisselende locaties in de gemeente
Bronckhorst. Op dinsdag 12 maart komen ze naar hotel café restau-
rant de Gouden Karper aan de Dorpsstraat. De bijeenkomst begint om
20.00 uur en iedereen is welkom.

Uitslag van de vierde avond van de 
vijfde competitieronde van Bridge-
club Bronkhorst, gespeeld op 22 fe-
bruari 2012 in Toldijk.A-lijn: Herman 
Stapelbroek & Silvia Schreiber 57,24 
%; Gerda van Onna & Harrie Pelgrom 
54,95 %; Dick Brinkman & Rene Win-
kelman 53,80 %. B-lijn: Jan Veenhuis 
& Joop Rutten59,58 %; Will Snelder & 
Harry Hofman 55,00 %; Wil ten Hol-
der & Leni Lamers 54,17%. 
C-lijn: Hennie Deunk & Wil Matser 
62,08 %; Irene Lichtenberg & Theo 
Schoenaker 59,44 %; Jos Jehee & Theo 
Geurts 57,50 %. Donderdag 1 maart 
om 19.30 uur is de vijfde bridgeavond 
van de vijfde competitieronde. 
Met oplichtende ogen en blij verraste 

glimlach keek menigeen naar de heer
Theo van Aalst. Na maanden van af-
wezigheid, omdat zijn motortje gere-
viseerd moest worden, is hij er weer.
Fijn! Welkom terug Theo. 
1 maart, de laatste ronde van de
competitie. Neem volgende week
alle energie mee, want zij die lijken
te degraderen kunnen het soms nog
nét redden. Er mag verklapt worden
dat ondergetekende de A-lijn ver-
laat, alleen al omdat zij drie rondes
met een andere partner speelde. Dus
nummers 11 en 12, ga er voor! Succes
gewenst. 

Een hartelijke bridgegroet, Silvia
Schreiber

B R I D G E

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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Wat is: A.  Raann.

 B.  Kwiebes.

 C.  Reppelen.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Maatregelen als het ophangen van 
gedragsregels, het invoeren van een 
sluitingstijd en een aanpassing van 
het hekwerk mochten niet baten. 
De buurtbewoners worden volgens 
de gemeente ernstig beperkt in hun 
woongenot. 
Het college is na overleg met om-
wonenden, de dorpsraad, de ver-
huurder van woningen aan de be-
treffende straat en de Johan Cruyff 
Foundation tot het voorstel aan de 
raad gekomen om de voorziening te 
ontmantelen omdat zij geen andere 
oplossing ziet. Als de raad instemt 
met het voorstel, bekijkt de gemeen-
te samen met omwonenden wat te 
doen met de lege ruimte die zal ont-
staan. Het naastgelegen speeltuintje 
blijft in ieder geval wel.

HUNTELAAR
Joost herinnert zich nog dat de 
voetbalkooi met kunstgras in 2006 
door topvoetballer Klaas Jan Hunte-
laar werd geopend. De huidige spits 
Oranje en de Duitse club Schalke 04 
werd in dat jaar gekozen als ‘Talent 
van het jaar’ en mocht een plek kie-
zen voor ‘zijn’ Cruyff Court. Die is 
er in Hummelo gekomen, het dorp 
waar hij opgroeide. “Ik kon er niet 
zoveel van zien, zo druk was het”, 
herinnert Joost zich de openingsce-
remonie. Druk is het eigenlijk altijd 
gebleven op en rond het veldje. Het 
Cruyff Court is min of meer aan zijn 
eigen succes ten onder gegaan. “In 
vakanties en na schooltijd komen 
we er vaak”, vertelt de elfjarige en 
ook de 10-jarige Owen en 9-jarige 

Thebe zijn er regelmatig te vinden. 
Ook de wat oudere jeugd was er vaak 
te vinden en dat kan volgens het 
drietal wel eens voor overlast heb-
ben gezorgd. “Er zijn zelfs mensen 
verhuisd vanwege het lawaai”, weet 
Joost. “Het zou mooi zijn als het veld 
verplaatst kan worden”.

VERPLAATSING NAAR SCHOOL 
DE WOORDHOF
Mogelijk komt de wens van Joost, 
Owen en Thebe uit. Het Bronck-
horster college vraagt de raad om 
te kijken naar de mogelijkheid om 
het Cruyff Court te verplaatsen 
naar Keppelseweg nabij school De 
Woordhof. De ontmanteling van 
de sport- en speelvoorziening gaat 
sowieso 20.000 euro kosten. Een 
eventuele verhuizing van de materi-
alen en de installatie op de nieuwe 
locatie zal in totaal circa 80.000 euro 
kosten. De Johan Cruyff Foundation 
is bereid 30.000 euro bij te dragen. 
Een goedkoper alternatief is om de 
locatie bij de school in te richten als 
trapveld met natuurgras, maar deze 
voorstellen zijn verder nog niet uit-
gewerkt.

Teleurstelling, maar ook begrip bij jeugd 
om sluiting Cruyff Court Hummelo

Hummelo - Het voorstel van B en W Bronckhorst om het zogeheten 
Cruyff Court aan de J.D. Pennekampweg in Hummelo wegens geluids-
overlast te sluiten, leidt tot flinke teleurstelling bij de Hummelose 
jeugd. Dat bleek woensdagmiddag 22 februari tijdens een bezoek 
aan de speelplaats. Tegelijkertijd was er ook begrip bij de kinderen 
die op dat moment aan het voetballen waren. “Vooral de oudere 
jeugd trapt erg hard met de bal tegen de hekken en ze schreeuwen 
soms ook behoorlijk hard”, weet de 11-jarige Joost die er met zijn 
vrienden aan het spelen is.

De Hummelose jeugd maakt nu nog gretig gebruik van het Cruyff Court dat in 2006 op verzoek van Klaas Jan Huntelaar aan de 
J.D. Pennekampweg werd geplaatst. Vanwege aanhoudende overlast bij omwonenden stelt het Bronckhorster college de raad nu 
voor om het voetbalveldje te verwijderen.

Soms is de thuissituatie zo onhoud-
baar, dat er maar één manier is…. 
weggaan! Vaak begint dit met een 
incident en groeit uit tot een ver-
schrikkelijk patroon dat jaren stand 
houdt. Deze opvang zorgt ervoor dat 
zij opgevangen worden om weer op 
krachten en uit deze negatieve spi-
raal te komen. Dit kan door de situ-
atie ingrijpend te veranderen. Zonder 
hulp is dit erg moeilijk. Genoemde 
opvang biedt hun alle hulp c.q. bege-
leiding die nodig is: 24 uur per dag. 

Vaak komen jonge moeders met hun
kinderen/baby’s binnen in enkele een
pyama en op blote voetjes. Ze zijn 
in een voor hen vreemde omgeving
beland. Ze hebben niets meer, alleen
wat ze op dat moment aan hebben.
BiBo wil graag samen met u, deze 
kinderen/baby’s gaan helpen en zor-
gen dat ze weer kleren hebben en
zich meer thuis kunnen gaan voelen.
U kunt vanaf heden goed gebruikte 
schone draagbare baby- en kinderkle-
ding bij BiBo inleveren. Speelgoed is
eveneens welkom. Sabine Bouwens
brengt alles persoonlijk naar hun toe
en hoopt ze een glimlach te kunnen
bezorgen met de door U ingebrachte
kleding. Roosensten Quality Wear,
eveneens aan de Burgemeester Gal-
leestraat, werkt ook mee aan het goe-
de doel. Daar kan men goede draag-
bare schone dameskleding afgeven.

VOOR MEER INFORMATIE
Bibo, Burgemeester Galleestrat 10a 
en bibokinderkleding@xs4all.nl

BiBO kinder en babykleding 
ondersteunt goed doel
Vorden - BiBo kinder en baby-
kleding, gevestigd aan de Burge-
meester Galleestraat in Vorden, 
gaat een bijdrage leveren aan 
jonge moeders en kinderen die 
dit erg hard nodig hebben. Er is 
een anonieme opvang waar jonge 
moeders met hun kinderen te-
recht kunnen, wanneer ze te ma-
ken hebben met huiselijk geweld, 
psychisch/lichamelijk geweld en 
seksueel misbruik.

Tijdens hun eigen lesuur konden de 
kinderen aan hun familie en vriend-
jes laten zien welke onderdelen ze 
op balk, brug, lange mat en sprong 
geleerd hebben. Ook de peuters en 
kleuters deden dit jaar voor de 1e 
keer mee. Voor deze grote groep was 
het geen wedstrijd maar een kijkles. 
De andere kinderen streden in groe-
pen van gelijk niveau tegen elkaar. 
Daaruit kwamen per groep een 1e en 
2e plaats. De andere kinderen werden 
allen 3e, goed voor een medaille.

DE UITSLAG: 
Groep A: 1 Koert klein Lebbink 31,5
punten. 2 Frederique van Basten Ba-
tenbrug 30,75 punten. 
Groep B: 1 Nora Bouwhuis 34,5 pun-
ten. 2 Yrsa van Zuilekom 34,25 pun-
ten. 
Groep C: 1 Roos Radema 34,5 punten.
2 Alysia Pierik 33,5 punten. 
Groep D: 1 Iris Lammers 35 punten. 

WIK Wichmond geeft op dinsdag les,
altijd met 2 leidsters tegelijk dat wil
zeggen ( 15.30-16.15 uur ) kleuters 
(gymzaal basisschool), ( 17.00 -18.00
uur) kinderen van 5 tot 8 jaar (sport-
hal), 18.00-19.00 uur : 8 jaar en ouder
(sporthal), 19.00 -20.00 uur volwas-
senen conditiegym (sporthal). Voor
meer informatie: Renske Ruiterkamp
554336 of Janette Hesselink 551555

Gymvereniging WIK: 
‘Tevreden over wedstrijd’

Wichmond -  Vorige week werd in 
de sporthal in Wichmond de jaar-
lijkse onderlinge wedstrijd van de 
gymvereniging WIK gehouden. 
De leidsters Renske Ruiterkamp 
en Janette Hesselink kieken te-
vreden terug op deze avond.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NLBezichtiging op andere dagen is ook mogelijk. Maak hiervoor een afspraak 

met de molenaars: Geert Buys, tele-
foon (0575) 452734, Dirk Koopmans, 
telefoon (0575) 451344 of Gerard 
Brugman, telefoon (0575) 563495. 
Kijk voor meer informatie op 
www.bronkhorstermolen.nl

Bronkhorster Molen weer langer open

Steenderen - De Bronkhorster Molen is een werkende beltkorenmolen 
uit 1844 aan de Spaensweertweg 1, tussen Bronkhorst en Steenderen. 
Van maart tot en met september is deze molen weer langer te bezich-
tigen: elke zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

De Bronkhorster Molen is in de zomermaanden open van 10.00 tot 17.00 uur.



KunstZondagVorden beoogt bruggen te slaan 
tussen de beschouwer en het kunstwerk. Daar-
om zijn de kunstenaars/vormgevers aanwezig 
om met het publiek in gesprek te gaan over hun 
werkstukken, hun inspiratiebronnen en toe-
gepaste technieken. Op deze manier probeert 
KunstZondagVorden de kijker handvatten te 
bieden om intensiever naar de kunstwerken te 
kijken. Op het startpunt, de ABNAMRO, Raad-
huisstraat 1, is  van 2 maart tot 31 maart a.s. 
een overzichtstentoonstelling te zien van alle 
aan deze 22ste KZV deelnemende kunstenaars/
vormgevers. Hier kunt u zich alvast een beeld 
vormen wat er tijdens  KunstZondagVorden 
op de verschillende locaties te zien is en zo uw 
eigen kunstroute samenstellen. Het kleurrijke 
Infoblad met tekst en beeldmateriaal van alle 
deelnemende locaties en een plattegrond van 
het gebied is vanaf heden te verkrijgen bij de 
ABNAMRO, Raadhuisstraat 1 en de VVV, Kerk-
straat 1b, Vorden. Ook is het Infoblad 11 maart 
a.s. op alle deelnemende locaties te verkrijgen of 
te downloaden op www.kunstzondagvorden.nl 
KunstZondagVorden mag in 2012 twee nieuwe 
KZV-deelnemers bij u In Beeld brengen.  Dit zijn 
Galerie De Burgerij, Zutphenseweg 11 en beel-
dend kunstenaar Barry ten Thy, Willem Alexan-
derlaan 20.

Galerie De Burgerij organiseert tentoonstellin-
gen van figuratieve en non-figuratieve kunst in 
wisselende stijlen van hedendaagse nationale en 
internationale kunstenaars (schilderijen, foto’s 
en ruimtelijk werk). Aan de galerie is ook een 
beeldentuin en een thee- en koffieschenkerij 
verbonden.
Tijdens Kunst Zondag Vorden van 11 maart a.s. 
kunt u de tentoonstelling ‘Weerspiegeling van 
kleur en zoektocht naar balans’ bekijken met 
werken van  Birgit Pedersen (schilderijen) en Gea 
Hosper (keramiek). Beide kunstenaars zijn dan  
aanwezig om met u in gesprek te gaan. 
www.deburgerij-vorden.nl
Ten-Thy, die zijn opleiding volgde aan de Ko-
ninklijke Academie voor Schone Kunsten, Ant-
werpen en studiereizen naar Tibet en Nepal 
maakte, ontwikkelde geheel zelfstandig een 
eigen speelse en kleurrijke schilderkunst van 
opvallende allure op de grens van figuratie en 
abstractie. Kenmerkend in zijn werk is de dyna-
mische, soms zelfs uitgesproken bruuske schil-
dertoets en de vrijwel altijd vrolijke uitstraling. 
Ten Thy gebruikt doorgaans diverse materialen: 
acrylaten, pigmenten en lakacryl. De kleuren in 
zijn werk zijn primair, de achtergrond is rus-
tig en op de meeste schilderijen staan figuren 
afgebeeld. Dit zijn strijdbare wezens, die be-
klemming, hilariteit, tragiek, liefde, verdriet of 
humor weergeven. Schijnbare tegenstellingen 
worden verbonden. Chaos en structuur, lelijk-
heid en schoonheid komen samen in een over-
tuigend geheel dat verrast en prikkelt. 
De kunstwerken van beeldend kunstenaar Ten-
Thy bevinden zich o.a. in de kunstcollecties van 
Mercedes-Benz Nederland Utrecht, Burgers Er-
gon Apeldoorn, Thoma Lochem, DSM Sittard, 
Kon.Talens Apeldoorn, Joop Stoop Parijs, Kors 
Kunststoffen bv Lochem, A.van Duin Amster-
dam, U.Obermayer Hamburg. Tevens zijn zij in 
zowel binnen- als buitenland geëxposeerd. 

Op KunstZondagVorden kunt u zijn atelier aan 
de Willem Alexanderlaan 20 bezoeken, zijn wer-
ken bekijken en de kunstenaar vragen stellen.
www.kunstzondagvorden.nl

Een nieuwe lente, een nieuw beeld
KunstZondagVorden 11 maart 2012
Vorden - Zondag 11 maart 2012 hebben drie 
galeries en vijf ateliers in Vorden- dorp en 
haar buitengebied van 11.00 tot 17.00 uur 
de vlag gehesen voor de 22ste KunstZon-
dagVorden. Ook de overzichtstentoon-
stelling KZV in ABN AMRO en de monu-
mentale objecten van Floris Brasser in het 
centrum van Vorden zijn op 11 maart a.s. 
te bezichtigen. Na het feestelijk gevierde 
lustrum afgelopen december, luidt KZV 
nu de lente in. De sinds 2006 vier maal per 
jaar plaatsvindende kunstroute biedt het 
publiek een grote diversiteit aan abstracte 
en figuratieve beeldende kunst. Dit maal 
worden er foto’s, schilderijen en werken 
op papier, objecten en installaties, siera-
den, grafiek, keramiek, en glasobjecten 
getoond op verrassende locaties.

Niels Lijftogt en Chjehrando Gas-
per wisten hun enkelspel allebei in 
twee sets te winnen. Geeske Menk-
veld deed in haar enkelspel haar ui-

terste best maar de Doetinchemse 
dame was gewoon sterker. Daarna 
speelde Vera Velhorst een goed en-
kelspel. Zij won in twee sets. Het 

herendubbel eindigde volgens plan-
ning in een twee sets overwinning 
voor Niels en Chjehrando. Ilse van 
Dijk en Vera begonnen goed aan 
het damesdubbel. Zoals zo vaak 
wonnen zij de eerste set. De tweede 
set ging nipt naar Phido en ook de 
derde set werd met klein verschil 
verloren. Niels en Geeske speelden 
een zwaar mixeddubbel. Na drie 
sets stond er echter een stand van 

2-1 voor het Vordense koppel op
papier. Chjehrando en Ilse lieten er
geen twijfel over bestaan en won-
nen hun partij in twee sets.
Phido 5 - Flash 1: 2-6 

ANDERE UITSLAGEN:
Flash 2 - Shuttle Up 1: 5-3
Euro 4 - Flash 3: 3-5
Poona j. 3 - Flash jeugd 2: 0-8
Steend. j. 3 - Flash jeugd 3: 3-5

FLASH 1 GRIJPT NET NAAST HET KAMPIOENSCHAP
Vorden - Ondanks een goede wedstrijd afgelopen vrijdag tegen Phi-
do uit Doetinchem slaagde Flash er net niet in kampioen te worden. 
Er werd met 6-2 van deze tegenstander gewonnen maar concurrent 
Doesburg won ook met 6-2 van Euro uit Dinxperlo en bleef Flash 
daarmee één wedstrijdpunt voor. 75 wedstrijdpunten voor Does-
burg en 74 voor Flash.

Prijsuitreiking 
Kranenburgs Carnaval

Kranenburg - De prijsuitreiking van de verloting van het Kranenburgs Carnaval heeft
plaatsgevonden. Zie de winnaars op de foto’s.
De eerste prijs werd gewonnen door de Familie Wenneker, de tweede prijs is gewonnen
door de Familie Peppelinkhausen, en de Familie Stoelhorst heeft de derde prijs gewon-
nen en de Familie Van Bommel heeft de vierde prijs gewonnen.
Zie ook de advertentie elders in de krant met de uitslag van de loterij.

In acht aaneengesloten lessen worden er di-
verse ingangen aangeboden om solistisch en in 
groepjes eigen gemaakte korte verhaaltjes op 
het toneel neer te zetten. We oefenen o.a. met 
de Trestle-emotiemaskers (zie foto) en de arche-
typische maskers van de Commedia dell Arte. 
Ook zullen er attributen en verkleedkleren 
aanwezig zijn om je sketchjes tot een levendig 
geheel te maken. We sluiten de cursus af in de 
laatste week van april met een presentatie voor 
publiek, applaus verzekerd!
Dus meld je aan, kom meedoen en ‘kruip in de 
huid van…’
We starten op dinsdagavond 6 maart voor de 
jongeren 13 t/m 15 jaar van 19.00 tot 20.15 uur, 
gevolgd door de volwassenen vanaf 16 jaar van 
20.30 tot 21.45 uur. Voor de jeugd is de start 
op woensdag 7 maart 5 en 6 jaar van 13.30 tot 

8 lessen toneelimprovisatie 
voor jong en ouder

Vorden - In maart en april kun je naar har-
te lust komen toneelspelen in het Dorps-
centrum, want de Vordense theatermaker, 
docent Lotte van Dam start een cursus im-
proviseren met Typetjes en Personages.

14.15 uur, 7 t/m 9 jaar van 14.30 tot 15.30 uur, 
10 t/m 12 jaar van 15.45 tot 16.45 uur. 
Voor opgave en toegankelijke prijzen zie 
www.lottevandam.nl

N.B. De Vordense jeugd van 7 t/m 12 jaar kan 
deze cursus als opstapje gebruiken voor een 
optreden op het Kids Living Statue Festival op 
Koninginnedag 2012.



Na de race of the Champions van vo-
rig jaar op het circuit van Assen is het 
stil geweest. Er was weinig nieuws en 
duidelijkheid. Joey dacht dat het over 
was,hij besefte goed dat ze al jaren 
meedraaiden in de wegrace en de 
laatste jaren in de top van Nederland. 
Dat is niet voor veel jongens en mei-
den weggelegd. Toch is er een nieuw 
team gevonden waarmee ze een sa-
menwerking aan gaan in 2012. Nelo 
Racing is de naam waaronder hij gaat 
rijden. Nelon Racing is van Nels Lont 
waar ze al vanaf 2011 goede contac-
ten mee hebben. Nels is niet alleen 
eigenaar van het team, hij rijd zelf 
ook. Daarbij is Nels project manager 
en realiseert projecten in de grond-, 
weg- en waterbouw zoals het aanleg-
gen van golfbanen.

Den Besten heeft het seizoen 2011 
afgesloten op een superbike 1000cc, 
dat is voor hem nog erg veel geweld. 
Daarom gaat hij terug naar de Su-
persport 600cc motoren die wat 
lichter zijn en iets minder vermogen 
hebben. Het doel is om zijn carrière 
weer op te bouwen en samen met 
het team veel plezier te hebben in de 
racerij. Het team gaat daarom niet 
meteen starten in het ONK, ze rijden 
in de KNMV-Cup. In deze Cup is al-
les wat vriendelijker dan in het ONK 
en financieel gezien is het goedkoper 
dan een volledig ONK seizoen. Joey 
wil weer opbouwen zonder teveel 
druk. Hij wil zich concentreren om 
de kwaliteiten die hij heeft weer naar 
boven te halen. Ook voor de relaties is 
de Cup een stuk toegankelijker. Deze 
wedstrijden worden op de zaterdag 

verreden en de entree is altijd gratis. 
Joey zal van start gaan met een race-
klare Yamaha R6 waar alles op en aan 
zit. De Yamaha R6 is geen onbekende 
machine voor hem, hij zal dan ook 
proberen om de motor zo snel moge-
lijk naar zijn hand te zetten. Midden 
maart gaat het team voor een drie-
daagse training naar Frankrijk waar 
men zal rijden op het circuit Val du 
Vienne. Daarna is er nog genoeg tijd 
om eventuele dingen aan te passen en 
tussendoor nog een training te rijden 
om optimaal voorbereid te zijn. Het 
motto is dit jaar om veel plezier te 
hebben en een met de motor te wor-
den. Als alles lekker gaat en de eer-
ste races gereden zijn durft hij meer 
te zeggen. In ieder geval wil hij zich 
later in het jaar op podiumplaatsen 
richten. De komende periode wordt 
er hard gewerkt om de Yamaha R6 
raceklaar te maken en alles goed voor 
te bereiden, ook wordt er de komen-
de tijd gezocht naar sponsoren die 
hem willen ondersteunen. Hij rijdt 
dit jaar met startnummer 165. Joey 
zal dit jaar (18,19 en 20 mei) ook weer 
op de Varsselring te zien zijn. Op vrij-
dag 18 mei zal hij deelnemen aan de 
KNMV-Cup en wellicht doet hij op 19 
en 20 mei mee aan de ONK races op 
zijn thuis circuit in Hengelo.

Nieuw race team voor Hamove 
rijder Joey den Besten

Hengelo - Nadat het een lange tijd stil is geweest rondom Hamove 
rijder Joey den Besten heeft hij nu goed nieuws te melden. Nadat het 
vorig seizoen niet zo ging als men had gewild sloot men 2012 toch re-
delijk goed af. Op de supersport machine kreeg hij geen eerlijke kans 
van het team waarvoor hij uitkwam. Na een paar races gingen ze uit 
elkaar. Tegen het einde van het seizoen mocht hij als invaller rijden op 
een superbike motor van het Winteb team wat hem goed beviel. Joey 
wist dat hij als invaller mocht rijden en het superbike verhaal geen 
vervolg kreeg. Het leek erop dat hij zijn carrière moest beëindigen in 
2012. In de tussentijd is er veel gebeurd en zit hij toch dit jaar weer 
op de motor.

Joery den Besten uitkomend voor Nelon Racing in 2012. foto: Henk Teerink.

Het Mega Piraten Festijn is Neder-
lands grootste festivalkaravaan. In 
totaal strijkt de tour dit jaar in maar 
liefst tien plaatsen neer. Daarbij weer 
enkele nieuwe plekken, maar ook 
veel bekende. “Het is ons doel om 
heel Nederland te bestrijken”, ver-
telt organisator Eddy Mensink, “ en 
dit jaar doen we de meeste provin-
cies aan. Door regelmatig van locatie 
te verwisselen, willen we voorkomen 
dat het publiek verzadigd raakt. Vaak 
nemen we eerder afgestoten locaties 
later weer op in de tour. Uit het oog 
is niet uit het hart!”
Het MPF draagt de titel ‘Europa’s 
grootste meezingfeest’ met trots. De 
opzet van het MPF is al jaren onge-

wijzigd. Een groot aantal bekende 
artiesten treedt op en de bekende 
presentator Willie Oosterhuis jut 
het publiek op tot volledige euforie. 
Willie is eigenwijs en presenteert 
gewoon in zijn Overijsselse dialect. 
En iedereen verstaat hem. De sfeer 
spat van het podium af. Doordat het 
podium in de lengte van de tent is 
geplaatst, kan iedereen de gebeurte-
nissen op het podium goed volgen. 
Grote videoschermen zorgen er daar-
naast voor, dat de mensen achterin 
ook alles kunnen volgen. De Mega Pi-
ratenfestijnen zijn vieringen van het 
piratenleven voor de liefhebbers van 
deze zenders en van de (doorgaans) 
Nederlandstalige muziek. Niet voor 

niets zendt de TROS registraties uit 
in het programma Sterren.nl 
Het Mega Piraten Festijn richt zich 
niet alleen op grote artiesten, maar 
zet ook (plaatselijk) nieuw talent in 
het zonnetje. “Bijna elk jaar komt er 
zo wel weer een nieuwe ster boven-
drijven”, vertelt Eddy Mensink. “Het 
eerste jaar bleek dat Jannes te zijn, 
maar daarna kwamen ook arties-
ten als Frans Duijts, die destijds nog 
geen hit had, maar wel de hele tent 
in Tiel op de kop zette en in de afge-
lopen jaren Vinzzent. We zijn heel 
benieuwd welke nu nog relatief on-
bekende naam dit jaar blijft kleven. 
We zullen zien…” 
Het wordt een bijzonder jaar voor 
Eddy Mensink en zijn vaste team. 
2012 zal namelijk de honderdste edi-
tie van het Mega Piraten Festijn mar-
keren. Deze vindt op vrijdag 12 ok-
tober plaats in Lemelerveld. “En dat 
is niet geheel toevallig ook de plek 
waar we het festival voor het eerst 
georganiseerd hebben”, aldus Eddy. 

“Dat was in 2004. Samen met Wim 
Brouwer probeerde ik het daar voor 
het eerst. We waren zo groen als 
gras. Even een leuk festival organise-
ren voor een paar duizend mensen, 
zo dachten we. De eerste keer mocht 
meteen het ‘uitverkocht’-bordje op 
de deur. Niemand had op zoveel 
mensen gerekend. Wijzelf al hele-
maal niet.” Gedurende de daaropvol-
gende edities zouden Eddy Mensink 
en de zijnen nog veel leren. 
Een professioneel beveiligingsbedrijf 
verzorgt de security, een speciaal bu-
reau maakt verkeersplannen en al-
les, van sanitaire voorzieningen tot 
het natje en het droge en van par-
keergelegenheid tot backstagegebeu-
ren, is tot in de puntjes geregeld. Het 
MPF werkt nauw samen met Menno 
Muis en Leon Lukassen van het ar-
tiesten- en (inmiddels ook) evene-
mentenbureau Lukassen Produkties. 
Zij regelen de acts en staan Mensink 
bij. Wim Brouwer nam na enkele ja-
ren afscheid om zich op andere pro-

jecten te richten. “En dit jaar zijn we 
toe aan de honderdste editie”, maakt 
Mensink de balans op. 
Het programma is al voor een groot 
deel bekend. Jan Smit, Jannes, 3JS, 
Marianne Weber, Monique Smit, Lee 
Towers, Frans Duijts, Gebroeders Ko, 
Toni Wille, Elz Bakker, Jacques Herb, 
Jan Keizer & Anny Schilder, Koos Al-
berts, Sieneke, Thomas Berge, Wil-
lem Barth, Winnie, De Deurzakkers, 
Erna Temming, Helemaal Hollands, 
Peter Beense, Vinzzent, René Karst, 
Tim Douwsma, Aukje Fijn en De 
Zware Jongens komen in ieder geval 
naar Zelhem. Het terrein gaat om 
18.30 uur open en het programma 
begint om 20.00 uur. 
Voor meer informatie zie 
www.megapiratenfestijn.nl
Kaarten voor het MPF in Zelhem 
zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij 
Radio Ideaal, eetcafé ‘de Groes’, café 
‘de Tol’ in Zelhem, fa. de Roos Leder-
waren in Doetinchem en via de site 
www.megapiratenfestijn.nl

Voorverkoop inmiddels begonnen

Mega Piraten Festijn opnieuw naar Zelhem
Zelhem - Het Mega Piraten Festijn is zaterdag 21 april opnieuw te 
gast in Zelhem. Het reizende muziekfestival strijkt neer op het wel-
bekende terrein aan de Slangenburgweg. Op het programma staan 
optredens van onder andere Jan Smit, Jannes, 3JS, Jan Keizer & Anny 
Schilder, Lee Towers, de Piratentoppers, Frans Duijts, Marianne We-
ber en meer, heel veel meer. De voorverkoop is inmiddels van start 
gegaan.



Televisieprecentatrice Anita Witzier 
ondersteund de oproep. “Toen het 
Reumafonds mij jaren geleden vroeg  
om ambassadeur te worden, heb ik 
meteen ‘ja’ gezegd. Ik zet mij graag 
in voor de ruim 2 miljoen mensen 
in Nederland die leven met reuma 
of artrose. Oudren, maar ook jonge, 
werkende mensen of zelfs kinderen. 
Hun aandoening is niet altijd zicht-
baar, voor de buitenwereld lijkt er 
soms niets aan de hand.
Uit eigen ervaring weet ik dat reuma 
een wrede ziekte is: de ene dag kan 
je alles en de volgende dag doet alles 
pijn. Leg dat maar eens uit! Inmiddels 

heb ik goede medicijnen en is mijn 
reumatoïde artritis onder controle,
maar niet bij iedereen gaat dat zo.
Het is soms een jarenlange zoektocht,
vol pijn en frustraties.”

REUMAFONDS
Het reumafonds is al 85 jaar de be-
langrijkste financier van onafhan-
kelijk wetenschappelijk reuma-
onderzoek. We geven voorlichting,
ondersteunen patiëntenactiviteiten
en zijn belangenbehariger voor men-
sen met reuma. Het fonds krijgt hier-
voor geen subsidie van de overheid en
is dus volledig afhankelijk van giften
van particulieren en bedrijven. Als
collectant of mede-organisator van 
de collecteweek bent u dan ook van
wezenlijk belang.
Geef het Reumafonds zo snel moge-
lijk door dat u wilt meehelpen aan 
het doel: reuma de wereld uit! 
Bel voor meer informatie met (0575)
55 10 92. U kunt ook een mail sturen
aar: vrijwilligers@reumafonds.nl

Remafonds zoekt collectanten 
in Vorden
Vorden - Wilt u zich inzetten voor 
de reumabestrijding in Vorden 
en heeft u daarvoor een paar uur 
per jaar beschikbaar? Wordt col-
lectant of mede-organisator voor 
de collecteweek van het Reuma-
fonds van 12 t/m 17 maart 2012. 
Neem contact op met Ina Bloe-
mendal.

Toen Derek Zwiersen als trainer/coach 
voor dames 1 in april 2011 werd aan-
gesteld waren de verwachtingen hoog 
gespannen. Een nieuwe trainer/coach 
met nieuwe ideeën moest de impuls 
zijn voor een goed seizoen waarbij 
het team als een sterk collectief zou 
optreden. De verwachting een plaats 
in het zgn “linker rijtje” moest zeker 
haalbaar zijn.  
Gedurende de eerste helft van de com-
petitie waren de prestaties wisselval-
lig en in de loop van het seizoen werd 
geconstateerd dat de samenwerking 
tussen Derek en de speelsters niet zo 
verliep als beide partijen gehoopt en 

verwacht hadden. Tijdens gesprekken 
bleek dat het team en Derek niet op 
dezelfde golflengte zaten. De “klik” 
was niet aanwezig, waardoor verder 
samengaan na dit seizoen geen optie 
was. Dit betekent dat er volgend sei-
zoen naar een andere trainer moet 
worden uitgekeken. Echter toen en-
kele weken geleden bekend werd dat 
Derek een operatie aan zijn stemban-
den moet ondergaan en hierdoor een 
aantal weken uit de roulatie zou zijn, 
is in wederzijds overleg overeen ge-
komen de samenwerking per direct 
te beëindigen en kon DASH op zoek 
naar een andere trainer/coach.

Het bestuur is daarin geslaagd en 
heeft Henk Wahl kunnen aantrek-
ken als nieuwe trainer/coach. Hij zal 
niet alleen het huidige competitie af-
maken maar zal ook de komende ja-
ren het eerste damesteam van DASH 
trainen en coachen.

Henk Wahl, die in z’n actieve vol-
leybalperiode oa. bij Boemerang en 
HAVOC heeft gespeeld, is voor DASH 
geen onbekende. Behalve dat hij trai-
ner/coach is geweest van diverse da-
mes en herenteams van Boemerang, 
Dynamo, BVC en HAVOC is hij in de 
periode van 2003-2006 ook trainer/
coach van het eerst dames team van 
DASH geweest. Zowel het bestuur 
van DASH als de speelsters van dames 
1 zijn blij met de komst van Henk 
Wahl.

Nieuwe trainer voor dames 1 van DASH

Vorden - Het bestuur van DASH heeft in overleg met Derek Zwiersen 
besloten de samenwerking met hem als trainer/coach van het eerste 
dames team van DASH per direct te beëindigen en zijn blij met de 
komst van Henk Wahl als nieuwe trainer/coach.

Henk Wahl in overleg met de begeleidster van D1 Ellen Leunk

Het NK marathon werd onder prach-
tig zonnige omstandigheden gere-
den. Hiervoor hadden zich geplaatst 
Lucas Albers bij de jongens pupillen 
B en Mart Nijhoff, jongens pupillen 
A. Altijd eenmalig en dus wennen is 
het starten met 45 deelnemers, in de 
regio gemiddeld 10-15. Flink duw en 
trekwerk is dan ook niet van de baan 
om een goede uitgangspositie te krij-
gen in de wedstrijd. Bij de pupillen B 
en A werd hard gereden, respectieve-
lijk 6 ronden in gemiddeld 37,3 sec/
ronde, 38,6 km/h en 9 ronden in 36,9 
sec/ronde, 39 km/h. Lucas was onfor-
tuinlijk en werd twee rondes voor het 
einde “aangetikt”, viel en met een 
peleton vol op stoom was er geen bij-
komen meer aan. Mart reed tactisch 
sterk, vond zijn gaatjes en finishte 
met een sterke eindsprint als 12e.

In Deventer werd er ’s avonds nog een
lange baan wedstrijd gereden. Het
regende persoonlijke records op de 
korte afstanden. Bij de meisjes pupil-
len D, schaatste Erin Albers er twee,
100m in 14.66s en 300m in 39.25s, 
Hannah Schipper, pupil B reed de 
100m in 14.50s en de 500m in 58.80s.
De jongens: pupil F Tijn Bergenhene-
gouwen, 100m, 16,86s PR en 300m, 
48,90 s PR,  pupillen C  100m en 300
m, Jord Govers 14.08s PR en 37.67s PR
en Jurre Nijhoff 14.55s PR en 37.00s
PR. De twee “marathon mannen” van
de middag reden naar behoren, met
wat zure benen reed Lucas 100m,
13.78s en 300m, 33.43s PR en Mart 
100m, 13.69s en 500m, 51.35s. Met
nog drie weken schaatsseizoen voor
de boeg is op 17 maart het Steden-
tournooi in de Deventer Scheg, de
afsluiting van het seizoen.

Succesvol op lange baan en in NK marathon
Vordense schaatspupillen

Deventer - Zaterdag werd er in Deventer (lange baan) en Den Haag (NK
marathon, jeugd) goed gereden door de Vordense schaatspupillen.

D.V.O. HS 3 Dash HS 2 0-4
VIOS Eefde MI 2 Dash MI 3 1-8

PROGRAMMA DASH WEEK 9 
2012-02-27 19:45 Volleybal Voorst DY 
2 Dash DY 2 Dorpshuis Voorst
2012-03-02 19:30 MEVO DS 1 Dash DS 
4 ‘t Kempken, Meddo
2012-03-02 19:30 Dash DY 1 Klaren-
beek DY 1 ‘t Jebbink, Vorden
2012-03-02 21:00 Dash HY 1 Voor-
waarts HY 4 ‘t Jebbink, Vorden
2012-03-03 10:00 Dash MI 5 Dash MI 
4 ‘t Jebbink, Vorden
2012-03-03 10:30 SV Loil MA 1 Dash 
MA 1 de Zomp, Didam
2012-03-03 11:30 Boemerang DS 7 
Dash DS 6 De Pickerhal, Eibergen
2012-03-03 11:30 Dash MC 2 Wevoc 
MC 2 ‘t Jebbink, Vorden

2012-03-03 11:30 Dash MB 2 KSH MB
1 ‘t Jebbink, Vorden
2012-03-03 12:30 Longa’59 MC 1 Dash
MC 1 Hamalandhal, Lichtenvoorde
2012-03-03 13:30 Dash MI 2 WSV MI
5 ‘t Jebbink, Vorden
2012-03-03 13:30 Dash DS 3 sv Harf-
sen/Tornado 2 D ‘t Jebbink, Vorden
2012-03-03 13:30 Dash MI 3 Dynamo-
Neede MI 1 ‘t Jebbink, Vorden
2012-03-03 15:30 Dash DS 2 Wevoc
DS 1 ‘t Jebbink, Vorden
2012-03-03 15:30 Dash HS 2 Volga HS
3 ‘t Jebbink, Vorden
2012-03-03 17:00 Ormi DS 1 Dash DS
1 Pr. Willem Alexanderhal, Epe
2012-03-03 17:30 Dash HS 1 V.C.V. HS
1 ‘t Jebbink, Vorden
2012-03-03 18:00 Reflex DS 3 Dash DS
5 Sportcentrum Triominos, Duiven

Uitslagen DASH

Beeldend kunstenaar Roni Katz kan 
lezen en schrijven met ijzerdraad. Op 
het eerste gezicht doen haar werken 
denken aan pentekeningen maar in 
tweede instantie blijkt het spontane 
lijnenspel in haar werk met de hand 
gevormd te zijn van ijzerdraad. Soms 
zijn haar werken plat, maar meestal 
ruimtelijk. “Ik werk twee-en een half 
tot driedimensionaal”. Katz werkt bij 
voorkeur met ijzerdraad omdat het 
materiaal flexibel is en dus gemak-
kelijk  te buigen en te wikkelen,  bo-
vendien is het materiaal sterk en niet 
makkelijk te breken en is het zelfs  
sterk genoeg om overeind te blijven 
staan. “Nu ik zo over dit materiaal 
nadenk kan ik mijzelf ook op deze 
manier beschrijven”. 
Roni Katz (1983) is geboren en geto-
gen in Jeruzalem. Zoals de meeste 
van haar generatiegenoten in Israël 
heeft zij haar middelbare school ge-
haald toen ze 18 was en daarna twee- 
en een half jaar als dienstplichtige 
in het leger gediend. Daarna is zij in 
Nederland naar de kunstacademie 

gegaan. In 2009 studeerde zij af aan 
ArtEZ, de Hogeschool voor de Kun-
sten in Zwolle, richting illustratie en 
vormgeving. Sindsdien werkt zij als 
zelfstandig kunstenaar/vormgever en 
maakt zowel vrij werk als werk in op-
dracht.
Ondanks haar studierichting Illustra-
tie is zij geen standaard illustrator 
geworden. Eigenlijk zou je kunnen 
zeggen dat zij ruimtelijk illustreert. 
“Wat ik uitdruk is heel persoonlijk 
en altijd gebaseerd op mijn eigen er-
varingen en gevoelens. De kijker kan 
zich er misschien in verplaatsen of er 
iets van zichzelf in herkennen”.

“Mijn werk is als een brug tussen mij-
zelf en de toeschouwer”.
De verhuizing van Roni Katz naar Ne-
derland heeft bij haar verschillende 
identiteitsvragen teweeg gebracht. 
Dingen die voor haar heel normaal 
waren moest zij steeds opnieuw aan 
mensen uitleggen. “Als mensen je 
almaar dingen blijven vragen ga je je-
zelf ook vragen stellen. Als je iemand 

uit de omgeving weghaalt waar deze 
persoon is opgegroeid dan krijgt deze 
ineens ruimte en vrijheid, om via het 
oog van de ander, objectiever naar 
zijn geboorteplaats en land te kijken. 
De vragen gaan niet alleen over waar 
je vandaan komt, maar ook waar je 
heen gaat”.
Roni Katz is jong en getalenteerd. Zij 
exposeerde in 2011 op uitnodiging in 
twee groepsexposities in het Stedelijk 
Museum Zwolle. In ‘SHE ME’ en in 
State of the Arts, waar zij de publieks-
prijs won. In  Galerie Agnes Raben 
begint de nieuwe lente met een so-
lotentoonstelling van haar objecten, 
installaties en sieraden. Expressieve 
werken van een betoverende schoon-
heid, tederheid, dramatiek en dyna-
miek. De expositie wordt geopend 
door Dick Aukes, directeur cultuur-
werkplaats R10 in Zwolle. Galerie Ag-
nes Raben is gevestigd aan Nieuwstad 
20 in Vorden en vrij toegankelijk voor 
publiek van donderdag t/m maandag 
van 11 – 17 uur. (gesloten op dinsdag 
en woensdag.) 

ZIE VOOR MEER INFORMATIE: 
www.galeries.nl/agnesraben

Roni Katz: 
ijzersterke kunst in 2,5d en 3d
Vorden - Solotentoonstelling van 4 maart t/m 22 april 2012 in Galerie 
Agnes Raben in Vorden

Ruimtelijke objecten van ijzerdraad, soms gecombineerd met papier –maché, 2011



Traditioneel zijn we altijd op zoek naar vernieuwing en verbetering. Om voor u de juiste insteek te kunnen 

kiezen, hebben we de modernste technieken in huis. Zo blijven we niet alleen verbonden met ons vak, maar 

ook met de tijd. En kunnen we altijd het maatwerk leveren waar u om vraagt. U bent van harte welkom bij 

onze vestigingen in Vorden, Groenlo, Lichtenvoorde, Zelhem en Zutphen.

concept & ontwerp internetdiensten krantenuitgaven digitaal drukken offsetdrukken sign afterpress

vakmanschap

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, (0575) 55 10 10, www.weevers.nl  

WASSINK

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

PBB bezorgdienst 
Burg.Langmanweg 14                                                    
7021 BK Zelhem                                               
tel / fax  0314-625159 
                                                                                           
 
De verspreider in de gemeente Bronckhorst van:   
 
  - Regiokranten    
 
  - Reclamefolders    
                        
  - Huis aan Huis drukwerk 
   
Vraagt enkele bezorgers(-sters) in het  
verspreidingsgebied van deze krant,  
vooral voor Vorden en Zelhem.                                   
  
Reacties uitsluitend schriftelijk.                                   

Uitslagen verloting Kranenburgs Carnaval

De prijzen zijn gevallen op de volgende nummers:

042 070 109 117 
122 181 185 186 
192 203 214 224
250 434 474 527 
556 588 666 675 
709 722 910 1223

Het bestuur van Kranenburgs Carnaval wil een ieder 
bedanken die zich op welke manier ook hebben ingezet 
om er weer een grandioos feest van te maken.

Maandag 4 broden 
Wit, tarwe of volkoren   6,60

Woensdag 4 meergranenbroden
Waldkorn, Toscaans of elfzaden      7,75

Deze week:

Halve cake diverse smaken
Gesneden in 10/11 plakjes  3,75

Bosvruchtenvlaai 7,75

D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Word jij onze
nieuwe collega?
Wij zijn een ambachtelijke Keurslagerij waarbij vakman-
schap, service en kwaliteit hoog in het vaandel staan. 
Elke dag voorzien wij onze klanten van de beste en de 

lekkerste vleesspecialiteiten.

Wij zijn op zoek naar een

PARTTIME VERKOOP-
MEDEWERK(ST)ER

18-20 uur per week

Ben jij klantvriendelijk, flexibel en vind je het leuk om klan-
ten te adviseren bij het kiezen uit ons grote assortiment 
vleesspecialiteiten, maaltijden, worstsoorten en andere 
lekkernijen? Ga dan samen met ons de uitdaging aan! Wij 
bieden een gezellige werkomgeving en ‘n prima salaris.

Geïnteresseerd of meer weten?
Stuur een brief mét CV naar onderstaand corresponden-

tieadres of per mail naar info@vlogman.keurslager.nl

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

VRIJDAG OP 
DE MARKT TE 

 VORDEN

HAGELWITTE BLOEMKOOL per stuk   0,98
ZOETE BLAUWE OF WITTE PITLOZE DRUIVEN  1 kilo  1,98
VERSE AARDBEIEN  grote doos  1,50
BILDSTAR AARDAPPELEN 10 kilo  1,98

Bakkerij ’T Stoepje
Roomboter super
krentebollen 10 stuks 3.75

Fries suikerbrood
Dagelijks vers voor u gebakken! nu 3.00

Brood van Toen
Wij snijden voor uw gemak! 1.80

Gesorteerde koeken
 10 stuks 6.50



Dus wilt u het voorjaar goed(koop) 
beginnen en heeft u iets nodig voor 
uw dier, tuin, of natuurlijk iets an-
ders, loop dan even binnen en sla uw 
slag. Het enige wat u hoeft te doen is 
op tijd uw bed uit, want van 8.00 tot 
9.00 uur profiteert u van de hoogste 

korting, namelijk maar liefst 15%!
Het volgende uur, van 9.00 tot 10.00
uur is dit 10% en van 10.00 tot 11.00
uur 5%. De kortingen gelden op bijna
het gehele assortiment, kijk wel even
in de winkel voor de voorwaarden.
In tegenstelling tot de normale ope-
ningstijden (op zaterdag is dit van
9.00 uur tot 17.00 uur) sluiten de 
deuren om 12.00 uur.
Zie ook de advertentie elders in de
krant.

Welkoop Vorden zaterdag 3 maart:
Extra acties met hoge
kortingen
Vorden - Op zaterdag 3 maart a.s. 
heeft Welkoop Vorden iets speci-
aals in petto: hoge kortingen op 
het gehele assortiment!!

Iedereen ontvangt een functioneel 
hardloopshirt, het Start to Run ma-
gazine en drie edities van Runners-
world magazine. Bovendien is men 
vier maanden lang gratis lid van de 
Atletiekunie en is men verzekerd tij-
dens de trainingen. De cursus wordt 
afgesloten met een testloop over on-
geveer drie kilometer.

Start to Run is al jaren dé manier voor 
beginnende lopers om daadwerkelijk 
de stap richting loopsport te zetten. 
Op laagdrempelige manier maakt de 
sporter kennis met het lopen in zijn 
eigen omgeving. En dat alles begeleid 

door deskundige trainers van Run-
ners Vorden en Atletiekvereniging
Hanzesport. U kunt zich aanmelden
via de site www.start2run.nl. Bij Run-
ning Center Zutphen, Groenmarkt
25 te Zutphen, kunt u zich ook aan-
melden en meer informatie krijgen. 
Nieuw dit jaar is de speciale Start to
Run Running Coach©

Met de speciale Start to Run Running
Coach© kun je makkelijk je huis-
werktrainingen lopen, met onder-
steuning van stimulerende muziek 
en motiverende aanwijzingen vol-
gens het verantwoorde Start to Run 
hardloopschema. Geen gedoe met 
het uitprinten van trainingschema’s 
of ingewikkelde loopadviezen, maar
eenvoudig via je koptelefoon van je
MP3-speler. Op de beat van lekkere
loopmuziek krijg je om de zoveel mi-
nuten te horen wat je moet doen. 

Hardlopen, wandelen, harder of
zachter? Renate Wennemars, je per-
soonlijke trainer, laat het je weten. 
De Running Coach© is uitsluitend te
bestellen bij inschrijving voor de cli-
nics van Start to Run.

Lekker fit het voorjaar in!
Vorden - Vanaf Sporthal ’t Jeb-
bink in Vorden, begint op zater-
dag 10 maart een nieuwe cursus 
Start to Run om 9.30 uur. Vanaf 
die datum krijgen beginnende lo-
pers zes zaterdagen achter elkaar 
looptraining onder deskundige 
begeleiding. Ook krijgen deel-
nemers doordeweeks huiswerk 
mee. Iedere zaterdag training is 
er ruimte voor theorie-items zo-
als gezonde voeding, juiste kle-
ding en goed schoeisel.

In de eerste helft leek er nog weinig 
aan de hand voor Ratti. In een gelijk 
opgaande wedstrijd kregen de Kra-
nenburgers nog de beste mogelijk-
heden via Niek Nijenhuis en Ruud 
Mullink. Beide zagen hun inzet ech-
ter gekeerd door de doelman van de 
gasten. Diepenheim probeerde via de 
lange bal veelvuldig de voorhoede 
te bereiken maar gevaarlijk werden 
ze daarmee niet. 0-0 was dan ook de 
ruststand.

Na de thee was er echter een compleet 
ander spelbeeld te zien. Ratti speelde 
een uiterst zwakke tweede helft en 
Diepenheim maakte daar dankbaar 
gebruik van. Geholpen door de arbi-
trage kon de ploeg simpel uitlopen 
naar 0-2. Vooral de gegeven penalty, 
waarbij de overtreding duidelijk een 
meter buiten het strafschopgebied 
plaats vond, zette vraagtekens bij het 
optreden van de leidsman. In plaats 
van een slotoffensief van Ratti bleef 
Diepenheim de bovenliggende partij. 
Twee opgelegde kansen werden ech-
ter niet verzilverd waardoor Ratti van 
geluk mocht spreken dat het niet te-
gen een grotere achterstand aankeek. 
Uiteindelijk een verdiende overwin-

ning voor de gasten. Ratti maakte 
met het in de tweede helft vertoonde 
spel geen moment aanspraak op iets 
van een punt. Volgende week uit te-
gen Rietmolen de kans om de volle 
drie punten mee naar Kranenburg te 
nemen.

RATTI DAMES
Warnsveldse Boys 1 – Ratti 1
Kranenburg - Na een lange winter-
stop stonden de Ratti dames afgelo-
pen zondag tegenover de dames van 
Warnsveldse Boys. In dit tweede deel 
van het seizoen zijn de dames begon-
nen met een nieuwe competitie. (in-
deling met de 6 teams die de eerste 
helft van het seizoen bovenin zijn 
geëindigd.) 
Vanaf het eerste fluitsignaal wist 
Ratti de wedstrijd al naar zich toe 
te trekken. De duels werden veelal 
gewonnen en de combinaties liepen 
feilloos. Warnsveldse Boys wist geen 
antwoord op het snelle tikwerk van 
Ratti en liep achter de feiten aan. Al 
in de 7e minuut zette Ratti het score-
bord op 0-1. Kim Heuvelink verzorgde 
een goede opening met een diagonale 
pass. Els Berenpas stond volledig vrij 
en schoot de bal in de touwen. Ratti 

had de intentie om het veldoverwicht 
om te zetten in doelpunten. Binnen 
twintig minuten werd de voorsprong 
verdubbeld. Rowena Peters paste de 
bal op Kelly Peters. Met een mooi af-
standsschot verraste ze de keepster. 
0-2. De dames van Warnsveld pro-
beerde de wedstrijd te kantelen door 
korter op de vrouw te dekken, maar 
door het hoge bal tempo kregen ze 
geen grip op de wedstrijd. Vanaf de 
achterlijn legde Kelly Peters de bal 
terug op Mariëlle Klein Brinke. Zij 
kreeg alle ruimte en schoot de bal 
laag in de linkerhoek. 0-3. Met nog 
tien minuten op de klok (voor de 
rust) wist Ratti ook voor de 0-4 te 
tekenen. Een afstandsschot van Kim 
Heuvelink glipte bij de keepster door 
de vingers. De tweede helft lukte het 
Ratti minder om het mooie spel van 
de eerste helft voort te zetten. Warns-
veld kreeg her en der een sprankje 
hoop en probeerde nog wat te force-
ren. Dit resulteerde in een paar kan-
sen, maar hier werd onzorgvuldig 
mee omgegaan. Warnsveld bleek dus 
niet alleen tegen Ratti te voetballen, 
maar ook tegen zichzelf. De tweede 
helft bleef doelpuntloos. Ratti had 
gelukkig al goede zaken verricht in 
de eerste helft. De eindstand bleef 0-4 
en de eerste drie punten weer bin-
nen. Aanstaande zondag thuis tegen 
Rijnland.

Ratti verliest eerste wedstrijd na de winterstop 
van Diepenheim
Kranenburg - De Kranenburgers hervatten de tweede helft van de com-
petitie met de thuiswedstrijd tegen Diepenheim. Na een redelijke eer-
ste helft en een zwakke tweede helft verloor de thuisploeg met 0-2.

De voorzitter haakte in zijn ope-
ningswoord hierbij aan over het “ver-
poppen” n.a.v. een bijbelgedeelte uit 
Korinthen. Bij de ontwikkeling van 
rups tot vlinder zien we het nieuwe 
bestaan. Dat wenst hij ook de oude-
ren toe. Hierna ging hij voor in ge-
bed. Hij kon verheugend meedelen 
dat in de bestuursvacature door het 
bedanken van mevr.Gerda Wullink 
nu is toegetreden de heer Ton Kne-
vel uit Ruurlo. Hij wordt met applaus 
begroet.

Verder wijst hij op een bijeenkomst 
over “Beter Zien” Van Welzijn Bronck-
horst op donderdag 19 april om 14.30 
uur in het Dorpscentrum. Hierna was 
het woord aan de heer Regtop. Aan de 
hand van een duidelijke powerpoint 
presentatie met mooie beelden dwaal-
de hij met ons letterlijk door de vele 
projecten van Natuurmonumenten in 
de omgeving. 

Het beheersgebied de Graafschap 
heeft 2260 ha met bos, houtwallen, 
hooilanden en gebouwen,globaal in 
de regio Zutphen, Deventer en tot 
Lochem. In Vorden kennen we met 
name de gebieden rond kasteel Hack-
fort, het grote Veld en het Enzerinck.
Eerst werd een bezoek gebracht aan 
het Landgoed de Velhorst. Dit ge-

bied telt 320 ha. Opvallend is hierbij 
de bypass van de Berkel. De ijsvogel 
komt hier veel voor. Een club van 20 
vrijwilligers verzorgt dit gebied. Uit-
voerig werd stilgestaan bij de mooie 
theekoepel van de dochter van de 
dichter Staring, die rond 1850 werd 
gebouwd. Na de 2e Wereldoorlog 
veranderde deze in een ruïne, maar 
is met leerlingen in de bouw in 2006 
tot een fraai gebouw omgetoverd en 
is een bezoek meer dan waard.

Daarna werd uitvoerig stilgestaan bij 
Kasteel Hackfort en zijn rijke natuur 
omgeving. Dit grootste natuurgebied 
in onze omgeving telt 730 ha. Het 
kasteel dateert van 1345. Een be-
langrijke bewoner was Berend van 
Hackfort, de legeraanvoerder van de 
Hertog van Gelre. De prachtige brui-
ne beuken dateren van voor 1800 en 
zijn meer dan 2 eeuwen oud.

In 1981 is door het overlijden van 
Arend van Westerholt (de groene 
baron) dit landgoed in eigendom 
overgegaan naar Natuurmonumen-
ten. Ook hier weer een groep van ca. 
30 vrijwilligers die en de tuin en de 
prachtige moestuin beheren. Naast 
de ijsvogel komt hier de gele kwik-
staart, de buizerd en de boomvalk 
voor en niet te vergeten de vleermui-
zen. Niet vergeten wordt de water-
molen van Hackfort die graan maalt 
voor boerderij De Vijfsprong.

De inleider kreeg een daverend ap-
plaus van de aanwezigen en een at-
tentie van de voorzitter.

Met het zingen van “Als ik in gedach-
ten sta”werd deze geslaagde bijeen-
komst beëindigd.

Natuurrijkdom met behulp van vele vrijwilligers
PCOB met Natuurmonumenten 
op stap in de nabije omgeving
Vorden - Voorzitter F. Midden 
kon donderdagmiddag j.l. tijdens 
de bijeenkomst van de PCOB af-
deling Vorden een groot aantal 
belangstellenden welkom heten. 
Het Stampertje was tot de laatste 
plaats bezet, waaronder enkele 
nieuwe leden en gasten. De be-
langstellenden zijn niet bedrogen 
uitgekomen.

Leen Moraal is specialist op het ge-
bied van bomen en insecten. In de 
lezing gaat de heer Moraal in op 
het belang van bomen als voed-
selbron voor insecten. Op bomen 
leven veel meer insecten dan op 
welke andere plant dan ook. Dit 
heeft te maken met de zeer gevari-
eerde “voedingsbodem”die bomen 
nu eenmaal bieden. De vorm van 
de bomen, zijn grootte en structuur 
leveren veel verschillende voedsel-
plekken op. Met name de zomereik 
is een bron van leven want hij is een 
voedselbron voor totaal 450 insec-
tensoorten. Bomen staan lange tijd 
op dezelfde plek, waardoor ze een 
vaste en vertrouwde omgeving zijn 
voor insecten. Wat maakt voor in-
secten het verschil als het gaat om 
inheemse en uitheemse bomen en 
planten? Welke risico’s gaan daar-
mee gepaard? Denk aan insecten-
plagen en hun effecten op de vitali-
teit van de boom. Wat is het belang 
van dood hout en welke gevolgen 
heeft de klimaatverandering op 
bomen en insecten? Onderwerpen 
die als een rode draad door “Bomen 
als bron van insectenleven “lopen. 
Vereniging Bomenbelang nodigt 
iedereen van harte uit. Zie ook aan-
kondiging verder in dit blad.

”Bomen als bron 
van insectenleven”
Vereniging
Bomenbelang
organiseert lezing
Vorden - Op donderdag 8 maart 
houdt Leen Moraal, ecoloog bij 
onderzoeksinstituut Alterra in 
Wageningen in zaal Bakker te 
Vorden een openbare lezing 
met als thema:”Bomen als 
bron van insectenleven”

Toen om 13.30 uur de laatste wandelaars ver-
trokken waren er 384 mensen gestart. Wij als 
organisatie waren dan ook zeer verrast.

De wandelaars konden kiezen uit 3 afstanden 
(7 – 12 – 20 km.) Alle drie afstanden liepen de 
eerste km. door de prachtige natuur van Linde 

om dan door de bossen van het Landgoed het 
Zelle te wandelen. De 7 km. wandelaars liepen 
via Camping /boerderij het Haller van Andre en 
Ellen Hietbrink, waar ook gelegenheid was voor 
versterking van de inwendige mens, om dan via 
een binnenweggetje weer terug naar de molen 
te wandelen.

De langere afstanden gingen via een deel van 
de buurtschap Varssel, naar de Varsselse mo-
len waar ook een rustplaats was ingericht, en 
waar gebruik kon worden gemaakt van de toilet 
voorzieningen. 
De 20 km. lopers gingen vandaar nog verder en 
gingen een deel over landgoed het Zand naar 
de golfbaan het Zelle en vandaar weer terug 
richting de Lindesche molen. De 12 km. lopers 
gingen deze route waarbij stukken werden af-
gesneden.

Bij terug komst in de Molen, was daar live mu-
ziek van Erik Knoef en zijn zoon Arjan, welke
op zaterdag pas waren besproken omdat de ge-
plande muzikant ziek werd. 

Dit is door alle aanwezigen als fantastisch er-
varen hetgeen duidelijk tot uitdrukking kwam
in het veelvuldige applaus van de wandelaars
welke bleven genieten in het gezellige atelier
van de Lindesche Molen, waar door t’Praothuus
de catering werd verzorgd.

Stichting de Lindesche Molen

Geslaagde 2e winterwandeling
Linde - Zondag 26 februari is de 2e winterwandeling gelopen welke door de Stichting de 
Lindesche Molen is georganiseerd. Wij hadden fantastisch wandelweer, en dus kwamen 
de eerste wandelaars al om 10.30 uur zich aanmelden.



De Dorpsschool schaart zich daarmee 
in de rij van scholen in Nederland die 
bewust hebben gekozen voor het Dal-
ton onderwijsconcept.
In november bezocht de visitatiecom-
missie van de Nederlandse Daltonver-
eniging de school om gedurende een 
hele dag alle aspecten van het Dalton-
onderwijs kritisch onder de loep te 
nemen. Vanaf een startmoment met 
het hele team aan het begin van de 
dag tot en met de nabespreking aan 
het eind van de middag. 
Het pedagogisch klimaat werd be-
oordeeld, alle groepen werden be-
zocht, gesprekken met leerlingen, 
met ouders, met de directie, met de 
daltoncoördinator, met de algemene 
directie, het daltonbeleidsplan werd 
bestudeerd en er werd vooral geke-
ken naar de aanwezigheid van de 
Daltonkenmerken  (zelfstandigheid, 
verantwoordelijkheid en samenwer-

king) in de dagelijkse praktijk in de 
school.
Aan het eind van de middag werd 
met gezonde spanning gewacht op 
het eindoordeel van de visitatiecom-
missie. Na de gebruikelijke aanloop 
werd het eindoordeel uitgesproken 
door de voorzitter van de commissie.  
“De Nederlandse Daltonvereniging 
heeft er met De Dorpsschool weer 
een parel bij!” Een beloning voor 4 
jaar hard werken en voorbereiden. 
Met een prachtige rapportage mag De 
Dorpsschool zich de komende 5 jaar 
een echte Daltonschool noemen. 

Een resultaat om trots op te zijn en 
dat vraagt om een feestje in school-
verband.
Dat gebeurde vrijdagmorgen 17 fe-
bruari j.l.
Het schoolgebouw was versierd en 
een twintigtal ouders had zich inge-

spannen om een heleboel “dalton-
taarten” te bakken. Om 10.30 uur 
overhandigde mevrouw Jose Hoffs 
van de Daltonvereniging in een over-
volle hal van de school het Dalton-
bord en de officiële Daltonlicentie. 
Na haar toespraak konden alle leer-
lingen en aanwezige ouders genieten 
van de zelfgebakken taarten. Met 
rode wangen die bol stonden van de 
overheerlijke traktaties genoten alle 
kinderen, leerkrachten en ouders van 
dit bijzondere moment. Trots op het 
behaalde resultaat en trots op het feit 
op een echte Daltonschool te zitten.

Het feest kreeg nog een extra tintje, 
omdat kortgeleden de onderwijsin-
spectie na een bezoek de school als 
een prima school beoordeelde.  Al-
les bij elkaar een goed pedagogisch 
– didactisch  klimaat met ruim vol-
doende leeropbrengsten en een ligt 
groeiend leerlingenaantal! De taar-
ten lieten zich daardoor dubbel goed 
smaken en met een feestelijk gevoel 
kon iedereen aan een weekje vakan-
tie beginnen.

O.B.S. De Dorpsschool officieel 
Daltonschool

Vorden - Vrijdag 17 februari kregen leerkrachten, leerlingen en ouders 
van de openbare basisschool De Dorpsschool in Vorden, het officiële 
Daltonbord en de enige echte Daltonlicentie overhandigd uit handen 
van mevrouw Jose Hoffs van de Nederlandse Daltonvereniging.

Directeur Jan van der Gaast toont trots het Daltonbord, welke officieel werd overhandigd door José Hoffs van de Daltonvereniging.

Over de eerste helft kan men vrij 
kort zijn. Edesche Boys kwam net 
iets minder slecht uit de verf dan So-
ciï, het hobbelige veld was daar mede 
debet aan. Dit leverde hen wat mo-
gelijkheden op en Sociï keek daarbij 
toe. Gelukkig hield de verdediging 
het oog erin en ook Henry Vreeman 
stond op zijn post. De eerste goede 
bal van Sociï werd gespeeld in de 42e 
minuut. Dubaern Besseling werd diep 
gestuurd door Stefan Roording en 
vanaf de rand van de zestien trok hij 
de bal voor. Teun Loman stond daar 
klaar om de bal binnen te tikken en 
zo smaakte de thee net wat lekker-
der. In de tweede helft voetbalde So-
ciï wat meer vooruit dan in de eerste 
en dit leverde wat meer mogelijkhe-
den op. In de 65e minuut werd Teun 
Loman diep gestuurd en met wat 
geluk kon hij de bal binnen werken 
vanaf de achterlijn. Wat later in de 
72e minuut werd er op domme wijze 
een penalty weggegeven en werd het 

weer spannend; 2-1. Wederom Teun
Loman gaf Sociï weer wat adem, in
de 75e minuut maakte hij op aange-
ven van Martijn Peters de 3-1. Aange-
zien Teun Loman toch op dreef was
besloot hij in de 85e minuut ook nog
maar een foutje af te straffen van een
Edesche verdediger. Vervolgens was 
er wat geklungel in de Sociï-verdedi-
ging wat bij een corner de 4-2 ople-
verde. Kevin Esselink pikte aan het
einde ook nog zijn graantje mee, in
tweede instantie lobde hij de bal over
de keeper waardoor de eindstand op
5-2 werd bepaald.
Door het verlies van Voorst tegen
De Hoven is Sociï de eerstgenoemde
weer voorbij gestreefd en staat boven-
aan de ranglijst. 

UITSLAGEN ZONDAG 26 FEBRUARI
Sociï 1 – Edesche Boys; 5-2
Sociï 2 (vrij)
Brummen 5 – Sociï 3; 0-9
Warnsveldse Boys 6 – Sociï 4; 3-2
Sociï 5 – AZC 5; 2-5

PROGRAMMA ZONDAG 4 MAART
SHE 1 – Sociï 1 (aanvang 14.30 uur)
Brummen 3 – Sociï 2
Sociï 3 – EDS 2
Sociï 4 – Keijenburgse Boys 5
Baakse Boys 4 – Sociï 5

Sociï verslaat Edesche Boys
Wichmond - Sociï is de winter-
stop uitgekomen met een over-
winning op Edesche Boys. Er 
werd wat stroef begonnen, maar 
in de tweede helft was er af en toe 
te zien waarom Sociï na vandaag 
weer bovenaan staat.

De rust werd ingegaan met een 0 – 0 
tussenstand, en het leek er op dat 
FC Eibergen scherper aan de tweede 
helft begon dan Vorden. Binnen 
twee minuten scoorde men name-
lijk de 1 – 0, waarbij vrij eenvoudig 
ruimte werd weggegeven door de 
Vordense defensie en een Eibergen-
speler makkelijk kon scoren. Kort 
daarna werd een vrije trap van Vor-
den doorgekopt door Stefan Eggink 
en scoorde Rik Schroer met een kop-
bal de 1 – 1 gelijkmaker. 
Helaas voor Vorden was dat van 
korte duur, een vrije trap van Ei-
bergen vlak buiten het Vorden 
strafschotgebied werd goed binnen-
geschoten. Een kwartier voor tijd le-
verde een schot vanaf links de 3 – 1 
voorsprong op voor de thuisploeg. 
Vorden stuurde vervolgens Stefan 
Eggink mee naar voren en hij scoor-

de kort voor het eindsignaal nog de 
3 – 2. Meer zat er niet in voor Vor-
den, en kan men zich gaan opma-
ken voor een meer positief resultaat 
volgende week zondag thuis tegen 
Ajax Breedenbroek.

Opvallende speler bij Vorden was 
Erik Oldenhave, die naar langdurige 
afwezigheid weer zijn opwachting 
maakte bij Vorden. Oldenhave was 
ondanks de nederlaag een tevreden 
man; ´Mooi om er weer bij te zijn 
in het eerste elftal. Dit was waar ik 
op uit was nadat de artsen mij toe-
stemming gaven om weer volop te 
mogen gaan voetballen. Of ik mor-
gen nog in staat ben om gewoon te 
loipen weet ik nog niet, het was best 
een zware wedstrijd. Volgens mij 
hebben beide trainers vooraf aan 
hun ploeg aangegeven om zoveel 
mogelijk risicoloos te gaan spelen 
op dit veld. Beide teams hebben niet 
goed gevoetbald vandaag, je ziet dat 
iedereen op zoek is naar de vorm. 

Jammer dat we verloren hebben, 
het wordt nu zaak om de komende 
twee wedstrijden punten te gaan 
pakken. Dat is de enige manier om 
er voor te zorgen dat we aansluiting 
kunnen behouden met de andere 
teams in 4C.´

Vorden onderuit tegen 
FC Eibergen
Vorden - In de eerste competi-
tiewedstrijd na de winterstop 
waren beide teams duidelijk 
op zoek naar de juiste vorm. 
Iets wat een vaak wat romme-
lige wedstrijd opleverde, waar 
het slechte veld mede debet aan 
was. Langdurig balkbezit kwam 
bijna niet voor in het duel, even-
min als echt uitgespeelde kan-
sen voor beide teams.

Het Kampioenschap kwam voor 
de F1 van SBC05 onverwachts. Tij-
dens de laatste competitiewedstrijd 
moest koploper de Hoven in ieder 
geval verslagen worden. Het mas-

saal toegestroomde publiek zag dat 
de F-jes alles uit de kast haalden en 
ontzettend goed speelden. Na een su-
per spannende wedstrijd, werd het 
knap 1-0 voor SBC05. En stonden ze 

dus bovenaan. VIOD uit Doetinchem 
maakte ook nog kans op de nummer 
1 positie. Ook zij wonnen de laatste 
wedstrijd waardoor SBC05 en VIOD 
gedeeld Kampioen waren. En dus 
was het op 11 februari feest! Bram, 
Jurgen, Milan, Menno, Berend, Stijn, 
Eva, Lowie, Thomas, Bas en trainers 
Sander, Martijn en Dirk gefeliciteerd 
met deze knappe prestatie!

SBC05 F1 Kampioen

Baak - Op 10 februari was het feest voor de spelers van SBC05 F1. Ein-
delijk kregen zij de felbegeerde medailles uitgereikt voor het behalen 
van het (gedeelde) zaalkampioenschap. Natuurlijk was er ook friet 
voor de kampioenen.

Femme Vocale voelde aan het duel 
gewonnen te hebben, maar bood 
het te winnen bedrag van € 2500,- 
uit sympathie aan Seven Sisters aan. 

Aanstaande donderdag, 1 maart, is 
het tweede duel van Femme Vocale te
zien op SBS6. Het eerste duel is terug
te zien op www.thewinneris.nl.
Femme Vocale bestaat uit Mariske
Hekkenberg (Epse), Nathaly Masclé 
(Vorden) en Liane Hoogeveen (Noot-
dorp). Drie professionele zangeressen
en hartsvriendinnen, die  al 11 jaar 
bij elkaar zijn. In 2005 was Femme
Vocale al finalist was bij het Natio-
naal Songfestival.

Donderdag, 1 maart a.s., SBS6 20.30 uur
Zangeressen uit Achterhoek 
glansrijk door naar 2e ronde
“The Winner is”
Regio - Femme Vocale is de 1e ron-
de van de spannende zangcompe-
titie “The Winner is…” glansrijk 
doorgekomen. Met maar liefst 
77 van de 101 stemmen gaven de 
zangeressen de groep “Seven Sis-
ters” het nakijken.

De 22-jarige renner uit Keijenborg, 
die rijdt bij het Cyclingteam Jo Piels, 
klopte in een eindsprint zijn mede-
vluchters. Te Stroet was halverwege 

de wedstrijd met dertien andere ren-
ners uit het peloton ontsnapt. Een
dag eerder eindigde Te Stroet in de 
Ster van Zwolle als 47e.

Te Stroet wint Omloop Houtse Linies
Wichmond – Rens te Stroet van RTV Vierakker-Wichmond heeft afgelo-
pen zondag de Omloop van de Houtse Linies op zijn naam geschreven.



Een familiebedrijf dat niet alleen in 
Vorden een goede naamsbekendheid 
geniet, maar ook in de naaste omge-
ving. In huize (en slagerij) van Dick 
en Hetty Vlogman ‘wemelt ‘ het van 
bekers en oorkondes. Prijzen die het 
bedrijf in de loop der jaren tijdens 
vakwedstrijden, allemaal heeft ge-
wonnen. Dick Vlogman: ‘Wij doen 
daar bewust aan mee. Niet om ons 
eigen ego te strelen, maar gewoon 
om de consument te laten zien waar 
wij mee bezig zijn en dat wij kwali-
teit leveren. En dat gaat er altijd mee 
strijken. Ik denk dat wij daardoor 
ook nog weinig last van de reces-
sie ondervinden. Er wordt richting 
toekomst overal gezegd en geschre-

ven dat de bevolking zal inkrimpen. 
Minder kinderen e.d., noem maar 
op. Natuurlijk moet je daar de ogen 
niet voor sluiten. 
Ik ben er echter van overtuigd dat 
wanneer wij ons blijven profileren, 
wij ook in de toekomst bestaans-
recht hebben’, zo zegt de 53 jarige 
keurslager Dick Vlogman. Hij komt 
nog even terug op de vakwedstrij-
den , waarvoor Vlogman vrijwel al 
zijn producten inzendt (rookworst, 
spare- ribs, achterham, leverworst, 
kookworst, rauwe ham e.d.) Dick 
Vlogman is het meest trots op de 
resultaten die tijdens de vakwed-
strijd ‘Slavakto’ drie jaar geleden in 
Utrecht werden behaald. Dick: ‘We 

hadden tien producten ingezonden, 
die alle tien met ‘goud’ werden be-
kroond, hetgeen door de jury als 
zeer uniek werd omschreven. De 
naam van onze medewerker Paul 
Bulten mag in deze zeker niet on-
vermeld blijven. Hij is in de worst-
makerij een fantastische vakman’, 
zo zegt Dick lovend. 

Keurslagerij Vlogman is aangesloten 
bij de ‘Oost Gelderse Keurslagers’ (14 
leden), een onderdeel van de over-
koepelende ‘Vereniging Keurslagers 
Nederland’, met in totaal 560 leden. 
Dick Vlogman: ‘We komen als Oost 
Gelderse keurslagers’, acht keer per 
jaar bij elkaar om ideeën uit te wis-
selen. Ik heb tegenover mijn col-
lega’s geen geheimen, wanneer ze 
iets specifieks van mij willen weten, 
dan vertel ik het gewoon’, zo zegt 
Dick Vlogman. Al pratende komt 
regelmatig de naam van zijn echtge-
note Hetty ‘voorbij’. Mijn steun en 
toeverlaat. Ik ben altijd over tal van 
dingen direct enthousiast, gelukkig 
trapt Hetty dan wel eens op de rem. 
Zij is in alles heel duidelijk. Het be-
leid dat gevoerd wordt, stippelen 
we altijd samen uit. Verschillen we 
van mening, dan neem ik de eind-
beslissing’, zo zegt Dick Vlogman 
lachend, onderwijl hij zijn woorden 
direct ‘afklopt’! 

In 1981 trouwde Dick met haar en 
niet veel later deed Hetty haar intre-
de in de zaak. Ze was slagersdochter 
(slagerij Raterink in Hengelo), dus 
geen vreemde eend in de bijt. Dick: 
‘Wij hebben toen een paar jaar sa-
men bij mijn ouders gewerkt, waar-
na Hetty en ik op 1 juli 1983 de sla-
gerij hebben overgenomen’, zo zegt 
hij. Inmiddels hebben ze de toekom-
stige opvolger al in huis: zoon Roy 

die zijn ouders, samen met de 12 
medewerkers, terzijde staat en die 
‘straks’ het slagersstokje van zijn va-
der zal overnemen. Het fundament 
van Keurslagerij Vlogman dateert 
uit maart 1962. Toen nam Bennie 
Vlogman, de vader van Dick, de sla-
gerij van Kieskamp aan de Nieuw-
stad in Vorden over.

Dick Vlogman: ‘In 1975 werd de 
winkel flink verbouwd en was ik 
al bij mijn ouders in de zaak werk-
zaam. De winkelruimte werd toen 
ook bijna verdubbeld. Wij deden 
ook veel huisslachtingen. Tegen-
woordig gebeurt dat niet meer, om-
dat de wetgeving hier veel verande-
ring in heeft gebracht’, zo zegt Dick. 
In 1978 deed zich de kans voor om 
aan de Zutphenseweg het pand van 
de familie Eijerkamp aan te kopen. 
Dick: ‘Dat was de uitgesproken plek 
om de slagerij te verplaatsen, want 
aan de Nieuwstad gingen steeds 
meer winkels dicht. In 1988 hebben 

we op de huidige plek de zaak flink 
verbouwd. 
Daarna hebben wij in de loop der 
jaren in ons bedrijf verschillende 
aanpassingen gedaan. De grootste 
metamorfose was toch wel in 2004. 
De winkel werd qua grootte verdub-
beld. Nog meer toonbankruimte, 
geweldige routing in het bedrijf, 
diverse plaatsen waar werkzaamhe-
den gedaan kunnen worden in de 
winkel. Een gril in de winkel, zodat 
de klanten kunnen zien, proeven 
en beleven wat wij zelf allemaal 
produceren. Tevens hebben wij de 
tuin achter ons bedrijf, ingeleverd 
voor opslagruimte. Er is een speci-
ale kruidenafdeling, waar alles geor-
dend opgeslagen ligt’, zo zegt Dick 
Vlogman. 
Ter gelegenheid van het gouden 
jubileum, houdt Keurslagerij Vlog-
man vanaf maandag 27 februari tot 
en met zaterdag 3 maart een actie-
week. In de loop van 2012 zijn nog 
meer acties te verwachten.

‘Een mooi product maken, geeft geweldige kick’

Keurslagerij Vlogman viert 50-jarig jubileum

Vorden - ‘In de week voor de kerst heb ik ongeveer 600 rollades ge-
maakt, ‘met de hand geknoopt’. Dat vind ik helemaal geweldig, daar 
krijg ik een kick van. Dat is ook de passie die ik voor het slagersvak 
heb, bezig zijn met de handen. Wij maken een mooi product en als 
de klanten dan tegen mij zeggen’ het was lekker slager’, dan kan ik 
echt genieten’, zo zegt keurslager Dick Vlogman aan de vooravond 
van het 50 jarig bestaan van het familiebedrijf.

Vrijdag 2 maart, de feestdag, is er voor iedereen een kleine attentie

Wij laten u graag proeven van 

50 jaar vakmanschap!

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-551321
www.vlogman.keurslager.nl

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat wij de deuren 
van onze slagerij openden. En daar zijn wij trots 
op! Nog steeds staan wij met veel enthousiasme 
voor u klaar met een deskundig advies. Naast de 
topkwaliteit van onze producten die wij u iedere 
dag bieden, is het vakmanschap voor ons erg 
belangrijk. Dit vakmanschap uit zich in ons as-
sortiment ambachtelijke producten, kwaliteit en 
betrouwbaarheid. En met onze jarenlange ervaring 
weten we als geen ander wat lekker eten is!

Vier met ons dit jubileum mee en profi teer deze week van onze jubileumacties! 
Graag tot ziens in onze Keurslagerij!

Team van Keurslagerij Vlogman

Riblappen

Hele grillworst 
naturel of poesta 

Verse worst, 
grof of fi jn 

Filet 
Americain   

Biefstukken
SPECIAL

500 gram 498

  398

100 gram 109

3 stuks 550

500 gram 349

  595
100 gram 180

500 gram 
gekruid gehakt 
+ 4 roomschijven

Hazelino
KEURSLAGERKOOPJE VLEESWARENKOOPJE

Bij 100 gram 

rookvlees  

GRATIS 
100 gram 

eiersalade

ONZE JUBILEUMAANBIEDINGEN
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met GRATIS 
kruidenboter

Al 50 jaar volgens het 

zelfde recept gemaakt!
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Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden. 
Telefoon (0575) 551485 www.bloemendaalwiegerinck.nl
email: info@bloemendaalwiegerinck.nl 

Wilt u uw belastingaangifte 2011 professioneel laten invullen en 
er bovendien zeker van zijn dat u alle toeslagen en kortingen ontvangt dan 
kunt u bij ons terecht.

Denkt u o.a. aan de te verkrijgen doorwerkbonus voor werkenden in de 
 leeftijd vanaf 61 jaar. Of aan de inkomensafhankelijke kortingen bestemd 
voor werkende ouders met jonge kinderen.

Graag bij uw bezoek de aanslagen van de eventueel al ontvangen toeslagen 
meenemen en de OZB-aanslag opgelegd in 2011 is dit jaar van belang.

Ons kantoor is geopend op de volgende woensdagavonden: 
29 februari, 7, 14 en 21 maart a.s. tussen 18.30 uur en 20.30 uur. 
of op zaterdagochtend 17 maart tussen 10.00 uur en 12.00 uur 

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Dekoratief Marian 
Hobbywinkel

 Ma t/m Do. van: 9.30-11.30 uur
  13.30-15.30 uur

Ringweg 30a Beltrum
www.dekoratiefmarian.nl

T E

iPad KADO BIJ AANKOOP VAN EEN  
COMPLETE BADKAMER OF KEUKEN

SLEEP UW VOORDEEL BINNEN BIJ HCI

DOET JE HUIS GOED. 

PROFITEER IN FEBRUARI EN MAART VAN DE SCHERPE AANBIEDINGEN 
EN NEEM EEN iPad MEE NAAR HUIS

BIJ AANKOOP 
VAN BINNEN-
DEUREN UIT 
ONZE SHOW-
ROOM GRATIS 
DEURBESLAG
KEUZE UIT 3 VERSCHIL-
LENDE MODELLEN RVS 
DEURBESLAG.

GRATIS LIJM 
& VOEGSEL 
BIJ TEGELS
VANAF 40 M2

Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, T. (0575) 46 81 81                 Ulft Ettenseweg 39, T. (0575) 46 81 81 (geen keukens en badkamers)                  Zevenaar Ampèrestraat 3, T. (0575) 46 81 81 (geen keukens)

COMPLETE KEUKEN ALS  
AFGEBEELD
LEVERBAAR IN 46 KLEUREN INCLUSIEF 5 APPARATEN

VOOR  6295,- INCL. BTW

GRATIS MONTAGE BIJ LOSSE 
INBOUW APPARATUUR

WWW.BOUWCENTERHCI.NL

HCI. 

DEZE AANBIEDINGEN ZIJN NIET GELDIG I.C.M. ANDERE KORTINGEN/ACTIES. 

VRAAG IN DE SHOWROOM NAAR DE VOORWAARDEN.

BADKAMERS EN KEUKENS DEUREN

TEGELS

APPARATUUR

ACTIEKEUKEN

... als het méér moet hebben!
meubelen

parket
tapijten

laminaat
slaapsystemen

gordijnen
zonwering

projectstoffering

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

Dorpsstraat 27, Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

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

www.spannevogel.nl

Vaatwasser stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

Tel. 0575-467437 telefonisch bereikbaar: 
maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00h 

(tussen de middag gesloten) 
of digitaal aanvragen op 

www.rowielektro.nl



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 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

van geboorte of een uittreksel kunnen 

 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, tel. (0575) 

75 02 50 of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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Het is ons de laatste weken niet ont-
gaan dat het voor een aantal inwo-
ners van Vorden onduidelijk is waar-
om wij 70 bomen willen kappen als 
onderdeel van de herinrichting van 
het centrum. Graag willen wij de 
aanleiding hiervoor nog eens aan u 
uitleggen. Om ervoor te zorgen dat 
Vorden straks klaar is voor de toe-
komst en een dorp blijft waar het ook 
met een veranderende bevolking fijn 
wonen is met goede, gemakkelijk 
bereikbare voorzieningen voor inwo-
ners en bezoekers, stelden we na 
een lange voorbereiding in 2010 het 
masterplan Vorden centrum vast. 
Met name een betere en veilige 
bereikbaarheid in het centrum bleek 
de grote wens van veel inwoners. 

Samen met inwoners en betrokken 

dernemersvereniging, werkgroep 

voorlopig en definitief ontwerp van de 
herinrichting van de openbare ruimte 
van het centrum, waar honderden 

website en ook in regionale kranten 

hand van hun reacties maakten we 

van het groen, hoogtes en stelden we 

gesproken over de verkeerssituatie. 

keerplaatsen op het kerkplein vallen 

voor lang parkeerders (ca. 90 parkeer-
plaatsen plus plekken voor bussen). 

weloverwogen met de plannen 
ingestemd. 

Openbaar groen

gangspunt een groene infrastructuur. 

plannen eerst een ontwerp voor de 
weg en stoepen, daarna wordt het 

creëren we optimale (ondergrondse) 
leefomstandigheden voor de bomen 
en de rest van het groen, daarna 
stemmen we het bovengrondse 
ontwerp daarop af. 

Nieuwe bomen en blokhagen
Uiteraard hebben we allereerst 
gekeken of het huidige bomenbe-
stand in te passen was in de plannen. 

een combinatie van de huidige slechte 
leefomstandigheden van veel bomen 
(te weinig lucht en voedingsstoffen) 

heden verstandig is om nieuwe bomen 

70 bomen en plaatsen daar ongeveer 

we de bomen ruimer opstellen en in 
groene blokhagen plaatsen, ontstaat 

nieuwe bomen in de Komvonderlaan 
meer groeiruimte te geven is in over-

straat besloten de weg te verleggen. 

Dorpsstraat - Zutphenseweg

moeten dus vervangen worden. 

Samen met de aanwonenden en de 

we grote ruimten voor planten aan, 
waardoor de bomen een betere 
groeiplek en een hogere levensver-

aanplant aan slechts één kant (noord) 
van de straat, omdat de meeste onder-
grondse kabels en leidingen aan de 
kant van de horeca liggen. Aan die kant 

komt een ondergrondse plantenruim-
te over de gehele lengte van de weg 
met een breedte van 2,5 meter en 
circa een meter diep om de bomen 

komen.

De kerk

groen: het grasveld om de oude kas-

gras rondom de kerk en het beeld 
van Staring. 

De Bleek

een extra riool voor het hemelwater 

groenere invulling kunnen geven.

we begonnen met het graven van 
sleuven op een aantal plekken in het 
dorp, om de ligging van de kabels en 
leidingen te controleren. 

Laatste stand van zaken 
In november 2011 stemde de raad 
met de plannen in en stelde het 
benodigde budget beschikbaar. 

commotie over de herinrichting van 
het groen in het centrum boden 

een groot aantal handtekeningen aan 

nodigde de initiatiefnemers vervolgens 
uit voor een gesprek. Tegen de kap-

ren ingediend, die nu in behandeling 

definitieve ontwerp, binnengekomen 
reacties daarop, diverse kaarten en 

vindt u op 
www.bronckhorst.nl 
onder Plannen en 

buurt of scan de 
QR-code. 

Herinrichting Vorden centrum

buurtbewoners teveel overlast van de activiteiten 
op het court (geluidsoverlast van voetballende 

men en overlast in tuinen door ballen die over het 

overlast beperkt de bewoners ernstig in hun woon-

aan het hekwerk etc. Helaas heeft dit niet tot 
afdoende resultaat geleid en bleef de overlast. 

omwonenden, de dorpsraad, de verhuurder van de 
woningen aan de Pennekampweg en de Johan 

stemt, gaan we in overleg met de buurtbewoners 
over de inrichting van de openbare ruimte die 

wel. 

Kosten

stelt dat de overlast voor de omwonenden aan-

wordt in maart gevraagd hiervoor het bedrag 

die voortkomen uit het proces naar een toekomst-

wat meer in te richten als natuurgras trapveld (dit 

welke optie we kunnen gaan bespreken met de 
inwoners van Hummelo en andere betrokkenen.

B en w stellen raad voor Cruyff Court in Hummelo te ontmantelen en 
mogelijkheden verplaatsing in TBB-proces mee te nemen



In de herfst van 2011 zijn in Steen-
deren diverse beplantingsvakken 
omgevormd. De Resedastraat is in 
eerste instantie niet bij deze plannen 
betrokken. De omvormingen van het 
openbaar groen in de Resedastraat 
zijn uitgebreider dan op andere plaat-
sen in Steenderen. De werkzaamhe-
den gaan o.a. bestaan uit: het vervan-
gen van heesters, omvormen naar 
gras, het kappen van bomen en het 
aanleggen van nieuwe parkeervak-
ken. Hier ontstaat ruimte voor van-
wege het omvormen van groen. 
De conceptplannen voor de straat zijn 
gepresenteerd aan de bewoners, 
waarna een inspraakperiode startte. 
De bewoners van de Resedastraat 
hebben samen met Steenderens 
Belang beslist welke bomen terug 
worden geplant. Tevens blijft de 
speelplek op hun verzoek behouden. 
Verder gaan wij een deel van het 
trottoir herstraten en verplaatsen 

we een aantal trottoirbanden om de 
doorgang en parkeermogelijkheden 
te verbeteren. Ook is er ruimte om 
drie extra parkeervakken aan te 
leggen. De andere parkeervakken 
worden gestructureerd door witte 
belijning aan te brengen. De bewo-
ners willen graag (nog) meer par-
keerruimte, maar daar is zonder een 
reconstructie van de weg geen ruimte 
voor. Voor zo’n grote reconstructie is 
geen aanleiding. De inspraakperiode 
is inmiddels geweest. Wij hebben de 
ontvangen reacties verwerkt en de 
indieners hebben antwoord ontvan-
gen op hun reactie. B en w hebben de 
plannen voor de Resedastraat onlangs 
vastgesteld. De definitieve tekening 
vindt u op www.bronckhorst.nl onder 
Plannen en projecten in uw buurt.
 
Wij zijn begonnen met de voor-
bereidingen voor de uitvoering die 
dit voorjaar plaatsvindt.

Omvorming Resedastraat in Steenderen
Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen en 
WOZ-beschikking 2012 valt binnenkort bij u in de bus
Eén dezer dagen ontvangt u het aanslagbiljet gemeente-
lijke belastingen en de WOZ-beschikking 2012 in de bus. 
Het gaat onder meer om de onroerende zaakbelasting 
(OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing. 

OZB
Een belangrijk onderdeel van de aanslag voor mensen 
met een eigen huis is de onroerende zaakbelasting wo-
ningen (OZB). De OZB wordt bepaald op basis van de ge-
taxeerde waarde van uw woning. De waardering van de 
woning gebeurt in overeenstemming met de regels van 
de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ), daar-
om noemen we dit de WOZ-waarde. De WOZ-waarde is 
bepaald aan de hand van verkoopcijfers van vergelijk-
bare typen woningen in onze gemeente. De Wet schrijft 
voor dat de WOZ-waarde in 2012 moet zijn vastgesteld 
naar het waardeniveau van de woning op 1 januari 2011. 
Als eigenaar van een woning kunt u op www.bronckhorst.nl 
als u inlogt via DigiD, rechtstreeks uw aanslagbiljet 
en/of het taxatieverslag van uw pand raadplegen. 

Dan is er nog de onroerende zaakbelasting niet-woningen. 
Deze wordt bepaald op basis van de getaxeerde waarde 
van de niet-woning. Zowel de eigenaar (zakelijk recht) 
als de gebruiker worden aangeslagen. 

Afvalstoffen- en rioolheffing 
Verder betaalt iedereen die gebruik maakt van een per-
ceel waarvoor de gemeente verplicht is afval in te zame-
len en te verwijderen, afvalstoffenheffing. Ook al wordt 
er geen afval meegegeven of heeft u geen containers, 
omdat u van een verzamelcontainer gebruik maakt. De 
afvalstoffenheffing is gebaseerd op een vast basistarief 
dat voor ieder huishouden hetzelfde is en een deel dat 
afhankelijk is van de grootte van de containers die 
gekozen is (voor mensen met een verzamelcontainer is 
hiervoor ook een vast tarief bepaald). Bedrijven met een 
beperkte hoeveelheid afval kunnen gelijktijdig met de 
inzamelrondes van het huishoudelijk afval hun afval 
meegeven als zij hiervoor toestemming van de gemeente 
hebben. Zij betalen hiervoor reinigingsrecht. 

Ook de kosten van onderhoud, vervanging en investerin-
gen van rioleringen worden verhaald op inwoners en 
bedrijven. Iedereen die gebruiker (bewoner, huurder) is 
van een onroerende zaak (woning, bedrijf) van waaruit 
afvalwater direct of indirect via de gemeentelijke riole-
ring wordt afgevoerd, moet de rioolheffing betalen. 

De aanslagen grafrechten, toeristen- en forensenbelasting 
en het reinigingrecht staan niet op de op de gecombineerde 
belastingaanslag. Deze krijgt u, als deze voor u van 
toepassing zijn, afzonderlijk toegestuurd. 

Vragen?
Het is natuurlijk goed mogelijk dat u vragen heeft over 
de aanslag. U kunt dan op verschillende manieren bij ons 
terecht. Veel vragen en antwoorden hebben wij voor u op 
een rij gezet op www.bronckhorst.nl en in de belasting-
gids die u bij de aanslag ontvangt. Op de site en de belas-
tinggids vindt u o.a. ook een machtigingskaart/-formulier 
voor automatische incasso (gespreide betaling is daarbij 
mogelijk) en een aanvraagkaart voor het kwijtscheldings-
formulier. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een 
e-mail naar: info@bronckhorst.nl. Wij doen ons best om 
u binnen drie werkdagen antwoord te geven. U kunt ons 
natuurlijk ook altijd bellen, tel. (0575) 75 02 50.
 
Bezwaar maken, bel ons eerst! 
Heeft u de aanslag en de WOZ-beschikking helemaal 
doorgenomen en bent u het met een bepaald bedrag niet 
eens, bel ons dan eerst even voordat u bezwaar maakt, 
wij lichten uw aanslagbiljet graag toe. U kunt daarna 
altijd nog een bezwaarschrift indienen. Dit kan volledig 
digitaal (als u via DigiD ingelogd bent, niet via e-mail!) 
of schriftelijk. Op dit moment is er nog geen DigiD voor 
bedrijven. Als ondernemer kunt u echter wel digitaal 
bezwaar maken. Gelijk aan voorgaande jaren kunt u op 
www.bronckhorst.nl met uw aanslagnummer en belas-
tingbedrag inloggen en op de site een bezwaarformulier 
invullen, downloaden en naar ons opsturen. Uiteraard 
kunt u ook het taxatieverslag van uw pand hier digitaal 
inzien of aanvragen met de kaart in uw belastinggids. 

Kwijtschelding
Als u om financiële redenen niet of slechts met grote 
moeite de aanslag kunt betalen komt u misschien in aan-
merking voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing 
en rioolheffing. Voor het aanvragen van het kwijtschel-
dingsformulier kunt u gebruik maken van de aanvraag-
kaart die u vindt in de belastinggids. Ook kunt u het 
kwijtscheldingsformulier telefonisch aanvragen.

Langskomen bij ons belastingloket
U kunt ook een afspraak met ons maken via tel. 
(0575) 75 02 50 om langs te komen en in een gesprek 
antwoord te krijgen op uw vragen. Voordeel is dat wij 
u persoonlijk uitleg kunnen geven over uw belasting-
aanslag en u op de afgesproken tijd direct geholpen 
wordt. U kunt met een afspraak bij ons terecht op 
werkdagen (maandag t/m donderdag van 08.30 tot 
16.30 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

De gemeente werkt, samen met de 
woningcorporaties Sité Woondien-
sten en Prowonen, aan het project 
Woongemak Bronckhorst. 
Doel van het project is 
mensen stimuleren 
om hun eigen woning 
door woningaanpas-
singen en domotica 
(woonhuisautomatise-
ring) meer comforta-
bel, veiliger en beter 
toegankelijk te maken. 
Het project richt zich 
op de groeiende groep 
medioren/senioren in 
zowel huur- als koop-
sector die met deze 
aanpassingen langer 
zelfstandig in de eigen 
woning kunnen blijven 
wonen. Ook op het moment dat zij 
meer zorg nodig hebben. Komend 
voorjaar start een voorlichtingscam-
pagne. Onderdeel van de campagne 
is ook een informatiemarkt. In dit 
project zoeken wij samenwerking 
met lokale ondernemers die met hun 
producten of diensten een bijdrage 
aan dit project kunnen leveren.

Samenwerking met lokale 
bedrijven
Een groot aantal aannemers-, klus- 
en installatiebedrijven is door ons 
per brief benaderd over dit project. 
Mocht u geen uitnodiging hebben ont-
vangen, maar denkt u dat uw bedrijf 
mogelijk een bijdrage aan Woongemak 
Bronckhorst kan leveren, dan bent 
ook u van harte uitgenodigd voor een 
vrijblijvende informatiebijeenkomst 
op 12 maart van 19.30 tot circa 
21.00 uur in het gemeentehuis. 

Vindt u het belangrijk dat ouderen 
op een veilige manier langer in hun 
eigen woning kunnen blijven wonen? 
Dan zien we u graag op de informatie-
bijeenkomst. U hoort dan meer over 
het project Woongemak Bronckhorst 
en we leggen u uit op welke manier u 

Medewerking ondernemers gevraagd 

voor project Woongemak Bronckhorst

Veel mensen ergeren zich aan 
zwerfvuil in hun woonomgeving. Ie-
dereen wil in een schone omgeving 
wonen of recreëren en zwerfafval 
bederft dat plezier. Terwijl de oplos-
sing eigenlijk heel simpel is door met 
elkaar af te spreken om het afval 
daar te brengen waar het hoort, in de 
afvalbak, én ons aan die afspraak te 
houden. Maar de praktijk pakt helaas 
vaak anders uit. 

Ons beleid is gericht op het stimule-
ren van initiatieven en deelname van 
inwoners als het gaat om bijvoor-
beeld het schoonhouden van de ei-
gen leefomgeving. Wij faciliteren en 
ondersteunen daarom de zwerfvuil-
acties van de diverse organisaties 
binnen de gemeente door het be-
schikbaar stellen van o.a. afvalknij-
pers, werkhandschoenen en vuilnis-
zakken. Op 17 maart a.s. houden de 
Wildbeheereenheden Hengelo, Hum-
melo, Steenderen, Zelhem, de Werk-

groep Zwerfvuildag Vorden en de 
Stichting Wandelpaden Hummelo en 
Keppel weer een zwerfvuilschoon-
maakactie voor het buitengebied. 

Aanmelden
Vrijwilligers die op 17 maart a.s. 
willen schoonmaken, kunnen zich 
via de aangegeven contactpersonen 
aanmelden. Dit kan t/m 10 maart a.s. 
De gemeente zorgt ervoor dat voor 
alle deelnemers de benodigde mate-
rialen aanwezig zijn om veilig schoon 
te kunnen maken. Voor het schoon-
maken van: 

Keppel, contactpersonen: de heer 
B. Veldhuizen, tel. (06) 13 16 12 30 
en de heer H. Otten, tel. (0314) 

 35 92 13.

(Gld), contactpersoon: de heer 
 A. Nijhof, tel. (06) 51 16 92 01 en 

mevr. M. Ruiterkamp, tel. (0575) 
 46 75 01

 Kranenburg, contactpersoon mevr. 
R. van Vleuten, tel. (0575) 55 33 57. 

-
soon: de heer J. Rietman, tel. 
(0575) 44 19 99 

contactpersoon: de heer M. Lamers, 
tel. (0575) 44 12 44 

 contactpersonen: de heer E. Colen-
brander, tel. (0314) 62 52 67 en de 
heer G. Abbink, tel. (0314) 62 19 98

Vindt u het ook belangrijk in een 
mooie, schone omgeving te wonen? 
Doe dan mee aan de zwerfvuil-
schoonmaakactie op 17 maart! 
Vele handen maken licht werk.

N.B. Zoals u de afgelopen twee we-
ken op deze gemeentepagina’s kon 
lezen, zijn we samen met inwoners 
en organisaties bezig om de aanpak 
van zwerfvuil in Bronckhorst naast 
deze jaarlijkse opruimactie nog 
verder te verbeteren. Hiervoor was 
27 februari jl. een aftrapbijeenkomst.

Zwerfvuilschoonmaakactie ‘Bronckhorst 
buitengewoon schoon’ op 17 maart a.s. 

zich aan het project kunt verbinden. 
Om een inschatting te kunnen maken 
van het aantal deelnemers, vragen 
wij of u zich uiterlijk 8 maart a.s. wilt 
aanmelden via info@bronckhorst.nl.



Heeft u interesse in duurzaamheid en 
klimaat en wilt u eens wat uitgebrei-
der weten hoe de gemeente over dit 
terrein denkt en welke activiteiten 
we ondernemen? Op 8 maart a.s. om 
20.00 uur spreekt de gemeenteraad 
met elkaar over dit onderwerp. 
De bijeenkomst begint met een inter-
view van gespreksleider Douwe Jan 
Joustra van Oneplanetarchitecture 
institute met verantwoordelijk wet-
houder Spekschoor over wat onze 
gemeente tot nu toe deed en welke 
uitdagingen hij ziet. Verder wordt in-
gegaan op landelijke ontwikkelingen 
op het gebied van duurzaamheid en 
klimaat (nieuwe technieken, maar ook 
het veranderde financiële klimaat) 
en vertelt wethouder De la Court 
van Lochem wat die gemeente op dit 

terrein doet. Aanleiding is ons huidige 
Klimaatbeleid dat vernieuwd moet 
worden en subsidiemogelijkheden 
die beschikbaar zijn vanuit het rijk. 
De avond is in de raadzaal van het 
gemeentehuis.

Raad discussieert op 8 maart over 
duurzaamheid 
U bent welkom bijeenkomst bij te wonen

Bent u betrokken bij het organiseren 
van evenementen in Bronckhorst? 
Dan hebt u ook met de gemeente te 
maken. Om u wat nader te informe-
ren over onze rol, het aanvragen van 

een evenementenver-
gunning, het gebruik 
van gemeentelijke ma-
terialen en de veiligheid 
tijdens evenementen, 
nodigen wij u graag uit 
voor een bijeenkomst 
op 5 maart a.s. 
De avond vindt plaats 
in het gemeentehuis 
in Hengelo, begint om 
19.30 uur en duurt tot 
ongeveer 21.30 uur. 
Wilt u aanwezig zijn, 
dan verzoeken wij u 
zich aan te melden via 
het formulier op 

www.bronckhorst.nl → Actueel of 
te bellen naar tel. (0575) 75 02 50. 
Veel evenementenorganisatoren 
hebben we ook persoonlijk uitge-
nodigd voor de avond.

Bent u betrokken bij het organiseren van 

evenementen in Bronckhorst? 

Kom 5 maart a.s. naar informatieavond
Bent u inwoner en van plan een 
bedrijf te starten, maar u weet niet 
waar u moet beginnen? Heeft u 
advies nodig bij de lopende gang 
van zaken in uw onderneming, 
omdat het even wat minder gaat? 
Dan kunt u bij ROZ (Regionale 
Organisatie Zelfstandigen) terecht. 
Deze organisatie voert voor de 
meeste gemeenten in de Achterhoek, 
waaronder Bronckhorst, en Twente 
regelingen voor ondernemers uit. 
Daarnaast biedt ROZ advies, coa-
ching en trainingen voor starters en 
ondernemers. Zo kunt u bijvoor-
beeld ondersteuning krijgen van 
(oud)ondernemers op het gebied 
van marketing, financiën of netwerken 
om uw bedrijf verder te helpen.

Financiële mogelijkheden
ROZ voert voor ons het Besluit bij-
standsverlening zelfstandigen (Bbz) 
uit. Ondernemers die tijdelijk te wei-
nig inkomsten uit het bedrijf halen 
om in hun eigen levensonderhoud 
te voorzien, kunnen hier een beroep 
op doen. Dit geldt ook voor bedrijven 
die moeten investeren om levens-
vatbaar te blijven en de financiering 
niet bancair voor elkaar kunnen krij-
gen. Vanzelfsprekend moet wel aan 
de geldende voorwaarden worden 
voldaan. Naast kredietverlening 
biedt het Bbz de mogelijkheid voor 
een tijdelijke inkomensaanvulling. 
ROZ heeft ook goede contacten met 
banken om voor u te bemiddelen bij 
het verstrekken van een lening. 

Daarnaast is ze het Microfinanciering-
ondernemerspunt voor Twente en 
de Achterhoek en kan u via Qredits 
een krediet tot max. € 50.000,- 
worden verstrekt. Ga naar 
www.rozachterhoek.nl voor meer 
informatie over de diverse regelingen. 

Ook als u als ondernemer schulden 
heeft die u boven het hoofd dreigen te 
groeien of bij moeilijkheden met uw 
administratie kan ROZ hulp bieden. 

Meer weten?
De gemeente en ROZ werken op 
deze wijze samen om ondernemend 
Bronckhorst te stimuleren. 

Voor meer informatie kunt u bellen 
met het secretariaat van ROZ, 
(074) 245 89 77, of mailen naar 
info@rozgroep.nl. U kunt via het 
secretariaat ook een afspraak maken 
met een ondernemersadviseur tij-
dens het maandelijkse spreekuur in 
het gemeentehuis. De eerstvolgende 
spreekuren zijn op 6 maart, 3 april 
en 1 mei a.s. van 13.30 tot 17.00 uur. 
Ook op www.rozgroep.nl en 
www.rozachterhoek.nl vindt u veel 
informatie. Verder houdt ROZ u op 
de hoogte van onder meer onder-
nemersnieuws, bijeenkomsten en 
workshops via 
www.twitter.com/rozgroep. 

Ondernemer worden en blijven in Bronckhorst?

Op meerdere manieren kunt u op de hoogte blijven van 
wat er speelt bij de gemeente. Via deze gemeentepagina’s, 
via onze website, via twitter, via de krant of door langs te 
komen bij een bijeenkomst die we organiseren. Om u nog 
beter te informeren, stellen wij u ook graag in de gelegen-
heid om automatisch via de mail van vernieuwingen op 
onze website op de hoogte te blijven. Dit kan op twee 
gemakkelijke manieren (via de attenderingsmail ‘Houd mij 
op de hoogte’ of het gebruik van RSS feed) en het kost u niets. 

Wat is de attenderingsmail ‘Houd mij op de hoogte’?
Aan verschillende onderdelen op onze website worden 
regelmatig nieuwe items toegevoegd. Denk bijvoorbeeld 
aan nieuwsberichten, meldingen op onze evenementen-
kalender en vacatures bij de gemeente. Via www.bronck-
horst.nl → ‘Mijn loket’ (inloggen met DigiD) → ‘Houd mij op 
de hoogte’ kunt u aangeven van welke nieuw geplaatste 
items u wekelijks of maandelijks een attenderingsmail 
thuis in uw mailbox wilt ontvangen. U vindt ‘Mijn loket’ bij 
het Snelmenu helemaal rechts bovenaan op onze website.

Wat is RSS-feed en wat kunt u ermee? 
RSS is een technisch hulpmiddel waarmee u zich snel op 
de hoogte kunt stellen van nieuws of nieuwe bijdragen op 
een website. Ook op de website van de gemeente Bronck-
horst vindt u diverse pagina’s met het RSS-icoontje      .

Met een klik op het icoontje kan de pagina toegevoegd 
worden aan uw eigen RSS-feeds in 
uw browser, waarmee u up to date 
geïnformeerd blijft. Meer informatie 
over RSS-feeds vindt u via ‘RSS’ in het 
Snelmenu helemaal rechts bovenaan 
op onze website. U kunt ook zoeken op 
‘RSS’ of de QR-code scannen.

Via uw mailbox op de hoogte blijven van wat u interessant vindt 
Ook wij bieden deze service

Na een grondige inventarisatie voor 
het gemeentelijk verkeer- en ver-
voerplan, bleek dat verschillende 
kernen overlast ervaren van in de 
kern geparkeerde grote voertuigen. 
De definitie van een grote voertuig 
is dat deze langer dan 6,00 meter 

(inclusief lading) en/of hoger dan 
2,40 meter is. B en w besloten in 
januari 2009 de bebouwde kommen 
van Bronckhorst te sluiten voor het 
parkeren van grote voertuigen 
(m.u.v. ma t/m vrij 08.00 - 18.00). 
Daarnaast besloten zij vier locaties 
in de gemeente aan te wijzen waar 
het parkeren van deze voertuigen 
wel mag. Het Zelhemse bedrijven-
terrein Vinkenkamp is één van deze 
locaties. Sinds half februari jl. zijn 
de komportalen van Zelhem voor-
zien van borden die het parkeer-
verbod regelen. Op bedrijventerrein 
Vinkenkamp staan nu ook borden 
die aangeven dat daar wel gepar-
keerd mag worden (Ericaweg, 
Wassenaarweg, Arendsenweg en 
de Melkweg). De rabatstroken aan 
één of beide zijden van de wegen 
op Vinkenkamp zijn geschikt voor 
het parkeren van grote voertuigen. 
De politie handhaaft dit verbod en 
bekeurt  indien nodig. We hebben 
de politie gevraagd de komende tijd 
extra aandacht aan de naleving van 
deze regel te besteden.

Parkeerverbod grote voertuigen 
nu ook in Zelhem van kracht

Burgemeester Henk Aalderink is verantwoordelijk voor 
openbare orde en veiligheid, handhaving, dienstverlening, 
communicatie en automatisering. Altijd al een vraag willen 
stellen aan de burgemeester over iets wat speelt in de 
gemeente en onder zijn verantwoordelijkheid valt? 
Bijvoorbeeld over hoe de gemeente met u communiceert, 
de veiligheid in uw buurt of onze dienstverlening aan de 
balie in het gemeentehuis of via onze website? 

Dit kan onder andere door een afspraak met hem te maken 
of tijdens zijn spreekuur op dinsdagochtend bij hem langs 
te komen. Sinds kort kan het echter ook op een modernere 
manier: via het twitterspreekuur! Iedere dinsdag (tussen 
de middag) houden, om de beurt, de burgemeester en de 
wethouders een twitterspreekuur om vragen te beant-
woorden die over hun vakgebied gaan. We kondigen dit 
steeds aan via onze twitteraccount (@gem_bronckhorst), 
www.bronckhorst.nl en zo nu en dan de gemeentepagina’s 
in Contact. Nog een reden om ons te volgen via twitter! 
Het eerstvolgende spreekuur met de burgemeester is op 
dinsdag 6 maart a.s. tussen 12.30 en 13.00 uur. U kunt hem 
een vraag stellen door de hashtag #vraagbronckhorst te 
gebruiken. We gaan dan graag met u in twittergesprek!

Twitter met ons tijdens het twitterspreekuur 
iedere dinsdag tussen 12.30 en 13.00 uur via 

#vraagbronckhorst!

Twitterspreekuur met b en w
Stel b en w vragen via twitter iedere dinsdag tussen 12.30 en 13.00 uur!



Openbare bekendmakingen

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

Steeds meer in het leven gaat digi-
taal. De ontwikkelingen gaan razend-
snel op dit gebied. Werken zonder 
computer is niet meer denkbaar en 
een toegankelijk netwerk met een ho-
ge snelheid en een permanent actie-
ve verbinding is dus nodig. Als je niet 
bereikbaar bent, dan heeft dit effect 
op de leefbaarheid: mensen en be-
drijven vertrekken, omdat ze niet be-
reikbaar zijn, mensen zijn verstoken 
van informatie, waardoor het minder 
leefbaar wordt. Daarnaast zijn nieuwe 
diensten met veel data essentieel om 
mensen langer thuis te kunnen laten 
wonen (domotica) en dat is nu al aan 
de orde van de dag in de Achterhoek 
met de groeiende vergrijzing. Leeg-
stand in het buitengebied kan worden 
‘tegengegaan’ als er een goede digi-
tale bereikbaarheid is. Wethouder 
Dorien Mulderije van Economische 
zaken is groot voorstander van inves-
teringen in de aanleg van glasvezel in 
het buitengebied. “Er dreigt anders 
een digitale tweedeling in de Achter-
hoek. De kernen worden aangesloten 
en de buitengebieden niet. De reden 
daarvoor is dat alleen de commerci-
eel interessante gebieden aangelegd 
worden. Dat zijn de gebieden waar 
grote groepen mensen wonen. 
Het buitengebied moet mee.”

Capaciteit
Datatransport gaat op dit moment 
via koperen draad, coax, glasvezel 
of draadloos. Glasvezel is het meest 
duurzame en waardevaste middel 
om de datastromen te vervoeren. 
Op bedrijventerreinen (uitzonderingen 
daargelaten) in de Achterhoek ligt 
vooral telefonie-infrastructuur 
(koperdraad), evenals in het buiten-
gebied. Qua capaciteit is de band-
breedte hier binnen 4 à 5 jaar uitge-
put en dat betekent dan onvoldoende 
bereikbaarheid. Daar waar coax 
ligt kunnen wij nog 10 jaar vooruit. 
Draadloze verbindingen zijn een op-
lossing, maar toch moet er glasvezel 
aangelegd worden naar de masten 
om deze vorm van transport mogelijk 
te maken. Verder is draadloos onvol-
doende toekomstvast en onveilig, 
gezien de groeiende vraag naar 
bandbreedte.

Proef
De ontwikkeling van nieuwe diensten 
(o.a. zorg) verloopt nu traag, omdat 
dit voor commerciële aanbieders 
nog niet interessant is. Kansen om 
glasvezel in de buitengebieden aan
 te leggen zijn er, maar alleen als de 
overheid bereid is mee te investeren. 
Gebeurt dit, dan wordt het voor be-

leggers interessant om mee te finan-
cieren en is het ook voor banken een 
goede belegging. Wij gaan samen met 
de provincie Gelderland en gemeente 
Berkelland een haalbaarheidsonder-
zoek doen voor de uitvoering van een 
proef om 1.500 adressen in Bronck-
horst en Berkelland van glasvezel te 
voorzien. Voor de zomer moet er een 
rapport liggen over de financiële con-
sequenties van deze proef en hoe de 
aanpak vervolg kan krijgen in andere 
gebieden. Als de conclusies positief 
zijn, dan gaat na de zomer een voor-
stel naar de provincie over de finan-
ciering voor uitvoer van de proef. 
Ook worden Europese subsidies 
aangevraagd.

Overheidsgeld
Wethouder Mulderije: “Tot 2010 was 
het als overheid niet mogelijk om te 
investeren in een glasvezelnetwerk. 
Vanaf 2010 is dit met de crisis- en 
herstelwet wel mogelijk. Lange tijd 
werd de aanleg van glasvezel als 
voorziening gezien die marktpartijen 
maar moeten regelen. Wij zien dat 
glasvezel zonder overheidssteun de 
komende jaren in de buitengebieden 
niet aangelegd gaan worden. We zien 
ook dat dit nodig is voor de leefbaar-
heid van het platteland, het vestigings-
klimaat van bedrijven en de ontwik-
keling van nieuwe diensten.”

Woont u in het buitengebied en 
wilt u uw behoefte aan glasvezel 
kenbaar maken dan 
kunt u dit doen via 
de website 
www.buitengebied-
opglasvezel.nl 
(u kunt hiervoor de 
QR-code scannen).

Bent u geïnteresseerd in het 
verdere verloop van dit project? 
De voortgang melden wij via 
www.bronckhorst.nl

Glasvezel op het platteland

Iedere eerste maandag van de 
maand om 12.00 uur zijn de sirenes 
te horen in heel Nederland. Dus ook 
in Bronckhorst. De sirenes geven 
dan één luid alarm dat 1 minuut en 
26 seconden te horen is. Omdat het 
om een test gaat, hoeft u geen actie 
te ondernemen. Het maandelijkse 
alarm heeft tot doel het landelijke 
waarschuwings- en alarmerings-
stelsel te testen. 
Het is belangrijk dat u bekend bent 
met het sirenegeluid en weet wat 
u moet doen als de sirene gaat in 
geval van een ramp: ‘Ga direct naar 
binnen, sluit ramen en deuren en 
zet de radio of TV op omroep 
Gelderland’. Via deze omroep 
wordt u op de hoogte gehouden 
van de ramp en ontvangt u zonodig 
instructies. Op maandag 5 maart a.s. 
is de eerstvolgende sirenetest.

Sirenetest

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

-
weging Muldersfluite

Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen naar 
keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de gemeente.

Afgewezen aanvragen
Verzonden op 14 februari 2012:

Verzonden op 22 februari 2012:

Hiervoor geldt de bezwaarprocedure als genoemd onder verleende vergunningen.

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 16 februari 2012: 

Ontvangen op 17 februari 2012: 

Ontvangen op 21 februari 2012: 

Ontvangen op 22 februari 2012: 

Aanvragen

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan éénmaal met zes weken worden 
verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de aanvrager

op deze gemeentepagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 
dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

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

Zienswijze indienen?
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze op de plannen naar keuze, schriftelijk 

die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest 
kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunningen.

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 17 februari 2012:

Afgegeven op 21 februari 2012:

Afgegeven op 22 februari 2012:

Drank- en Horecawet, 25 maart 2012, stichting Oranjefeest Medlertol

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 20 februari 2012: 

e bedrijfswoning

Verzonden op 21 februari 2012:

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
Verleende omgevingsvergunningen 

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Mogelijkheden voor beroep 

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Vorden, Burgemeester Galleestraat 67-69’

→ →

Bestemmingsplannen

Wegwerkzaamheden

Voornemen tot uitschrijving GBA

Gemeentelijke regelgeving algemeen

De programmering voor de vrijdag- 

en zaterdagavond en de zondag-

middag staat bijna geheel vast.

De grootste naam dit jaar is Miss 

Montreal.

De band van Sanne Hans zal zater-

dagavond 9 juni optreden  in de me-

gatent op het Reurpopterrein. Miss 

Montreal brak in 2008 door met 

haar single ‘Just A Flirt’, sindsdien 

is het hard gegaan met de band en 

onlangs werd het tweede album ge-

presenteerd waarvan het nummer 

‘Swing The Night Away’ de eerste 

succesvolle single was. Stichting 

‘Vrienden van Reurle’ is ontzettend 

trots dat het Miss Montreal heeft 

kunnen vastleggen voor de vijfde 

editie van het Reurpopfestival.

Het festijn wordt dit jaar gehouden 

op 8, 9 en 10 juni en viert dit jaar 

haar eerste lustrum.

Kijk op www.reurpop.nl voor de 

volledige line-up en meer informa-

tie.

Miss Montreal 
op Reurpop!
Ruurlo - De voorbereidingen voor de vijfde editie van het Reurpop-
festival zijn al geruime tijd in volle gang.

Top 50-zangeres speelt met 
haar band zaterdagavond 9 
juni op vijfde editie van het 
Reurpopfestival.
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U wilt een dakkapel, serre, kozijnen, aanbouw of een verbouwing??

Gotink Installatie

Molenenk 6

7255 AX Hengelo (Gld.)

T 0575 - 46 52 58

F 0575 - 46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl

INSTALLATIE BADKAMERS TEGELS NATUURSTEEN SAUNA’S

GENIET VAN UW NIEUWE BADKAMER

WWW.GOTINKINSTALLATIE.NL

€ 8400,-

 

Nu een complete badkamer
 incl- montage en tegelwerk

Complete badkamer Bestaande uit :
Douchekabine met vlakke douchebak
Douchemengkraan & doucheset Hansgrohe
Badkamermeubel met spiegel en verlichting S- One
Wastafelkraan Hansgrohe
Wandcloset compleet Villeroy&Boch softclose
Handdoekradiator.  24 m2 Wand & 6 m2 Vloertegels
en Accessoires. Vraag naar de voorwaarden.

 

www.weevers.nl

Bij het aangaan van een verbintenis mag je uitgaan van vertrouwen. 
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Merel

Bij de merel is het vooral het mannetje dat 
opvalt door het zwarte verenkleed en de 
oranje-gele snavel. Bij nadere bestudering 
valt ook de oranje-gele cirkel rondom het 
oog op. Het vrouwtje is weliswaar net zo 
gebouwd als het mannetje, maar heeft een 
minder opvallend, bruin verenkleed. Jonge 
vogels lijken op een volwassen vrouwtje, 
maar hebben nog lichtgekleurde veertop-
pen. De merel wordt ondanks het zwarte 
of bruine verenkleed één door veel mensen 
herkend. Dit is waarschijnlijk te verklaren 
doordat de vogel erg talrijk is en met de 
zang veelvuldig de aandacht trekt. 

Het voedsel van de merel bestaat onder 
andere uit insecten, vruchten, wormen 
en slakken. Door de grote diversiteit in 
het voedsel dat gegeten wordt, maar ook 
doordat de vogel drie of vier nesten per jaar 
grootbrengt is de merel tegenwoordig de 
meest voorkomende vogel van Nederland. 
De merel heeft zich uitstekend aangepast 
aan de mens; enkele eeuwen geleden was 
de merel nog een schuwe vogel die alleen 
in het bos voorkwam.

KENMERKEN

geheel zwart

gele cirkel om het oog

geel van kleur

heeft een bruine snavel

huismus

De huismus is één van de meest voorko-
mende vogels van Nederland. Het geluid 
is een typisch tsjilpen, waardoor de aan-
wezigheid van een groep huismussen snel 
duidelijk wordt. Het mannetje is duidelijk 
van het vrouwtje te onderscheiden door 
het donkerbruine verenkleed en de grijze 
kruin. De grijze kruin onderscheidt het 
mannetje ook van de ringmus, die boven-
dien een zwarte vlek op de wangen en een 
witte halsband heeft. 

Huismussen hebben zich aan de mens aan-
gepast en broeden vrijwel overal waar men-
sen wonen. De vogels broeden in kleine 
groepen en bouwen onder andere nesten 
in gaten van muren, onder dakpannen en 
in nestkasten. Doordat moderne huizen 
vaak geen nestgelegenheid meer bieden, 
is de populatie huismussen in Nederland 
de laatste decennia meer dan gehalveerd. 
Dit is de belangrijkste reden dat de vogel in 
2004 op de rode lijst is geplaatst.

KENMERKEN

bruin en bij het vrouwtje bruin

lengtestrepen

kleur

het mannetje zwart

Spreeuw

In het najaar is het verenkleed bedekt met 
talrijke witte stippen. In de loop van de 
winter slijten de veren echter, waardoor 
het verenkleed in de zomer geheel zwart 
is en een groene of paarse glans heeft. De 
spreeuw kan verward worden met de me-
rel, maar naast het verschil in verenkleed 
is de spreeuw ook te onderscheiden door 
de kortere staart en de spitse, driehoekige 

met glijpauzes. De spreeuw zingt met ge-
spreide vleugels een serie hoge, langgerek-
te tonen, afgewisseld met korte klikkende 
of knarsende geluiden. 

De spreeuw is een luidruchtige vogel en 
broedt meestal alleen, maar soms ook 
in kolonies in boomholten of gaten in de 
grond. De vogel vormt buiten de broedtijd 
vaak grote tot zeer grote zwermen en kan 
dan veel schade veroorzaken, met name 
aan boomgaarden met fruitbomen.

KENMERKEN

een metaalglans

gespikkeld

winter bruin

Vink
Door de opvallende kleuren is het man-
netje van de vink makkelijk te herkennen. 
Met name de blauwgrijze kop met de rood-
bruine wangen maakt de vogel onmisken-
baar. In de winter is de kop minder duide-
lijk getekend doordat de grijze veren dan 
een bruin randje hebben. In de loop van de 
winter en in het voorjaar slijten de bruine 

randjes van de veren zodat het onderliggen-
de blauwgrijs weer goed zichtbaar wordt. 
Het vrouwtje is minder opvallend gekleurd 
dan het mannetje, maar de twee witte vleu-
gelstrepen op beide vleugels zijn ook bij het 
vrouwtje aanwezig. 

De zang van het mannetje is veelvuldig te 
horen en makkelijk te herkennen. De zang 
is gedeeltelijk aangeboren, maar jonge 
mannetjes nemen ook de zang van andere 
mannetjes over. Hierdoor verschilt de zang 
per gebied en is aan de zang de herkomst 
van de vogel te bepalen. In het voorjaar kan 
het mannetje zijn zang dagelijks wel enkele 
duizenden keren herhalen. 

De vink heeft een grote, krachtige snavel 
die typerend is voor zaadeters. Vinken eten 
in de zomer echter veel insecten en ook de 
jongen krijgen eerst alleen insecten te eten. 
In de winter trekken de Nederlandse vin-
ken naar het zuiden, terwijl vogels uit het 
noorden in Nederland overwinteren. De vo-
gel is ‘s winters vaak in kleine groepen te 
zien en eet dan bijna alleen maar zaden.

KENMERKEN

rozebruin van kleur
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bevinden zich twee witte vleugelstrepen.

Tjiftjaf

De tjiftjaf is een kleine, onopvallende vogel 
die zich meestal in boomkruinen bevindt. 
De vogel lijkt sterk op de fitis, maar heeft 
bijna zwarte poten, terwijl de poten van de 
fitis veel lichter zijn. Het beste kenmerk 
van de tjiftjaf is echter de typische zang, 
een duidelijk herkenbaar tjif tjaf tjaf tjif 

horen. 

Hoewel de vogel zich meestal hoog in de 
bomen bevindt, wordt het goed gecamou-
fleerde nest in de struiken vlak boven de 
grond gebouwd. Het nest heeft de ingang 
aan de zijkant en is aan de binnenkant 
bekleed met veren. In de winter trekken 
de meeste tjiftjafs naar het Middellandse-
Zeegebied, maar ook in Nederland blijven 
vogels overwinteren.

KENMERKEN

aanwezig

Koolmees

De koolmees is één van de meest voorko-
mende en meest opvallende vogels die in 
Nederland voorkomen. De vogel is dan ook 
één van de bekendste Nederlandse vogels, 
mede omdat de vogel niet schuw is en in 
de winter regelmatig op voedertafels aan te 
treffen is. Het mannetje is van het vrouwtje 
te onderscheiden doordat de zwarte streep 
op de buik veel breder is. De zang van de 
koolmees is erg variabel, maar vaak is een 
herkenbaar titituu of tituu te horen. 

De koolmees is een holenbroeder en broedt 
onder andere in boomholten en nestkas-
ten. Vanwege de korte levensduur van 
de koolmees worden er per broedsel veel 
eieren gelegd. Hoewel in sommige jaren 
met meerdere broedsels begonnen wordt, 
brengt de koolmees ieder jaar slechts één 
nest jongen groot. Koolmezen laten soms 
een nest met eieren of zelfs jonge vogels in 
de steek, om onder betere omstandigheden 
op een andere plek opnieuw te beginnen.

KENMERKEN

middenstreep

wangvlek

van kleur

Vogels in Nederland

BRON: http://www.vogelvisie.nl

Hieronder staat een overzicht van de 50 meest voorkomende vogels van Nederland, gesorteerd op aantal. In deze lijst wordt alleen gekeken naar het aantal broedparen, vogels 
die alleen door Nederland trekken of hier de winter doorbrengen worden niet meegerekend. Het aantal broedparen van een soort dat in Nederland voorkomt is altijd een schatting 
en het overzicht is daarom ook niet erg nauwkeurig.   

 1.  Merel Meer dan 1.000.000 
 2.  Huismus     500.000 tot 1.000.000 
 3.  Spreeuw     500.000 tot 1.000.000 
 4.  Vink     600.000 tot 700.000 
 5.  Tjiftjaf     Bijna 600.000 
 6.  Koolmees     Ruim 500.000 
 7.  Winterkoning     Ruim 500.000 
 8.  Fitis     Ongeveer 500.000 
 9.  Houtduif     Minder dan 500.000 
10.  Wilde eend     Bijna 500.000 
11.  Roodborst     Ongeveer 400.000 
12.  Ringmus     200.000 tot 500.000 
13.  Pimpelmees     Ongeveer 300.000 
14.  Zwartkop     Ongeveer 300.000 
15.  Kievit     200.000 tot 300.000 
16.  Heggenmus     Bijna 250.000 
17.  Kauw     Ongeveer 200.000 

18.  Kleine karekiet     Ongeveer 200.000 
19.  Meerkoet     Ongeveer 150.000 
20.  Boerenzwaluw     100.000 tot 200.000 
21.  Zanglijster     Ongeveer 150.000 
22.  Grasmus     Bijna 150.000 
23.  Tuinfluiter    Bijna 150.000 
24.  Kokmeeuw     Ruim 130.000 
25.  Scholekster     Ongeveer 100.000 
26.  Witte kwikstaart     Ongeveer 100.000 
27.  Huiszwaluw     Ongeveer 100.000 
28.  Boomkruiper     Ongeveer 100.000 
29.  Bosrietzanger     Minder dan 100.000 
30.  Rietgors     Minder dan 100.000 
31.  Zwarte kraai     Bijna 100.000 
32.  Graspieper     Ongeveer 75.000 
33.  Turkse tortel     50.000 tot 100.000 
34.  Groenling     50.000 tot 100.000 

35.  Kleine mantelmeeuw 60.000 tot 70.000 
36.  Zilvermeeuw     Ruim 60.000 
37.  Roek     Ruim 60.000 
38.  Veldleeuwerik     Ruim 50.000 
39.  Holenduif     50.000 tot 70.000 
40.  Grote bonte specht 50.000 tot 60.000 
41.  Fazant     Ruim 50.000 
42.  Ekster     Ongeveer 50.000 
43.  Gaai     Ongeveer 50.000 
44.  Grutto     Bijna 50.000 
45.  Waterhoen     Ongeveer 50.000 
46.  Gele kwikstaart     Minder dan 50.000 
47.  Goudhaan     Bijna 50.000 
48.  Kneu     Minder dan 50.000 
49.  Gierzwaluw     30.000 tot 60.000 
50.  Boompieper     Ongeveer 40.000



De deelnemende teams werden en-
thousiast aangemoedigd door me-
descholieren. Er was veel sfeer in 
de volle raadszaal die tot de laatste 
plaats was bezet. Met spandoeken 
en gejuich liet het jeugdige publiek 
zich horen. Ze leefden erg mee met 
de spannende debatten die werden 
gevoerd. Er waren drie stellingen 
waarover gedebatteerd werd. De eer-
ste stelling: Digiborden verbeteren de 
kwaliteit van het onderwijs. De twee-
de stelling: Snoepen op het schoolter-
rein moet worden verboden. Stelling 
drie: Meisjes en jongens op de basis-
school moeten in aparte klassen.

Aan het toernooi doen in totaal 14 
teams van 11 scholen in Bronckhorst 
mee. Twee groepen, 4 scholen tegen 
4 scholen, strijden tegen elkaar. Vlak 
voor aanvang van het toernooi krij-
gen de groepen te horen of ze voor of 
tegen een stelling moeten debatteren. 
Om de beurt krijgen de strijdende 
groepen dan de gelegenheid om met 
argumenten de jury te overtuigen. De 
jury bestond op 17 februari uit Else 
van Nieuwkerk van het Nederlands 
Debat Instituut, Sjaak Stans, direc-
teur Beeckland college en wethouder 
Arno Spekschoor. 

Op het eind van het debattoernooi 
was het erg spannend wie gewonnen 
had. De uitslag werd bekend gemaakt 
door de woordvoerder van de jury, 
Sjaak Stans. Burgermeester Henk 
Aalderink reikte de medailles uit aan 
de winnaars. Iedereen die meegedaan 
heeft kreeg een certificaat.

PRESENTATIE
De jury lette bij de beoordeling vooral 
op de presentatie, samenwerking en 
argumentatie. Over het algemeen was 
men erg onder de indruk over de pre-
sentatie. Woordvoerder Sjaak Stans 
van de jury: “Voor de kinderen is het 
gewoon erg lastig om een standpunt 
te verdedigen waar ze eigenlijk van 
zichzelf niet achter kunnen staan. 
Want ‘snoep’ bijvoorbeeld, is altijd 
lekker”, zegt Stans na afloop van het 
debat. “De kinderen krijgen de stel-
ling ook maar aangedragen. Maar ze 
hebben zich goed ingeleefd op het on-
derwerp. Ook door hun lichaamstaal 

en mimiek in het gezicht lieten zien 
wat ze er van vonden. Die betrok-
kenheid bij het onderwerp was erg 
goed en behoorlijk overtuigend”. Dat 
kwam vooral naar voren bij de eerste 
stelling over de digiborden. “De groep 
die vóór de stelling moest zijn, kon 
dat ook veel meer met verve brengen 
dan de groep die er tégen moest zijn. 
Je kon dat ook merken”, ging het 
jurylid verder. “Die hadden wel hun 
best gedaan om de argumenten te 
vinden, maar op dat moment zag je 
aan hun lichaam al dat ze er niet in 
geloofden. Terwijl je bij de anderen 
zag, dat het hele lichaam meedeed”.

Enkele debaters waren echte natuur-
talenten die veel indruk hebben ge-
maakt op de jury. “Ik herinner me 
twee meisjes van de verliezende par-
tij. Het bijzonder van die twee was, 
en zeker voor hun leeftijd, dat ze al 
een behoorlijk analytisch vermogen 
hadden”.

SAMENWERKING
Volgens de jury was de samenwer-
king van beide groepen goed. De 
groep die gewonnen heeft was daar 
wel sterker in.”Bij de verliezers zag je 
op een bepaald moment dat iemand 
zich vergiste en de argumenten van 

de tegenpartij gebruikte”. Maar in het
algemeen was de samenwerking van
de groepen heel erg goed. “Dat kon je
vooral zien aan de manier waarop ze
toch het vermogen hadden om te re-
ageren op datgene wat de tegenpartij
had gezegd”.

ARGUMENTEN
Volgens de jury zaten bij de winnaars
echt natuurtalenten op het gebied 
van goed argumenteren, waarom je
dingen wél en waarom je dingen niét
vond. Een paar jongens van het win-
nende team waren door Stans echt
opgevallen. “Die hadden iedere keer
bij een aantal voorbeelden en in alle
drie ronden, constant dezelfde ma-
nier van reageren. Het was niet alleen
een opmerking, maar ze wisten ook
de gevolgen aan te geven van als dit,
dan gebeurt er dat. In het algemeen
waren de argumenten door de teams
goed onderbouwd”, vond de woord-
voeder van de jury.

De winnaars van de tweede voorronde
van het jongerendebattoernooi zijn:

(groep 7)

(groep 8)

 (groep 7)

(groep 7)

De winnaars van de eerste voorronde
zijn: 

 (groep 6/7/8)

(groep 7/8)

 (groep 7/8)

uit Wichmond.(groep 7/8)

De Bronckhorster finale is op vrijdag
9 maart. De vier winnende scholen
mogen op 21 april meedoen aan het
landelijk basisschooldebattoernooi.

Standpunten verdedigen waar je niet achterstaat

Scholieren laten zich horen op debattoernooi
Hengelo - Het gebeurt niet elke 
dag dat er honderden fietsen staan 
bij het gemeentehuis van Bronck-
horst. Vrijdag 17 februari was het 
dan ook erg druk in de raadszaal 
waar de tweede voorronde van 
het jongerendebattoernooi werd 
gehouden. Het was een geweldige 
happening met veel goede deba-
ters.

-
tende ondernemers in de gemeente 
Bronckhorst in 2011, tegen de trend 
in, is gestegen. In de hele Achterhoek 
is een daling te zien, maar Bronck-
horst telde 41 nieuwe ondernemers. 
Veelal zijn dat zelfstandige professio-

Juist omdat je als startende of al ge-

fijn dat er een vereniging als ONZ is 
waar je gelijkgestemden aantreft, er-
varingen uitwisselt, informatie krijgt 
en weet dat die club zich inzet voor 

doet dat onder meer met maande-
lijkse netwerkcafés, workshops en 
themabijeenkomsten, zoals de ONZ 
on tour-bijeenkomst in het Small 

Samen met de gemeente Bronckhorst 

een inspirerend programma gebo-
den. Na het welkomstwoord van dhr. 
Henk Dijk, voorzitter ONZ Achter-
hoek en een inleiding door mevr. Do-
rien Mulderije, wethouder economi-
sche zaken van de gemeente Bronck-

een lezing houden over succesvol sa-
menwerken. 
De bijeenkomst in het Small Business 

-
huisstraat 8 in Zelhem begint don-
derdag 8 maart om 19.30 uur.
Tijdens de bijeenkomst presenteert 
ONZ Achterhoek het project Flexibi-
lisering Arbeidsmarkt: de inzet van 
zelfstandig professionals. Het project 
voorziet in activiteiten die zorgen 
voor betere inzetbaarheid en match 

tussen zelfstandig professionals en de 
vraag vanuit werkgevers. 

groeit sterk. Anderzijds zijn er bij be-
drijven in een aantal sectoren toene-
mende fluctuaties in het benodigde 
arbeidspersoneel. Soms is er overca-
paciteit, dan weer een periode met 

kunnen een belangrijk rol spelen in 
de toenemende flexibilisering, waar 

-

IJsselstreek (namens de Achterhoek 
-

form Onderwijs en Arbeidsmarkt. 
Verder wordt samengewerkt met het 

Doetinchem en Werkgeversservice-

punt Achterhoek. Wie werkzaam is 
als zelfstandige of erover denkt om 
als zelfstandig ondernemer te star-
ten is van harte welkom in het Small

voordelen van een netwerk zoals ONZ
te ervaren. Ook ondernemers worden
uitgenodigd kennis te nemen van de
mogelijkheden die ONZ Achterhoek 
aan hen biedt.
Belangstellenden wordt (in verband 
met de ruimte) gevraagd zich vooraf
aan te melden bij het secretariaat van
ONZ via info@onz-achterhoek.nl

De Achterhoek is in staat om flexi-
bele arbeidskrachten op hun waarde
in te schatten vanuit het besef dat zij
het verschil kunnen maken. En dat is
Echt Achterhoek.

Presentatie project Flexibilisering Arbeidsmarkt

ONZ on tour doet Bronckhorst aan
Zelhem - In de serie ONZ on tour-bijeenkomsten is het Ondernemend 
Netwerk Zelfstandigen Achterhoek (ONZ) op donderdag 8 maart te 
gast in de gemeente Bronckhorst. Z(Z)P’ers en ondernemers zijn van 
harte uitgenodigd op deze informatieve bijeenkomst, waar tevens ge-
legenheid is tot netwerken. In het Small Business Center in Zelhem 
wordt tevens het startschot gegeven voor het Achterhoek 2020-project 
Flexibilisering Arbeidsmarkt.
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De regie ligt bij de klant. En de ver-
pleegkundige ziet de klant, dus kan 
meteen kijken of het goed met hem 
gaat. Een veilig idee. Als de wijkver-
pleegkundige niet beschikbaar is, ziet 
en spreekt de klant een van verpleeg-
kundigen van de zorgcentrale die al 
jaren deze dienst verlenen. Dag en 
nacht, 7 dagen in de week. 
Vanaf april zullen de iPads worden 
ingezet als aanvulling op de ver-
trouwde thuiszorg. Daarbij kijkt de 
wijkverpleegkundige samen met de 
klant hoe zij het beeldbellen het bes-
te voor de persoonlijke zorg kunnen 
inzetten. Zo kan de verpleegkundige 
bijvoorbeeld al ’s ochtends thuis een 
‘rondje’ maken via beeldbellen bij 
haar klanten in de wijk om te kijken 
hoe het gedurende de nacht is gegaan 
en afhankelijk daarvan een planning 
voor de rest van de dag maken. De 
klant kan met de eigen verpleegkun-
digen beeldbellen om de dag goed op 
te starten of af te sluiten. 
Daarnaast kan de klant ook beeldbel-
len met familie, vrienden en kennis-
sen. Een kleinkind kan ‘skypen’ via 

internet met oma via een beschermde 
omgeving op de iPad. En op termijn 
zijn ook ‘digitale spreekuren’ moge-
lijk met bijvoorbeeld de huisarts of de 
specialist.
Voor de mantelzorger van de klant 
kan het beeldbellen ook handig zijn. 
Bijvoorbeeld door bij de verzorging 
aan een verpleegkundige te vragen 
om even mee te kijken via de iPad. 

Vanaf de zomer worden de iPads 
steeds meer ingezet om het welbevin-
den van de klant te vergroten. Door 
natuurlijk een gezellig praatje via 
beeldbellen, maar ook door spelletjes, 
informatie uit de eigen buurt, ‘ma-
tjes’ vinden en gemaksdiensten via de 
iPad. Sensire gelooft namelijk dat als 
mensen zich fijner voelen door leuke 
dingen met elkaar te delen en door-
dat zij zelf de regie van hun leven 
beter kunnen pakken, ze ook minder 
afhankelijk van zorg worden. 

De iPad is handzaam, overal mee 
naar toe te nemen en gemakkelijk in 
het gebruik: ook als men nog nooit 
met een computer heeft gewerkt! 
Als de klant de juiste indicatie heeft, 
wordt de iPad kostenloos verstrekt 
- de klant hoeft geen pakket aan te 
schaffen - en de wijkverpleegkundige 
leert de klant om te gaan met de iPad. 
Sensire zorgt ervoor dat alleen dat op 
de iPad staat, wat voor die klant per-
soonlijk interessant kan zijn en zorgt 
voor een beschermde omgeving.

Wijkzorg Sensire met iPad 
‘op pad’
Regio - Klanten van Sensire met 
een AWBZ-indicatie kunnen met 
een iPad ondersteund worden 
door hun wijkteam. De klant kan 
op elk gewenst moment beeldcon-
tact maken met de wijkverpleeg-
kundige. Als hij of zij ergens mee 
zit en iets wil vragen over zijn/
haar gezondheid.

Ondanks het feit dat een optreden 
van de Original Liemers Musikanten 
op zich al een lust is voor oog een oor 
is, heeft deze Egerländerkapel een ex-
tra dimensie aan hun concert toege-
voegd door blaaskapel Krajovjanka op 
het programma te zetten. Het wordt 
dan ook een avond die door de lief-
hebber van blaasmuziek niet gemist 
mag worden. Krajovjanka is een dy-
namische blaaskapel die is opgericht 
in 2001 door enthousiaste muzikan-
ten uit de regio Midden-Limburg en 
Oost-Brabant. Er zijn inmiddels op 
YouTube al heel wat filmpjes van dit 
geweldige orkest te bewonderen. Het 

Tsjechische woord ‘Kraj’ betekent 
overigens ‘streek/omgeving’. Let-
terlijk vertaald betekent deze naam 
dus streek/regiokapel. Alle muzikan-
ten hebben bewust gekozen voor 
Krajovjanka omdat ze een enorme 
voorliefde voor de Tsjechische, Mo-
ravische, Mährische en Böhmische 
muziek hebben. Krajovjanka, is in-
middels een begrip in de nationale 
en internationale blaasmuziek we-
reld en staat onder leiding van Nicole 
Vercoulen. Zij is een paar maanden 
in Tsjechië geweest om haar feeling 
met deze mooie muziek en streek te 
verdiepen. Het streven van deze en-

thousiaste muzikanten is om zo goed
mogelijk de Tsjechische muziek te
vertolken. Elk jaar treden zij veel op
in Nederland en België. Zo waren ze
in juni 2011 uitgenodigd voor het 48e
Internationale Blaaskapellenfestival 
in Berlinge. Maar ook op braderieën,
muziekfestivals, kapellenshows en
bedrijfsfeesten kunt u van hun mu-
ziek genieten. Zelf organiseren zij elk
jaar een eigen blaaskapellenmiddag,
een kerstconcert en als klap op de 
vuurpijl de ‘Kapellenshow Krajovjan-
ka’ waarvoor elk jaar een top kapel
uit Tsjechië uitgenodigd wordt. Dona-
teurs van de Original Liemers Musi-
kanten hebben op vertoon van hun
donateurskaart vrij entree. De aan-
vang van het concert is om 20.00 uur
en de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Original Liemers Musikanten

Voorjaarsconcert met Krajovjanka

Regio - Blaaskapel Krajovjanke zal een gastoptreden verzorgen tijdens 
het voorjaarsconcert van de Original Liemers Musikanten op zaterdag 
3 maart in partycentrum Staring aan de Grietakkers in Zevenaar.

Tsjechische blaasmuziek van Krajovjanka

Als u zorgt voor uw partner, (schoon)
ouder, broer/zus, kind of iemand uit 
de directe omgeving met een chro-
nisch ziekte, een beperking, of an-
derszins hulpbehoevend, dan bent u 
mantelzorger. U wilt graag de last van 
de ziekte of beperking van uw dierba-
re verlichten door zaken uit handen 
te nemen of dingen te regelen. Dat 
kan voor kortere tijd een grote hulp 
zijn, maar op de langere termijn kan 
dit een probleem vormen. De ander 
raakt aan deze hulp gewend, op lan-
gere termijn kan dit zwaar worden 
voor de mantelzorger. Deze vraag om 
hulp en aandacht kan worden ervaren 

als claimend gedrag, en overbelasting 
van de mantelzorger ligt op de loer. 
In deze themabijeenkomst wordt 
inzicht gegeven in het ontstaan van 
claimend gedrag en de gevolgen er-
van. Daarnaast krijgt u handige tips 
en manieren aangereikt die direct 
toepasbaar zijn in het omgaan met 
claimend gedrag. Ook is er gelegen-
heid om lotgenoten te ontmoeten en 
ervaringen of informatie uit te wisse-
len.  De bijeenkomst begint om 13.30 
uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur 
en is gratis toegankelijk. Wel dient u 
zich hiervoor op te geven, dit kan tot 
6 maart door te bellen naar VIT Oost-
Gelderland 0573-438400 of te mailen 
naar info@vitoost-gelderland.nl
De bijeenkomst wordt gehouden in 
De Bongerd, de Bongerd 1, 7221 CR 
Steenderen en is een initiatief van 
de VIT Oost-Gelderland. Voor meer 
informatie bel VIT Oost-Gelderland 
0573- 438400 of kijk op www.vitoost-
gelderland.nl

Themabijeenkomst over 
claimend gedrag
Steenderen - Op 13 maart worden 
mantelzorgers uit de gemeente 
Bronckhorst geïnformeerd over 
hoe om te gaan met claimend 
gedrag. De bijeenkomst wordt 
van 13.30 -16.00 uur gehouden in 
De Bongerd aan de Bongerd 1 in 
Steenderen.

Wilt u persoonlijk advies van Anne-
lies, dan bent u van harte welkom 
tussen 14.00-18.00 uur. U heeft dan 
maximaal 30 minuten op basis van 
inschrijving. Tussen 18.30-20.00 uur 

is er vrije inloop en heeft u maximaal 
20 min. de tijd. Graag bij inschrij-
ving doorgeven waar u voor komt en 
neem op de dag zelf een plattegrond, 
foto’s of schets van uw eigen tuin 
mee. Inschrijven kan bij de balie van 
bibliotheek Hengelo gld. of per mail 
infohengelo@bibliotheekwestachter-
hoek.nl 
De Informatiedag is op vrijdag 16 
maart van 14.00-18.00 en 18.30-20.00 
uur in de bibliotheek van Hengelo. 
Deelname is gratis maar inschrijven 
verplicht.

Een goed advies voor een 
mooie tuin!
Hengelo - Tuinontwerpster en 
tuincoach Annelies Wolsink geeft 
tips en suggesties over de inrich-
ting en beplanting van uw tuin. 
Aan de hand van digitaal fotoma-
teriaal neemt Annelies u mee in 
de mooie omgeving van de door 
haar ontworpen tuinen.

Wilt u een vogel voor in de kooi of 
volière aanschaffen, ook dan is er vol-
doende keus. 

Ook kan men er terecht voor infor-
matie over verzorging en het houden 
en kweken van verschillende soorten 
kanaries, tropen en parkieten. Tevens 
kan men er ook vogelbenodigdheden 
kopen. Iedereen kan zijn vogels gratis 
te koop aanbieden, geen kwartels en 
pluimvee. De toegang tot de beurs is 
gratis. Dus als het effe kan, kom dan 
naar Exokan!

Zondag 4 maart

Vogelbeurs Exokan
Keijenborg - Vogelvereniging Exo-
kan uit Hengelo organiseert op 
zondag 4 maart een vogelbeurs 
van 9.00 tot 11.30 uur in dorps-
huis de Horst, St. Janstraat 6 in 
Keijenborg.

Voor de potgrondactie, waarbij 
potgrond, koemest en kunstmest 
kan worden besteld, zijn de be-
stelformulieren inmiddels in de 
bus gevallen. Wie deze niet heeft 
ontvangen, kan kijken op de web-
site www.svquintus.nl voor een 
exemplaar. 

De ingevulde bestelformulieren 
worden donderdagavond 1 maart 
door de leden van SV Quintus 
huis-aan-huis opgehaald. 

Op zaterdag 24 maart 2012 wor-
den de bestellingen gratis thuis-
bezorgd.

SV Quintus 
Potgrond-, 
kunstmest- 
en koemest-

actie
Hengelo - Het voorjaar is weer 
in aantocht, tijd om aan de tuin 
te denken. Handbalvereniging 
SV Quintus is druk in de weer 
met de voorbereidingen van 
de jaarlijkse potgrond-, kunst-
mest- en koemestactie, dat ze-
ker een bijdrage kan leveren 
aan een mooi en fleurig 2012.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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Tijdens de sterrenkijkdagen kan door 
de telescoop gekeken worden naar 
bijvoorbeeld de manen van Jupiter, 
onze eigen maan, Mars of de Orion-
nevel. Wie weet komt ook nog het 
ISS over met daarin André Kuipers. 
Het Planetarium is deze avond vrij 
toegankelijk. Henk Olthof (overle-
den in 2010) heeft een geheel eigen 
planetarium gebouwd naar idee van 
het beroemde Eisinga Planetarium in 

Franeker. Het unieke Aardglobe-Pla-
netarium is deze avond open, maar 
daarvoor is de toegang (gereduceerd 
tarief) 3 euro voor volwassenen en 2 
euro voor jeugd tot en met 15 jaar. 
Zelfs bij een bewolkte lucht kunnen 
belangstellenden in Toldijk toch ster-
ren kijken! Ingestapt in een grote bol 
wordt in twee minuten tijd een reis 
om de wereld gemaakt, alsof vanuit 
het ISS de aarde wordt bekeken. Hier 

draait de aarde echter om de mensen 
heen. In de bol gaat het licht uit en 
verschijnt er een indrukwekkende 
sterrenhemel. Een half uur duurt de 
reis over de aarde en door het Heelal 
om zo kennis te maken met dit zeer 
bijzondere planetarium. In Ruimte-
schip Aarde is plaats voor tien vol-
wassenen per keer. 
Aanmelden hoeft niet, belangstellen-
den zijn bent van harte welkom voor 
een onvergetelijke ruimtereis! 
Achterhoeks Planetarium, Hoogstraat 
29 in Toldijk. Voor verdere informatie 
www.achterhoeksplanetarium.nl.

Landelijke Sterrenkijkdagen 2 en 3 maart

Achterhoeks Planetarium Toldijk

Toldijk - Op vrijdagavond 2 maart en zaterdagavond 3 maart is het 
Achterhoeks Planetarium in Toldijk opengesteld. Vanaf 20.00 is ieder-
een welkom om bij helder weer te kijken naar de nachtelijke hemel.

Tijdens de Landelijke Sterrenkijkdagen is het Achterhoeks Planetarium in Toldijk geopend.

Naast de WBE hebben ook de ge-
meente Bronckhorst, Forellenvisvij-
ver Breukink uit Steenderen en Hotel 
Bakker uit Vorden hun medewerking 
toegezegd. Verwacht wordt dat er in 
totaal zo’n 50 vrijwilligers aan de ac-
tie in Steenderen zullen deelnemen. 
Hoe meer zielen hoe meer afval er 
kan worden verzameld. De natuur-
schoonmaakdag werd in 1990 voor 

het eerst als nationale activiteit geor-
ganiseerd en is uitgegroeid tot een ac-
tiviteit waarbij jaarlijks vele kubieke 
meters zwerfvuil uit de natuur wordt 
verwijderd. Het startsein voor de ac-
tie wordt 17 maart om 13.30 uur ge-
geven bij Forellenvisvijver Breukink, 
Emmerweg 12, 7221 LA, Steenderen. 
Om circa 16.30 uur komt iedereen 
hier ook weer terug voor een kop 

soep welke aangeboden wordt door 
Hotel Bakker uit Vorden. Voor die 
personen die niet van soep houden 
is er een broodje met worst beschik-
baar. 
WildBeheerEenheden zijn samenwer-
kingsverbanden van lokale jachthou-
ders. De WBE Steenderen e.o. heeft 
als werkgebied zo ongeveer de gron-
den van de oude gemeente Steende-
ren met een totale oppervlakte van 
ca. 4500 hectare. 
Contactpersoon WBE: Marius Lamers, 
Wolfsstraat 1, 7227 DP Toldijk, tele-
foon (0575) 44 12 44, mobiel (06) 1327 
1359, email LamersM@hetnet.nl

WildBeheerEenheid Steenderen e.o.

Houdt buiten de natuur schoon

Steenderen - Op zaterdag 17 maart van 13.30 tot ca 16.30 uur houdt 
de WildBeheerEenheid Steenderen e.o. (WBE) haar jaarlijkse actie om 
de terreinen die vallen binnen het werkgebied van de WBE te ontdoen 
van zwerfvuil. Deze natuurschoonmaakdag heeft als motto: ‘Lokaal 
beheer: Geen natuurvuil meer!’.

De natuurschoonmaakdag start bij Forellenvisvijver Breukink aan de Emmerweg.

Jeroen Wielaert is bij diverse radio-
stations, dagbladen en tijdschriften 
werkzaam als verslaggever en co-
lumnist op het gebied van o.a. kunst, 
cultuur, politiek en sport. In 2011 
voltooide hij als verslaggever voor de 
zeventiende keer de Tour de France. 
Hij schrijft van tijd tot tijd o.a. in Vrij 
Nederland en de Volkskrant en staan 
vele boeken op zijn naam. Hij intro-
duceert John Noy als schilder in al 
zijn kleurrijkheid.
John Noy schildert en tekent in twee 
stijlen: de figuratieve en het abstracte. 
Zijn figuratieve stijl kan men zien in 
zijn getekende en geschilderde por-
tretten en modelstudies. Zijn com-
posities worden steeds kleurrijker. 
John’ s latere olieverven zijn een afge-
wogen eenheid van visuele spanning, 
kleurintensiteit, vormgeving waarin 
steeds meer figuratieve elementen in 
de abstracte schilderijen voorkomen. 
De vrouw neemt hier een belangrijke 
plaats in. Hij start nog wel abstract 
maar gebruikt nu het abstracte ge-
geven als uitgangspunt voor het mo-
del. Op deze manier probeert hij de 
vervreemding of abstrahering van 
het natuurlijke een grotere kans te 
geven. Hij werkt ook zonder model, 
dit stimuleert tot meer persoonlijke 

vormgeving. 
In het werk van Sytske Miedema staat
de mens centraal. Alles draait om de
houding in haar beelden. De verhou-
dingen van het menselijk lichaam
zijn veelal ondergeschikt aan het to-
tale beeld. De houding is belangrijker
dan de verhouding De mensbeelden
worden vaak sterk vereenvoudigd 
van vorm weergegeven. Zelfs lede-
maten worden achterwege gelaten of
benen verlengd, als dit de kracht van
de houding versterkt. Haar beelden
worden opgebouwd in klei of gips en
de manier van kneden, boetseren en
modelleren, bepaalt de huid van het
beeld. Een journalist schreef onlangs:
’Wat me raakt was de manier waarop
haar figuren emotioneel gekleid zijn.
Zo’n mooie toets in het materiaal‘.
Nu Galerie A-quadraat aan haar
vijfde jaar begint is het tijd voor het
waarmaken van enkele plannen ter
uitbreiding van de galerie activitei-
ten. Zo wordt in mei een perma-
nente expositieruimte in de boerde-
rij geopend, wordt de beeldentuin 
in “beeld gebracht” en wordt er een
cyclus aan interessante lezingen over
kunst gehouden. De Galerie is op vrij-
dag, zaterdag en zondag van 13.00 tot
17.00 uur geopend.

Jeroen Wielaert opent 
 expositie Galerie A-Quadraat

Vorden - Zondag 11 maart opent verslaggever, columnist en auteur
Jeroen Wielaert om 15.00 uur in Galerie A- Quadraat (Mosselseweg 12
A te vorden) de expositie van John Noy en Sytske Miedema. De inmid-
dels bij een groot publiek bekend zijnde galerie opent het seizoen met
kleurrijke composities van de Utrechtenaar John Noy en beelden in
brons en beton door de Groningse Sytske Miedema.
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BOEKENWEEKGESCHENK
Bij de Waeke van het Achterhookse en Liemers book hoort uiter-
aard een boekenweekgeschenk. De titel van het boek is ‘Flonker-
good – Een handvol verhalen en gedichten uut Achterhook en 
Liemers’. Deze uitgave wordt net als vorig jaar aangeboden door 
Weevers Grafimedia uit Vorden. 
Jan Bijvank legt uit waarom het bedrijf waarvoor hij werkt graag 
meedoet aan dit project: “Een streekboek is pas helemaal een 
streekboek als het in de streek is gemaakt. Bij Flonkergood is dat 
natuurlijk sowieso het geval . Wie een boek wil uitgeven, kan bij 

ons rekenen op alle advies en medewerking. Het is ons werk, dat
spreekt voor zich, maar de verbondenheid met de streek maakt
dat het toch altijd aanvoelt als iets speciaals.”
Het is een 36 pagina’s tellende bundeling waar veertien schrij-
vers een bijdrage in hun streektaal aan leverden. Een aantal van
hen zal op 3 maart voordragen uit eigen werk.
Bij aanschaf van een streekboek vanaf een waarde van tien euro
ontvangt men in de gespecialiseerde boekenwinkels ‘Flonker-
good’ gratis. 

BESTE STREEKBOEK 2011
Dat zou bijvoorbeeld één van de drie boeken kunnen zijn die 
door een selectiecommissie genomineerd werden voor de prijs
‘Beste streekboek 2011’. Uit de ongeveer tachtig boeken die het
afgelopen jaar in het dialect verschenen, zijn ‘Een schat aan ken-
nis’ door Evelien van Dort, ‘Historische Atlas van Zutphen’ door
Willem Frijthoff, Michel Groothedde en Christiaan te Strake en
‘Smaakboek, Achterhoeks fruit’ door Michiel Bussink en Maurits
Steverink genomineerd. De commissie en een vakjury zullen in
Kerkemeijer de winnaar bekend maken.

Meer info: www.ecal.nu

Week van het Achterhoekse en Liemerse boek

Boeken in streektaal op een voetstuk geplaatst

Regio - Dialectkring Achterhook en Liemers, de Vrienden 
van de Streektaal Lochem en umgeving en het Erfgoed-
centrum Achterhoek en Liemers houden van 3 tot en 
met 10 maart de Boekenwaeke oftewel de Week van het 
Achterhoekse en Liemers boek. Aan het begin van deze 
week waarin de deelnemende organisaties streekboeken 
en streektaal op een voetstuk plaatsen, wordt het boeken-
weekgeschenk gepresenteerd en het beste streekboek ge-
kozen. Dit gebeurt tijdens de aftrap van de Boekenwaeke 
op zaterdagmiddag 3 maart om 14.00 uur in Buitencen-
trum Kerkemeijer te Borculo. De toegangsprijs bedraagt 
vijf euro per persoon.

Als initiatiefnemer en jeugdbestuurslid 
van Pax, kon Richard Hulshof een redelijk 
aantal belangstellenden welkom heten. 
Onder de aanwezigen waren ook leden van 
de voetbalverenigingen Vorden en VIOD 
uit Doetinchem. 

 De presentatie werd verzorgd door Luuk 
Berends, directeur/eigenaar van Qubus 
BV en projectleider Mario Hofman. Het 
bedrijf is dit jaar opgericht en gevestigd 
in Apeldoorn. De aanwezigen kregen veel 
informatie over het spelervervolgsysteem 
Talento, waar Pax vanaf het volgend sei-
zoen binnen de gehele vereniging (zowel 
jeugd als senioren) mee gaat werken. 

WAT IS TALENTO?
Talento is een spelervervolgsysteem dat 
zicht richt op teamorganisatie en talent-
ontwikkeling binnen de amateurvoetbal-
verenigingen. Het wordt gebruikt voor 
zowel bij de jeugdafdeling als bij senioren. 
“Maar het systeem wordt nu nog het meest 
gebruikt bij de jeugdafdeling. Het gaat er 
vooral om de ontwikkeling van een speler 
in kaart te brengen en in kaart te houden”, 
legt Luuk Berends uit. 
Vanavond ging het vooral om de jeugd. 
Maar het systeem is duidelijk ook bedoeld 
voor senioren, werd later duidelijk. Senio-
renspelers worden ook beoordeeld en ma-
ken een ontwikkeling door. En ook daar 

heb je wedstrijdvoorbereiding, wedstrijd-
statistieken en trainingen die je wilt doen. 

VOOR WIE IS HET VERVOLGSY-
STEEM BEDOELD?
Er wordt veel software ontwikkeld voor 
Betaald Voetbal Organisaties (BVO). Maar 
eenvoudige praktische hulpmiddelen voor 
trainers, leiders en technisch kader van 
amateurverenigingen is er weinig. “En dat 
is waar we op mikken en in de volle breed-
te. Daarmee kan een trainer zijn eigen do-
cumenten verwijderen, eigen informatie 
over trainingen vastleggen en bijhouden 
en hij kan de ontwikkeling van een speler 
bijhouden”, zegt Berends. Volgens Berends 
moet dat dan clubbreed, zodat je gezamen-
lijk met dezelfde informatie werkt, infor-
matie met elkaar deelt en op die manier 
ondersteun je optimaal de jeugdopleiding 
en seniorenteams. 

WAT ZIJN DE VOORDELEN MET 
TALENTO?
Volgens Berends is dat ten opzichte van 
concurrerende pakketten, dat Talento 
veel gebruiksvriendelijker en eenvoudi-
ger is. Het systeem is ontwikkeld door en 
voor trainers en is daarmee echt praktijk 
gericht. Het past gewoon bij de vaardighe-
den van iemand die dat in het dagelijkse 
praktijk doet als amateurtrainer, leider en 
technisch kader. Daar mikt de Talento op. 

Niets meer, en niets minder en dat is hun 
kracht. Daarom zijn de trainers erg en-
thousiast over het systeem. “En als vereni-
ging moeten ze het spelervervolgsysteem 
gebruiken, simpelweg om met z’n allen 
over hetzelfde te praten en daarmee zo 
optimaal mogelijk ondersteuning voor het 
technisch kader te creëren. De opleiding 
van de spelers staat voorop. Om optimaal 
te faciliteren heb je gewoon eenvoudige 
hulpmiddelen zoals Talento nodig”, weet 
hij. “Als iedereen het op zijn eigen manier 
doet, ontstaat er geen uniformiteit binnen 
de vereniging en je kunt geen informatie 
met elkaar delen. Dat betekent, dat het ni-
vo van opleiden dan gewoon lager wordt”, 
weet hij uit ervaring.

HOE WORDT ZO’N PAKKET 
GEBRUIKT?
Een spelervervolgsysteem wordt in de 
praktijk heel verschillend gebruikt. Veel 
verenigingen beginnen met selectieteams. 
Dat hoeft helemaal niet, maar het is wel een 
natuurlijke manier om te starten. “Omdat 
daar het beoordelen van spelers het meest 
centraal staat”. Het wordt heel variërend 
gebruikt. Sommige verenigingen gebrui-
ken het alleen maar bij selectieteams. Veel 
verenigingen met veel teams kiezen voor 
een beperk gebruik bij recreatieve teams. 
Daarbij wordt vooral de wedstrijdmodule 
en de teamorganisatie heel nadrukkelijk 
gebruikt en het beoordelen van spelers is 
dan minder. Je kunt het in de volle breedte 
van de vereniging inzetten”. 

MODULES
Uiteindelijk zijn er vijf modules in ge-
bruik:
1. Teamorganisatie. Dat gaat onder meer 
over communicatie, telefoon, mailadres-
sen en pasfoto.
2. Spelersportfolio. Daarbij staat voetbal-
ontwikkeling van een speler centraal met 
beoordelingsformulier en persoonlijk ont-
wikkelingsplan.
3. De wedstrijdmodule. Gedeelte met voor-
bereiding in de vorm van historie terug 
kijken naar de wedstrijd tegen dezelfde 
tegenstander en uiteraard de opstelling en 
wedstrijdbespreking. Ook is er ruimte om 
na de wedstrijd de statistieken en de wed-
strijdenanalyse te verwerken. 
4. Trainingen. De trainingen met voorbe-
reiding, planning, oefenstof gekoppeld aan 
de training en een absentie registratie. 
5. Statistieken. Dus alles wat je eigenlijk 
aan informatie vastlegt. Het geeft allemaal 
een duidelijk overzicht en leidt tot statis-
tieken. “En daar is iedere trainer gek op 
en ook door iedere trainer gebruikt”, weet 
Berends. “Ook is het systeem goed te ge-
bruiken voor scoutinggegevens”. 
 Zo’n 95 voetbalclubs maken gebruik van 
het vervolgsysteem Talento. 

Daarnaast zijn er 350 individuele trainers 
die er gebruik van maken. Talento (Qbus 
BV) is een relatief nieuw bedrijf voor clubs. 
Om Talento betaalbaar te houden is Talen-
to goedkoop. Luuk Berends: “Dat betekent 
wel dat je veel gebruikers nodig hebt om 
als bedrijf een ontwikkeling door te kun-
nen maken. We hopen dan ook op veel 

deelname van clubs. Dat is een beetje de
strategie die wij hanteren”. 

PAX EN TALENTO
In het voorjaar 2012 gaat Pax Talento ver-
der uitwerken, zodat de Hengelose voetbal-
club het in begin van het nieuwe seizoen
(september) alles operationeel heeft en alle
teams ermee kunnen werken. Jeugdvoor-
zitter Rick Hulshof ziet veel voordelen met
het spelervervolgsysteem. “Straks hebben
we alle informatie over spelers en teams
in één databases. Het gaat dan onder meer
over spelergegevens, teamgegevens, be-
perkte medische gegevens, maar ook dat 
die gegevens behouden blijven voor de ver-
eniging. Als een trainer weg gaat blijven 
die gegevens bij Pax”, gaat Hulshof verder.
“De nieuwe trainer kan dan met die gege-
vens verder. Ook bouwen we er een stuk
historie mee op, zodat we in de toekomst
kunnen zien hoe een speler in het verle-
den heeft gefunctioneerd”. 
Op de presentatieavond in het clubhuis 
werd alleen gepraat om het systeem in te
voeren bij de jeugd. Hulshof zegt, dat dit
zeker niet de bedoeling is en het bestemd
is voor de volledige vereniging. “Dat is dus
vanaf de F7 tot en met het eerste elftal.
Maar bij Pax is de jeugd de grootste afde-
ling, daarom ging het daar het meeste over.
De selectieteams 1, 2 en 3 gaan er ook mee
werken. We hopen dat ook de overige se-
niorenteams mee gaan werken. Eigenlijk
zou ieder team ermee aan de slag moeten
gaan”. Hulshof vond het een nuttige en
heldere presentatie. “Ik had alleen op een
grotere opkomst verwacht. Jammer!”.

Pax gaat in het nieuwe seizoen ‘Talento’ invoeren

Spelervervolgsysteem voor de hele vereniging
Hengelo - Wat is het spelervervolgsysteem Talento. Voor wie is het 
bedoeld, wat zijn de voordelen en de toepassingsmogelijkheden. Daar 
ging het om op de presentatieavond die onlangs werd gehouden voor 
het (technisch) kader in de kantine van voetbalvereniging Pax.
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Zondag 26 februari speelden invaller 
Bert Wisselink, Adriaan Beulenkamp, 
Marja Koert en Sylvia Breukink een 
bonuswedstrijd: ze mochten met 8-0 
verliezen en waren dan nog steeds 
kampioen. Mooier kon het niet. Ui-
teraard wilde het team laten zien 
dat zij kampioenswaardig is en zij 
hoopten dus deze laatste wedstrijd 
ook met winst af te sluiten. Rianto 2 
uit Zutphen was de tegenstander en 
zij hadden gezien dat ze nog als 3e 
uit de bus konden komen. Met een 
gelijkspel was dat voor hen te realise-

ren. Er werd dus aan weerskanten bij 
voorbaat niets cadeau gedaan. Voor 
Steenderen is het vette pech dat hun 
eerste heer, André Saalmink, door 
griep geveld niet mee kon spelen. Ui-
teraard was hij wel van de partij om 
zijn team aan te moedigen en wed-
strijden te tellen. Na 8 partijen, waar-
bij 4 partijen in 3 sets werden beslist, 
viel de verdiende winst aan de kant 
van Rianto. Het waren mooie, spor-
tieve partijen dus was de vreugde er 
voor Steenderen niet minder om. Zij 
zijn kampioen! In het sportcafé werd 

het team na afloop ontvangen met 
een glaasje bubbles, aangeboden door 
Ernst Jan en Ineke, de kantinebeheer-
ders. Waarna ze letterlijk en figuur-
lijk in de bloemetjes werden gezet: 
van het bestuur ontvangen de dames 
een mooie bos bloemen en de heren 
een heerlijk bierpakketje, van het 
eerste team krijgen ze een bijzonder 
mooie roos en van de tegenstander 
Rianto ook nog eens een bos tulpen, 
wat een sportieve geste! Het past he-
lemaal in de toon van deze dag. 
Benieuwd of dit team het volgend jaar 
waarmaakt in de 3e klasse? Houd de 
clubsite www.bcsteenderen.nl in de 
gaten, daar is meer informatie over 
badmintonclub Steenderen te vin-
den.

Badmintonclub Steenderen

Team 2 kampioen in de 4e klasse

Steenderen - Toen afgelopen week concurrent Rijnwaarden de laat-
ste standen van hun wedstrijden ingevoerd hadden, werd voor het 2e 
team van badmintonclub Steenderen duidelijk dat ze kampioen zijn 
in de 4e klasse afdeling 7 van de regiocompetitie.

De trotse kampioenen (v.l.n.r.) Sylvia Breukink, Marja Koert, André Saalmink en Adriaan Beulenkamp.

Galerie De Burgerij doet mee met 
schilderijen van Birgit Pedersen en 
keramiek van Gea Hosper. Bij galerie 
Amare zijn prachtige olieverf land- 
en zeeschappen te bewonderen van 
schilder en dichter Dick van Wel-
zen, naast porselein van Elma Neven 
en in de tuin mergelstenen beelden 
van Anneliese Melens. Atelier Henk 
Eggersman toont handgemaakte sie-
raden in goud en zilver en bronzen 
beelden uit eigen atelier. In de foyer 
van TOM hangt werk van Josée van 
der Staak. 
Tussen 10.00 uur en 12.00 uur staat 
in de workshop ‘à la Mondriaan’ de 
gulden snede centraal, zoals Mondri-
aan die in zijn schilderwerk toepaste. 
Het wordt dus passen en meten bij 
atelier Amare, en - zoals bij ‘De Stijl’ 
gebruikelijk - werken met de primai-
re kleuren. 
Er gebeurt echter meer; Josée van der 
Staak die de workshop geeft, gebruikt 

de term ‘creatieve bewustwording’
voor haar bijeenkomsten. Eerdere
workshops van ‘VrijdaguitdeKunst’
waren gewijd aan van Gogh en Picas-
so. Bij Picasso ging het om het com-
bineren van collagetechniek en schil-
deren (zie de foto om een indruk van
het werk te krijgen). Er wordt contact
gemaakt met het origineel, waarna
dat wordt weggelegd. Wat men zich
nog herinnert, wordt weergegeven
op papier. Verrassend is het resultaat
wanneer het origineel er weer naast
wordt gelegd. De vertaling geeft het
inzicht en maakt het werk compleet. 

In april is Kandinsky aan de beurt
met een uitgebreidere workshop van
drie uur lang. Het programma van de
gehele dag kan men inzien en down-
loaden op de webstek: www.vrijdag-
uitdekunst.nl. Zie ook www.tom-
vorden.nl. Tevens voor reserveringen
van het theater.

Workshops bij ‘Vrijdag uit 
de Kunst’

Vorden - Zoals wellicht bekend, kan men op elke 1e vrijdag van de
maand in Vorden kunst beleven in TOM (Theater Onder de Molen). 
Daar speelt ‘s avonds een literair getint programma; deze keer licht-
voetig muziektheater met diepgang van het gezelschap ‘Thea Vox’. De
dag begint met een workshop ‘à la Mondriaan’ bij atelier Amare.

Hij vertelt die verhalen met foto’s, 
filmpjes en teksten op www.contact.
nl. De website waar al het nieuws uit 
het verspreidingsgebied van de Elna, 
Groenlose Gids en de vijf Contact-edi-
ties dagelijks op te vinden is. 
De nieuwsconsument vraagt anno 
2012 om snelle berichtgeving en 

Contact.nl is daar het antwoord op. U 
hoeft nu niet meer te wachten tot de 
dag dat de krant in de bus ligt om op 
de hoogte te zijn van al het regionale 
en lokale nieuws.  Vaak is na een eve-
nement dezelfde dag al  een artikel 
op de site te vinden. 
Onze webreporter heeft u nodig om 

de website tot een succes brengen. 
Uw tips zullen worden uitgewerkt tot 
mooie nieuwsberichten, reportages 
en interviews op Contact.nl. Bent u 
minder digitaal ingesteld? Dat is geen 
probleem: we plaatsen al het nieuws 
ook in de krant. Gerwin Nijkamp is 
bereikbaar via het e-mailadres webre-
porter@contact.nl.
Op www.contact.nl/socialmedia vindt 
u de twitteraccounts, facebookpagina 
en het youtubekanaal van uw week-
blad. Door ze te volgen komt al het 
nieuws nog sneller naar u toe.

Webreporter met opvallende 
auto op zoek naar nieuws

Regio – Met een opvallende Renault Twingo van autobedrijf Herwers 
uit Hengelo raast webreporter Gerwin Nijkamp door de regio. Sinds 1 
januari is hij in dienst bij Weevers Grafimedia om dagelijks op zoek te 
gaan naar nieuws en mensen met een mooi, ontroerend of anderszins 
bijzonder verhaal.

Al vele jaren winnen de bekende 
kinderboekenschrijvers zoals Paul 
van Loon, Francine Oomen, Jacques 
Vriens of Geronimo Stilton de prijs 
van de Nederlandse Kinderjury. Zij 
staan al jaren met hun boeken op de 
tiplijst, maar nu is ook Achterhoeker 
Fred Diks op die lijst terechtgekomen. 
Aangezien er duizenden boeken in 
2011 zijn verschenen komt de Neder-
landse Kinderjury met een tiplijst. In 
de categorie van 6 t/m 9 jaar en van 
10 t/m 12 jaar staan 25 boeken op 
die lijst. Het is voor de kinderen een 
goede leidraad om een goede keuze 
te kunnen maken. Veel boekhandels 
en bibliotheken hebben de meest ont-
roerende, grappige, mooie, hilarische 
en spannende boeken van 2011 door-
gegeven aan de Nederlandse Kinder-
jury, die er vervolgens een tiplijst van 
maakte.
De Hengelose schrijver Fred Diks 
vindt de nominatie op de tiplijst een 
grote erkenning voor Koen Kampioen 
en hemzelf. “Het is echt heel bijzon-
der om op die tiplijst te komen. Ik 
wist door de goede boekenverkoop 
al wel dat er heel veel fans van mijn 
boeken zijn, maar getipt worden is 
toch wel heel speciaal. Dat overkomt 
lang niet elke kinderboekenschrijver. 
Voor mij is dat een hoogtepunt.”
Er is een speciale kindersenaat sa-
mengesteld met een vertegenwoor-

diger uit alle provincies. Die senaat
gaat de tien boeken waarop de mees-
te stemmen zijn uitgebracht, en dus
genomineerd worden, lezen. Die se-
naat beslist dan wie de prijs van de
Nederlandse Kinderjury uiteindelijk 
gaat winnen. De uitslag wordt in juni
2012 bekendgemaakt.
Fred Diks maakt zich geen illusies
over de te winnen prijs. “De senaat
bestaat voor het merendeel uit meis-
jes. Zij houden vaak van paarden en
pubergedoe en zullen waarschijnlijk
niet op een voetbalboek stemmen.
Maar dat maakt me niets uit. Het zou
al fantastisch zijn om op de lijst van
de tien genomineerde boeken terecht
te komen, want dat betekent dat er
dan veel stemmen op mijn boek zijn
uitgebracht. Het kan wel een groot 
voordeel zijn dat de Koen Kampioen
tv-serie uitgezonden wordt tijdens de
stemperiode. Als alle fans van Koen 
Kampioen dan hun stem uitbrengen
op mijn boek ben ik al dik tevre-
den. Ook mijn uitgever Kluitman uit
Alkmaar wil ondermeer via Hyves
de kinderen oproepen om op ‘Koen
Kampioen gaat internationaal’ te
stemmen. Ik ben genomineerd voor
de categorie 10 t/m 12 jaar, maar ook
kinderen die jonger of ouder zijn mo-
gen stemmen.”
Voor meer info zie www.freddiks.nl
of www.kinderjury.nl

‘Koen Kampioen gaat internationaal’

Op tiplijst Nederlandse 
Kinderjury
Hengelo - De Nederlandse Kinderjury gaat op woensdag 29 februari 
van start en duurt tot en met 11 mei 2012. Alle kinderen mogen in
die periode gaan stemmen op hun favoriete boek dat in 2011 is ver-
schenen.
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Ooit maakte Kappie van een radiogids 
een trompet en speelde daarop me-
lodieën van hits uit zijn kinderjaren. 
Zijn muzikale voorkeur was al snel 
vrij duidelijk, Nederlandstalig en nog 
wat jaren later de Duitstalige muziek. 
Zijn papieren trompet verving hij 
door potten en deksel om uiteinde-
lijk als drummer, zanger te eindigen 

in diverse Twentse bands en duo’s. 
Afgelopen jaar begon hij als solozan-
ger met de voorbereidingen van een 
Duitstalige CD met schlagers. Kappie 
heeft de veertien nummers op de CD 
zorgvuldig uitgekozen samen met de 
bekende musicus Henk Bernhardt uit 
Hengelo. En hij heeft ook alle instru-
menten op de CD voor zijn rekening 

genomen. Naast Henk Bernhardt 
heeft de Goorse Anne Visser een be-
langrijke inbreng gehad door op su-
blieme wijze een deel van het studio-
koor voor haar rekening te nemen. 

Tevens heeft de bekende Drentse zan-
geres Silvia Swart haar medewerking 
verleend door samen met Kappie 
een gevoelig duet op te nemen. Het 
Frühschoppen begint om 11.30 uur, 
zaal open 10.30 uur. Kaarten zijn te 
bestellen bij De Keizerskroon, tel. 
(0573) 451416 of via het e-mailadres 
vrienden@bargkapel.nl.

In zaal De Keizerskroon in Ruurlo

Frühschoppen Bargkapel met 
schlagerzanger Kappie

Ruurlo - Het jaarlijkse Frühschoppen door de Bargkapel in Ruurlo 
vindt dit jaar op zondag 11 maart in zaal De Keizerskroon plaats. 
Naast het gebruikelijke optreden van de Bargkapel met Egerländer, 
Tsjechische en andere blaasmuziek, staat dit jaar ook een optreden 
gepland van schlagerzanger Kappie (Dinand Leferink) uit Markelo.

De Bargkapel in de Ruurlose Agneta molen.

Leen Moraal is specialist op het gebied 
van bomen en insecten. In de lezing 
gaat de heer Moraal in op het belang 
van bomen als voedselbron voor in-
secten. Op bomen leven veel meer in-
secten dan op welke andere plant dan 
ook. Dit heeft te maken met de zeer 
gevarieerde ”voedingsbodem”die bo-
men nu eenmaal bieden. De vorm 
van de bomen, zijn grootte en struc-
tuur leveren veel verschillende voed-
selplekken op. Met name de zomereik 
is een bron van leven want hij is een 

voedselbron voor totaal 450 insecten-
soorten. Bomen staan lange tijd op
dezelfde plek, waardoor ze een vaste
en vertrouwde omgeving zijn voor
insecten.
Wat maakt voor insecten het ver-
schil als het gaat om inheemse en
uitheemse bomen en planten? Welke
risico’s gaan daarmee gepaard? Denk
aan insectenplagen en hun effecten 
op de vitaliteit van de boom.
Wat is het belang van dood hout en
welke gevolgen heeft de klimaat-
verandering op bomen en insecten?
Onderwerpen die als een rode draad
door “Bomen als bron van insecten-
leven “lopen.

Iedereen is van harte welkom. Zie
ook voor de aankondiging het con-
tactje elders in de krant.

”Bomen als bron van insectenleven”

Vereniging Bomenbelang 
organiseert lezing
Vorden - Op donderdag 8 maart 
20.00 uur houdt Leen Moraal, 
ecoloog bij onderzoeksinstituut 
Alterra in Wageningen in zaal 
Bakker te Vorden een openbare 
lezing met als thema: ”Bomen als 
bron van insectenleven”.

Op voorspraak van Indië veteraan  
J. Groot Roessink heeft het Achter-
hoeks Museum 40-45 opnieuw het 
museumcafé als ontmoetingsplek 
aangeboden. Na de eerste editie heb-
ben zich al meerdere nieuwe vetera-

nen aangemeld variërend van Indië
veteranen via Korea en Nieuw Guinea
tot en met Unifil veteranen uit de ja-
ren ’90. Het veteranencafé Bronck-
horst is op dinsdag 6 maart dus op-
nieuw de ontmoetingsplek voor vete-
ranen van alle lichtingen.

Veteranen zijn van harte welkom tus-
sen 14.00 tot 17.00 uur in het Ach-
terhoeks Museum 1940-1945 aan de
Marktstraat 6 in Hengelo Gld. 
www.museum40-45.com

Veteranencafé Bronckhorst 
op 6 maart
Hengelo - Na een geslaagde aftrap 
in 2011 is er nu na een kleine 
winterslaap weer opnieuw gele-
genheid voor alle veteranen om 
samen te komen in de gemeente 
Bronckhorst.

MoonYard biedt een lekkere pittige 
‘Americana Soup’, gevuld met Folk, 
Rock & Roll, Rock en Singer Song-
writer, Country en Blues invloeden 
van bands als The Band, Bob Dylan 
en Tom Petty. Om dat te bereiken 
speelt de pedal steel guitar van Ellio 
Martina een belangrijke rol smaken, 
terwijl Henk Buiting er op Hammond 
met leslie de juiste sfeer aan toevoegt. 

De enthousiaste gitarist/zanger Stef 
Woestenenk bezit een heerlijk blues-
gevoel in z’n stem en heeft, ondanks 
zijn nog jonge leeftijd, een ‘sixties 
feeling’. Het geheel wordt ‘right out 
of the heart’ in cadans gehouden met 
een strak ritme tandem, bestaande 
uit Hans Hoog Stoevenbelt op bass en 
Gerton Eijkelkamp op drums. 

MoonYard speelt eigen werk en co-
vert eigenwijs.
U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website 
Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het 
programma willen komen spelen, 
kunnen mailen naar live@ideaal.org 
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org 
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

MoonYard bij LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Woensdagavond 7 maart speelt de band ‘MoonYard’ tussen 
20.00 en 22.00 uurlive in het radioprogrammalive@ideaal.org, dat 
vanuit café ‘de Mallemolen’ in Zelhem wordt uitgezonden.

Bijzonder om te zien zijn de nieuwe 
miniaturen van WildlifeArt Kunst-
schilder Cees Roorda. De serie minia-
turen zijn door Cees voor het komen-
de seizoen ingehangen op De Witte 
Hemel. De Witte Hemel Agenda: 4 
maart Vrije Openstelling Galerie van 
11-16 uur; 25 maart ‘schilderkring 
de Witte Hemel’; 1 april ‘haren en 
veren’; 15 april ‘het paard’; 22 april 
‘haren en veren’; 29 april ‘schilder-
kring De Witte Hemel’; 6 mei ‘teke-
nen, deel 2’; 27 mei ‘schilderkring De 
Witte Hemel’; 3 juni ‘haren en veren’ 
en ‘de ijsvogel’; 10 juni ‘inspiratiedag’ 

van 10-17 uur, excursie Kroller Mol-
ler natuurimpressie met landlunch;
24 juni ‘schilderkring De Witte He-
mel’; 1 juli Vrije Openstelling Galerie
van 11-16 uur; 5 augustus Vrije Open-
stelling Galerie van 11-16 uur. 
Galerie De Witte Hemel, Wittehemel-
weg 23, 6996 AX Drempt, is te bezoe-
ken op afspraak. 

Bij interesse hiervoor graag bellen 
naar (06) 22385230 of e-mailen naar
withemel@xs4all.nl. Voor informatie
en opgave zie ook de website: 
www.atelierdewittehemel.nl.

Galerie De Witte Hemel

Drempt - Galerie De Witte Hemel opent op zijn deuren op de eerste
zondag van de maand. Deze Vrije Openstelling is voor de eerste keer
aanstaande 4 maart van 11.00 tot 16.00 uur. Overige zondagen zijn 
workshops en andere activiteiten ingepland.

Miniatuurtjes van WildlifeArt Kunstschilder Cees Roorda.
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De Heren B1 speelden in Lochem 
een uitwedstrijd tegen Avanti B1 in 
Sporthal De Beemd. De Hengelose 
heren gingen aanvankelijk prima 
van start. Helaas konden zij maar 
een aantal doelpogingen verzilveren. 

Hoewel ook de Lochemse heren niet 
alle kansen kregen, maakten zij toch 
de meeste doelpunten. Quintus ver-
zilverde twee doelpogingen en ook bij 
de beide strafworpen werden punten 
bijgeteld. Uitslag 17-4. 

Zondag 4 maart worden vier van de 
zes wedstrijden in Sporthal De Kamp 
in Hengelo Gld. gespeeld. Om 13.00 
uur bijt Quintus D2 het spits af tegen 
OBW D2, 13.45 uur speelt Quintus 
C2 tegen Huissen HV C3, 14.30 uur 
volgen de Dames Senioren Quintus 1 
tegen DSC 2 en tot slot komen de He-
ren A1-Jeugd in actie in de wedstrijd 
tegen Reehorst A1.

Kort nieuws van handbalvereniging 
SV Quintus

Hengelo - Zaterdag 26 februari speelden alleen de Heren B een com-
petitiewedstrijd. Helaas konden geen winstpunten worden bijgeschre-
ven. Aankomende zondag 4 maart komen zes teams in actie.

In Lochem speelde Avanti B1 tegen Quintus B1.

Erwin verloor met name in de eerste 
proef (15 seconden) en de zesde proef 
(36 seconden) veel terrein. De tiende 
proef schreef de VAMC coureur op 
zijn naam. Erwin Plekkenpol: ‘De 
afgelopen dagen voorafgaande aan 
de enduro, ben ik ziek geweest, dus 
geen ideale voorbereiding. Tijdens 
de wedstrijd vielen er in de ‘xtreme‘ 

helaas twee rijders voor mij in de 
stenenpartij, waardoor ik ook over 
de kop sloeg, met als gevolg een gat 
in de deksel van de koppeling. Daar-
door verloor ik tijdens de zesde proef 
die 36 seconden’, zo sprak hij. De 
eindstand in Eindhoven: 1 Amel Ad-
vocaat, 2 Erwin Plekkenpol, 3 Mark 
Risse. De tussenstand na twee wed-

strijden: 1 Amel Advocaat 60 pun-
ten, 2 Erwin Plekkenpol 54, 3 Bjorn 
Schreyer 46 punten. In de Klasse E 1 
eindigde Bas Klein Haneveld op de 4e 
plaats. Fabien Planet werd winnaar 
in Eindhoven, hij was in alle proeven 
de snelste. Stand tussenklassement: 1 
Lucas Dolfing 54 punten, 2 Bas Klein 
Haneveld 53, 3 Ismo ten Velde 46 
punten. Het clubteam van VAMC De 
Graafschaprijders won de wedstrijd 
in Eindhoven en prijkt in het tussen-
klassement ook op de eerste plaats.

Tweede plaats Erwin Plekkenpol 
in Eindhoven

Vorden - Erwin Plekkenpol is zaterdag tijdens de tweede enduro-wed-
strijd in 2012, achter Amel Advocaat, tweede geworden. Advocaat was 
in vrijwel alle proeven de snelste.

Erwin Plekkenpol in actie in Eindhoven foto Henk Teerink

De vrijwilliger bezoekt het gezin een 
dagdeel per week. Elk gezin komt in 
aanmerking, ongeacht inkomen, na-
tionaliteit, geloof of gezinssamenstel-
ling. Een vrijwilliger kan veel tijd en 
aandacht geven op basis van gelijk-
waardigheid. In overleg met de co-
ordinator wordt bepaald hoe de laag-

drempelige ondersteuning eruit gaat
zien. De ondersteuning is gratis. Aan
vrijwilligers worden geen specifieke
opleidingseisen gesteld. Eind maart 
start er weer een cursus voor nieuwe
vrijwilligers. Ook na de cursus wor-
den de vrijwilligers begeleid door een
professionele coördinator. 
Home-Start heeft een samenwer-
kingsverband met Yunio jeugdge-
zondheidszorg. Home-Start onder-
steunt gezinnen in een groot deel
van het werkgebied van Yunio in
Oost-Gelderland.
Voor informatie of aanmelding als
vrijwilliger, maar ook als gezinnen 
ondersteuning willen, kan men con-
tact opnemen met de coördinatoren
van Home-Start Achterhoek, Lo-
chem: Will Schippers, telefoon 06-
22976506, e-mail t.staffhorst@yunio.
nl Patty Polman, tel: 06-20958457,
e-mail p.polman@yunio.nl, of via Yu-
nio 0900-98 64, e-mail info@yunio.nl,
www.yunio.nl.

Yunio zoekt vrijwilligers 
voor Home-Start
Uitdagend en inspirerend vrijwil-
ligerswerk doen? Iets voor jonge 
ouders betekenen en zelf verder 
groeien? Dan is Home-Start het 
project! Yunio zoekt vrijwilligers 
voor jonge gezinnen die behoefte 
hebben aan een steuntje in de 
rug. Soms gaat het niet zo goed 
in een gezin. Dan kan het een op-
luchting zijn als iemand tijd en 
aandacht heeft om te luisteren, 
of een handje te helpen bij het 
oplossen van praktische zaken. 
In zo’n situatie kan een vrijwil-
liger van Home-Start uitkomst 
bieden.

Op zes dinsdagavonden een half uur-
tje stilte, muziek, bezinning en gebed. 
Even stil staan midden in een drukke 
werkweek, tijd vinden voor levensvra-
gen, je laten raken door woorden uit 
de Bijbel of een lied van Taizé. De tijd 
vóór Pasen is vanouds de periode van 
bezinning en vanuit bezinning kun 
je komen tot hernieuwde solidariteit 
met mensen die het moeilijk hebben, 
met wie lijden of leven in armoede. 
We gedenken immers de weg van Je-
zus van Nazareth die zich vereenzel-

vigde met ‘de minsten’ in de wereld.
Dit jaar doen we dat aan de hand
van een zogeheten ‘hongerdoek’, een
groot en kleurrijk kleed met diverse
afbeeldingen, geschilderd door een
Indiase kunstenares. Zo volgen we
verhalen van Bijbelse vrouwen, zij
wijzen ons de weg in geloof en vol-
harding.
De vespers worden georganiseerd 
namens de gezamenlijke kerken van
Hengelo en verzorgd door vele vrijwil-
ligers. Alle belangstellenden zijn van
harte uitgenodigd op de dinsdagavon-
den 28 februari, 6, 13, 20, 27 maart
en 3 april om 19.30 uur in het kerkje
aan de Banninkstraat. Informatie:
Aleida Blanken, tel. 0575-461224; 
amh.blanken@hetnet.nl

Oecumenische Vespers in 
de 40 dagen tijd 2012
Hengelo - Traditiegetrouw wor-
den in het kerkje aan de Ban-
ninkstraat oecumenische vespers 
georganiseerd gedurende de Vas-
ten- of Veertig dagen tijd.

Een BURN Workout® duurt 50 minu-
ten en bestaat uit:

van je hart- en longconditie
-

tuurlijke korset van buik-, rug- en 
heupspieren te versterken

-
gen voor je benen & billen 

-
gen voor je bovenlichaam

-
feningen

Afwisseling voor het beste resultaat. 
Ieder kwartaal is er een nieuwe BURN 
Workout® met nieuwe oefeningen, 
nieuwe opzwepende muziek en een 
totaal andere volgorde van de leson-
derdelen. Door iedere kwartaal de 
boel even flink door elkaar te gooien 
wordt je lichaam opnieuw verrast en 
geprikkeld. Deze zogenaamde ‘over-
load’ is precies wat je nodig hebt voor 
progressie en dus resultaat! BURN® 
met een extra dimensie. 
Tijdens de BURN Workout® kun je ge-
bruik maken van de extra tool XCO. 
Deze twee aluminium buisjes gevuld 
met grit, zorgen ervoor dat je tijdens 
de BURN Workout® aanzienlijk meer 
kilocalorieën verbrandt dan wanneer 
je zonder deze buizen zou trainen. 
Zelfs gevorderde sporters zullen ver-
baasd zijn hoe intensief de oefenin-
gen met XCO’s zijn. 

Wetenschappelijk onderzoek toont 
aan dat trainen met deze XCO’s zorgt 
voor o.a.:

-
spieren

veen betere lichaamshouding
veen mooi, strak lichaam

Kortom: het gebruik van XCO’s maakt
de workout nóg effectiever! 
Voor wie is de BURN Workout® ge-
schikt? Van beginnende sporter tot 
gevorderde atleet: BURN® is een ge-
weldige workout voor iedereen die
effectief en no-nonsense wil trainen.
BURN®-gecertificeerde instructeurs
bezitten de kennis en vaardigheid om
de lesonderdelen en oefeningen aan
te passen aan ieder niveau: eenvou-
dige variaties voor beginners of juist
uitdagende, moeilijke variaties voor
gevorderden. 

Wil jij:
 optimaal kilocalorieën verbran-
den?
 conditioneel maar ook spierverste-
vigend werken in één workout?
 effectief je buik, billen en benen
shapen?
 je core (buik-, rug-, en heupspieren)
strak en sterk maken?
 nu écht het lichaam waar je van
droomt in de spiegel zien? 

Then it’s time to BURN®! 

Wil jij ook meedoen met Burn? Kijk
voor de lestijden op www.aerofitt.nl
Het is noodzakelijk te reserveren, ook
dit kan via www.aerofitt.nl Wanneer
je nog geen lid bent bij sportcentrum
AeroFitt kan je gebruik maken van 
een gratis proefles! 

Voor meer informatie 0575465001 of
mail info@aerofitt.nl

Nieuw bij sportcentrum AeroFitt
Hengelo - Vanaf maart start AeroFitt met een nieuw programma:
BURN! Burn is de ultieme workout voor de Body U Really Need. Een
toegankelijke, effectieve en vooral motiverende groepsles waarbij je 
werkt aan alle facetten voor een fit, strak en mooi lichaam: cardio,
spierverstevigende oefeningen én core-training. De naam zegt het al,
BURN® is de workout waarmee je optimaal kilocalorieën verbrandt en
je hele lichaam in shape brengt!
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afd. Dialect

Wat is: A. Raann: Eigenaardige vent, zonderling;
  “Dat is mi’j ne raann kwiebes 

 B. Kwiebes: Grappenmaker;
  “Jan dat is nog ne raann kwiebes”.

 C. Reppelen: 
  1. (in bomen) Klimmen en klauteren;
   “Nuste zeuken, in de beume reppelen en eiere oethalen,
   dat dee’w nao schole in ‘t veurjoor.
  2: (Gezegd van bepaalde dieren) Paringsgedrag vertonen
   door een ander dier van achteren te bespringen;
   “Mo’j de hazen ‘s zeen reppelen in de weide bi’j Diekat.”

Antwoorden
We’j nog van too?

Als u zorgt voor uw partner, (schoon)
ouder, broer/zus, kind of iemand uit 
de directe omgeving met een chro-
nisch ziekte, een beperking, of an-
derszins hulpbehoevend, dan bent 
u mantelzorger. U wilt graag de last 
van de ziekte of beperking van uw 
dierbare verlichten door zaken uit 
handen te nemen of dingen te re-
gelen. Dat kan voor kortere tijd een 
grote hulp zijn, maar op de langere 
termijn kan dit een probleem vor-
men. De ander raakt aan deze hulp 
gewend, op langere termijn kan dit 
zwaar worden voor de mantelzorger. 
Deze vraag om hulp en aandacht kan 
worden ervaren als claimend gedrag, 

en overbelasting van de mantelzorger
ligt op de loer. In deze themabijeen-
komst wordt inzicht gegeven in het
ontstaan van claimend gedrag en de
gevolgen ervan. Daarnaast krijgt u 
handige tips en manieren aangereikt
die direct toepasbaar zijn in het om-
gaan met claimend gedrag.

Ook is er gelegenheid om lotgenoten 
te ontmoeten en ervaringen of infor-
matie uit te wisselen. De bijeenkomst
begint om 13.30 uur en duurt tot onge-
veer 16.00 uur. Wel dient u zich hier-
voor op te geven, dit kan tot 6 maart
a.s. door te bellen naar VIT Oost-Gel-
derland (0573) 43 84 00 of te mailen
naar info@vitoost-gelderland.nl

De bijeenkomst wordt gehouden in
De Bongerd, de Bongerd 1, 7221 CR
Steenderen en is een initiatief van 
de VIT Oost-Gelderland. Voor meer
informatie bel VIT Oost-Gelderland 
(0573) 43 84 00 of kijk op 
www.vitoostgelderland.nl.

Themabijeenkomst over 
claimend gedrag
Regio - Op 13 maart a.s. worden 
mantelzorgers uit de gemeente 
Bronckhorst geïnformeerd over 
hoe om te gaan met claimend 
gedrag. De bijeenkomst wordt 
van 13.30 -16.00 uur gehouden in 
De Bongerd aan de Bongerd 1 in 
Steenderen.

De Engelse britrockband Kaiser 
Chiefs is headliner op de zaterdag. 
Het vijftal stond wereldwijd in de 
hitlijsten met nummers als ‘I predict 
a riot’, ‘Ruby’ en Oh my God’. The 
Answer komt uit Noord-Ierland en 
maakt hardrock in de stijl van Led 
Zeppelin, Deep Purple en AC/DC. Bij 
laatstgenoemde band stonden de 
Noord-Ieren in het voorprogramma 
tijdens de wereldtoer. Ook oer-zwarte 
crosser Bennie Jolink is dit jaar weer 
present met zijn band Normaal. Ver-
der werd de komst van North Missis-
sippi Allstars, Automatic Sam en Boo 
Boo Davis bekendgemaakt. Band die 

eerder al werden gepresenteerd: Wit-
hin Temptation, DeWolff, Asteroids 
Galaxy Tour (DEN), Di-rect, Textures, 
The Deaf, Frei.Wild (DUI), Ben Presta-
ge (VS), Kreator (DUI), Beth Hart (VS), 
Chef’Special, Fiddler’s Green (DUI), Ill 
Nino (VS), Backcorner Boogie Band en 
The Swinging Mood Orchestra.  

THEATERWEIDE
Gerda Haverkamp - bekend van Se-
samstraat - zal in de Theaterweide een 
verhaal van Dikkie Dik in het Achter-
hoeks voorlezen. Ook zal op dat deel 
van het festivalterrein een dansvoor-
stelling met motoren van De Movers 

te zien zijn. Midwinterhoornblazers 
spelen daar een zomerrepertoire, er 
zal een mobiel naaiatelier zijn en er 
wordt ochtendgymnastiek op Afri-
kaanse muziek gegeven.
De volgende theateracts waren al 
bevestigd: Kamagurka, absurdistisch 
cabaret van Ronald Snijders, Cursus 
slidegitaar door Alan Gascoigne, De 
Complimentencabine, Trio Zazi, Joh-
nny Cash Swingnight met Def Ameri-
cans, masterclass dialectmuziek door 
rocktorandus Leo Blokhuis, lachme-
ditatiecursus, “BOOT” door Vincent 
de Rooij, Frédérique Spigt, André Ma-
nuel, Klassieke muziek op klassieke 
gitaar door Paul Kemper en Ronald 
Bekking en Arjan Erkel vertelt (met 
livemuziek!) het verhaal van zijn ont-
voering.
Voor meer informatie en het bestellen 
van kaarten, ga naar 
www.zwartecross.nl

Kaiser Chiefs, The Answer en Normaal 
op Zwarte Cross

Lichtenvoorde - De organisatie heeft op de site van de Zwarte Cross 
bekend gemaakt dat komende zomer de bands Kaiser Chiefs, The Ans-
wer en Normaal het cross, muziek- en theaterfestival aan zullen doen. 
Ook wordt daar de komst van Gerda Havertong bevestigd. Het festival 
wordt dit jaar gehouden van vrijdag 20 juli tot en met 22 juli op De 
Schans in Lichtenvoorde.

Er zijn meer inschrijvingen dan ooit, 
van maar liefst 10 verenigingen uit 
de regio. DOG zelf laat met alle groe-
pen van de jazz, dance4kidz en hip-
hop elf dansen zien. Het begint om 

13.00 uur, maar de zaal is al open 
vanaf 12.30 uur. 
De entree bedraagt 4 euro voor kinde-
ren t/m 12 jaar en 5 euro voor volwas-
senen. Om ongeveer 16.00 uur is het 

afgelopen. 

De jazzdemo van DOG Baak wordt in 
Wichmond gehouden in sporthal De 
Lankhorst, aan de Lankhorsterstraat. 

Meer informatie over de vereniging 
zie de website www.dogbaak.nl. 
Komt allen!

Nieuws van DOG Baak

Weer prachtig dansfeest

Wichmond - Dat wordt weer een weergaloos dansfeest, zondag 4 maart. 
Zoals elk jaar organiseert gymnastiekvereniging DOG Baak een zoge-
naamde jazzdemo.

DOG Baak organiseert de jaarlijkse jazzdemo met heel veel dans.

In de regio ontmoeten jongeren en 
volwassenen met verschillende cul-
turele en godsdienstige achtergron-
den elkaar vooral op werk en school. 
Maar kennen we elkaar ook en willen 
we elkaar leren kennen? Alleen de 
ontmoeting van mens tot mens biedt 
openingen voor een werkelijke sa-
menleving in ons land! Daaraan wil-
len we met dit bezoek een bescheiden 
bijdrage leveren. Gastheer mijnheer 
Ozdemir van het moskeebestuur 

staat open voor vragen en is zelf een
enthousiast, open en begaafd spreker.
In maart is hij te zien en te horen zijn
in het Tv-programma ‘Mijn moskee 
is Top!’ van de NTR. Velen bewaren
goede herinneringen aan het bezoek
van moslimvrouwen aan Hengelo, 
enkele jaren geleden, ook georgani-
seerd door Inspiratie en Ontmoeting
vroegen om een nieuwe gelegenheid
tot een soortgelijke ontmoeting.
Op donderdag 8 maart zijn alle be-
langstellenden uit Hengelo en omge-
ving van harte welkom in Terborg. 
Vertrek bij Ons Huis, Beukenlaan 30
in Hengelo om 18.45 uur. 
In verband met vervoer per auto’s 
graag opgave vóór 5 maart bij: 
mw Betsie Besselink, tel. 462046 of 
Aleida Blanken tel. 0575-461224;
amh.blanken@hetnet.nl .

Let op: wijziging datum en plaats

Op bezoek in de moskee 
Terborg
Hengelo - Op donderdag 8 maart 
is er een bijzondere avond in 
het kader van de interkerkelijke 
werkgroep ‘Inspiratie en Ont-
moeting’ in Hengelo. Er staat een 
bezoek aan de moskee van Ter-
borg op het programma, met zo-
wel een rondleiding als gesprek.

Ook in deze uitzending twee num-
mers van de band ‘Vandoage’uit Gro-
ningen. 
Verder muziek van J.W. Roy, Harm 

Oet Riessen, Doede Veerman en Piter
Wilkens.
Ook de rubriek op de ‘praotstoel’ ont-
breekt niet. In deze uitzending hoort
u Appie oet Dwingel met, ‘Bi-j ons in
’t Straotien’. Daarnaast de ‘Amparte 
Weurden’, de Limmerick van de week
en muziek ‘uut de Olde Deuze’.
U kunt de uitzending van Radio Ide-
aal Dialect ,op de zondagmorgen van
11.00 tot 12.00 uur beluisteren via
de FM-frequenties 105.1-105.4-106.5-
107.7 en op de kabel via FM 91.1-
94.0.

‘Wumme’ Willem Tiemens 
te gast bij Ideaal Dialect
Zelhem - In de uitzending van 
aanstaande zondag heeft Ide-
aal Dialect de primeur met twee 
nieuwe nummers van ‘Wumme’ 
als voorloper op een cd waar hij 
nog mee bezig is. In een gesprek 
vertelt hij over zijn 40 jaar mu-
ziek ervaring en zijn liefde voor 
de gitaar.



Renault Megane 1,6 16V 

Automaat, 10/2001, 32.000 km

€ 2950,-
Citroen Xsara Break 1,4 12/2000 168.000 km € 2450,-
Daewoo Tacuma 1,8 Airco 11/2000 66.000 km € 3950,-
Land Rover Discovery 2,5 TD5 Serie II 06/2001 226.000 km € 5750,-
Peugeot 206 1,4 3drs Airco 06/2004 46.000 km € 5350,-
Peugeot 206 1,4 16V Gentry Airco 5drs 06/2004 64.000 km € 5950,-
Peugeot 307 SW 1,6 16V 01/2007 80.000 km € 9950,-
Peugeot 307 XS 1,6 16V 5drs zwart 01/2004 126.000 km € 5950,-
Renault Laguna 1,9 DCI DYNA 01/2005 229.000 km € 3950,-
Opel Astra 1,6 Airco 04/2000 169.500 km € 3450,-

M
M Autobedrijf

Melgers
Suzuki Ignis 1.3 5-drs. 2001 98.000 km  4.950
Chevrolet Kalos 1.4 5-drs. airco 2005 67.000 km  4.950
Alfa 147 5-drs.1.6 Veloce Edizione 2003 110.000 km  6.950
Hyundai Santa Fe 2.7i V6 automaat 2007 84.000 km  19.750
Nissan Primera Estate 1.8 Visia 2005 119.921 km  8.950
Peugeot 307 1.6 16XS 5drs. leder 2002 125.000 km  6.950
Peugeot 307 SW Pack 1.6 16v 2004 86.742 km  8.950
Volvo S60 2.4 nav/ecc 2003 148.725 km  8.950
Seat Ibiza 1.4 16v stylance 2004 87.000 km  7.250
Mazda Premacy 1.8i exclusive 2003 140.000 km  7.750
Opel Zafira 1.8 Diamond, navi 2004 140.000 km  7.950
Toyota Verso 1.8 Navi 2007 99.000 km  15.750
Nissan Almera Tino 1.8 Accent 2005 78.000 km  8.250
Opel Astra 1.8 Wagon G3 2007 147.000 km  9.975

Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

Renault Twingo
1.2 8V Authent.

2006
35.954 km
5.750

Opel Corsa 1.2 X als nieuw! 
1.2 XE, 5 deurs,

groen met., LM velgen, airco, 
CV, trekhaak, 2002

Hyundai Matrix 1.6 1.6 MPV 5 deurs Groen met. 2003
Volkswagen Passat TDI 1.9 TDI Sedan 4 deurs Zwart met. 2003
Renault Megane Grand Tour 1.5 DCI 1.5 DCI St. 5drs. Zwart met. 2004
Volkswagen Golf VR6 2,4 4 deurs Blauw met. 1994
Peugeot 106 sport 1.1 3 deurs Blauw met. 2000
Citroën Xsara l.m.velg., spoil., airc., auto. 1.6 16V 5 drs. Zilver met. 2001
Opel Sintra 7 persoons automaat 3.0 XE 5 deurs Zilver met 2000
Renault Scenic 1.6 automaat 1.6 16V MPV 5 deurs Grijs met. 2002
Peugeot 406 Coupé 2.0 LPG 2.0 16V Coupé 3 deurs Blauw met. 1998
Renault Scenic 1.6 16V 1.6 16V MPV 5 deurs Blauw met. 2000
Opel Astra 16 1.6 5 deurs Groen met. 1998
Volkswagen Polo 1.4 1.4 44kw 3 deurs Zwart met. 2000

Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0575) 46 19 77

Just More Damesmode ook in Dieren.
Wij zijn geopend van maandagmiddag t/m zaterdag. 

Vrijdag Koopavond.

De voorjaarscollectie 
is binnen ...

... nu ook
schoenen!!!

Just More Damesmode
Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-625995
Callunaplein 54, 6951 CR Dieren. Tel. 06-14993741

het voorjaar 
komt eraan!

Zutphen Emmerikseweg 83-A | 7223 DA Baak
T 0575 441048 | info@inhetgroen.com | www.inhetgroen.com

Zodra de buitentemperatuur langzaam hoger gaat worden, 
start het tuinseizoen ook weer op.  Inhetgroen helpt u graag met 
het professioneel klaarmaken van uw huidige tuin of het aan-
leggen van een fris, nieuw ontwerp. Bel 0575 441048.

Ford Focus 1.6 16v Trend Hatchback mei-99 88.884 km grijs € 3.750 

Hyundai Getz 1.4i 5drs. Active cool Hatchback jan-07 42.752 km grijs met. € 6.500 

Hyundai i10 1.1 5drs. I-catcher Cool Hatchback mrt-08 44.915 km rood € 6.700 

Nissan Note 1.4 5drs. First Note MPV jun-06 98.324 km copper gl. € 8.500 

Peugeot 107 1.0 12v 5drs. Sublime Cool Hatchb. dec-10 29.800 km d. grijs € 7.500 

Peugeot 107 1.0 12v 5drs. Sublime Cool Hatchb. dec-10 25.701 km l. zilver € 7.500 

Renault Scénic 1.6 16v Dynamique Luxe MPV apr-04 131.032 km grijs € 7.500 

Renault Scénic 1.6 16v Dynamique MPV mei-02 182.606 km grijs met. € 4.500 

Suzuki Swift 1.3 Bandit Hatchback jan-09 29.629 km blauw met. € 9.950 

Toyota Prius 1.5 Vvt-i Automaat 5drs. Comf. Hatchb. jun-07 122.372 km beige € 12.750 

Seat Altea 
1.6 Stylance MPV

mrt-06, 81.815 km, grijs metallic

€ 11.000

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond Tel. (0575) 44 16 21

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak (0575) 44 14 48
www.autobedrijfwisselink.nl
ONDERHOUD ALLE MERKEN

OPEL CORSA 1200-16V
5-DRS ELEGANCE, 2002

 4.950,-
OPEL CORSA 1400-16V 5-DRS ENJOY 2007  9450 

OPEL VECTRA 1.8 SEDAN PEARL 1999  2950 

OPEL VECTRA 1.9 CDTI 5-DRS GTS 2007  11250 

PEUGEOT 307 1600-16V 5-DRS 2002  5450 

MITSUBISHI SPACE-STAR 1600 5-DRS SHOGUN 2003  5250 

CITROEN C5 2.0 4-DRS HB AUTOMAAT 2003  4950 

MINI COOPER 1600-16V 2004  10950 

HYUNDAI I 20 1400-16V 5-DRS 2009  11950 

FORD GALAXY 2.0 COOL EDITION 2004  11950 

CITROEN C 8 2.0 L.P.G 2006  12950 

MITSUBISHI OUTLANDER 2.4 4WD 2004  10950 

SAAB 9.3 1800 SEDAN 2004  8950 

CHEVROLET TRAILBLAZER 4.2 JEEP 2004  12950 

CHRYSLER PACIFICA 3500 MPV LPG G-3 2006  16950 

VOLVO V 70 2.4 T STATION 2001  8950

 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 
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Mail en win!
een 

Bed & Breakfast 
arrangement

www.winnenmetweevers.nl

Zutphenseweg 24, 7251 DK Vorden 

Telefoon 0575 55 15 14  Email: info@helminkwonen.nl

www.helminkwonen.nl  Twitter: @helminkwonen  

Helmink maakt het mooier bij u thuis

ZONDAG GEOPEND
Kom genieten van de nieuwste Woon- en Slaaptrends

ZONDAG 4 MAART MEUBELSHOW VAN 12 TOT 17 UUR

 

GRATIS
HOTEL

ARRANGEMENT
BIJ DIVERSE 

TOONZAALMODELLEN* * Vraag naar de voorwaarden

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

Zaterdag
3 maart

Discotheek 

DJ Ar-To Diaz

Volg ons nu ook op Twitter! 

(twitter.com/WaterRijnIJssel)

Watermuur toont loop van de rivier

NIEUWSPAGINA FEBRUARI 2012 
NIEUWS EN ACHTERGRONDEN OVER HET WERK VAN HET WATERSCHAP

13 maart  

22 maart

 22 maart

WATERAGENDA

BEKENDMAKINGEN

22 MAART OPENING WATERSPEELPLAATS 
DRU INDUSTRIEPARK

GEWENST GROND- EN 
OPPERVLAKTEWATER 
REGIME BENEDENLOOP 
BERKEL

Waterschap Rijn en IJssel

Bezoekadres: 



“Het Reirinck” (sinds 1662)
Oude Winterswijkseweg 52
7141 HE Groenlo
telefoon: 0544 461820
e-mail: het-reirinck hetnet.nl
website: www.hetreirinck.nl

www.weevers.nl

“Het Reirinck” (sinds 1662). Hier is de Achterhoek op z’n 
mooist. Metershoge Hollandse eikenbomen, een kronkelende 
weg en op de splitsing van twee wegen een eeuwenoude 
boerderij. Hoog op de gevel van “Het Reirinck” prijkt het 
jaartal 1662. Een boerderij met een rijke historie, niet alleen 
als landbouwbedrijf, maar ook op het gebied van horeca. Hier 
is in het verleden een brouwerij gevestigd geweest en de 
boerderij fungeerde eeuwenlang als herberg. Het “Winnen met 
Weevers” arrangement: U verblijft in het monumentale gedeelte 
van de boerderij. De appartementen zijn sfeervol, comfortabel 
en zeer compleet ingericht. Wij zijn direct gelegen aan drie 
verschillende fi etsroutes, twee wandelroutes en div. autoroutes.
Bij ontvangst trakteren wij u op koffi e met Achterhoekse 
pillewegge. Overnachting voor twee personen, twee nachten 
inclusief ontbijt en opgemaakte bedden. U maakt gebruik 
van één van onze appartementen. De kamers hebben een 
eigen douche en toilet. U heeft de beschikking 
over een sfeervolle ruime zitkamer met 
nieuwe keuken. 

Het uitgebreide en verse ontbijt wordt 
iedere ochtend geserveerd in uw 
appartement. 

Gastvrij Achterhoek
Het is hier gemoedelijk

Gastvrij Achterhoek – het is hier gemoedelijk is ons motto voor “Winnen met Weevers” in 2012. 

Het hele jaar laten wij onze relaties van Weevers en de lezers van de huis-aan-huis bladen 

Contact, Groenlose Gids en Elna kennismaken met de gastvrije Achterhoek. Iedere maand biedt 

een ‘Bed & Breakfast van de maand’ een gratis verblijf aan op haar locatie. Dat betekent dus 

12 keer per jaar kans op een paar dagen lekker uitrusten en genieten van het Bed & Breakfast 

arrangement en de nabije omgeving. 

Elke maand kunt u zich aanmelden op www.winnenmetweevers.nl voor een gratis Bed & Breakfast 

arrangement voor twee personen, voor twee overnachtingen inclusief ontbijt. De deelnemende 

Bed & Breakfasts bevinden zich allen op bijzonder mooie locaties in de Achterhoek, vaak gelegen 

aan fi ets- en wandelroutes. Door de gastvrouw en/of -heer van de verschillende Bed & Breakfasts 

zult u vriendelijk en gastvrij worden ontvangen en gedurende het verblijf werkelijk in de watten 

worden gelegd. Vaak heeft de gastvrouw en/of -heer voor haar gasten een verrassing in petto.

12 Maa nden, 12 Bed & Brea kfa st a rra ngementen

ma
ar

t

Geniet van de gastvrije Achterhoek!

2012



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Komt u ons team versterken???  Wij zoeken een enthousiaste

  SCHOONMAKER 
voor onze luxe sanitaire voorzieningen en verhuuraccomodaties. 

Vanaf eind maart t/m oktober. Uren en dagen in overleg.

Kijk voor een indruk van onze voorzieningen op: www.camping-tamaring.nl
Voor nadere informatie en sollicitatie: K. Willems, tel. 0573- 45 14 86

Wildpad 3, 7261 MR  Ruurlo

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

CNC DRAAIER M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime – vacaturenr. VIO910550

Werkzaamheden
Binnen de groep draaiers kun je zelfstadig de verschillende machi-
nes instellen en programmeren. Daarnaast ondersteun je ook 
andere collega’s met het instellen & programmeren van hun machi-
nes. Het betreft een werkplek in een productieomgeving waar series 
(50 - 1000) gemaakt worden. Je werkt overwegend met RvS (70%) 
naast aluminium, staal en andere non-ferro’s.

Functie eisen

MACHINEOPERATOR PROCESINDUSTRIE M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime – vacaturenr. VIO911510

Werkzaamheden
Als procesoperator ben jij verantwoordelijk voor het complete 
productieproces rondom de machines. Daarnaast functioneer je als 
aanspreekpunt voor collega´s en ben je betrokken bij het in bedrijf 
stellen van (nieuwe) machines en processen. Je stelt machines 
in, je bedient de machine en begeleidt het proces en product, je 
bent verantwoordelijk voor een compleet productieproces en de 
daarmee samenhangende administratie, je verricht lichte onder-
houdswerkzaamheden en denkt mee in verbeter- en vernieuwings-
trajecten. Je werkt in een drieploegendienst.

Functie eisen

TECHNISCH INKOPER ELEKTRO M/V
Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenr. VCP910773

Werkzaamheden 

van 3 personen. Je bent verantwoordelijk voor je eigen elektrotech-
nische productgroep. Je selecteert, contracteert en onderhandelt 
met leveranciers. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor kostenre-

zijn we op zoek naar een kandidaat met maximaal 7 jaar relevante 
werkervaring.

Functie eisen
-

VRACHTWAGENSPUITER M/V
Omgeving Apeldoorn - Fulltime – vacaturenr. VVN892744

Werkzaamheden
Heb je ervaring als spuiter, straler, coater of voorbewerker of heb 
je enige affiniteit en interesse in dit vakgebied? Ben jij gemotiveerd 
en op zoek naar een baan waar je veel kunt leren dan is dit wellicht 

Functie eisen

STRALER/SPUITER M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VVN911232

Werkzaamheden 

spuitcabine om metalen voorwerpen en machines te voorzien van 
een kleur, coating of anderzijds gespoten deklaag. Je hebt ervaring 
als straler of spuiter en bij voorkeur in de metaalindustrie. 

Functie eisen

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een opdrachtgever in de omgeving van Ruurlo zijn wij op 
zoek naar een:

TECHNISCH COMMERCIEEL 
MEDEWERKER BINNENDIENST M/V

Fulltime – vacaturenr. VMK911393

Voor onze relatie, een specialist in ontwerp, productie en/of 
distributie van componenten voor de machinebouw zoeken wij 
een technisch commercieel binnendienstmedewerker. In deze 
functie ben je verantwoordelijk voor het uitbrengen en opvolgen 
van offertes, het telefonisch verkopen en orderverwerking, het 
geven van technische adviezen aan de afnemers; het verzame-
len van marktgegevens ter ondersteuning van de acquisitie van 
de buitendienst, het monitoren en signaleren van wijzigingen 
in het afnamepatroon binnen de bestaande klantenkring en het 
bieden van ondersteuning bij de marketing activiteiten.

Voor deze functie zoeken wij een kandidaat met een techni-
sche/commerciële achtergrond op MBO/HBO niveau. Je hebt 
een klantgerichte, communicatieve en commerciële instelling 
en een breed inzicht in bedrijfsprocessen. Je beschikt over 
aantoonbare ervaring in een verwant bedrijf of gelijkwaardige 
functie en hebt ervaring en kennis met geautomatiseerde ERP-
systemen en automatisering. Indien je bekend bent met web-
based marketing is dat een pré. Je beschikt over goede schrifte-
lijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse, 
Duitse en Engelse taal.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Maurice Kingma. 
Telefoonnummer: 0575 – 55 55 18 of via e-mail:
werk@europlanit.nl o.v.v. het vacaturenummer.
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