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Met twee dikke persoonlijke records 
op de 500 en de 1000 meter heeft hij 
zijn Nederlandse titel meer dan ver-
diend. De strijd om het NK Sprint bij 
de junioren B in Enschede ging tus-
sen twee mannen: de krachtpatser 
Marcel Bosker en de venijnige Govers. 
Zaterdag was het Bosker, die met een 
nieuw junioren B baanrecord op de 
duizend meter imponeerde met 
1.13.20 en de leiding pakte in het 
klassement. Maar zondag was Govers 
een klasse apart.
De schaatser uit Vorden reed een 
wereldtijd en een nieuw baanrecord 
(37,43) op de 500 meter en pakte 
daarmee een flink gat op Bosker, zijn 
grote concurrent. “Deze race was bij-
na perfect”, jubelde Govers toen hij 
het ijs afstapte. “Mijn eerste 100 was 
met 10.3 heel goed, daarna kon ik 
in de bocht geweldig doorversnellen 
en weglopen van mijn tegenstander 
met een prachtige eerste tijd als re-
sultaat.”
Bosker, die gister na twee afstanden 
nog bovenaan stond in het klasse-
ment, stelde op de 500 meter teleur. 
De Zwitserse krachtpatser kwam niet 
verder dan 38,65, waardoor hij meer 
dan een seconde moest toegeven op 
Govers. De winst op de duizend ging 
met 1.13.63 nog wel naar Bosker, 
maar dat was niet genoeg om Govers, 
die 1.14.47 klokte, van de winst in het 
eindklassement af te houden.

Govers stijgt boven zichzelf 
uit tijdens NK sprint

Vorden - Met vier sublieme races (2x 500 en 2 x 1000) heeft Thijs Go-
vers (16) het NK Sprint bij de junioren B op zijn naam geschreven. 
Terwijl in het Olympisch Stadion van Amsterdam de senioren om het 
Nederlands Kampioenschap schaatsten, streden de junioren B en A op 
IJsbaan Twente om de NK titel.

Thijs Govers . Foto: Sander Chamid

Het resultaat van deze actie vormt 
een belangrijke financiële ondersteu-
ning voor de groepskas van Scouting. 
In de afgelopen jaren heeft de groep 
de inkomsten van de actie ondermeer 
gebruikt voor de bouw van de groeps-
huizen van de vereniging. Voor af-
werking en voor het onderhoud van 
de accommodatie is steeds geld no-
dig.
Graag willen de scouts dat zelf via 
een actie bij elkaar verdienen. Door 
middel van uw bestelling helpt u de 
jeugd van Scouting Vorden bij de in-

standhouding van hun clubhuis en 
zij helpen u. Voor u geen gesjouw 
met zware zakken; uw bestelling 
wordt immers thuis afgeleverd!
Op zaterdag 8 maart a.s. zullen de 
scouts tussen 10.00 uur en 15.00 uur 
bij u aanbellen om de ingevulde for-
mulieren op te halen. Als u niet thuis 
bent, kunt u het formulier via buren 
of kennissen laten afgeven. Mocht 
ook dat niet lukken, dan kunt u het 
formulier afleveren in de brievenbus 
van één van de op het formulier ver-
melde adressen. Ook kunt u bij de 
kassa van de Welkoop te Vorden een 
bestelling achterlaten. Op zaterdag 
15 maart a.s. wordt uw bestelling bij 
u thuis bezorgd. Hebt u geen formu-
lier gevonden? Dan kunt u altijd een 
bestelformulier ophalen bij de kassa 
van Welkoop.

De Scouting - Welkoop 
Potgrondactie
Vorden - In het afgelopen week-
end hebben de scouts de groene 
bestelformulieren van de Scou-
ting-Welkoop Potgrondactie ver-
spreid in de bebouwde kommen 
van Vorden en Wichmond.

Workshops en cursussen
Met deze rubriek bieden wij de mogelijkheid een workshop of cursus 
bij onze lezers onder de aandacht te brengen. Neem voor de voorwaarden 
en kosten contact op via advertentie@contact.nl of 06-52584992

Scheffer maakt keuken- 
wensen betaalbaar

15% BTW 
besparen

RENOVATIEVOORDEEL 
VOOR HET LAGE BTW-TARIEF

Zelhem Gildenweg 1  l  Tel. 0314 623658

Kijk snel op www.schefferkeukens.nl

OP DE HELE KEUKEN*

*Vraag naar de voorwaarden
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Openingstijden: maandag - woensdag 08.00 - 20.00 uur, donderdag - vrijdag 08.00 - 21.00 uur, zaterdag 08.00 - 20.00 uur

Eland | Hengelo (Gld) | Raadhuisstraat 53 | T: 0575 46 37 77

Bij de Plus parkeert u voor de deur!

Geldig t/m zaterdag 8 maart

PLUS Shoarmavlees

                500 gram nu 2.49
3.99

Groen loseweg 9      7261  AM  Ruur lo     Te l .  0573  -  451239    www.woner i j .n l

Wij gaan door met 
de leegverkoop

Kortingen tot 70%

www.slijterijvorden.nl   info@slijterijvorden.nl   volg ons op facebook

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 15 maart 2014

Like us!
Deze week: 

Verkiezings-
krant 

DE MODEHAL
www.facebook.com/demodehalvorden

KERKHOFLAAN 3c

Open: vrijdag van 10 tot 18 uur en zaterdag van 10 tot 17 uur

9 MAART: KOOPZONDAG van 12 tot 17 u
hapje-drankje-muziek-nieuwe collecties-acties

Vind ons voor 9 maart leuk op fb.com/demodehalvorden
en maak kans op een fashionavond met uw vriendinnen!
(kijk voor de details op www.facebook.com/demodehalvorden)

Industrieterrein
Werkveld te Vorden



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

Uitgave: Weevers Grafimedia
Telefoon: (0575) 55 10 10
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden 

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

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

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers Grafimedia
Tel. (0575) 55 10 10

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

! nnp

Plaats een Contactje
in uw weekblad en 
online via
WWW.CONTACT.NL
snel en gemakkelijk!

GEVRAAGD

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

Fil. ver.  vraagt te koop: post-
zegelverz.  NL en munten-
verz. Nl  Tel. 0313 475774

Te koop: zonnewijzer, klap-
caravan Rapido en diverse 
kleine spulletjes.  06 36 02 
60 02 Te koop: zonnewijzer, 
klapcaravan Rapido en di-
verse kleine spulletjes.  06 
36 02 60 02

15 maart start hondenschool 
dog training for fun in Toldijk 
met de volgende cursus-
sen: puppy cursus, jonge 
honden cursus, elementaire 
gehoorzaamheid, dog dance 
en treibball. kleine groepen 
(max 5), verwarmd binnen 
trainen op kunstgras, en 
buiten trainen bij mooi weer. 
Vol=vol.  dogtrainingfor-
fun@gmail.com of bel 06-
45953283 (Wendy). 

De oplossing om uw

afvalcontainer minder vaak te

laten ledigen:

Druk uw afval aan met de

Klikopress. Bel: 06-22045730

Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel gewoon Frits Peppelink-

hausen, tel (0575) 55 29 16,

(06) 51 60 15 16.

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

Voor uw rijopleiding naar

Rijschool
Bronckhorst

Omgeving  

Doetinchem, Hengelo,  

Vorden, Zelhem, Steenderen.

Tel. 06-22667703

Personenauto 25 rijlessen 

inclusief examen € 1100,-

Aanhanger personenauto.

Daarnaast leiden wij op voor 

Taxichauffeur basisopleiding, 

en doelgroepenvervoer.

Tevens het adres voor bij-

scholing voor het TX keurmerk.

Huisarten
Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000.

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

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

tegenover de huisartsenpost.

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.

De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 

18.00-19.30 uur. Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, 

kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11.

De 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.

Tandarts
Za. 8 en zo. 9 maart, J.J. de Kruif, Vorden, tel. (0575) 55 33 72. 

Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers
Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase. 

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

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

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 

Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.

Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.

Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 

alleen op afspraak (0900) 88 44.

Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).

Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 

Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.

Steenderen, A. Ariensstraat 33a.

Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 

Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

Calamiteiten gemeente
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,

wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u 

bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112. 

Kleinere meldingen over de openbare ruimte? Bijv. over een 

afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet brandt, losliggende 

stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde kom (dus niet 

de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de openingstijden 

het gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook doorgeven 

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

leefomgeving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, 

omdat het niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, bel dan 

ons calamiteitennummer (06) 13 10 07 77. Storingen aan gemalen 

en het drukrioleringsysteem in het buitengebied svp melden via 

tel. (0575) 75 05 00. 

Wmo-hulpmiddelen
Ook voor meldingen over problemen met Wmo-hulpmiddelen 

zoals een niet-werkende scootmobiel of tillift verzoeken wij u 

tijdens kantoortijden het gemeentehuis te bellen via tel. (0575) 

75 02 50 en buiten kantoortijden, als het niet kan wachten tot de 

eerstvolgende werkdag, ons calamiteitennummer (06) 13 10 07 77.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Doetinchem - 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

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

www.dierenkliniek-zutphen.nl

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

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 460 312

www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 

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

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

jeugdgezondheidszorg.

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 34 05 

of (06) 22 92 96 30.

Welzijnsadviseur: Wilma Berns, e-mail: w.berns@sswb.nl

De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 

donderdag van 9.00-11.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek 

en huisbezoek mogelijk op afspraak.

Administratief medewerkende: Willy Gotink, 

e-mail: w.gotink@sswb.nl

Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden e.o.
Tel. (06) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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, diabetische en reumatische voet, 
lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / 
(06) 27 35 53 82. www.podi.nl

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

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

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22.
Openingstijden: Maandag 13.00-16.00 uur. Dinsdag t/m donderdag 
10.00-16.00 uur. Vrijdag 9.00-16.00 uur. Zaterdag 10.00-14.00 uur.

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- 
gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 
Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 06-21 60 7227. 
www.marliesmeenks.nl, info@marliesmeenks.nl. Lid VNT, 
RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, door-
verwijzing huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

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

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

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag  9 maart, 10.00 uurViering Heilig Avondmaal, 
10.00 uur, ds. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag  9 maart, 10.00 uur: ds. J.W.T Nieuwenhuis uit Den Ham.  

Kapel in de Wildenborch
Zondag 9 maart, 10.00 uur mevr. H.M. Luesink-Mombarg 
uit Hengelo Gld. 

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 9 maart,  10.00 uur, Hr Rien Baauw, Wichmond.

R.K. kerk Vorden
Zondag 9 maart, 9.30 uur, Woord en communieviering, 
vg. Werkgroep.
.
R.K. kerk Vierakker
Zondag 9 maart, 10.00 uur, Oecumenische viering. 

Weekenddiensten

Aangeboden: hulp voor in de

tuin en andere werkzaamhe-

den. Tel. 0575 - 46 17 33.

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens, tel. (0575) 46 37 43

Alleen op afspraak.

T.k. nw. tapijttegels meer dan

100 verschillende kleuren/mo-

tieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60

per m2. 0545-472574 of 06-

12300129.

Dagmenu’s 5 maart t/m 11 maart
Dagmenu om mee te nemen € 7,75. Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 9,00. Dagmenu bij ons consumeren € 10,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet.)
Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 
uur. Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 5 maart
Uiensoep met kaas crouton/ wokki wokki van kipfilet, rijst en 
rauwkostsalade

Donderdag 6 maart
Boerenkool met spekjes, rookworst en jus met zuurgarnituur/
Bavaroise met slagroom

Vrijdag 7 maart
Erwtensoep uit eigen keuken/ Sissi’s Kaiserschmarrn met 
vruchten

Zaterdag 8 maart (alleen afhalen / bezorgen)
Kipsaté met pindasaus, frieten en rauwkostsalade/ijs met 
slagroom

Maandag 10 maart
Gesloten

Dinsdag 11 maart
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade/ ijs met slagroom

Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel of 
dinercheque….kookworkshop, feestjes en meer!

Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en/of 
opmerkingen dan kunt u ons bellen op tel.nr. 0575-551519
of u komt even binnen op Kerkstraat 3 te Vorden.

Het Grand Bistro de Rotonde team! Wendie en Thomas
info@grandbistroderotonde.nl www.bistroderotonde.nl

Openles Majorettes Harmonie

Vorden.

Maandag 10 maart 18.00 tot

19.00 uur in de Grote zaal van

het Kulturhus.

Kom je ook kijken en mee doen!

TE HUUR GEVRAAGD

w o o n b o e r d e r i j / w o n i n g

buitengebied voor gezin (2v

+4k) min. 5 slpk. Evt verhuur

onder wet leegstand. Tanja,

Eric : 0575-847185

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen



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

Plezier 
voor twee! 
Doe 
je mee?

Wij verzorgen klein-
schalige, aangepaste 
vakanties voor ouderen 
en zoeken hiervoor 
vrijwilligers. 

Bel voor meer informatie: 
(0318) 48 51 83 
www.allegoedsvakanties.nl

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

- ADVERTORIAL -

Fysio Funke

Medio 2014 zou ik stop-
pen als fysiotherapeut 
en de praktijk sluiten.
Welnu, beste men-
sen, dit is niet waar. 
Ik word dan wel 65, 
maar ben niet van plan 
met mijn mooie werk 
op te houden. Zolang 

ik het lichamelijk vol 
kan houden, werk ik  
gewoon door.

Stop eens met dat gerod-
del en steek uw hand in 
eigen boezem. Wellicht 
verandert dan negatieve 
aandacht voor andere in 
positieve aandacht voor 
uw eigen omgeving. Een 
win-win situatie.

Met vriendelijke groet, 
J.J. Funke
Fysiotherapeut
Burgemeester Gallee-
straat 19 
7251 EA Vorden

Het begint met een 
gerucht. Het dorps-
circuit zorgt er dan 
wel voor, dat het voor 
waar wordt aange-
nomen. Ergens moet 
iets beginnen, achter 
de bron kom je niet. 
Hoewel ik wel een ver-
moeden heb.

Zo blijven dan:
Geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de meeste van deze drie is de liefde.

 1 Corinthiërs 13:13

“Zorgzaam en vol liefde”

Anke Krajenbrink - Somsen
Lintelo,  Vorden, 
18 oktober 1958  28 februari 2014

Wij zijn trots op je!

Gerhard Krajenbrink
Joyce en Matthijs
Tom en Masha
Monique en Martin

Zutphenseweg 90
7251 DR Vorden

Anke is thuis waar wij in huiselijke kring de laatste 
dagen met haar doorbrengen.
Wij nodigen u uit op woensdag 5 maart om  
11.00 uur in de Gereformeerde Kerk te Vorden, 
Zutphense weg 13, om samen met ons herinneringen 
te delen en terug te kijken op het leven van Anke.
Aansluitend aan de afscheidsdienst begeleiden 
we Anke naar haar laatste rustplaats op de 
Algemene begraafplaats Vorden, Kerkhoflaan 4.
Na de begrafenis bent u welkom bij Hotel Bakker, 
Dorpsstraat 24 te Vorden, voor een informeel 
samenzijn en is er omstreeks 13.00 uur gelegenheid 
ons te condoleren.

Anke hield van witte rozen.
Indien u wilt, kunt u een roos meenemen 

als groet aan Anke bij haar graf.

VEEL TE VROEG STAAN WIJ VOOR HET PLOTSELINGE VERLIES
VAN ONZE GELIEFDE EN DIERBARE ECHTGENOTE,

MOEDER, OMA EN ZUSTER

DRS. HENRIËTTE MARTINA  
AMBAGTSHEER-LEOPOLD

HILVERSUM, 12 AUGUSTUS 1938    APELDOORN, 26 FEBRUARI 2014

 
ZIJ WAS ONZE INSPIRATIE EN TROUWE BONDGENOOT. BOVENAL
WAS ZIJ BIOLOOG EN NATUURBESCHERMER IN HART EN NIEREN.
ZE STREED MET PASSIE VOOR DUURZAAM BEHOUD VAN  NATUUR

EN MILIEU. BOMEN WAREN HAAR BIJZONDER DIERBAAR.
DANKBAAR KOESTEREN WIJ DE HERINNERING.

VORDEN:
J.B.T. AMBAGTSHEER
 
WALDSTATT CH:
WILLEM EN ARLETTE AMBAGTSHEER - FREY,
ERIK EN NIELS
 
ZUTPHEN:
FRANS AMBAGTSHEER, CHARLOTTE VAN SPRUNDEL,
GABY
 
APELDOORN:
PETER EN WENDY AMBAGTSHEER - LE GRIEP
ANNE, CHRIS, IRENE
 
BUSSUM:
MARJA AMBAGTSHEER EN WART VAN DIETEN
CATO EN PIP
 
BORCULO:
FRANS. F. LEOPOLD

 
HEEGHERHOEK 2, 7251 RX VORDEN
BRINKSHOF@AMBAGTSHEER.EU
0575 - 552232

ER IS GELEGENHEID OM EEN LAATSTE GROET TE BRENGEN EN ONS
TE CONDOLEREN OP WOENSDAG 5 MAART VAN 19.00 TOT 19.30 UUR IN
HET MONUTA UITVAARTCENTRUM, HET JEBBINK 4 TE VORDEN.
 
DE AFSCHEIDSDIENST VINDT PLAATS OP DONDERDAG 6 MAART OM
12.00 UUR IN DE DORPSKERK, KERKSTRAAT 1 TE VORDEN.
OM 13.15 UUR ZAL DE BEGRAFENIS PLAATSVINDEN OP DE ALGEMENE
BEGRAAFPLAATS AAN DE KERKHOFLAAN TE VORDEN.
NA AFLOOP VAN DE BEGRAFENIS IS ER GELEGENHEID TOT
CONDOLEREN BIJ HOTEL DE GRAVIN VAN VORDEN, STATIONSWEG 24
TE VORDEN.

Zoveel bloemen,
zoveel kaarten,

zoveel warme woorden,
zoveel belangstelling en

zoveel troost.

De vele blijken van medeleven na het overlijden 
van mijn lieve vrouw, onze moeder en trotse oma 

Riek Peters - Horsting
hebben ons diep ontroerd. 

Daarvoor onze oprechte dank.

Wim Peters
         Saskia en Erwin
                  Katlyn en Merle

Vorden, maart 2014

Verdrietig zijn wij met het overlijden van de moeder 
van onze vriendin Monique 

Anke Krajenbrink

Wij wensen Gerhard, Joyce, Matthijs, Tom, Masha, 
Monique en Martin veel sterkte en kracht toe. 

Lisa, Annemarijn en Astrid

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

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

Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

Warm, informeel 
en laagdrempelig.
Wij geven u alle ruimte om uw 

eigen wensen te bespreken. 

Wij denken graag met u mee.

Hartelijk dank voor het medeleven dat wij hebben 
ondervonden na het overlijden van mijn man, 
onze vader en opa

Jacominus Smeenk

Uw aanwezigheid, de bloemen en kaarten hebben 
ons goed gedaan.

Alie Smeenk - Menkveld
kinderen en kleinkinderen

Vorden, 28 februari 2014

Henriëtte Ambagtsheer

Vereniging Bomenbelang verliest één van
haar oprichters met het overlijden van

Zij was lange tijd secretaris van

Bomenbelang en vanaf het begin erg

betrokken bij de vereniging.  Haar kennis

zullen wij blijven gebruiken. Wij wensen

haar man  en de kinderen alle sterkte.

bestuur en leden

Vereniging Bomenbelang

Vorden

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

SUPER KOOPJE!!!
Mango’s 2 voor € 2.49
zoete/sappige 
Laetitia pruimen heel kilo  € 2.99
ZE ZIJN ER WEER!!!

Raapstelen gesneden 250 gram  € 1.99
mooie 
Spitskool per stuk  € 0.99
Maaltijdkoopje!!!!! 
huisgemaakte aardappel gratin schotel met zalm
en spinazie + GRATIS rauwkost naar keuze

 per persoon  € 7.98

Burg. Galleestraat 6a, Vorden
(0575) 55 08 50

Aanbiedingen geldig t/m maandag 10 maart 2014

ARGENTIJNSE
TANGO

QUINTETO
EL DESPUES

op 8 maart

in Kulturhus Ruurlo

om 20.30 u.

Kaarten à € 20,- via

www.kunstkringruurlo.nl



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

Heeft u een drukke baan, een druk 
gezin, een hekel aan strijken, 

of komt u er door ziekte of ouderdom 
niet meer aan toe?

STRIJKSERVICE WILLEMIEN 
neemt het u graag uit handen!

Kijk op:
www.strijkservicewillemien.nl

of bel:
06-12687257

Praktijk van Marga Tump

  Mesologie

  NAET therapeut

  Fysiotherapeut

  SiVAS - therapeut

  Energetische Meditatie

Voor (chronische) klachten zoals:

- vermoeidheid

- hoofdpijnen, duizeligheid

- huidaandoeningen

- buikklachten

- allergiën

- luchtwegaandoeningen

- spier- en gewrichtsklachten
 

Pr. Bernhardweg 28, Vorden

www.mesologiemargatump.nl

tel.: 0575 555 394 of 06 22631821

Tandprothetische Praktijk Diseraad
D e  s p e c i a l i s t  v o o r  u w  k u n s t g e b i t

Uw gebit bepaalt uw uitstraling.  Veel mensen zijn niet

tevreden over hun kunstgebit. Het doet pijn, zit los of is

verkleurd.  Dit geeft ongemak en maakt onzeker. Bij ons

bent u aan het juiste adres.

Bij ons kunt u terecht voor:

- Vrijblijvend en kosteloze controle van uw kunstgebit

- Corrigeren/repareren van uw huidige prothese

- Aanmeten van een nieuw kunst- of klikgebit

Belt u gerust voor een afspraak. U bent van harte welkom!

Een verwijzing van een tandarts is niet nodig.

L a a r s t r a a t  1 9 ,  Z u t p h e n   T e l : 0 5 7 5 - 5 4  1 6  0 2

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

Administratiekantoor     WASSINK

Verzorging
Belastingaangifte

 Overige dienstverlening:
 • Verzorgen administraties
 • Salarisverwerking
 • Jaarrekeningen
 • Omzetbelasting
 • Fiscale adviezen

Spittaalstraat 112 t 0575 - 511 879
7201 EH Zutphen f 0575 - 518 545

info@administratiewassink.nl
www@administratiewassink.nl
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TROTS VAN DE KEURSLAGER

4 gegrilde kippenbouten

met GRATIS piri piri saus

SPECIAL

Uienkruier

100 gram 155

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden rollade + Spianata 
Romana

2 x 100 gram 498

KEURSLAGERKOOPJE

Houthakker
steaks

4 stuks 595

MAALTIJDIDEE

Macaroni

500 gram 398
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax 0575-55 22 87
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Geldig in week 10 (zondag 2 t/m zaterdag 8 maart 2014) 

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeldt, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. 
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als uw PLUS; 
kijk voor overige voorwaarden op www.plus.nl/nergensgoedkoper.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen 
bij PLUS? Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

PLUS Eland - Hengelo (Gld)
Raadhuisstraat 53, T: 0575 46 37 77
maandag - woensdag 08.00 - 20.00 uur, donderdag - vrijdag 08.00 - 21.00 uur, 
zaterdag 08.00 - 20.00 uur

Heineken
Pils
Krat 24 fl esjes à 30 cl
Maximaal 3 kratten per klant

GENIET, MAAR DRINK MET MATE.

13.99

10.99 

Coca-Cola
Alle fl essen à 1,5 liter, 
combineren mogelijk
4 fl essen

7.124 FLESSEN

5.69

Mona Pudding of duopudding
Alle bekers à 450-500 ml of sets à 2 x 150 gram    
Per stuk 
1.07-1.59

PER STUK

1.00

PLUS 
Spinazie
Ongewassen
Zak 450 gram

1.99
PER ZAK 1.99

MAART
6 7 8

donderdag vrijdag zaterdag

MAARTMAART

PLUS Halve raster-
of kruimelvlaai 
Abrikozenraster-, kersenraster-, appelkruimel- 
of kruimelvlaai met gele room  , 
geschikt voor 5 personen
Halve vlaai 

1.99
HALVE VLAAI 3.39
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Iedere vrijdag open van 13:30 - 18:00 en zaterdag 10:00 - 17:00 
Kerkhoflaan 3b Vorden



Plaats een Contactje
in uw weekblad en 
online via
WWW.CONTACT.NL
snel en gemakkelijk!

FIETS TE KOOP

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

Zutphenseweg 24 Vorden  I  0575 55 15 14  I  info@helminkwonen.nl

HELMINK WONEN MA AK T HET MOOIER BIJ U THUIS

@helminkwonen     

facebook.com/helminkwonen
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ZONDAG 
GEOPEND

ZONDAG
9 MAART

GEOPEND
van 12 - 17 uur

GREEN-FLOR 
PVC VLOER
Young Living - Diverse dessins

Cara vaste relaxfauteuil, leder, diverse kleuren

NU

€25,95
per m2

NIEUWE

COLLECTIE

PLISSÉS

van 1149,-

VOOR

€999

Sensire Wijkzorg Vorden neemt actief deel aan de landelijke 
Week van Zorg en Welzijn, van 10 t/m 15 maart.

Op woensdag 12 maart is Sensire wijkzorg aanwezig, 
van 10.00 tot 16.00 uur, in de nieuwe Thuiszorgwinkel 
aan de Raadhuisstraat 1 in Vorden

Iedereen is daar van harte welkom.

Op vrijdag 14 maart is Sensire Wijkzorg aanwezig op 
de weekmarkt in Vorden met een informatieve kraam.

MAANDMENU
MAART
Voor 2 à 3 personen

* Mini loempia’s
* Babi Pangang
* Tjap tjoy
* Kipfilet in Hoisin
 (Chinese BBQ-saus)
* 2 stokjes saté
* Grote nasi of bami

Voor slechts € 17,50
Op reservering bieden 
wij op zondagen een 
uitgebreid buffet aan: 
Onbeperkt dineren 
voor een vaste prijs. 
€ 13,80 p.p.

Dorpsstraat 28, Vorden. Tel. 0575-551905

WIJ ZIJN VERHUISD!
Door toenemende drukte zijn wij uit ons jasje gegroeid.

Ons nieuwe adres is vanaf nu:
De Stoven 21, Zutphen



Precies waar WIK Wichmond zich 
op richt, recreatieve gym die leuk is 
voor meisjes en jongens. De meisjes 
beleefden veel plezier aan het mee-
doen. Veel familie kwam kijken naar 
het kunnen op de balk, brug, mat en 
sprong. Na afloop van de wedstrijd 
was er een verbluffende uitslag: De 
meisjes kwamen met 6 medailles 
naar huis! Leidsters Renske Ruiter-

kamp en Janette Hesselink zijn erg
trots op deze resultaten. Instap R2: 3e
Carlot Bremer, 7e Evaly den Bakker,
8e Norah Bouwhuis, 13e Noor Dijk-
man, 15e Frederique van Basten Ba-
tenburg. Pupil1  R2: 1e Yrsa van Zui-
lekom. Pupil2 R2: 1e Lotte Radema, 
2e Mandy Rouwenhorst, 4e Alysja
Pierik. Pupil 2 R3: 1e Mirjam Huiting,
2e Renee Besselink.

Medailleregen voor 
Gymvereniging WIK

Wichmond - Zaterdag 1 maart was er in Warnsveld een recreanten-
wedstrijd. Er deden 11 WIK meisjes aan mee. Allen in categorie R3 of
R2, de recreantencategorie.

Start to run in Vorden gaat van start 
bij sporthal ‘t Jebbink in Vorden op 
zaterdag 8 maart, aanvang 9:30 uur. 
Opgeven kan via op 
www.starttorun.nl

Voor vragen; Runners Vorden; Ton 
ten Have, 0575-552827.

- advertorial -

Start to Run lentekriebels
Vorden - “Het is bijna lente! De zon op je wangen, dat frisse gezicht 
en dat gezonde lijf; ook jij kunt een hardloper zijn! Hardlopen is goed 
voor je conditie, je verbrandt massa’s calorieën en je gaat je fitter voe-
len en de voldoening ervaar je echt niet alleen achteraf!

“Je hoeft echt niet heel veel ervaring 
te hebben”, zegt Liesbeth Bakker-
Geubels. “Het is juist bedoeld om 
ervaring op te doen.” Iedereen in de 
leeftijd van 10 tot en met 18 jaar kan 
zich opgeven. Deelnemers krijgen 
vervolgens informatiepakket toege-

zonden over wat er van ze verwacht 
wordt en wat er aanwezig is voor de 
artiesten.
Na de twee voorrondes is bekend wie 
er naar de grote finale in de feesttent 
op Koningsdag mag. Die avond vanaf 
19.30 uur staan er een vakkundige ju-

ry, kapper en visagiste voor de zang-
talenten klaar en er zijn spectaculaire 
prijzen te winnen. De zangers en zan-
geressen zullen begeleid worden door 
de formatie Papa di Grazzi. “Aarzel 
niet en geef je op bij Hotel Bakker!” 

Contactgegevens:
Dorpsstraat 24 in Vorden
T: 0575-551312
W: www.bakker.nl
E: info@bakker.nl

Junior Songfestival bij Bakker

Vorden - Vorden en omgeving barst van de gouden keeltjes. Om al het 
jonge talent een podium te bieden, wordt er op Koningsdag (zaterdag 
26 april) bij Bakker een Junior Songfestival georganiseerd. De voor-
rondes van deze talentenjacht worden gehouden op zaterdag 22 en 29 
maart en beginnen om 19.00 uur.

Achtkastelenloop Vorden
Vorden - In totaal verschenen er zondag 2 maart 1166 atleten aan de start van de Acht-
kastelenloop in Vorden. Deelnemers aan dit evenement georganiseerd door AV Han-
zesport konden kiezen voor de 10, 21 of 30 kilometer. Een groot deel van de lopers die 

30 kilometer aflegden, zag dit als de laatste training voor de marathon van Rotterdam. 

Foto’s: Theo Janssen.



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

12,5 geleden kwam ze in Hengelo werken, doordat Gre-
ven uit Doetinchem door leeftijd stopte met de zaak. 
Rudi en Elise hebben daar zelf ook gewerkt en kenden 
daardoor Helma: “Ja, en toen was het makkelijk. Er was 

ruimte binnen ons team en Helma zonder werk. Een 
geweldige aanvulling voor ons team. Helma is rustige 
vrouw de van aanpakken weet, geduldig is en veel ken-
nis in huis heeft. Helma proficiat met dit jubileum.”

Helma Klensmann 12,5 jaar bij 
Schoenmode Hermans

Hengelo - Helma is een vertrouwd gezicht bij Schoenmode Hermans. Ze werkt zowel in Groenlo als in 
Hengelo, zodat zij ook een groot aantal klanten persoonlijk kent.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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0.45
v   van 0.79

0.99
v   van 1.99

50%
goedkoper

43%
goedkoper

49.99

34.99

4.99

4.99

HET HELE HUIS GRONDIG GEREINIGD!

4 STUKS

2.49
v   van 2.69

3.09
v   van 3.29

3.39
v   van 3.99

3.79
v   van 3.99

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Vanaf woensdag 05-03-2014*Vers & voordelig!

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 05-03-2014 t/m dinsdag 11-03-2014.

Witlof 
500 g

Mandarijnen
1 kg

Vanaf woensdag 05-03-2014

VERLAGINGEN
PRIJS

Capaciteit voor 45 minuten  
hete stoom.

Draagbare stoomreiniger

Snijplankjes

Tennisracket
Incl. hoes.

Tennis-
ballen
4 stuks 
in koker.

Southern Creek
Shiraz-Australië
0.75 l

Mooiberg wit
Sauvignon Blanc
Zuid-Afrika
0.75 l

Mooiberg
Cabernet Sauvignon 
Zuid-Afrika
0.75 l

Vin de Pays 
Du Comté Tolosan
Zuidwest-Frankrijk
0.75 l

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden. 
Telefoon (0575) 551485 - www.bloemendaalwiegerinck.nl - email: info@bloemendaalwiegerinck.nl 

Wilt u uw belastingaangifte 2013 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 werkbonus voor werkenden in de  leeftijd 
vanaf 60 jaar. Of aan de inkomensafhankelijke kortingen bestemd voor wer-
kende ouders met jonge kinderen. 

Graag bij uw bezoek de aanslagen van de eventueel al ontvangen toeslagen 
meenemen en de OZB-aanslag opgelegd in 2013, is dit jaar van belang.

Ons kantoor is geopend op de volgende woensdagavonden:
5, 12 en 19 maart a.s. tussen 18.30 uur en 20.30 uur 
en op 
zaterdagochtend 15 maart a.s. tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs



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

Met het jubileumprogramma “Ef-
fecto Tango Live” geven zij een over-
zicht van de hoogtepunten van hun 
repertoire in hun tienjarige bestaan. 
De Argentijnse oprichters, bandone-
onist Victor Hugo Villena en gitarist/
componist Alejandro Schwarz, zijn 
wereldwijd vermaard en gelauwerd 
binnen de internationale tango-scè-
ne. Zij hebben zich omringd met drie 
topmusici: violist Cyril Garac, pianist 
Ivo de Greef en contrabassist Bernard 
Lanaspèze. De vijf musici zetten hun 
ervaring en talenten in om de tango-
muziek te voorzien van een unieke, 

eigentijdse en persoonlijke touch. 
Met optredens over de hele wereld 
vestigde het quintet een ijzersterke 
live-reputatie.

Voorafgaande aan het concert ge-
ven Paul Pelgröm en Rineke van 
Tuijn een tango-workshop. Zij zul-
len liefhebbers van de tango de eer-
ste passen van deze Argentijnse dans 
bijbrengen. De dansers kunnen de 
dansvloer op tijdens het concert en 

in de pauze. In de pauze en na afloop 
van het concert draait Paul Argen-
tijnse dansmuziek. Dit belooft een 
fantastische avond te worden. Bestel 
a.u.b. op tijd uw kaarten. Het concert 
begint om 20.30 uur. De workshop 
is van 19 tot 20 uur. Bezoekt u het 
concert, dan kunt u gratis deelnemen 
aan de dans workshop. Wilt u alleen 
maar dansen, dan kost de les € 5. 
Voor kaartverkoop en informatie zie 
www.kunstkringruurlo.nl

Argentijnse tango in Ruurlo met 
Quinteto El Despuès

In Nederland leven bijna twee mil-
joen mensen met deze ingrijpende 
aandoening, die niet te genezen of 
te voorkomen is. Onderzoek naar de 
oorzaak en behandeling van reuma is 
kostbaar. Daarom is uw bijdrage hard 
nodig. 

Onzichtbare ziekte 
Mensen met reuma hebben vooral 
last van pijn en moeheid, beide on-
zichtbare kenmerken van deze chro-
nische ziekte. Reuma is een verzamel-
naam voor ruim 100 aandoeningen 
aan botten, gewrichten en spieren. 
Het is een auto-immuunziekte. Dit 
betekent dat het natuurlijke afweer-

systeem het eigen gewrichtsweefsel
(en soms organen) aanvalt. Hierdoor
hebben mensen met reuma vaak last
van ontstekingen aan gewrichten of
spieren, en is bewegen pijnlijk. Reu-
ma is een ingrijpende aandoening en
kan jong en oud overkomen. 

Steun van iedere Nederlander  
nodig 
Het Reumafonds strijdt voor een be-
ter leven met reuma. Nu en in de
toekomst. We geven voorlichting,
ondersteunen reumapatiëntenver-
enigingen en komen op voor de be-
langen van mensen met reuma bij
politiek en zorg. We financieren on-
derzoek naar betere behandelmetho-
den en naar de oorzaak van reuma.
Dat brengt ons dichter bij een wereld
zonder reuma. We zijn blij met iede-
re gift die hieraan bijdraagt. 

Bankrekeningnr: 
NL86RABO0123040000, Amsterdam. 
www.reumafonds.nl

Start collecteweek Reumafonds
Het Reumafonds houdt binnen-
kort de jaarlijkse landelijke col-
lecte. In de week van 10 t/m 15 
maart 2014 komen ruim 63.000 
vrijwilligers in actie om door 
heel Nederland geld op te halen 
voor de bestrijding van reuma, 
zoals artrose.

Jan Willem Harmsen werkt sinds 
2010 in het bedrijf van zijn ouders, 
doet de calculatie en begeleidt projec-
ten, vooral in het schildersbedrijf. Hij 
studeerde Small Business en Retail 
Management aan het Saxion in En-
schede en deed zijn afstudeerproject 
bij Harmsen.
Winkel en schildersbedrijf zijn vaak 
niet los van elkaar te zien. “Je ver-
koopt een totaalplaatje,” lacht hij. 
Naast het verkopen van (professio-
nele) verf, wordt ook advies en uitleg 
gegeven. “Ik wil niet zeggen dat we 
uniek zijn, maar wel uniek in deze 
omgeving is de combinatie van een 
schildersbedrijf en een winkel. Men-
sen komen hier kijken wat ze wil-
len, vervolgens wordt bijvoorbeeld 
behang en schilderwerk netjes op el-
kaar afgestemd in de juiste kleuren.“ 
Jan Willem vertelt van een project 
waarbij na de ruwbouw, de schilders 
aan de gang gingen om de kozijnen 
en plafonds te schilderen en wanden 
te behangen. Vervolgens kwam de 
stoffeerder, die de gordijnen ophing 
en de vloerbedekking legde. “Meubel-
tjes erin en je kunt wonen!”
De nieuwe ontwikkelingen in de 
branche worden scherp in de gaten 
gehouden, zoals een nieuw assor-
timent voor in de winkel. Ook voor 
de kwaliteit van verf, waarbij aan-
gescherpte (milieu) regels gelden, is 
kennis nodig om de klant goed te ad-
viseren. “We krijgen jaarlijks bijscho-
lingsdagen, over nieuwe soorten verf, 
behang, stoffering, alles,” vertelt hij. 
“Ook de medewerksters van de win-
kel doen hieraan mee, omdat zij pro-

ducten die we in het schildersbedrijf
verwerken, in de winkel verkopen. 
Het is belangrijk dat zij kunnen uit-
leggen hoe producten het best toege-
past kunnen worden en wat de juiste
werkwijze is. Het gaat om tevreden
klanten. We zorgen voor de beste ma-
terialen en advies.” Op de compleet
nieuwe website van het schildersbe-
drijf staan veel referenties en alle tra-
ditionele en nieuwe mogelijkheden 
van Harmsen Vakschilders vermeld.
Nieuw is dat klanten zelf een offerte
kunnen aanvragen via de website. 
Deze ontvangen zij dan zo spoedig 
mogelijk in huis. Zet 15 maart al-
vast in de agenda. Van 8.30 tot 16.00
uur is een feestelijke dag vanwege
het 35 jarig jubileum met heel veel 
leuke aanbiedingen. Dit jaar kunnen
belangstellenden tussen 13.00 en 
16.00 uur deelnemen aan een gratis
workshop, waar een oud kastje, kap-
stok of dergelijks een opfrisbeurt kan
krijgen. “Het meubeltje kunnen ze
meenemen en ze hier nieuw leven 
inblazen met een verfje, krijtverf of 
lak,” legt Jan Willem uit. “Wij verzor-
gen materialen.” De mensen worden
geassisteerd door oud-collega en vak-
man Gerbert Abbink. Graag opgeven
via info@harmsenvakschilders.nl of
bellen naar (0575) 464000.

Harmsen Vakschilders, 
Zelhemseweg 21, 7255 PS Hengelo 
Gld., telefoon (0575) 46 40 00, 
email info@harmsenvakschilders.nl
Meer informatie staat op  
www.harmsenvakschilders.nl en 
www.decohomeharmsen.nl

Alles onder één dak bij 
Harmsen Vakschilders Hengelo

Hengelo - Harmsen Vakschilders viert dit jaar het 35 jarig bestaan. 
Het bedrijf werd in 1978 in het hartje van Hengelo Gld. opgericht door
Bennie en Els Harmsen. Het familiebedrijf renoveerde vele bedrijven
en huizen in de regio. Nu is het bedrijf alweer twintig jaar gevestigd
aan de Zelhemseweg op het bedrijventerrein, in een groot en modern
pand. Alles onder 1 dak: complete woninginrichtingen en alle produc-
ten om ook zelf aan de slag te gaan. Het team van Harmsen Vakschil-
ders bestaat nu uit tien schilders, vijf interieurstylistes en administra-
tief medewerksters en een stoffeerder.

De vernieuwde wand van Harmsen Vakschilders.

Na een serie besprekingen blijkt er 
enkel sprake van wederzijds voor-
deel. Immers de grenzen van het Ach-
terhoekse gebied worden duidelijker 
ten opzichte van de overige Gelderse 
afdelingen, de Achterhoeker en de 
Zutphenaar blijven Achterhoekers 
en ook financieel valt verbetering te 
melden. Omdat een fusie een bult 
papierwerk en kosten meebracht, 
heeft de afdeling Zutphen in een bij-

zondere ledenvergadering besloten 
zich op te heffen en hebben de leden 
zich weer gemeld als lid van het be-
staande Contact Oud Mariniers in de 
Achterhoek. Simpeler en efficiënter 
kon het niet. De commissie van sa-
menvoeging, bestaande uit de beide 
besturen, is er van overtuigd dat ze 
de toekomst weer vol vertrouwen 

tegemoet kan zien. Het Contact Oud 
Mariniers Achterhoek is een vereni-
ging van enthousiaste leden, die vier 
à vijf keer per jaar bijeenkomen, 
voor onder andere een paar sportie-
ve ontspanningsmiddagen. Ook de 
kreet, die men als twintigjarige al te 
horen kreeg, staat nog steeds hoog 
in het vaandel: “Eens Marinier, altijd 
Marinier!!”
Op zaterdag 8 maart houdt de on-
derafdeling haar eerste jaarverga-
dering in de nieuwe samenstelling. 
Deze vindt plaats in Eetcafé ‘de Veld-
hoek’, Varsselseweg 55 in Hengelo. 
Ontvangst met een kopje koffie 
om 14.00 uur. Heeft u gediend als 
marinier of marineman en u bent 
nieuwsgierig naar de vereniging? 
Bij deze bent u uitgenodigd, eventu-
eel met uw partner. Na afloop van 
de vergadering is er een bingo en 
volop gelegenheid voor het bekende 
‘praatje pot’.

Voor informatie kunt u contact  
opnemen met: 
Henk Ebbink, Brummen,  
tel. 0575-564355 of Jan Stam,  
Dinxperlo, tel.0315-651944

Fusie afdeling Achterhoek en Zutphen

Oud-mariniers slaan de handen ineen
Regio - Meer dan vijfentwintig  
jaar was er in de Achterhoek 
sprake van twee afdelingen voor 
Oud Mariniers, te weten de On-
derafdeling Zutphen en de On-
derafdeling Achterhoek. Twee 
gelijke verenigingen in een re-
latief klein gebied betekende 
overlappingen en verspilling 
van energie en kosten. Ook het 
snel afnemende aantal leden was 
reden om actie te ondernemen. 
Een jaar geleden werd op de bei-
de ledenvergaderingen toestem-
ming verleend om een samen-
werkingsverband aan te gaan. 
De eerste jaarvergadering is za-
terdag 8 maart in de Veldhoek.

Ruurlo - Steeds weer zorgt de 
Kunstkring Ruurlo voor verras-
singen op muziekgebied. Kon 
men 25 januari jl. genieten van 
Afrikaanse en Surinaamse klan-
ken, op 8 maart a.s. kan men zijn 
hart ophalen bij romantische 
tango muziek, gespeeld door 
Quinteto El Despuès in het Kul-
turhus in Ruurlo. Vijf muzikan-
ten die zich kenmerken door hun 
hartstochtelijke toewijding aan 
deze muziekstijl.

Het is zeker een uitdaging met het reeds beschikbare be-
drag voor de Dorpsstraat alle wensen in te vullen die de 
samenleving in samenspraak met de dorpsraad voor ogen 
heeft. In een tijd van bezuinigen staan we zeker voor uit-
dagingen om met minder geld goede keuzes te maken. 
Gemeentebelangen Bronckhorst is van oordeel dat dit de 

basis moet zijn. Het huidige college heeft met verschil-
lende centrumplannen zoals Vorden en Hengelo ca. 12 
miljoen uitgegeven. Meerdere keren hebben wij gevraagd 
om een herbezinning omdat de tijden veranderen en je 
dan ook de bakens moet kunnen verzetten. Dat is niet 
gedaan. Dat betekent dat nieuwe projecten daar voor een 
deel de dupe van zijn en gaan worden.
Maar om nu te zeggen geld vanuit de gemeentepot be-
schikbaar te stellen voor een deel, wetende dat de rest 
straks ook moet gebeuren, is de samenleving een worst 
voor ogen te houden en de rekening naar de toekomst te 
leggen. Dat is niet onze visie. Wij willen transparant en 
duidelijk aan iedereen vooraf kunnen aangeven wat het 
kost en waar het geld vandaan komt. Dat kan nog steeds 
betekenen dat er keuzes gemaakt moeten worden en er 
dus beperkingen zullen zijn in het totale plan. Maar wel 
zo eerlijk naar een ieder toe. Geen Sinterklaas vooraf en 
achteraf lopen Zwarte Pieten.

Blanco cheque voor Dorpsstraat 
Hummelo
Bronckhorst - Gemeentebelangen Bronckhorst 
heeft tegen een op zich sympathieke motie gestemd 
over de invulling va de Dorpsstraat Hummelo. Maar 
waarom? Door de indieners van de motie wordt de 
nieuwe gemeenteraad opgezadeld met het vinden 
van geld in de begroting. De provincie eist name-
lijk altijd cofinanciering als zij geld in een project 
bijdraagt. Door deze motie wordt dus een blanco 
cheque uitgeschreven waar wij als inwoners van 
Bronckhorst in de toekomst de rekening weer van 
mogen betalen.



Op dit tweedaags festival worden tal 
van oude tractoren, stationaire mo-
toren en werktuigen vanaf 1900 ten-
toongesteld. Vele van deze zullen ook 
in werking te zien zijn, met demon-
straties zoals die van de indrukwek-
kende dorsmachine. Dit jaar wordt er 
extra aandacht besteedt aan het trek-
kermerk Belarus. Naast de tractoren 
en machines zijn er oude vrachtwa-
gens, is er een markt aanwezig met 

kramen voor allerhande zaken gere-
lateerd aan de tractoren en motoren. 
Maar ook is er ruimte voor kramen 
met eigentijdse zaken en handge-
maakte artikelen. Spektakel zal er 
zijn op de trekkertrekbaan. Hieraan 
mag een ieder aan meedoen die een 
tractor heeft van het bouwjaar 1980 
of ouder. Aan de jeugd wordt ook ge-
dacht. Voor hen zijn volop activitei-
ten o.a. schminken, touwklimmen, 

dansen en nog veel meer. De organi-
satie ondersteunt het Nationale MS 
Fonds. Dit is de landelijke organisatie 
voor mensen met Multiple Sclerose 
(MS), een ziekte van het centrale ze-
nuwstelsel die meer dan 16.000 men-
sen in Nederland heeft. 
Een bezoekje aan dit evenement ‘Het 
Agrarisch Verleden Herleeft’ is zeker 
de moeite waard voor het gehele ge-
zin. Heeft u nog producten die u aan 
de mens wilt brengen, dan kunt u 
zich aanmelden voor een kraam via 
info@otmv-gelderland.nl
Voor meer informatie kunt u kijken 
op www.otmv-gelderland.nl

Agrarisch Verleden herleeft in Toldijk
Toldijk - Op 17 en 18 mei organiseert de vrijwilligersclub de Oude Trek-
ker en Motoren Vereniging (OTMV) afdeling Gelderland opnieuw het 
unieke evenement ‘Het Agrarisch Verleden Herleeft’. Dit jaar wordt 
het gehouden bij Vleesboerderij Garritsen in Toldijk.

Het bestuur van de EHBO ziet er nu 
als volgt uit: Bertus Nijenhuis voor-
zitter, Gerdien Robbertsen secretaris, 
Bennie Lebbink penningmeester, Jan-
ny van Kleef en Hetty Vlogman. 

Tijdens de jaarvergadering ook een 
feestelijk tintje. Die avond werden er 
drie leden gehuldigd en in de bloeme-
tjes gezet: Bep Lakerveld (50 jaar lid), 
Martin Wolsink (45 jaar) en Bertus 
Nijenhuis (25 jaar). Martin Wolsink 
onderstreept het belang van een goe-
de EHBO in de gemeenschap en zegt 
daarover: “Ik weet nog goed waarom 

ik 45 jaar geleden lid werd. Ik werkte 
bij de plaatselijke Coöperatie en vond 
het belangrijk dat er ook medewer-
kers in het bezit waren van een EHBO 
diploma. Het mooie van het werk is 
toch wel dat je mensen kunt helpen. 
Bij evenementen als wielerwedstrij-
den, skeelerwedstrijden, voetbaltoer-
nooien e.d. is het heel belangrijk 

dat de EHBO present is. Ook worden 
leden van ons regelmatig ingescha-
keld als verkeersbegeleiders. Denk 
bijvoorbeeld aan de avondvierdaagse. 
Ik heb 29 jaar deel uitgemaakt van de 
vrijwillige brandweer in Vorden. Ook 
daar kwam het goed van pas dat er 
brandweerlieden waren die over een 
EHBO diploma beschikten.”

EHBO Vorden heeft weer 
compleet bestuur
Vorden - Even zag het er naar 
uit dat de EHBO in Vorden pro-
blemen zou ondervinden bij het 
vinden van bestuursleden. Geluk-
kig kon onder meer de vacature 
van voorzitter afgelopen week tij-
dens de jaarvergadering vervuld 
worden. Bertus Nijenhuis zal 
deze functie minimaal één jaar 
vervullen. Secretaris Dilly Har-
deman die deze avond afscheid 
nam, werd door Bennie Lebbiink 
bedankt voor haar inzet voor de 
EHBO. Als blijk van waardering 
overhandigde hij haar een fraai 
boeket bloemen. Gerdien Rob-
bertsen zal Dilly Hardeman op-
volgen.

v.l.n.r: Bertus Nijenhuis, Bep Lakeveld en Martin Wolsink

Geïllustreerd door prachtige film- 
en fotobeelden vertelde hij over zijn 
tocht met driemaster langs de kust 
van Spitsbergen en de belevenissen 
tijdens de dagelijkse landingen. Daar-
bij  is de rol van de Nederlanders op 
Spitsbergen, vanaf 1596, niet weg te 
denken.
Martin en Renske Idema zijn avon-
tuurlijke reizigers. In 2012 reisden 
zij rond Spitsbergen, een wens die 
ontstond nadat zij eerder Antarctica 
bezochten.
Spitsbergen ligt een flink stuk boven 
Noorwegen en ruim boven de pool-

cirkel, nog maar zo’n 1000 km van
de Noordpool. Willem Barentsz gaf 
Spitsbergen zijn naam toen hij in
1596 onderweg was naar Nova Zem-
bla, op zoek naar een noordelijke
route naar oost-Azië.

De PCOB-leden genoten van 2 schit-
terende films die Idema op zijn reis 
heeft gemaakt. Op deze films toonde
hij de schoonheid van de natuur en 
fraaie opnames van o.a. de blauwe 
vinvis, bultgruggen, walrussen maar
ook veel ijsberen, waarvan er meer
op Spitsbergen zijn dan inwoners. In-
drukwekkend was ook de opnamen
van de instortende immense glet-
sjers, gefilmd vanuit een rubberboot.
Door de hoge kwaliteit van de film
ondersteund met mooie muziek was
het een geslaagde middag.

PCOB-middag in het teken 
van Spitsbergen
Vorden - Velpenaar Martin Idema 
gaf op donderdag 27 februari in 
het Dorpscentrum in Vorden een 
presentatie over zijn reis naar 
Spitsbergen.

Het in 2012 verschenen boek “Pau-
lus” van de bekende historicus Fik 
Meijer is volgens Jan Kool een mooie 
aanleiding om weer eens stil te staan 
bij deze controversiële man, die door 

velen beschouwd wordt als de grond-
legger van het christendom.“Hij heeft
de boodschap van Jezus omgevormd
tot een nieuwe godsdienst. Heilig
overtuigd van zijn gelijk en met ge-
vaar voor eigen leven predikte hij het
geloof. Zonder hem zou de westerse
wereld (en ons eigen leven?) er anders
hebben uitgezien. Met Meijers’ boek,
het Nieuwe Testament en onze eigen
inbreng is ongetwijfeld een boeiend
avondje Paulus samen te stellen”. 

Voor nadere informatie: ds Jan Kool
(553576) of jan1.kool@planet.nl)

Vorming en Toerusting
Vorden - De commissie Vorming 
en Toerusting van de Protestant-
se gemeente van Vorden (i.w.) or-
ganiseert op dinsdag 11 maart in 
de Voorde weer een bijeenkomst. 
Deze avond heeft als onderwerp 
“Een avondje Paulus” en zal wor-
den geleid door dominee Jan 
Kool.

Ton ten Have is een enthousiast 
marathonloper en heeft er inmid-
dels al 58 in binnen- en buitenland 
uitgelopen. De oorkondes van zijn 
buitenlandse marathons (New York, 
Londen, Athene, Rome, Istanbul, 
Wenen e.d.) hangen in fraaie lijsten 
in de hal van zijn woning. Van al die 
marathons staat de marathon van 
Berlijn hem nog helder voor de geest. 
“Dat was in 1990, vijf dagen voor de 
éénwording van Oost- en West-Duits-
land”, zo blikt hij terug. 
Dichter bij huis, heeft Ton ten Have 
inmiddels al met veel plezier tien 
keer de wintermarathon in Apel-
doorn uitgelopen. Hardlopen is zijn 
lust en zijn leven. “Ik loop elke week 
toch zeker 80 kilometer, verdeeld in 
snelle en rustige duurlopen. Momen-
teel ben ik bezig met de voorberei-
ding van de marathon in Barcelona, 
die op 16 maart gehouden wordt. Het 
is mijn eerste marathon in Spanje, 
een enorme uitdaging.”

Terwijl de meeste Nederlanders, wan-
neer ze de zestig zijn gepasseerd, het 
rustig aan willen doen, houdt Ton ten 
Have er een heel andere levensstijl op 
na. “Ik word 7 december 63 jaar. Ik 
probeer dan ook, mits ik geen bles-
sures oploop of de gezondheid mij in 
de steek laat, tegen die tijd ook mijn 
63e marathon te lopen. Zeg maar één 
op één, dat zou toch prachtig zijn”. 
En dan is het mooi geweest, zo vroe-
gen wij Ton? “Wel nee man, ik heb 
de ambitie om in mijn leven honderd 
marathons te lopen. Ik hou er geen 
aparte voeding op na. Gewoon de 
Hollandse kost met aardappelen en 
groente. Wel eet ik de avond voor een 
marathon altijd een paar borden soep 

om op die manier extra zout binnen 
te krijgen. Natuurlijk wel op tijd naar 
bed, ik zorg er wel voor dat ik de no-
dige rust krijg”. 
Behalve beoefenaar van de sport  is 
Ton ten Have ook trainer. Circa tien 
jaar geleden werd Runners Vorden 
opgericht. Daar zijn 150 tot 200 per-
sonen bij aangesloten die elke week, 
op bepaalde avonden hard lopen. Een 
aantal mensen in allerlei leeftijden, 
verdeeld over verschillende groepen. 
Ton te Have traint de groep ‘snellere 
lopers” die op de maandagavond on-
geveer 15-20 kilometer hard lopen. 
“Heerlijk om deze trainingen te ge-
ven. Ook goed voor mijn eigen trai-
ningsarbeid.”

Ton ten Have (62) loopt in 
Barcelona zijn 59e marathon
Vorden - De 62-jarige Vorde-
naar Ton ten Have is net terug 
van een vakantie in Oostenrijk, 
waar hij samen met familie een 
weekje verbleef. “Niet op te ski’s, 
maar heerlijk hard gelopen”, zo 
zegt hij. Nog maar nauwelijks in 
Vorden terug, ging Ton een dag 
later op bezoek bij zijn moeder 
in Raalte. Dus de sportschoenen 
weer aan en hard lopend via Al-
men, Harfsen, Bathmen, Lettele, 
Heeten kwam hij na precies 37,6 
kilometer in Raalte aan. “Een 
mooie route, zo blijf ik tenminste 
in beweging. Mijn vrouw heeft me 
wel in Raalte opgehaald hoor.”

De eerste set werd sterk begonnen 
door de dames uit het achtkastelen-
dorp. Door goede servicedruk van een 
aantal speelsters, liep Dash uit tot een 
voorsprong van 7-2. Ook een aantal 
goede blokkeringen door de dames 
uit Vorden, zorgde voor meer pun-
ten. Dash liep hierdoor steeds verder 
weg bij de dames uit Epe. Mede door 
al vroeg op voorsprong te komen, 
sleepte Dash de eerste set binnen met 
een uitslag van 25-17. 
Met stralende gezichten begonnen de 
dames van Dash de tweede set. Met in 
het achterhoofd het feit dat die avond 
carnaval gevierd mocht worden, be-
sloten de zwart-roden er alles aan te 
doen om nog een set binnen te sle-
pen. Ondanks dat Ormi bijbleef beslo-
ten de Vordenaren er een tandje bij te 
doen. Dit was voldoende om ook deze 
set binnen te slepen, wat betekende 
dat het 2-0 stond voor Dash. Deze set 
werd gewonnen door de Vordenaren 
met 25-21. 
Om korte metten te maken met het 
wisselvallige spel van de afgelopen 

wedstrijden, moest Dash de druk bij
Ormi neerleggen. Met wat opstart-
problemen kwam Dash weer op gelij-
ke hoogte. Maar omdat de druk door
de Vordense dames aan de verkeerde
kant van het net werd gelegd, kwam
de dreun des te harder dat Ormi er
vandoor ging met de derde set 25-18.
De vierde set konden de dames uit 
het acht kastelen dorp, geen vuist 
maken aan het begin van de set. Al
snel keken de dames tegen een ach-
terstand aan. Met goed verdedigings-
werk en harde aanvallen aan het
net, kwam Dash weer langszij. Het 
was een dubbeltje op zijn kant, maar
Ormi hield de touwtjes in handen en
won de vierde set met 25-23.
Er stond voor de derde keer op rij een
vijf setter op het programma voor de
zwart-roden. Met een grote achter-
stand op het scorebord moest er wat
gebeuren om toch met de winst terug
te keren naar Vorden. Met vereende
krachten werden de schouders eron-
der gezet en werd gevochten voor ie-
der punt. Dit met succes want de Vor-
denaren kwamen helemaal terug en
pakte op het juiste moment de draad
weer op. Met 12-15 werd de wedstrijd
gewonnen en kon Dash terugreizen
met drie punten op zak.

Volgende week spelen de dames weer
een thuis wedstrijd om 17.45 uur in
’t Jebbink te Vorden. Ze spelen dan
tegen het ervaren Devolco ’88.

Dash wint in Epe
Vorden - Zaterdag 1 maart vlogen 
de ‘zwart-rode zwanen’ van Dash 
richting Epe om een wedstrijd te 
spelen tegen C1000 Van Andel – 
Ormi. Na een sterke overwinning 
op WSV in Warnsveld waren de 
rood-zwarten er ook zaterdag 
weer klaar voor om punten bin-
nen te halen.

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

Catering  Workshops  Verjaardag- en Kinderfeestjes  BBQ en Buffetten



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

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

Hoetinkhof 1A, 7251 XM Vorden

I www.tppriefel.nl

IJssel
computerservice

*

*

Voor Na

Keukenrenovatie in 1 dag, tegen lage kosten!
Wij vervangen:

Bel: 06 - 374 808 56 of mail naar 
info@mensinkkeukens.nl

Renoveer en bespaar duizenden euro’s!
Kijk op www.mensinkkeukens.nl 

voor alle mogelijkheden.

THE HEINOOS
Zondag 9 maart
Aanvang: 16.00 uur

Gratis entree

Hekwerken en Omheiningen

Wegens steeds toenemende werkzaamheden  zijn wij per direct op zoek naar:

voor de aanleg van nieuwe tuinen en het 
onderhoud aan bestaande tuinen.

Voor nadere informatie en 
sollicitaties kunt u contact 
opnemen met  
Johnny Dijkman. 
Tel. 06-51935827

Rijksstraatweg 189, 7391 MN Twello. Tel. 06-51935827

Hoveniersbedrijf Isidorushoeve

www.hoveniersbedrijfisidorushoeve.nl
isidorushoeve@gmail.com
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WOZ waarde
te  hoog?

Gratis check en bezwaarschrift

Kijk op www.rbmwonen.nl

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

Fashion with feeling

VERHUISBERICHT
Per 1 maart 2014 worden Podozorg Zelhem en Podozorg Hengelo samengevoegd en 
gaan we verhuizen. Vanaf 1 maart 2014 gaan we verder onder de naam Podozorg 

Zelhem en zijn we gehuisvest op:

Huisartsenpraktijk van Dr. H.G.J. Piscaer
Halseweg 27A, 7021 HV Zelhem

Tel. 0314-625225

De openingstijden wijzigen niet, de praktijk is geopend op woensdagmiddag en woens-
dagavond. U kunt zelf een afspraak maken op de website van Podozorg Zelhem via 
www.zelhem.podozorg.nl  Wanneer u op ‘maak een afspraak’ klikt, kunt u zelf een 

geschikte tijd uitzoeken in de digitale agenda.



Zwemseizoen 2014 in Bronckhorst

De zwembaden in Bronckhorst gaan 
weer open in 2014. Initiatiefgroepen 
stelden plannen op voor instand-
houding van de zwembaden in de ge-
meente, met een sluitende exploitatie 
voor minimaal 5 jaar. Diverse acties 
werden op touw gezet om financiële 
middelen te werven en draagvlak 
 onder de bevolking te krijgen. En dat is 
gelukt! De inititiatiefgroepen zijn nu 
zelf verantwoordelijk voor de exploita-

tie van de baden. Wel bieden we als gemeente in beperkte mate 
begeleiding aan om inhoud te geven aan de plannen. Ik ben on-
der de indruk van wat de initiatiefgroepen tot nu toe hebben ge-
realiseerd. Ik ben er ook van overtuigd dat ze dit, met de steun 
van de inwoners, tot een succes gaan maken. Ik wens alle initia-
tiefgroepen en inwoners van Bronckhorst veel succes en een 
zonnig zwemseizoen toe!

Wat verandert er voor u?
- Voor vragen en opmerkingen neemt u voortaan contact op met 

het betreffende zwembad. Hiervoor is de gemeente niet langer 
het aanspreekpunt. Alle contactgegevens van de zwembaden 
vindt u hieronder 

- Met het zwemabonnement kunt u voortaan alleen nog terecht 
in uw eigen zwembad

- De zwembaden bepalen zelf tarieven van zwemabonnemen-
ten, entreebewijzen en zwemlessen en de openingstijden. Die 
kunnen dus per zwembad verschillen

Koop ook een abonnement in de voorverkoop!
Geniet deze zomer weer van de prachtige zwembaden die er in 
Bronckhorst zijn en koop een abonnement bij het bad van uw 
keuze. Dat kan nu nog voordelig in de voorverkoop: kijk op de 
websites van de baden voor de voorwaarden en tarieven.

Initiatiefgroepen openen zwembaden onder eigen vlag

Zwembad het Elderink ligt aan de rand van Hen-
gelo, naast de voetbalvelden en het gemeente-
huis. Het zwembad is ruim opgezet, heeft een 
mooie ligweide en een gezellig terras. Er is een 
ruim aanbod voor jong én oud: van rustig banen 
trekken in de vroege ochtend tot bommetjes 
vanaf de hoge duikplank. De nieuwe opzet is 
met veel steun vanuit de gemeenschap tot 
stand gekomen. Het zwembadbestuur wil aan-
sluiten bij de behoeftes en wensen die er leven. 
Hierbij wordt een brede samenwerking gezocht 
met andere organisaties, maar uw suggesties 
zijn ook van harte welkom! Als ontmoetings- en 
ontspanningsplek levert zwembad het Elderink 
een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid 
van de omgeving. Graag tot ziens in Hengelo! 

Contactgegevens
Elderinkweg 1, 7255 KA Hengelo (Gld)
Secretariaat:
Spalstraat 19, 7255 AA Hengelo (Gld)
Tel: (0575) 46 17 43
Email: info@zwembadhetelderink.nl
Website: www.zwembadhetelderink.nl
Facebook.com/zwembad.het.elderink

Zwemlessen
-  A, B en C
-  Zwemvaardigheid diploma
-  Spetterles voor de kleintjes
- Aquajoggen

Openingstijden
maandag Gesloten
di/do/vr 07.00 – 20.00 uur 
woensdag 07.00 – 19.00 uur 
zaterdag 11.00 – 20.00 uur 
zondag 11.00 – 19.00 uur 

Tijdens de zomervakantie gelden aangepaste 
openingstijden.

Zwembad het Elderink opent op 27 april en 
sluit op 12 september 2014.

Zwembad Het Elderink in Hengelo

Het Burgemeester Kruijffbad is al drie jaar ge-
kozen tot het beste buitenbad van Gelderland. 
Het overzichtelijke gezinsbad, met extra warm 
water door de samenwerking met de Aviko, is 
jaarlijks een grote trekker voor vele gezinnen in 
de verre omtrek van Steenderen. Het enthousi-
aste team zet zich in om diverse spetterende 
activiteiten voor jong en oud te organiseren, zo-
als de bekende Dokkie Disco en moonlight 
zwemmen. Voor sfeer en kwaliteit bent u bij het 
Burgemeester Kruijffbad aan het juiste adres!  

Contactgegevens
Prins Bernhardlaan 3, 7221 BA Steenderen
Tel. (0575) 75 05 83 / 75 05 67
Email: info@zwembadsteenderen.nl
Website: www.zwembadsteenderen.nl
Facebook.com/zwembadsteenderen
Twitter.com/@BurgKruijffbad

Zwemlessen
- A, B, Basis en C
- Zwemvaardigheid
- Diverse aquasporten
- Zwemles voor volwassenen

Openingstijden
maandag zwemclub   
di/wo/do 13.30 - 17.00 en 19.00 - 20.30 
vrijdag 13.30 - 17.00 en 18.30 - 20.30
zat/zon 10.00 - 17.00

Tijdens de zomervakantie gelden ruimere 
 openingstijden.

Het Burgemeester Kruijffbad opent op 12 
april en sluit op 7 september 2014.

Burg. Kruijffbad in Steenderen

In de natuurlijke omgeving van Vorden ligt het 
mooie zwembad In de Dennen. Hier bruist het 
van spetterend plezier! Het zwembad heeft een 
complete metamorfose ondergaan: vernieuwde 
kleedkamers, een nieuwe entree en een nieuw 
paviljoen. U kunt daar een kopje koffie drinken 
of droog wachten op uw kinderen bij minder 
mooi weer. De basis is dus in orde maar bezoe-
kers zijn natuurlijk nodig om het zwembad 

draaiende te houden. Met een abonnement 
draagt u daar enorm in bij. Kijk snel in de web-
winkel en koop alvast wat zwembadwater! De 
badjuffen, badmeesters en het stichtingsbe-
stuur heten u vanaf 25 april graag weer van 
harte welkom bij zwembad In de Dennen. 

Contactgegevens
Oude Zutphenseweg 7, 7251 JX Vorden
Tel. (0575) 55 12 03
Email: info@zwembad-indedennen.nl
Website: www.zwembad-indedennen.nl
Facebook.com/zwembadindedennen

Zwemlessen
- A, B en C 
- waterfun, survival, snorkelen en nog veel 

meer

Openingstijden
maandag 13.00 - 20.00 uur
di/wo/do/vr 07.00 - 20.00 uur
zat/zon 12.00 - 17.00 uur

Zwembad In de Dennen opent op 25 april (om 
16.00 uur) en sluit op 7 september 2014.

Zwembad In de Dennen in Vorden

Het Hessenbad, sinds 1970 gevestigd op een 
prachtig gelegen locatie in Hoog-Keppel, kent al 
een lange geschiedenis. In 2012 zijn het bad en 
de naastgelegen Hessenhal al door de gemeen-
te overgedragen aan de stichting Zorgbad Zon-
newater. Deze stichting exploiteert sinds 2004 
het warmwaterbad Zonnewater en beschikt nu 
over drie met elkaar verbonden sportaccommo-
daties in het groene Hoog-Keppel. De stichting 
heeft een groot aanbod op het gebied van sport, 
bewegen en lifestyle. Vooral gezinnen voelen 
zich thuis in het Hessenbad en waarderen de 
prettige sfeer op deze overzichtelijke en daar-
door veilige zwemaccommodatie.

Contactgegevens
Monumentenweg 32, 6997 AH Hoog-Keppel
Tel. (0314) 38 08 10 / 38 11 00 
Website: www.zonnewater.nl 
Facebook.com/zonnewater
 
Zwemlessen
- Diploma A (binnenbad) 
-  Diploma B/C (binnen-/buitenbad)
-  Zwemvaardigheid (buitenbad)

-  Survival Snorkelen/Seascooter/Trimzwem-
men/Aquajoggen (buitenbad)

-  Medisch zwemmen kinderen (binnen-/buiten-
bad)

-  Privé zwemles voor volwassenen (binnen-/
buitenbad) 

 
Openingstijden 
maandag 9.00 tot 17.00 uur
di/wo/do/vr 7.00 tot 17.00 uur
di/do 19.00 tot 21.00 uur (juni, juli en augustus)
zat/zon 9.00 tot 17.00 uur

Het Hessenbad is open van 12 april tot 14 
september 2014.
T/m 25 april, na 1 september én bij slecht weer 
is het zwembad open tot 12.00 uur. Op di en do 
is er trimzwemmen van 18.00 tot 19.00 uur. In 
juni, juli en augustus zijn we tot 21.00 uur open.

Hessenbad in Hoog-Keppel

Deze pagina is een samenwerking tussen de 
zwembaden en de gemeente Bronckhorst



Op naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2014

De politieke partijen van Bronckhorst presenteren zich!

Opkomen voor ouderen en 
kwetsbare mensen 
Ouderen, inwoners met een 
zorgbehoefte of mensen 
 zonder werk, kunnen reke-
nen op CDA Bronckhorst. De 
 gemeente zorgt ervoor dat 
zij snel worden geholpen bij 
het vinden van werk. Wie 
zorg  nodig heeft krijgt dit 
dicht bij huis en op maat. Wij 
gaan  samen met senioren in 
gesprek om te zorgen dat zij 
lang en prettig thuis kunnen 
blijven wonen. Het CDA 
 ontlast de mensen die bereid zijn onbetaalde zorg te verlenen 
aan  mensen uit hun directe omgeving. 

Een goede dienstverlening en geen herindeling 
Het CDA blijft zich ervoor inzetten dat de gemeentelijke dienst-
verlening aan de burgers van Bronckhorst nog doeltreffender 
en eenvoudiger wordt. Dat geldt ook voor de nieuwe taken die 
de gemeente gaat uitvoeren. Jongeren die ondersteuning  nodig 
hebben van bijvoorbeeld Jeugdzorg en burgers met een hulp-
vraag, waaronder ouderen die een beroep doen op de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), kunnen daarom op het 
CDA rekenen. Daarnaast zorgen wij dat iedereen gaat deelne-
men op basis van de Participatiewet. Het CDA gaat de nieuwe 
taken zodanig uitvoeren dat de dienstverlening aan de burger 
aantoonbaar goed is. Dat kan omdat de gemeente Bronckhorst 
dicht bij de burgers staat. Daarom verzet het CDA zich tegen 
geluiden van het kabinet die wijzen op een nieuwe gemeentelij-
ke herindeling. Wel staat het CDA open voor samenwerking met 
buurtgemeenten mits dat de effectiviteit van de dienstverlening 
bevordert en tot kostenbesparing leidt. 

Misbruik krijgt geen kans 
Het CDA werkt continu aan zorg-, werk- en inkomensonder-
steuning voor wie dat nodig heeft. Maar ook aan een goed voor-
zieningenniveau. Zo vindt het CDA ook dat de gemeente haar 
verantwoordelijkheid moet blijven nemen bij het ontwikkelen 
van de leefomgeving, het bieden van kwalitatief goed onderwijs 
en het leveren van een bijdrage aan de verkeersveiligheid. Het 
CDA werkt aan een samenleving waarin overheid, burgers en 
ondernemers samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikke-
ling ervan. Daarbij horen rechten en plichten en een gemeente 
die erop toeziet dat plichten worden nagekomen. Dat noemen 
wij handhaving en dat is noodzakelijk om de uitgangspunten en 
de betaalbaarheid van onze verzorgingsstaat niet in gevaar te 
laten komen. Maatschappelijke schade wordt daadwerkelijk 
verhaald op de daarvoor verantwoordelijken. 

Duurzaamheid heeft prioriteit 
Duurzaamheid betekent dat wij zorgvuldig om moeten gaan 
met het gebruik van onze grondstoffen, om het milieu te 
 ontlasten en om onze samenleving op een goede wijze over te 
kunnen dragen aan onze volgende generaties. Het CDA stimu-
leert daarom de winning van duurzame energie, energie waar-
over wij samen onbeperkt kunnen beschikken. Het CDA wil niet 
inzetten op de winning van schaliegas of de plaatsing van grote 
windturbines, maar op de ontwikkeling van zonne-energie, bio-
gas en windenergie door middel van mini-windturbines. Dit zijn 
winvormen die ons landschap niet verstoren. Het CDA gaat 
daaraan werken met ondernemers, wetenschappers en parti-
culiere initiatiefnemers. Dit biedt kansen voor onze lokale 
 economie waaronder de landbouwsector. Het CDA is een voor-
stander van hervestiging van agrarische bedrijven. Dat bete-
kent dat nieuwbouw van duurzame agrarische bedrijven 
 toegestaan wordt op bestaande bouwblokken en door koppe-
ling van meerdere bouwblokken met een agrarische bestem-
ming. Wanneer hervestiging niet mogelijk blijkt is er ruimte 
voor nieuw vestiging van agrarische bedrijven. 

Initiatieven worden beloond 
Het verenigingsleven verrijkt de samenleving. Het CDA gaat de 
mensen die actief zijn in de verenigingen ondersteunen om de 
verenigingsorganisaties te versterken, het ledenbestand op 
 niveau te houden en om financieel zelfredzaam te blijven. 
 Innovatieve verenigingsprojecten kunnen op CDA steun 
 rekenen en succesvolle resultaten krijgen elders een vervolg. 
Initiatieven van burgers, gericht op het versterken van de leef-
baarheid in onze kernen en buurten, worden door het CDA 
 gesteund. Bij de beoordeling ervan zoekt het CDA nadrukkelijk 
de samenwerking met de dorpsbelangenorganisaties en het 
 bedrijfsleven. Het CDA gaat samen met de ondernemers en 
dorpsbelangenorganisaties na welke maatregelen door de 
 ondernemers en de gemeente getroffen moeten worden om de 
aantrekkelijkheid van het winkelaanbod te vergroten.

Op de eerste plaats: Breng 
uw stem uit!
Velen hebben onze succes-
sen bij de Spelen gezien, 
maar ook flitsen van 
 verontrustende beelden uit 
hetzelfde Rusland en ande-
re  landen, binnen en buiten 
 Europa. Die onrust, maar 
ook onze verontrusting 
hebben alles te maken met 
democratie, met de vrijheid 
en het recht van de mens 
om te  beslissen over het 
 eigen leven en de eigen 
leefomgeving. De VVD hoopt en vertrouwt erop, dat iedereen 
meedoet en van dat recht gebruik maakt. We hebben immers 
iedereen nodig om Bronckhorst ook in de toekomst aantrekke-
lijk te houden als woon-, werk- en leefgebied.
U bent natuurlijk vrij om te kiezen, maar de VVD is een goede 
keuze. Niet alleen omdat de VVD een volkspartij is, dus een 
partij voor iedereen: jong of oud, arm of rijk, met of zonder 
werk, met of zonder beperking, religieus of niet en ongeacht 
ras of seksuele geaardheid. We hopen dan ook dat iedereen 
meedoet. Want de VVD wil niet betuttelen of alles maar 
 regelen, maar wil vooral luisteren naar wat de burgers willen, 
zodat we onze gemeente en haar voorzieningen kunnen 
 aanpassen aan die wensen. De VVD is ook een goede keuze 
vanwege haar programma, dat veel mensen zal aanspreken. 
Ons streven hebben we samengevat in een aantal topics, 
waarvan we hier drie aan de orde stellen:

Uw zorg is ook onze zorg
 Daarbij staat uw zorgvraag  centraal en gaan we samen met 

u op een slimme manier de zorg regelen. Want de zorg moet 
voor iedereen die dat echt nodig heeft, toegankelijk, beschik-
baar en betaalbaar blijven voor jong en oud. Een belangrijk 
instrument daarbij is  preventie. Dat vraagt bijvoorbeeld voor 
de jeugd een veilige omgeving om op te groeien met aange-
paste onderwijsvoorzieningen en een laagdrempelige vroeg-
tijdige  adequate gezinsondersteuning.
Wonen op maat

 De ontwikkelingen van de laatste tijd  hebben geleerd dat on-
geremd bouwen achterhaald is. De leegstand en het vrijko-
men van panden doordat burgers op het gebied van wonen, 
zorg en bedrijvigheid andere keuzes moeten of willen ma-
ken. Dat gaat, als het aan de VVD ligt,  anders worden. Ook 
hier niet langer meer ‘slikken of  stikken’, maar inspelen op 
de (individuele) wens van een starterswoning, een aanpas-
sing of verbouwing om langer te kunnen blijven wonen of om 
de energiekosten te drukken. En natuurlijk moeten overbodi-
ge panden gesloopt worden of slim omgebouwd tot een nieu-
we bestemming. Flexibiliteit is ook hier de kern.
Werk is méér dan inkomen

 De werkeloosheid is een  algemeen probleem met in haar 
kielzog andere problemen die vaak uitmonden in een sociaal 
isolement. Men krijgt het gevoel van ‘er niet meer bij te ho-
ren’. En natuurlijk doet de VVD er ook landelijk alles aan om 
het economische tij te  keren en zo, op de wat langere ter-
mijn, de vraag naar arbeid weer te doen groeien. In Bronck-
horst willen we naast het  natuurlijk stimuleren van de werk-
gelegenheid, met name ook dat sociale isolement van de 
mensen zonder werk voorkomen of doorbreken. De VVD 
houdt de mensen die dat  kunnen voor, dat dit ook eigen ver-
antwoordelijkheid inhoudt. Daarnaast gaat de VVD samen 
met instellingen, verenigingen, sportclubs, buurten en 
dorpsraden, ook vrijwilligerswerk stimuleren, zodat ieder-
een deelneemt, participeert aan het sociale leven. Wat de 
VVD betreft is dat voor mensen zonder regulier inkomen één 
van de belangrijkste voorwaarden om op termijn weer aan 
werk te kunnen mét inkomen.

Wilt u invloed op uw toekomst in Bronckhorst, ga stemmen en 
profiteer, zoals alle Nederlanders, van het feit dat u woont in 
een echt democratisch land. Vindt u uzelf terug in onze 
 programmapunten, dan is VVD de juiste keuze, want bij ons 
doet iedereen mee!

De PvdA in Bronck-
horst slaat een 
 nieuwe weg in. Onze 
kleur rood is daar-
voor heel bruikbaar. 
We zijn graag zicht-
baar. Het is heel ge-
makkelijk om in 
contact te komen 
met onze mensen en 
de ideeën van de 
partij. De fractiele-
den - in het rood - 
gaan langs de deu-
ren, bezoeken organisaties en debatteren overal mee. Ze 
schrijven nieuws door volop te twitteren en houden de website 
tot in de puntjes actueel. 

Concrete voorstellen
De nieuwe weg zit ‘m niet alleen in onze zichtbaarheid, maar 
vooral ook in de wijze waarop we werken aan een sterk en 
 sociaal Bronckhorst. Ons verkiezingsprogramma laat dat zien: 
geen mooie woorden wel concrete voorstellen. De PvdA komt 
niet alleen op voor de belangen van een bepaalde groep, maar 
is er juist voor het algemeen belang. Dit woord is voor velen 
een woord van vroeger, maar voor ons springlevend. Het 
 algemeen belang dien je door de de mensen die het zelfstandig 
niet redden, de hand te reiken.
 
Serieus betrekken
Het algemeen belang centraal stellen doe je niet met bevoog-
dende politiek: “Wij weten wel wat het beste voor u is”. De 
 nieuwe weg houdt in dat je voortdurend, dus vanaf het begin 
tot en met het eind, inwoners betrekt bij plannen. De gemeente 
moet vaak wikken en wegen tussen belangen van verschillen-
de burgers of groeperingen. Je weet dat je het nooit iedereen 
naar de zin kunt maken, maar je kunt wel veel ergernis en 
 onbegrip wegnemen door inwoners vanaf het begin serieus te 
betrekken. Op korte termijn kost dat wat meer tijd, maar de 
PvdA weet zeker dat je dit op termijn terugverdient: uiteindelijk 
gaat het sneller en accepteren veel mensen de stappen. Zo 
vindt de PvdA dat vanaf het begin af aan een mogelijkheid had 
moeten zijn om met de inwoners een zwembad open te 
 houden. Nu wachtte de gemeente op een reactie nadat zij 
 besloten had vier zwembaden te sluiten.

Grondige verkenning
Het algemeen belang dien je ook door rechtszaken zo veel 
 mogelijk te voorkomen, die kosten veel geld en maken soms 
meer kapot dan ze oplossen.
Er zitten vaak zoveel kanten aan de zaak dat je de tijd moet 
 nemen om met inwoners en belanghebbenden in gesprek te 
gaan over leefbaarheid, over huisvesting, over zorg dichtbij huis. 
Het algemeen belang centraal stellen houdt dus in dat je niet al-
tijd vooraf weet wat je standpunt is. Na deze gesprekken en een  
discussie met andere partijen, maakt de fractie haar standpunt 
op. Ze kunnen instemmen met een voorstel, het  veranderen of 
afwijzen. Dus vooraf al tegen een een onderzoek naar een goe-
derenspoor zijn past niet bij de PvdA. Ook belastingverlaging be-
loven en niet nakomen, hoort niet bij onze  partij. 

Nieuwe weg
De PvdA wil die nieuwe weg op. De gemeenteraad heeft een 
 eigen verantwoordelijkheid, zij is het hoogste orgaan, en neemt 
besluiten op hoofdlijnen. Het college voert uit en de gemeente-
raad controleert het college. Het is voor alle fracties een hele 
klus om b en w te controleren. De inwoners van Bronckhorst zijn 
daarbij hard nodig. Denk mee en houdt ons scherp! 
Onze speerpunten duurzaamheid, leefbaarheid, kwaliteit en 
werk kunt u lezen in ons verkiezingsprogramma. Zie daarvoor 
onze website Bronckhorst.PvdA.nl of bel met (0575) 56 05 33 
dan krijgt u het programma thuisbezorgd. Het belangrijkste is 
nu stappen te zetten op de weg daar naar toe. Stem PvdA! Richt 
samen met ons die nieuwe weg in voor een samenleving waar 
iedereen zich thuis voelt, waar iedereen zich erkend weet en 
het algemeen belang meer dan waard is om voor op te  komen!

Om uw stem uit te kunnen brengen neemt  
u de volgende zaken mee naar het stem-
bureau:

schadigd is) 

lands paspoort, id-kaart, rijbewijs, ver-
blijfsdocument of een geprivilegieer-

dendocument. Het legitimatiebewijs 
mag niet langer dan 5 jaar verlopen zijn. 
U kunt dus gebruik maken van een legi-
timatiebewijs waar op staat ‘geldig tot 
20 maart 2009’ of elke latere datum. 
Ook zijn andere Europese identiteitsbe-
wijzen geldig (behalve een Zwitsers rij-
bewijs).

Bent u uw identiteitsbewijs kwijt of is het 
gestolen? Dan kunt u uw stem uitbren-
gen door een  kopie te tonen van het pro-
ces-verbaal van vermissing, opgemaakt 
door de politie. Daarnaast moet u een 
pasje of  document met uw naam en foto 
 laten zien. Denk bijvoorbeeld aan een 
NS-abonnement.

Legitimatiebewijs mee naar stembureau

Ton van Linder
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De politieke partijen van Bronckhorst presenteren zich!

Inspirerend en open
GroenLinks is voor een 
 politiek bestuur dat bewo-
ners en bedrijven stimu-
leert en met hen samen-
werkt aan een groener, 
 socialer en welvarender 
Bronckhorst. 
Bronckhorst, een gemeente 
die inspireert, creativiteit 
doet opborrelen en samen-
werkt aan een socialer, 
groener en welvarender 
Bronckhorst, zo moet het 
zijn. Of het nu gaat om 
moestuinen voor buurtbewoners in gemeentelijke plantsoenen 
of een gratis maaltijd voor mensen die onder de armoedegrens 
leven. Dié sfeer wil GroenLinks de komende raadsperiode 
 terug zien te krijgen, nadat de burgers de afgelopen periode 
alleen maar bezuinigingen om hun oren hebben gekregen. 
Weg met de sfeer van “zoek het maar uit, wij doen het niet meer”. 
In plaats daarvan inspiratie, ruimte voor ideeën en er samen 
“veur goan”.

GroenLinks is toekomstgericht
GroenLinks is een groene partij die zorgt voor het platteland in 
al zijn functies: voedsel, natuur, landschap, recreatie, wonen 
en zorgen. Hierbij zijn het welzijn en geluk van mensen, een 
respectvolle omgang met dieren en zorg voor klimaat en 
 milieu voor ons de belangrijkste waarden. Keuzes voor duur-
zame landbouw, milieuvriendelijke mobiliteit en zorg voor 
 natuur en landschap. Het vraagt ook om persoonlijke keuzes: 
nóg zorgvuldiger omgaan met de keuze van ons voedsel, 
 vervoermiddel, energieverbruik en zorg voor natuur en milieu. 
Zo houden we de wereld leefbaar, ook voor volgende genera-
ties.

GroenLinks staat voor een duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de 
behoeften van de huidige generatie op zo’n manier, dat 
 toekomstige generaties ook in hun behoeften kunnen voorzien. 
De gemeente kan hieraan bijdragen door zelf initiatieven te 
 nemen en samen met inwoners, maatschappelijke organisa-
ties en bedrijven te werken aan een duurzame ontwikkeling. 
GroenLinks wil dat Bronckhorst in 2030 energieneutraal is. Dat 
kan de gemeente alleen sámen met haar burgers, instellingen 
en ondernemers realiseren. Want Bronckhorst kan zoveel 
groener!

GroenLinks gelooft in ambities en innovaties
GroenLinks onderkent dat er 3 crises zijn; het klimaat wordt 
ernstig bedreigd, een economische crisis en een voedselcrisis. 
Om deze crises te lijf te gaan is het noodzakelijk dat Bronck-
horst een ambitieus beleid voorstaat. GroenLinks pleit voor de 
bouw van meerdere mini windturbines. Een ander plan is om 
alle woningen in de gemeente energieneutraal te maken en 
hiervoor bouwvakkers in te schakelen en hen zo aan werk te 
helpen. Dit is tegelijk een positieve impuls voor de crisis in de 
bouw!

GroenLinks wil een bestuur dat groot denkt, lef heeft en 
 creatieve en innovatieve plannen vanuit ondernemers en 
 bewoners ondersteunt.

GroenLinks is solidair met sociaal zwakkeren
GroenLinks is een sociale partij die zich inzet voor ontspannen 
sociale verhoudingen. Dit vereist een inkomen voor iedereen, 
dat ruimer is dan net voldoende voor het aller noodzakelijkste. 
Werken, zorgen, leren en vrije tijd moeten goed te combineren 
zijn. Betaalbare woningen, voldoende werk en scholingsmoge-
lijkheden voor iedereen, ook op latere leeftijd, zijn noodzake-
lijk. Dit is geen utopie: het kan financieel maar dan moeten we 
wel kiezen voor welzijn in plaats van geld alleen.

GroenLinks wil dat iedereen volwaardig mee kan doen
GroenLinks streeft naar een solidaire samenleving, waarin 
welvaart en middelen eerlijk verdeeld worden. We willen dat 
zoveel mogelijk mensen aan de slag komen. Werk geeft niet 
 alleen inkomen, het draagt bij aan emancipatie en het geeft 
 iemand zelfvertrouwen en een positie in de samenleving. 
GroenLinks wil mensen sterker maken. Armoede willen we 
 bestrijden met een ruimhartig minimabeleid, maar vooral door 
sociaal-economische participatie te bevorderen. De gemeente 
moet actief mensen ondersteunen bij het vinden van passend 
werk. Een volwaardig inkomen, goed onderwijs, passende 
huisvesting en een veilige woon- en leefomgeving zijn belang-
rijk. Maar ook sport, en kunst en cultuur horen wat GroenLinks 
betreft in dit rijtje thuis. Ze verrijken het leven.

6 maart
Radio Ideaal organiseert op 6 maart een verkiezingsdebat 
met de lijsttrekkers, die u kunt volgen via de radio. Het debat 
start om 18.00 uur. Radio Ideaal is te beluisteren via 105.1, 
105.8 en 106.5 FM, via de UPC kabel en via glasvezel (zie ook 
www.ideaal.org). Van dit debat worden opnames gemaakt 
die u vanaf 12 maart kunt bekijken op Ideaal TV.

13 maart
Dagblad de Gelderlander houdt op 13 maart een verkiezings-
debat met de  lijsttrekkers van de zeven Bronckhorster poli-
tieke partijen. Het debat begint om 19.30 uur in de raadzaal 
van het  gemeentehuis in Hengelo. De inloop is vanaf 19.00 uur.
De lijsttrekkers beginnen met een ‘elevatorpitch’ van een 
 minuut waarin ze uitleggen wat zij voor Bronckhorst kunnen 
betekenen. Daarna volgt een debat waarin naast tal van loka-
le onderwerpen de veranderingen op sociaal terrein (waar 
de gemeenten straks verantwoordelijk voor zijn) aan de orde 
komen. Willemien Weerman, redacteur Achterhoek van de 
Gelderlander, leidt de discussie.

De avond sluiten we tegen 21.30 uur af met een  gesproken 
column van Frank Miggelbrink, columnist van de 
 Gelderlander. U bent van harte  welkom om te komen luiste-
ren en zelfs mee te discusiëren! 

De toegang is gratis, maar vol is vol. Ook is de avond live te 
volgen via www.bronckhorst.nl/Live.

Verkiezingsdebatten

D66 gaat voor de 
 menselijke maat 
D66 vertrouwt op de eigen 
kracht van mensen. D66 
staat voor een samenleving 
waar elk individu de kans 
krijgt om het beste uit zijn of 
haar leven te halen. De over-
heid moet wat vaker een 
stap terug doen om dat 
 mogelijk te maken. Onder-
nemende mensen krijgen zo 
de ruimte. Wanneer iemand 
(tijdelijk) hulp nodig heeft, 
moet de overheid wel bij-
springen. Daarbij staan maatwerk en zelfregie centraal.

D66 is liberaal én sociaal. Liberaal waar het gaat om meedoen 
in de maatschappij, om zelfredzaamheid in de zorg, om indivi-
duele vrijheden, zoals meningsuiting, om zelfbeschikking, 
 zoals abortus, euthanasie en homohuwelijk. Maar ook als het 
gaat om winkelopenstelling en de liberalisering van softdrugs. 
D66 gelooft in zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid van 
mensen. Voorwaarde voor zelfredzaamheid is goed onderwijs. 
Een van de thema’s van D66.

Ruimte voor burger
Vertrouwen op de eigen kracht van mensen kan alleen als de 
gemeente naar mensen luistert en de menselijke maat in acht 
neemt. De sleutel voor verandering ligt bij de mensen zelf. 

Goed luisteren naar inwoners is de basis voor goed bestuur en 
is al jarenlang een speerpunt van D66. In onze gemeente 
 bezoekt onze fractie elke maand een andere kern. Inwoners en 
dorpsbelangenorganisaties kunnen ons met hun vragen en 
ideeën gemakkelijk bereiken. 

Voorwaarde om de zelfwerkzaamheid van mensen en vereni-
gingen een kans te geven en projecten uit de samenleving te 
honoreren is dat de gemeente dingen loslaat. En weer risico’s 
durft te nemen. Sinds de tweede helft van de vorige eeuw heeft 
risicomijdend gedrag individuen en instanties beheerst. Met 
oververzekering, regels en voorschriften van de overheid en 
protocollen in de zorg proberen we alle risico’s uit te sluiten. 
En wordt de openbare ruimte ingericht door adviesbureaus 
van elders, in plaats van door de mensen die hier wonen.

D66 wil het anders 
In de zorg wil D66 geleidelijk van zorg in instellingen naar 
meer zorg in de buurt. Van genezen naar voorkomen. Van 
 patiënten die passief ondergaan naar zelfredzame patiënten 
met eigen verantwoordelijkheid. Van werken met schijnbaar 
oneindige middelen naar tegengaan van verspilling. Daarvoor 
zijn aangepaste huizen voor ouderen nodig. En is steun voor 
mantelzorgers onontbeerlijk. Hieraan willen wij werken.

De werkgelegenheid willen wij stimuleren door minder regel-
geving en door innovatie en ondernemerschap te bevorderen. 
Het streven om van de Achterhoek een regio met hypermoder-
ne bedrijven en schone technologie te maken ligt ons na aan 
het hart. Want D66 is van oudsher niet alleen liberaal en 
 sociaal, maar ook altijd groen geweest. Daarom hebben duur-
zame activiteiten onze voorkeur. Schone technologie, duur-
zame landbouw, elektrisch vervoer, voldoende oplaadpunten, 
zonne-energieparken, energiezuinig maken van woningen zijn 
voor ons speerpunten.

Veiligheid is voor veel mensen belangrijk. Gelukkig is Bronck-
horst een van de veiligere gemeenten in de Achterhoek. 
Vrachtverkeer is vaak een punt van overlast. Dat vraagt onze 
aandacht.

Modern ideaal
D66 is een moderne partij die snel reageert op nieuwe ontwik-
kelingen en niet blijft hangen in oude patronen. Jongeren 
 herkennen zich vaak in ons. We hopen dat deze jongeren in 
maart ook daadwerkelijk hun stem uitbrengen. Zodat we sa-
men met hen en voor hen de uitdagingen van de toekomst aan 
kunnen gaan.

D66 heeft een geweldig team, afkomstig uit verschillende 
 hoeken van onze gemeente. Samen met u willen we onze 
 ideeën voor de komende raadsperiode verwezenlijken. Willen 
we werken aan een gemeente voor jong en oud, met goede 
voorzieningen en voldoende vrijwilligers. Waar mensen voor 
zichzelf en anderen opkomen, thuis oud kunnen worden en 
waar zorg op maat beschikbaar is. Met aandacht en zorg voor 
elkaar, met een vitaal buitengebied en met aandacht voor onze 
monumenten. Kortom een gemeente waar het samen goed 
 leven is.

En nu vooruit!

U gaat toch ook 
stemmen op
19 maart?

Herman van Rooijen

Johanna Prick



Op naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2014

De politieke partijen van Bronckhorst presenteren zich!

GBB is een lo-
kale partij met 
als doelstelling: 
‘Belangenbe-
hartiging van 
de leefgemeen-
schappen in 
Bronckhorst’.
Als inwoners ons signalen geven over wat opgepakt zou 
 moeten worden, zetten wij ons daar graag voor in. Met elkaar 
vormen we een samenleving die we binnen Bronckhorst zo 
plezierig mogelijk in stand willen houden. Dichtbij en betrok-
ken, maar ook transparant.

Werkgelegenheid
Voor ondernemers in de verschillende sectoren (waaronder 
industrie, middenstand, agrariërs, dienstverlening, zorg en 
toerisme) een zo optimaal mogelijk klimaat creëren. De onder-
nemer moet in staat gesteld worden om zijn bedrijfsactivitei-
ten zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren en ontplooien. 
Ruimte in wet- en regelgeving, maar ook een kwalitatief goede 
(digitale) infrastructuur zijn hierin belangrijk. We moeten 
 kansen bieden voor jong en oud om te kunnen participeren op 
de arbeidsmarkt. Oudere werknemers bezitten veel kennis en 
ervaring over hun beroep. Jongeren die net beginnen met 
 werken hebben de theoretische kennis wel, maar de praktijk-
ervaring nog niet. Waarom zullen we deze twee niet met elkaar 
verbinden?

Huisvesting
Er moet extra aandacht worden besteed aan een zorgvuldige 
en rechtvaardige behandeling van bestaande en nieuwe 
 woningbouwsituaties, voor nu en in de toekomst.

Zorg en welzijn
Ondersteuning aan vrijwilligers om goede zorg en welzijn
voor de leefgemeenschap te behouden. Vrijwilligers zijn
het smeermiddel van onze samenleving. Stimulering van
vrijwilligerswerk is hierbij essentieel. De mogelijkheden
voor langdurig zelfstandig wonen moeten worden verruimd. 
Inwoners die  bereid zijn zelf te investeren in een toekomst 
zonder afhankelijkheid van o.a. zorgcentra moeten hier-
bij ondersteund  worden door ruimte in wet- en regel-
geving.

Sport, recreatie en cultuur
Stimuleren van een gezond verenigingsleven, waarbij de 
waarderingssubsidie van groot belang blijft. Verenigingen 
moeten de mogelijkheid hebben om activiteiten te kunnen 
 ontplooien ter verbetering van de financiële positie. Voor 
 initiatieven van deze activiteiten zal de gemeente op diverse 
manieren haar bijdrage moeten leveren.

Communicatie
GBB wil een toegankelijke belangenbehartiger voor u zijn. De 
communicatie met alle belangenorganisaties is van groot 
 belang. Communicatie is daarbij geen eenrichtingsverkeer. 

 Tijdig en met regelmaat communiceren over ontwikkelingen
is essentieel. Sociale media en digitalisering zijn een middel, 
geen doel. Via sociale media en de website kan de gemeente 
informatie met burgers uitwisselen. De gemeente dient ook
te acteren op signalen die via sociale media worden ver-
spreid. Hiernaast blijft traditionele communicatie noodza-
kelijk.

De gemeente is er voor de burger, niet andersom.

Voor het totale verkiezingsprogramma verwijzen wij naar onze 
website: www.gbbronckhorst.nl.
Volg GBB op Facebook: facebook.com/gbbronckhorst
Volg GBB op Twitter: @GBBronckhorst

De SGP/Christen-
Unie doet ook deze 
keer weer mee 
met de verkiezin-
gen in Bronck-
horst. Dit omdat 
we er van over-
tuigd zijn een 
 inbreng te hebben 
die het Beste voor 
geheel Bronck-
horst is en er voor iedere inwoner wil zijn. Een duidelijke lokale 
partij met de goede ideeën en deskundigheid.
Wij willen op dezelfde wijze een constructieve inbreng geven 
zoals we dat ook op landelijk niveau doen. Hoewel de partijen 
klein zijn, is de boodschap groot.
Uit ons verkiezingsprogramma hebben we per hoofdstuk een 
speerpunt gekozen. Niet om daarmee te zeggen wat het 
 belangrijkst is, want dan doen we onrecht aan de specifieke 
context van de situatie, maar om een lijn aan te geven waarop 
wij willen denken en handelen. Tot uw dienst.

1 Interactieve beleidsvorming
Ga actief het gesprek aan met de inwoners. Gebruik hiervoor 
sociale media, maar ook de werkbezoeken en de dorpsraden. 
Weet wat er speelt! De besluitvorming moet democratisch zijn 
ingericht. Voor beleidsvorming moet overal informatie 
 verzameld worden.

2 Garantie op snelle hulp
Een grote gemeente mag niet de reden zijn dat hulpdiensten en 
zorgverleners laat aankomen. In gevallen waarin elke seconde 
telt moet tevoren duidelijk zijn dat er geen lange aanrijtijden 
zijn, dat de huisarts niet te ver weg is. Niet alleen aanrijtijden 
zijn belangrijk, maar ook is snelheid nodig bij aanvragen voor 
(jeugd)zorg. Geen wachttijden, maar snel en effectief.

3 Bronckhorst bereikbaar 
….met OV op maat. Dat is essentieel in een vergrijzende 
 omgeving. Ook moeten bedrijven goed bereikbaar zijn voor 
(vracht-)verkeer. Draag zorg voor een aantrekkelijke 

 vestigingsgemeente, zowel voor particulieren als voor bedrij-
ven. Als bezoekers van onze gemeente moeten zeggen: 
 “Helemaal naar Bronckhorst”, hebben we het niet goed ge-
daan. 

4 Ondersteun agrariërs en bedrijven
Zij hebben immers Bronckhorst groot gemaakt! Faciliteer en 
help hen in de verbetering van de bedrijfsvoering. Zeker in de 
komende jaren is bedrijvigheid van overlevingsbelang. 
 Onderzoek met de ondernemers de mogelijkheden om te 
 ontwikkelen en te innoveren. 

5 Goede spreiding en samenwerking van scholen
Draag er zorg voor dat scholen niet weg hoeven of moeten 
sluiten. Help zoeken naar middelen en kansen. Wie de jeugd 
heeft, heeft een toekomst in een leefbare omgeving. 

6 Biedt ruimte aan rust en ontspanning
Bronckhorst is een prachtige gemeente waarin rust en stilte 
gevonden kan worden. Stimuleer (toeristische) activiteiten die 
deze vorm van welzijn bevorderen. Denk in dit verband aan 
mogelijkheden voor ondernemers om nieuwe inkomsten-
bronnen aan te boren.

7 Stimuleer en faciliteer naoberschap
In een participatiesamenleving is het belangrijk ook te partici-
peren. Achterhoekers weten als geen ander wat dat is. Goede 
initiatieven moeten worden ondersteund. 

8 Bronckhorst = duurzaam
De schepping is goed gemaakt en wij, als Bronckhorstenaren, 
hebben daarvoor dan ook goed te zorgen. De ingezette 
 duurzame initiatieven moeten worden doorgezet en 
 uitgebouwd. Laat duurzaam en Bronckhorst in één adem 
 genoemd worden.

9 Ruimtelijke ordening kwalitatief benaderen
Onderzoek initiatieven in hun context en beoordeel deze op 
hun individuele waarde. Welzijn en leefbaarheid vereisen 
doorgaande ontwikkeling. Wees flexibel bij mantelzorg en 
startende ondernemers. Zorg voor doorstroming in het 
 verkeer. Geen nodeloze drempels in het buitengebied.

10 Voor wat hoort wat
De gemeente heeft inkomsten, en dus ook uitgaven. Dat schept 
verplichtingen naar de inwoners. Het geld moet worden 
 besteedt waarvoor het ook voor is ontvangen. Tracht te  streven
naar een sluitende begroting.

Positionering van de SGP/ChristenUnie
Velen kennen de SGP/ChristenUnie als een partij die staat voor 
christelijke normen en waarden. Natuurlijk is veel besluit-
vorming in de gemeente van praktische aard waarop princi-
piële standpunten geen invloed hebben. In het totale veld van 
 politieke partijen blijkt de combinatie SGP/ChristenUnie 
 (landelijk) een uitstekende combinatie te zijn. Het is een licht 
conservatieve combinatie die uitstekend tussen de PvdA en het 
CDA in valt.

Wij wensen u het Beste toe.

Gerrit Averesch

Kijk en koop bij
onze adverteerders!

Lekker dichtbij en
een ruime keus! 

Geldig van 21 januari t/m 29 april (m.u.v. feestdagen).

Da’s dubbel zo lekker!
Halve haan met boerengarnituur € 9,75 p.p.

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- 
en tarwestro. Ook gesneden 
of gehakseld. Weidehooi en 
kruidenhooi, graszaadhooi, 

lucerne en koolzaadstro.
Alles op voorraad,

ook kleine balen.
Veevoederhandel

H. Vlogman 0575-552959

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.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

Openingstijden
Op afspraak kunt u terecht:

Zonder afspraak kunt u binnenlopen:

aan het gemeentehuis een afspraak te 

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig digitaal via de website een af-

ken kunt u ons bellen: (0575) 75 02 50

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77
(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing
Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

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.

Jaargang 9
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Helaas is gebleken dat er veel ondui-

groot aantal inwoners heeft ons afge-
lopen week gebeld of geprobeerd te 

ongemakken. Onder meer was niet 

de data, waarom er WOZ-beschikking 

iedereen het aantal ledigingen cor-

nistes kunnen u antwoord geven op 

meest gestelde vragen en antwoor-

gen over uw afvalstoffenheffing dan vragen niet beantwoorden, dan staan 
woord via tel. (0575) 75 02 50. Het 

eren en aanpassen. 

der is het genoemde aantal ledigin-

Veel vragen over afrekening afvalstoffenheffing

Nederlanders om een dag(deel) de 
handen uit de mouwen te steken voor 
een goed doel: sociaal Nederland. 
Wat doet u op 21 en 22 maart? Helpt u 

Bronckhorst? 

Ook b en w steken de handen uit de 

bad Hengelo klussen de wethouders 

bad Steenderen helpen  wethouders 

Wat kunt u doen?

kom om deel te nemen aan een klus 

gen. Een greep uit de klussen die 
door organisatoren uit Bronckhorst 

doet.nl.

21 maart:

lo (van 10.00-17.00 uur): verschil-

wen van de afrastering van de 
paardenweide, onderhoud van tuin 
en boomgaard en het plaatsen van 

uur): opruimen en schoonmaken 

stoelen schoonmaken

 inrichten nieuwe activiteiten-
 ruimte

en Rha (van 09.00-12.00 uur):
 houten decoratie poppen voor het 

podium maken

22 maart:

(van 09.00-16.00 uur): aanleg van 
een openbare kruidentuin in cool 

ren (van 09.00-15.00 uur): opknap-
pen van speelplekken rondom de 
school

van de picknickplaats

laag grind

klussen voor een ander geeft voldoe-
ning en is goed voor de contacten in 

Samen klussen in Bronckhorst
Mogen de initiatieven op u rekenen?

starten met de sloop van de voorma-

kunt u dan niet meer gebruiken. Er 

gemaakt en verkoopt de gemeente de 
bouwkavels op de locatie voor parti-
culier opdrachtgeverschap van vier 

ontvangen direct aanwonenden een 
brief met meer informatie.

Sloop oude AH supermarkt in 
Hengelo

Op de locatie van de oude Woord-

andere worden enkele bomen ge-
kapt en kabels en leidingen gelegd. 

woning of een twee-onder-een-kap 

centraal in het dorp, vindt u op 
www.bronckhorst.nl ➝ Infobalie ➝ 
Nieuwbouwplannen en kaveluitgifte.

Start werkzaamheden woning -

bouw locatie Woordhof Hummelo

Nog enkele kavels te koop op mooie 
plek, iets voor u?

heidsduur van het paspoort en de 
Nederlandse identiteitskaart voor 

is het op 6 en 7 maart, de dagen 
voorafgaand aan de invoering, he-

van de reisdocumenten.

Reisdocument ophalen  
Heeft u op een eerder moment een 

maart af te halen.
 
Spoedaanvragen  
Het indienen van een spoedaanvraag 

de dag erna, dus 6 maart, afhalen. 
Uiteraard kunt u vanaf 10 maart 

aanvragen van een reisdocument.

Op 6 en 7 maart tijdelijk geen aanvragen 
voor paspoort en identiteitskaart mogelijk



Daan en Toon zijn allebei klantadviseur bij de gemeente. Samen met 16 collega’s werken zij aan de publieksbalie 
en beantwoorden zij uw vragen in het telefonisch informatiepunt. Zij zijn dus uw eerste aanspreekpunt als u bij 
ons komt of ons belt. Voor veel producten en diensten kunt u op verschillende manieren contact met ons 
 opnemen. U kunt langskomen, bellen of via internet zaken regelen of zoeken. Daarmee willen we  zoveel mogelijk 
aansluiten bij wat voor u het gemakkelijkst is. In het gemeentehuis kunt u alleen tijdens de  ochtenden én op don-
derdagavond binnenlopen zonder afspraak. ’s Middags kunt u alleen op afspraak bij ons t erecht. Via de website of 
telefonisch kunt u heel gemakkelijk een afspraak inplannen, bijvoorbeeld om een  paspoort of rijbewijs aan te vra-
gen of voor een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie. Bent u op zoek naar werk of komt u voor een 
Wmo-voorziening, zoals een woningaanpassing en een vervoersvoorziening, of voor een vergunning, dan vragen 
wij u altijd een afspraak te maken. Dan kunnen wij ons voorbereiden op uw  verzoek. Het komen op afspraak heeft 
als voordeel dat u precies weet hoe laat u aan de beurt bent en niet hoeft te wachten. Op deze gemeentepagina’s 
geven klantadviseurs Daan en Toon u iedere maand via dit feuilleton een kijkje in de keuken van een aantal veel-
gevraagde diensten en producten, waarmee wij u graag van dienst zijn. 

Deze maand: Aflevering 36

Wat te doen aan plaagdieren?
Patric Strijker woont naast de sporthal en heeft bij het uitlaten van zijn hond gezien dat op het parkeerterrein 
voor de hal de laatste weken zo nu en dan twee ratten liepen. Hij belt de gemeente met de vraag of wij iets kun-
nen doen.

Daan: “De belangrijkste reden om 
plaagdieren te bestrijden, is het be-
schermen van de volksgezondheid. 
Plaagdieren, zoals in dit geval ratten, 
kunnen ziektes veroorzaken en/of 
overbrengen. Ook bezorgen ze regel-
matig op verschillende manieren 
overlast. We richten ons vooral op het 
minimaliseren van de overlast voor 
inwoners. Vooral door preventie en 
het geven van voorlichting, maar ook 
door bestrijding in het geval van over-
last. De gemeente  bestrijdt alleen 

plaagdieren in de openbare ruimte en 
in en rond  gemeentelijke gebouwen, 
zoals de sporthal in dit geval, maar 
niet bij particulieren. Zij moeten zelf 
een  bestrijdingsbedrijf bellen. Het is 
fijn dat de heer Strijker belde, we zijn 
meteen gaan kijken, hebben de  ratten 
gelokaliseerd en bestreden.”

Toon: “De overlast van wespen en 
ratten in Bronckhorst is redelijk 
 stabiel. De overlast door eikenpro-
cessierupsen nam de laatste jaren 
toe, maar ook hier krijgen we door 
onze preventieve bestrijdingsinzet 
steeds meer grip op. Dan zijn er nog 
de steenmarters waar we regelmatig 
meldingen over krijgen. Dit zijn be-
trekkelijk zeldzame dieren. Sommige 
mensen vinden het een bijzonder 
dier, voor anderen leidt de aanwezig-
heid van de steenmarter echter tot 

overlast. Vaak is dit geluidsoverlast, 
maar ook stankoverlast en beschadi-
ging van kabels zijn veelgehoorde 
klachten. De steenmarter wordt be-
schermd door de Flora- en faunawet. 
Dit betekent dat u een steenmarter 
niet mag vangen, storen of doden. 
Ook het verstoren of vernielen van 
hun verblijfplaatsen is strafbaar. Op 
de website van de zoogdiervereniging 
(www.zoogdiervereniging.nl/steen-
marter) vindt u meer informatie en 
leest u wat u kunt doen om overlast 
van steenmarters zoveel mogelijk
tegen te gaan of te voorkomen. De
gemeente heeft een vergunning 
waarmee steenmarters geweerd 
(niet gevangen) kunnen worden, ook 

kunnen dagrustplaatsen eventueel 
afgesloten worden. We hebben ge-
certificeerde medewerers in dienst 
die u hierbij kunnen helpen. Wilt u 
hierover meer informatie of een 
 afspraak met één van hen maken,
kijk dan op www.bronckhorst.nl.”

Daan: “Een afspraak maken of een 
melding doen van overlast door 
plaagdieren kan heel gemakkelijk, 

door op onze site naar ‘Melding 
woon- en leefomgeving’ te gaan. Kies 
in het formulier bij de hoofdcategorie 
voor ‘Dierplagen’. Ons bellen kan ook, 
via tel. (0575) 75 02 50. Na een mel-
ding van overlast stellen we een on-
derzoek in op de betreffende locatie. 
Ook bij het Kenniscentrum Dierpla-
gen (www.kad.nl) kunt u advies in-
winnen over het bestrijden van
plaagdieren.”

Uit de raad

Raadsvergadering 27 februari 2014
Op 27 februari vergaderde de ge-
meenteraad. De raadsvergadering 
werd bijgewoond door veel publiek, 
waaronder leerlingen van het Ulen-
hof college in Doetinchem, die dit 
voor het vak maatschappijleer de-
den. Ook waren alle kandidaat-
raadsleden uitgenodigd om de ver-
gadering bij te wonen als speciale 
gast van de raad. Hieraan gaven 
ruim 30 genodigden gehoor. Wilt u 
ook eens een vergadering van de 
raad als speciale gast bijwonen? 
Meldt u zich dan aan bij de griffie. 

De vergadering startte met het vra-
genkwartier, met daarin onder ande-
re een vraag van CDA over De Eiken-
boom in Keijenborg, een vraag van 
PvdA over de gang van zaken rond-
om de aanslag afvalstoffenheffing en 
vragen van de VVD over de voortgang 
van de herinrichting van de Dorps-
straat in Hummelo, de plannen van 
de gemeente Zutphen voor het plaat-
sen van windmolens en de geplande 
herinrichting van de N316. De raad 
nam onder meer besluiten over de 
volgende onderwerpen:

 Het bestemmingsplan is gewijzigd, 
onder andere door ingediende 

zienswijzen. De raad stelde het ge-
wijzigde bestemmingsplan met al-
gemene stemmen vast. 

 De raad stelde unaniem de gewij-
zigde bestemmingsplannen en de 
aanvulling op het planMER vast. 
Een amendement van PvdA en 
GroenLinks met een aanvulling 
over het begrip natuurkampeer-
terrein werd aangenomen (voor: 
CDA, VVD, PvdA, GroenLinks, GBB, 
tegen: D66).

 De raad verklaarde unaniem de in-
gediende zienswijzen gegrond c.q. 
ongegrond, volgens de responsno-
ta zienswijzen, en stelde de nadere 
beleidsregels uitvoering regionale 
woonvisie voor het schrappen van 
‘slapende capaciteit’ gewijzigd 
vast. Een amendement van Groen-
Links, D66 en GBB haalde het niet.

-

 De raad nam kennis van de aan-
vraag van de gemeente bij het rijk 
voor een bijdrage in de kosten van 
onderzoek, opsporen en ruimen 
van explosieven uit WOII in de Ba-
kerwaard tbv het project Baker-
waard van het waterschap. Het 

waterschap wil er de waterhuis-
houding optimaliseren en het ge-
bied inrichten tot natuur. De ge-
meente levert zelf verder geen 
geldelijke bijdrage aan het project. 

 Ter aanvulling op de regeling ‘Ach-
terhoek Bespaart’ stelde de raad 
deze subsidieverordening una-
niem vast, bedoeld als stimulans 
voor particuliere woningeigenaren 
om energiebesparende maatrege-
len te nemen en hun woning te ver-
duurzamen. Zie ook de rubriek 
Openbare bekendmakingen. 

 De raad stelde de gewijzigde sub-
sidieverordening met algemene 
stemmen vast, waarmee ook eige-
naren van woningen die opgele-
verd zijn ná 1 januari 1980 in aan-
merking kunnen komen voor sub-
sidie op dak-, vloer- en gevelisola-
tie en HR++glas. De provincie heeft 
Bronckhorst een bedrag van

 € 300.000 toegekend. Uitgaande 
van max. €500,- per woning kun-
nen 600 woningeigenaren subsidie 
aanvragen. Inmiddels zijn 350 aan-
vragen ingediend. Met een motie 
vroeg de fractie van CDA het colle-

ge om in overleg te treden met de 
provincie om het vervangen van 
minder renderende cv-ketels door 
bijvoorbeeld HRR ketels op te ne-
men in de eerstvolgende subsidie-
regeling. Deze motie werd aange-
nomen (voor: CDA, VVD, 3x PvdA, 
D66, tegen: 1x PvdA, GroenLinks, 
GBB). Zie ook de rubriek Openbare 
bekendmakingen. 

 

PvdA en GroenLinks dragen het 
college op alles in het werk te stel-
len om een goed onderbouwde 
subsidieaanvraag bij de provincie 
in te dienen en een bedrag be-
schikbaar te stellen om de herin-
richting van ‘de huiskamer’ van de 
Dorpsstraat mogelijk te maken. De 
raad stemde in met deze motie (te-
gen: GBB).

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens de 
vergadering verwijzen wij u naar 
www.bronckhorst.nl. De eerstvol-
gende gemeenteraadsvergadering is 
op 26 maart 2014. 

2014
De raadscommissie vergadert op 12 
maart om 20.00 uur in de raadzaal 
van het gemeentehuis. Hieronder 
vindt u de agendapuntenvan deze 
vergadering. U bent van harte wel-

kom om de vergadering bij te wonen. 

- Halmac terrein, Wolfersveen, 
mbt omgevings- en evenemen-
tenvergunning

- Toekomst Welzijnswerk

Tijdens raadsvergaderingen kan niet 
worden ingesproken. Over onder-
werpen die bij raadsvergaderingen 
op de agenda staan kunt u inspreken 
tijdens commissievergaderingen. 
Over onderwerpen die niet op de 
agenda staan heeft u hiervoor de 
mogelijkheid tijdens het agendapunt 
‘Mogelijkheid tot inspreken over niet-
geagendeerde onderwerpen’ in de 
commissievergaderingen.

Voor het inspreekrecht geldt een 
aantal spelregels, zoals min. 48 uur 
voor de vergadering aanmelden en 
spreektijd max. 5 minuten per per-
soon. Voor meer informatie of aan-
melden voor het spreekrecht kunt u 
contact opnemen met de griffie, via 
tel. (0575) 75 02 50 of griffie@
bronckhorst.nl. Voor alle informatie 
over de onderwer-
pen die op de 
agenda staan ver-
wijzen wij u naar 
www.bronckhorst.
nl of scan de QR-
code.

Via www.bronckhorst.nl kunt u de 
commissievergadering ook live vol-
gen. Neem eens een kijkje. U hoeft 
hiervoor dus niet per se naar het
gemeentehuis.



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.

Alle gemeenten gaan vanaf 2015 
steeds meer taken uitvoeren die nu 
nog bij provincie of het rijk horen. 
Het gaat vooral om taken op het
sociaal terrein: begeleiding van 
zorgbehoevenden mensen (AWBZ), 
jeugdzorg, (passend) onderwijs,
re-integratie en participatie van 
mensen met een afstand tot de 
 arbeidsmarkt. Deze overheveling 
van taken noemen we ‘decentralisa-
ties’. Met het overhevelen van de 
 taken wordt tegelijkertijd flink 
 bezuinigd op het budget.  Gemeenten 
krijgen minder geld voor de taken 
dan het rijk en de provincie er tot nu 
aan uitgeven. De gemeenten moeten 
alles dus heel efficiënt organiseren 
en waar mogelijk samenwerken om 
de kosten te drukken. Dat betekent 
ook dat er keuzes gemaakt moeten 
worden over wat we wel en niet 
kunnen doen. In deze rubriek 
 houden we u op de hoogte van de 
veranderingen op het sociaal 
 terrein en hoe dit ook in Bronck-
horst stap voor stap vorm krijgt.

Aktueel: Achterhoekse gemeen-
ten en Bureau Jeugdzorg tekenen 
samenwerkingsovereenkomst

Vooruitlopend op de veranderingen 
in de Jeugdzorg hebben de acht Ach-
terhoekse gemeenten afspraken ge-
maakt met Bureau Jeugdzorg. Hier-
mee is de continuïteit van de zorg 
aan jeugdigen en ouders in de Ach-
terhoek in 2015 gegarandeerd. De 
samenwerkingsovereenkomst is

nodig omdat gemeenten vanaf 2015 
verantwoordelijk worden voor de 
jeugdzorg. Met de samenwerkings-
overeenkomst wordt niet alleen de 
zorg aan jeugdigen gegarandeerd, 
óók blijft de deskundigheid van Bu-
reau Jeugdzorg behouden. Zo blijven 
de Jeugdreclassering en Jeugdbe-
scherming taken van Bureau Jeugd-
zorg. Daarnaast blijft Bureau Jeugd-
zorg in 2015 zorgdragen voor drang-
hulpverlening (waarbij bij ouders 
aangedrongen wordt hulp te accepte-
ren) en spoedeisende zorg (in geval 
van nood kunnen jeugdhulpverleners 
24 uur per dag uitrukken). 

Wat vanaf 2015 wel verandert, is de 
invulling van de ‘toegang’ en ‘indica-
tiestelling’. Deze functies horen nu 
nog bij Bureau Jeugdzorg. In de 
overeenkomst is afgesproken dat de 
gemeenten deze vanaf komend jaar 
zelf gaan oppakken. Daarmee wordt 
aangesloten op de overige verande-
ringen die binnen de zorg en welzijn 
op stapel staan; naast de decentrali-
satie van de jeugdzorg zijn dit de de-
centralisatie van de AWBZ en de 
komst van de Participatiewet. In de 
Achterhoek is ervoor gekozen om 
deze zorg zo dicht mogelijk bij de in-
woners te organiseren, vanuit het 
uitgangspunt: 1 gezin, 1 plan, 1 aan-

spreekpunt. Elke Achterhoekse ge-
meente, ook Bronckhorst, is op dit 
moment bezig om hier invulling aan 
te geven. De toegang tot zorg en in-
dicatiestelling vallen hier ook onder. 

Afspraken na 2015
De samenwerkingsovereenkomst 
geldt voor één jaar (2015). Omdat de 
decentralisatie van de jeugdzorg ook 
om een transformatie en om innova-
tie vraagt, gaan de gemeenten in de 
Achterhoek en Bureau Jeugdzorg de 
komende tijd verder met elkaar in 
gesprek. Het streven is om voor 1 ju-
ni 2014 te komen tot een zogenaamd 
Transformatieplan, waarin de ge-
maakte afspraken verder worden 
uitgewerkt en de toekomst van de 
jeugdzorg verder wordt vormgege-
ven. Dit gebeurt in samenwerking 
met onder andere de andere jeugd-
zorgregio’s in Gelderland.

Steeds meer mensen ergeren zich 
aan het zwerfvuil in hun woonomge-
ving. Iedereen wil in een schone 
 omgeving wonen of recreëren en 
zwerfafval  bederft dat  plezier. Terwijl 
de oplossing  eigenlijk heel simpel 
kan zijn door met elkaar af te spreken 
om het afval daar te brengen waar 
het hoort, in de afvalbak, én zich aan 
die afspraak te houden. Maar de 
praktijk pakt helaas vaak anders uit. 

Het beleid van de gemeente is gericht 
op het stimuleren van initiatieven en 
deelname van inwoners als het gaat 
om bijvoorbeeld het schoonhouden 
van de eigen leefomgeving. Wij facili-

teren en ondersteunen daarom de 
zwerfvuilacties van de diverse orga-
nisaties binnen de gemeente door het 
beschikbaar stellen van o.a. afval-
knijpers, werkhandschoenen en vuil-
niszakken. Op 15 maart a.s. houden 
de Wildbeheereenheden Hengelo, 
Hummelo, Steenderen, Zelhem, de 
Werkgroep Zwerfvuildag Vorden en 
de Stichting Wandelpaden Hummelo 
en Keppel weer een zwerfvuilschoon-
maakactie voor het buitengebied. 

Aanmelden
Vrijwilligers die op 15 maart a.s. wil-
len helpen met schoonmaken, kun-
nen zich via de hieronder aangegeven 

contactpersonen aanmelden. De ge-
meente zorgt ervoor dat voor alle 
deelnemers de benodigde materialen 
aanwezig zijn om veilig schoon te 
kunnen maken. Contactpersonen 
voor het schoonmaken van: 

Keppel: de heer B. Veldhuizen, tel. 
(06) 13 16 12 30, en de heer G. van 
Heusden, tel. (0313) 47 20 42

de heer  A. Nijhof, tel. (06) 51 16 92 
01, en de heer M. Bosch, tel. (0575) 
46 72 31

heer E. Colenbrander, tel. (0314) 62 
52 67

nenburg: mevrouw R. van Vleuten, 
tel. (0575) 55 33 57, en mevrouw W. 
Voerman, tel. (0575) 55 21 33

Rietman, tel. (0575) 44 19 99

de heer F. Janssen, tel. (0575) 44 
14 92

Vindt u het ook belangrijk om in 
een mooie, schone omgeving te 
wonen? Doe dan mee aan de 
zwerfvuilschoonmaakactie op
15 maart. Vele handen maken
immers licht werk!

Zwerfvuilschoonmaakactie op 15 maart a.s. 
Daar werkt u toch ook aan mee…?

 

 

 

Te koop: unieke bouwkavels 

aan Ruurloseweg/Enkweg

in Vorden

Omgevingsvergunningen 
Ontvangen op 23 februari 2014:

Ontvangen op 24 februari 2014:

Ontvangen op 25 februari 2014:

Ontvangen op 26 februari 2014:

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 eenmaal met zes weken 
worden verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de 
aanvrager nodig hebben. Zodra een besluit is genomen, publiceren we hierover onder Verleende 
vergunningen op deze gemeentepagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken 
liggen vanaf dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

NB Procedure vergunningverlening evenementen/activiteiten aangepast 

ten te verkorten, publiceren we sinds 1 februari geen aanvragen meer  maar enkel nog de ver-
leende vergunningen (zie hieronder). Deze aanpassing past bij de inzet van de gemeente om 

ger wordt activiteiten te organiseren.

Informatie
Uitgebreide brochure: www.bronckhorst.nl (zoek op Ruurloseweg-
Enkweg) of scan de QR-code.

Contact
Kavels: gemeente Bronckhorst, tel. (0575) 75 02 50.
Vrijstaande woningen: Kreunen Bouw, tel. (0573) 22 26 55.



Openbare bekendmakingen - vervolg

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

Zienswijze indienen?

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

-
-

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Verkeersbesluit zandgaten Olburgen 

-

Verleende vergunningen/ontheffingen voor Paasvuren

-
-

-
-

➝ ➝ 

Verleende vergunningen

Mogelijkheden voor bezwaar 

-

Voorlopige voorziening 

-

-

Ingetrokken omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

-

Mogelijkheden voor beroep 

ontwerpvergunning
-

-

-

-
-

Wegwerkzaamheden

Wijzigingen Legesverordening 2014

-

-

Subsidieverordening Verduurzamen woningvoorraad gemeente 
Bronckhorst

-
-

-

Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2013 - 2014

-

-
-

Gemeentelijke regelgeving algemeen



Beide dames schilderen hobbymatig, 
Els sinds 2005 en Trees sinds 2008. De 
schilderijen variëren van realistisch 
(landschappen, bloemen, dieren) tot 
abstract (al dan niet met reliëf. Bij 
voorkeur zonder voorbeelden, ge-
woon naar eigen idee en inzicht.

Zowel Trees als Els zijn lid van de 
schildersclub ‘de Deldense Joffers 
en Jonkers’in de buurtschap Delden.
Hier schilderen zij eenmaal in de 
week gezamenlijk, maar wel ieder 
voor zich haar eigen werk. Verder 
hebben ze allebei thuis een ruimte 
om te schilderen.
Een professionele opleiding hebben 
beide dames niet gehad. Het meeste 
is zelf aangeleerd (autodidact), hoe-
wel zij in de begintijd bij de schilders-
club wel enige uitleg en aanwijzingen 
betreffende het schilderen hebben 
ontvangen.

Mocht u willen komen kijken, dan
bent u van harte welkom in de bibli-
otheek te Hengelo aan de Sterreweg
10 tijdens openingstijden van de bi-
bliotheek.

Expositie in bieb Hengelo
Hengelo - In de maand maart 
houden Trees Enzerink en Els 
Berentsen, beide woonachtig in 
Vorden, in de bibliotheek te Hen-
gelo een expositie van hun schil-
derwerken.

Eén van de schilderijen van Trees Enzerink
uit Vorden.

Cees Korte heeft al aardig wat erva-
ring met pelgrimmeren. Zo maakte 

hij in 2003 samen met zijn vrouw een
voettocht van Maastricht via Lourdes
naar Santiago. Een voettocht van
2750 km en bijna 4 maanden onder-
weg. In 2005 heeft hij een voettocht
naar Rome ondernomen. 
De lezing is op woensdag 12 maart 
van 19.30-21.00 uur in de bibliotheek
van Vorden en is gratis toegankelijk
voor iedereen.

Lezing over Voettocht naar 
Santiago de Compostella
Vorden - Deze lezing door Cees 
Korte gaat over pelgrimmeren, 
Jacobus en Santiago en natuur-
lijk over de tocht, een wandeling 
van overdenken maar ook van 
sportiviteit. Een heerlijke en ver-
slavende onderneming.

De nieuwste Vordense aanwinst op 
muziekgebied: The Bad Moons. Arjan 
Knoef, Jurriaan Boerstoel, Eelke Nij-
hof, Nick Scholten en Wycher Sprick 
zijn allen liefhebbers van Creedence 
Clearwater Revival, Bad Company, 
Steelers Wheel en vergelijkbare 
strakke (blues-)rock van toen ze zelf 
nog in vloeibare staat verkeerden. Per 
gelukkig toeval maken ze niet alleen 
allemaal muziek, maar doen ze dat 
ook nog eens zeer verdienstelijk in 
tal van andere bandjes en vonden ze 
elkaar in 2013 voor een gelegenheid-
project. 
The Bad Moons zagen het levenslicht 
en een prettig stoer repertoire was 
in een mum van tijd ingestudeerd. 
Geen poespas, wel kwaliteit, een toe-
komst, vanuit de oude tijd! Daarna 
alweer voor het vierde jaar op rij de 
‘good old’ Vordense Soppers. Na het 

eerste optreden in 2011 blijven deze 
rockers graag terug komen naar eet-
café de Slof. Dat eerste jaar waarbij de 
bezoekers er met de benen uithingen 
en waarbij de bierkraan niet dicht 
hoefde zal menigeen nog heugen. 
Ook dit jaar weer spektakel: donders 
veel nieuwe nummers waaronder bij-
voorbeeld een cover van ’t legendari-
sche Kas Bendjen. Tipje: ‘Haal’ s wat 
holt uut de schuure!’ Ook presente-

ren de Soppers de nieuwe toetsenist 
van de band in de persoon van Rutger 
Groters, vakman in hart en nieren. 
Althans vakman, vakjongen, want 
‘hi-j is joa net bekant drøg achter de 
oor’n. Dus, he-j wat te vieren of zuuk 
ie-j nog een locatie veur ow vergade-
ring, maak da-j Zaterdag 15 Maart te-
gen 21.00 noar eetcafé De Slof komt, 
nem 5 euro entree met, en tot dan!’

Zeet de jongs an de teeke stoan

Tied veur Rock Around The Slof
Vorden - In tijden van nood lust 
men de karbonade ook wel zon-
der brood en een goede aardap-
pel behoeft geen jus. Das klare 
taal! Nog meer van dat: Zaterdag-
avond 15 Maart 2014 is het weer 
tijd voor Rock Around The Slof, 
met de Vordense Soppers en dit 
jaar ook met The Bad Moons.

De verhalen werden afgewisseld door 
prachtige Franse chansons, gezongen 
door Floor Stappers en op accordeon 
begeleid door Nelleke Hallie. Een zeer 
goed gevulde zaal mocht genieten 
van deze bijzonder sfeervolle middag. 
Binnenkort is een compilatie te zien 
op www.tom-vorden.nl. De reguliere 
voorstellingen gaan vrijdag 7 maart 
weer van start. Dan brengt Frans van 
Montfoort een avond blues. Verder 
elke 1e vrijdagavond en elke 3e zon-
dagmiddag van de maand de vaste 
voorstellingen in TOM. Reserveren 
kan via de genoemde webstek.

Trois Femmes in TOM
Vorden - De laatste midwinterver-
telling in Theater Onder de Mo-
len was helemaal in Franse sfeer: 
‘Trois Femmes’ met verhalen van 
Tinier, Colette en de Maupassant, 
verteld door Thea Rijsewijk.

De harmonie in compositie en het kleurgebruik stralen 
een totale rust uit. Dup Poort doet een beroep op de toe-
schouwer, een uitnodiging om zich te laten dragen door 
emotie. Het werk laat een oeuvre zien dat tot op het bot is 
uitgekleed. Het zijn prachtige ingetogen, minimalistische 
werken. De olieverfschilderijen in de galerie van Wim 
Poort zijn enerzijds geïnspireerd op de antieke fresco’s van 
de Etrusken. De levendige taferelen in aardetinten com-
bineert hij met mensen van vlees en bloed. Andere wer-
ken hebben de beeldtaal van het Rijke Roomse Leven als 
inspiratiebron. De wonderlijke combinatie van lijden en 
schoonheid, in één beeld gevangen, heeft hij in zijn eigen-
tijdse portretten van heiligen verbeeld. Het keramische 
werk van Joke Venhorst – de Roos heeft een oerkracht. Al 
tastend geeft ze vorm aan beelden uit haar binnenwereld. 
Ze zoekt de contrasten op, bewerkt de klei op een heel 
eigen manier waardoor een bijzondere, rijke textuur ont-
staat die doet denken aan hout of gesteente. De abstracte 

organische vormen zijn aards, tegelijk verfijnd en roepen 
associaties op met de natuur. Ton van Ingen Schenau zal 
aanstaande zondag enkele gedichten voordragen. De ten-
toonstelling duurt t/m 13 april en is op vrijdag- zondag 
van 13.00 – 17 .00 uur geopend.

Tentoonstelling Transitie in  galerie 
De Burgerij
Vorden - ‘Transitie’ is de titel van de nieuwe ten-
toonstelling die op zaterdag 8 maart om 15.30 uur 
in Galerie De Burgerij aan de Zupthenseweg 11 
wordt geopend. De schilders Dup en Wim Poort 
en keramiste Joke Venhorst representeren in hun 
werk een wezenlijke vorm van structurele veran-
dering. De schilderijen van Dub Poort worden re-
gelmatig vergeleken met geschilderde haiku’s. Zijn 
schilderbewegingen zijn snel, simpel en hebben iets 
kaligrafisch waarmee hij veel vertelt.

Tijdens de wandeling vertelt de 
boswachter allerlei leuke weetjes 
over de natuur en kunnen de kin-
deren zich uitleven tijdens een aan-
tal leuke en leerzame opdrachten. 
Na afloop krijgen alle kinderen een 
kleine verrassing mee naar huis.
Start om 14.00 uur op de par-
keerplaats hoek Kieftkampweg / 

Lieverinkweg tussen Vorden en 
buurtschap Linde. Duur: 1 á 2 uur.  
Donateurs Geldersch Landschap 
& Kasteelen gratis op vertoon van 
GLK-pas. Reserveren is noodzake-
lijk via www.glk.nl/evenementen. 
Informatie: gidsen Wim De Vries, 
tel. 06 - 51 004 339 en Ronald Man-
nessen, tel. 06 - 28 865 433.

Kinderwandeling met 
de boswachter op de 
Kieftskamp

Vorden - De boswachter van Geldersch Landschap & Kasteelen or-
ganiseert op zondag 9 maart een speciale wandeling voor kinde-
ren en hun ouders op landgoed de Kieftskamp bij Vorden. In het 
gebied staan veel oude bomen, een landhuis uit de 18e eeuw en 
historische boerderijen.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

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

BOXSPRING QUEEN

€

www.spannevogel.nl

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

Maandaanbieding MAART

WOZ waarde
te  hoog?

Gratis check en bezwaarschrift

Kijk op www.rbmwonen.nl

Praat mee over de lokale economie van Bronckhorst 

Aanstaande zaterdag bent u van harte welkom om met ons mee te praten 
over onze lokale economie. 

De bijeenkomst wordt gehouden in “De Gouden Karper” in Hummelo. 
Graag gaan we deze middag met u in gesprek over de lokale economie 
en de impact hiervan op de leefbaarheid van de kernen en buitengebied 
in Bronckhorst.  
 

Ook minister Henk Kamp van economische zaken is deze middag van de 
partij om hierover met ons van gedachten te wisselen. 
 
Voor de VVD is een levendige lokale economie van groot belang voor een 
goede toekomst van onze gemeente. Juist nu we langzaam uit de crisis 
klimmen, moeten we ons sterk blijven maken voor de economie van 
Bronckhorst! 

vvdbronckhorst.nl

Doe mee en kom 
naar Hummelo! 

Vanaf 14:00 bent u van harte welkom om met 
ons mee te praten. De volgende thema’s staan 
op de economische agenda: 
 

Snel internet in kleine kernen en het 
buitengebied 
Behouden en stimuleren lokale 
werkgelegenheid 
Inspelen op de kracht en kansen van 
Bronckhorst 
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Het CDA vindt dat het werk van de 
verenigingen in de gemeente Bronck-
horst aandacht moet hebben, met 
name waar het de inzet voor de jeugd 
en kwetsbare groepen betreft. Maar 
natuurlijk ook omdat verenigingen 
bijdragen aan de leefbaarheid in een 
dorp of buurt.
In haar verkiezingsprogramma geeft 
het CDA Bronckhorst aan dat het be-
langrijk is dat verenigingsbesturen 
kunnen rekenen op ondersteuning 
vanuit de gemeente om hun werk te 
kunnen doen. Die ondersteuning kan 
bestaan uit een aanbod aan kennis en 
ervaring, in te zetten voor het verster-
ken van de verenigingsorganisatie, 
het werven en behouden van leden 
en vrijwilligers en het op orde hou-
den van de financiële huishouding.
Een voorbeeld van een vereniging uit 
onze gemeente is carnavalsvereni-
ging De Doldraejers in de Velswijk. 
Een vereniging die inwoners verbindt 
en stimuleert deel te nemen aan het 
sociale leven. Naast deze vereniging 
zijn er nog vele verenigingen die 
Bronckhorst levend houden.
Om de vrijwilligers in deze verenigin-
gen te stimuleren organiseerde het 
CDA Bronckhorst, dit jaar al weer 
voor de derde maal, een bedankmid-
dag in Keijenborg. De aanwezigen 
werden door CDA leden “In de wat-
ten gelegd” en onder andere verrast 
met koffie en soep. Deze bijeen-

komst, naast de andere CDA bezoe-
ken aan verenigingen, is belangrijk 
om van vrijwilligers zelf te horen hoe 
de gemeente hun werk het beste kan 
ondersteunen.

Als u wilt weten hoe het CDA Bronck-
horst, samen met de inwoners van 
Bronckhorst, gaat werken aan de toe-
komst van onze gemeente verwijzen 
wij u naar www.cdabronckhorst.nl

CDA Bronckhorst in de Velswijk 
en Keijenborg
Bronckhorst - Op 1 maart 2014 
nam CDA Bronckhorst deel aan 
de carnavalsoptocht in de Vels-
wijk en werden aansluitend de 
vrijwilligers uit de gemeente 
Bronckhorst in het zonnetje ge-
zet in Dorpshuis De Horst in Ke-
ijenborg. Met beide activiteiten 
wil het CDA haar steun aan alle 
verenigingen in Bronckhorst be-
nadrukken.

Huntelaar en Prins Jan de 3e

Rond 14:30 uur komt de minister aan 
bij ‘De Gouden Karper’ in Hummelo. 
De bijeenkomst staat in het teken van 
de economie van de kleine kernen. 
Eenieder is van harte uitgenodigd om 
zijn/haar gedachten en wensen met 
de minister te delen tijdens zijn be-
zoek.

Rond 15:15 uur vervolgt minister
Kamp zijn bezoek aan Gelderland en
zal zijn bezoek afsluiten in Zutphen.

VVD minister  
Kamp op 
bezoek in 
Bronckhorst
Hummelo - Zaterdag 8 maart 
aanstaande brengt VVD minister 
Henk Kamp van Economische Za-
ken een bezoek aan Gelderland.

Gezamenlijk met de gemeenten in 
de regio Achterhoek hebben we 
een visie gevormd. Een visie op de 
toekomst van de woningbouw. Een 
visie dat ons als gemeente in staat 
zou moeten stellen om zich ook in 
de toekomst te kunnen ontwikke-
len. Daarom is er door ons besloten 
om tot 2025 nog 385 woningen te 
bouwen. In de raadsvergadering van 
27 februari werd de indruk gewekt 
dat Gemeentebelangen Bronckhorst 
tegen deze visie zou zijn. Nee. Wij, 
Gemeentebelangen Bronckhorst 
zijn ook voor een visie dat zich richt 
op de toekomst. Wij zijn ook voor 
een visie dat de gemeente Bronck-
horst een toekomst geeft,  al zijn 
wij er ons van bewust dat dit in het 
heden kan leiden tot moeilijke be-
slissingen.  Uit de laatste evaluatie is 
gebleken dat de noodzaak voor een 
visie nog groter is omdat de bevol-
kingsontwikkelingen sneller en ne-
gatiever zijn verlopen en nog zullen 
verlopen dan gedacht en voorspeld.
Ook het streefgetal van 385 is naar 
onze mening van groot belang in 
deze visie. Een overschot aan wo-
ningen zal grote nadelige gevolgen 
hebben zoals leegstand, waardeda-
ling en een langere verkooptijd van 
woningen. 385 is inderdaad een 
getal. Maar het is zeker geen niets-
zeggend of betekenisloos getal. Ons 
gaat het om de invulling van dit ge-
tal. Een invulling die we samen met 
elkaar vorm moeten geven, waarbij 
385 als richtlijn zal moeten worden 
aangehouden. Een invulling waar 
we samen met elkaar mee kunnen 
leven. Een invulling wel op basis 
van een kader met regels om trans-

parantie en eenduidigheid te waar-
borgen, maar waar ook de mens en 
het verhaal bij zal worden meege-
wogen. Echter, het blijkt lastig om 
tussen deze 2 elementen een goede 
verhouding te vinden. Dat Gemeen-
tebelangen Bronckhorst elke moge-
lijkheid zou aangrijpen om mensen 
hun bouwmogelijkheid terug te ge-
ven is niet juist. Wij hechten soms 
alleen meer waarde aan de mens en 
het verhaal dat daarbij hoort, wat in 
principe niet verkeerd zou moeten 
zijn. Daarnaast zijn wij van mening 
dat niet alleen inwoners en project-
ontwikkelaars, maar ook gemeente 
de gevolgen van de woonvisie tot 
zich moeten nemen. De gemeente 
zou in dit licht mogelijk ook bouw-
mogelijkheden moeten inleveren 
als blijkt dat er al geruime tijd geen 
vraag naar gemeentelijke kavels is. 
De gemeente zou in deze gevallen 
niet het type te bouwen woningen 
aan moeten passen in de hoop deze 
wel te kunnen verkopen, maar zou 
hierin ook zijn verantwoordelijk-
heid kunnen nemen door bouwmo-
gelijkheden op gemeentelijke kavels 
in te trekken, al zal dit ook - net als 
voor de andere partijen - voor de ge-
meente de nodige financiële gevol-
gen hebben.
Kortom, GBB staat achter de Regio-
nale Woonvisie 2025 en het maxi-
maal aantal te bouwen woningen 
van 385, in het belang van onze 
gemeente. Het gaat ons om de ma-
nier waarop aan dit getal invulling 
gegeven zal worden, waarbij we een 
resultaat bereiken waarmee we met 
zijn allen kunnen leven. Voor nu en 
in de toekomst.

GBB voor de 
Regionale Woonvisie
Bronckhorst - Graag willen wij een aantal zaken richting u helder 
maken naar aanleiding van de raadvergadering van 27 februari 
2014. In deze raadsvergadering werd de indruk gewekt dat wij tegen 
de Regionale Woonvisie 2025 zouden zijn. Zoals onze naam al aan-
geeft, Gemeentebelangen Bronckhorst, zijn wij voor de Regionale 
Woonvisie 2025. In het belang van onze gemeente.

“Nadat de borden geplaatst waren is gebleken hoe ge-
wild deze posters zijn. Na een paar dagen was er in de 

kern van Zelhem een poster uitgesneden. Omdat de pos-
ter van GBB de enige was waarbij dit is gebeurd, gaan 
we er van uit dat het een bewuste actie was om alleen 
deze poster te verwijderen. Dit is geen reden om te stop-
pen met de campagne, integendeel. De nieuwe poster 
is inmiddels geplakt en op andere plaatsen zijn de pos-
ters gecontroleerd. Hopelijk blijft deze hangen tot aan 
de verkiezingen. Nu blijkt dat onze posters populair zijn 
komen we met het volgende.”

Oproep:
Iedereen die promotiemateriaal zoals flyers of posters 
van Gemeentebelangen Bronckhorst wil hebben, kan 
zich melden via ons mailadres: info@gbbronckhorst.nl.
“Ook voor alle andere zaken die u ons wilt voorleggen 
kan dit natuurlijk want wij zijn er voor alle inwoners van 
Bronckhorst, de enige lokale partij van deze gemeente.”

Posters GBB populair

Bronckhorst - Twee weken geleden zijn de posters 
op de borden geplakt op de plakdag die was geor-
ganiseerd door de gemeente. De week aansluitend 
werden deze geplaatst in de verschillende kernen. 
Wat GBB betreft was dit een groot succes en ver-
dient dit herhaling bij de volgende verkiezingen.

Als mensen langer thuis blijven wo-
nen, verschuift een deel van de pro-
fessionele zorg van een tehuis naar 
thuis. De teams van Buurtzorg Vor-
den schetsten de rol van de thuiszorg 
en van de wijkverpleegkundige daar-
in. Het streven is om mensen waar 
nodig te ondersteunen en zoveel 
mogelijk de eigen regie te laten hou-
den over hun leven. Buurtzorg werkt 
met kleine zelfsturende teams in een 
groot deel van Bronckhorst.
De Stichting Welzijnswerk Steende-
ren biedt activiteiten aan ongeveer 
250 mensen, meestal in De Bongerd. 
Door de inzet van 85 vrijwilligers zijn 
de activiteiten voor iedereen toegan-
kelijk. De activiteiten zijn belangrijk 
voor het dagelijks leven van de deel-
nemers. Het biedt sociale contacten 
en bijvoorbeeld gymnastiek die goed 
is voor de gezondheid. De betrokken-
heid van de gemeente bij het werk 
van de welzijnsstichtingen in Bronck-
horst was onderwerp van gesprek.
De aandacht voor jongeren richtte 

zich op kinderen vanaf vier jaar die 
een lange tijd in een pleeggezin wo-
nen. In de meeste gevallen is terug-
keer naar de eigen omgeving niet 
mogelijk. D66 bezocht twee gezins-
huizen die nauw samenwerken met 
het Bureau Jeugdzorg.
Bij de Stichting het Meenethuis in 
Zelhem wonen oudere pleegkinderen 
met een lichte geestelijke beperking. 
Het zijn drie gezinshuizen naast el-
kaar; de pleegouders werken nauw 
samen. Het Meenethuis heeft een 
band met ‘s Heeren Loo.
Villa Blanco is een gezinshuis in Zel-
hem. Het huisvest vooral jongere 
pleegkinderen met verschillende 
achtergronden. Blanco werkt nauw 
samen met Lindenhout. Twee gezin-
nen bewonen elk een eigen deel van 
een grote villa samen met de bij hen 
geplaatste kinderen. Bij beide gezins-
huizen is veel aandacht voor de kin-
deren als individu, het is maatwerk.
Meestal begeleidt jeugdzorg kinderen 
tot hun achttiende jaar. Er is binnen 

D66: aandacht voor oud en jong

D66 heeft vanuit drie invalshoeken gekeken naar zorg: jeugdzorg, 
thuiszorg en welzijnswerk. Aandacht voor ouderen is er bij de thuis-
zorg en het welzijnswerk.

De kandidaten van D66

de geldende regels weinig ruimte 
voor ondersteuning van jongeren van 
18+ die de jeugdzorg verlaten. Dat er-
varen de gezinshuisouders van beide 
huizen als een gemis. Er is uitvoerig 
gesproken over de invoering van de 
Jeugdwet in 2015.
D66 heeft veel bewondering voor de 
inzet, betrokkenheid, bevlogenheid 
en het enthousiasme van pleegou-
ders, vrijwilligers, professionals en 
besturen. Zij doen er alles aan om 
kwalitatief goede zorg te leveren aan 
oud en jong. Dat kan zijn als aanvul-
ling op het dagelijks leven van een 
oudere of als complete invulling van 
de opvoeding van een kind. D66 vindt 
dat er bij het overhevelen van de 
zorgtaken van het rijk en de provin-
cie naar de gemeente ruim aandacht 
moet zijn voor de feitelijke situatie 
van deze groepen.



Vorig jaar deed gymvereniging Sparta 
een oproep aan alle (sport)verenigin-
gen in Vorden, aangezien zij hadden 
besloten om na vele tientallen jaren 
de avondvierdaagse niet meer te orga-
niseren. VV Vorden kwam als enige 
vereniging met een concreet voorstel 
en er is dan ook in samenspraak met 
de huidige commissie van Sparta be-
sloten dat de voetbalvereniging de or-
ganisatie zal overnemen. 
“Wij doen al vele jaren mee met onze 
jeugdafdeling en zijn door de groei 
van onze club de laatste 10 jaar de 
grootste groep. Wij voelen ons dan 
ook medeverantwoordelijk om de or-
ganisatie van dit mooie en sportieve 
evenement op te pakken en deze tra-
ditionele en typisch Vordense activi-
teit, die door Sparta in de jaren ‘60 
van de vorige eeuw is gestart, voort 
te zetten”, aldus bestuurslid Janneke 
Hiddink van VV Vorden.

Momenteel zijn de voorbereidingen 
al in volle gang om de 49e Avondvier-
daagse in Vorden, van 2 t/m 5 juni 
2014, ook weer goed te laten verlo-

pen. De startlocatie heeft dit jaar een 
nog centralere ligging gekregen en is 
verplaatst naar het vernieuwde Kul-
turhuus, in het centrum van Vorden. 
“Wij hebben het draaiboek over mo-
gen nemen van Sparta, maar hebben 
hier en daar ons eigen ‘sausje’ er over 
heen gegoten. Deze nieuwe startloca-
tie biedt alle faciliteiten om de Vier-
daagse toegankelijk te maken voor de 
grote groep deelnemers en biedt een 
sfeervolle locatie voor de intocht. In 
overleg met de gemeente is besloten 
dat gedurende de avondvierdaagse de 
Raadhuisstraat tijdelijk zal worden 
afgesloten, aldus het vrouwelijke be-
stuurslid van VV Vorden die samen 
met Johan Verstege de organisatie op 
zich heeft genomen.

De komende periode zullen alle 
scholen bericht ontvangen voor de 
inschrijving en tevens zal onder an-
dere via het Contact en de website 
van VV Vorden, www.vv-vorden.nl, 
bijzonderheden en nieuwsfeiten over 
‘de Avondvierdaagse Vorden 2014’ 
vermeld worden.

Plannen voor oprichting meisjes-
team C-jeugd
Voetbal is de snelst groeiende meis-
jessport in Nederland.Vanaf de leef-
tijd van 12 jaar wordt de behoefte 
groter om in een apart meisjesteam 
te spelen, en ook binnen VV Vorden 
kwamen hierover vragen binnen bij 
de Technische Jeugd Commissie en 
het bestuur.
De TJC is hiermee aan de slag ge-
gaan en is tot de conclusie gekomen 
dat ook VV Vorden in principe vol-
doende meisjes heeft om een apart 
meisjesteam samen te stellen. “Op 
dit moment spelen er bij VV Vorden 
17 meisjes in de C en D (gemengde 
teams), maar wij vinden het belang-
rijk om te benadrukken dat ieder 
meisje zelf mag beslissen of ze wil 
blijven spelen in een gemengd team 
met jongens of in een meisjesteam 
wil uitkomen.”
Om mee te kunnen spelen in de 
meiden-competitie zijn minimaal 13 
meisjes nodig in een team (liefst 15), 
dus zijn nieuwe leden van harte wel-
kom.
Kijk op de site van VV Vorden (www.
vv-vorden.nl) of vraag naar Udo Heij, 
Sonja Honders of Erik Sinkeldam.

VV Vorden organiseert 
Avondvierdaagse Vorden
Vorden - Dit jaar zal ‘de Avondvierdaagse Vorden’ voor het eerst door 
de voetbalvereniging Vorden georganiseerd gaan worden in de week 
van 2 t/m 5 juni 2014.

Daarnaast kan hij ook goed met de 
hamer overweg, de voorzittershamer 
want hij is tot op heden al 36 jaar 
voorzitter van de club. Het lidmaat-
schap dateert al vanaf 1969. Gerrit 
woont met zijn echtgenote Marie al 
53 jaren in Lochem. Hij maakt jaar-
lijks vanaf Lochem naar het Medler 
(en weer terug) zo’n 200 ritjes . Een 
rekensommetje leert dat hij in al die 
jaren 90.000 kilometer voor zijn club 
heeft gereden. Gerrit: “Daar sta je 
gewoon niet bij stil, maar het klopt 
wel”. En dat alles pro deo voor de T.T. 
Vorden, de club waar hij intens mee 
is begaan. 
Thans, op 77-jarige leeftijd, vindt Ger-
rit Barink de tijd aangebroken om te 
stoppen. “Het is mooi geweest, hoog 
tijd om het wat rustiger aan te doen. 
Mijn vrouw Marie heeft mij altijd ge-
steund, anders was dit werk ook niet 
te doen”, zo zegt Gerrit Barink. Ook 
Marie stopt er mee. “Ik heb jarenlang 
het clubgebouw schoongemaakt en 
tijdens de toernooien zorg ik voor de 
pannen met groentesoep. Soep met 
balletjes”, zo zegt ze lachend. 
Voor Gerrit Barink ontstond de liefde 
voor de touwtrek sport al op jonge 
leeftijd toen hij nog thuis met broers 
en zussen in het buurtschap Hack-
fort woonde. Gerrit terugblikkend: 
“Een mooie tijd, samen met mijn 
broers Wim, Henk en Freek en een 
paar toekomstige zwagers waren we 
altijd op het erf aan het touwtrekken. 

Het touw met een lengte van 36 me-
ter maakten we zelf. Wij waren een
hecht team, we noemden ons de ‘Ge-
broeders Barink’. Het was geen ver-
eniging, wel namen we aan allerlei
‘wilde’ toernooien deel: Nettelhorst,
Diepenheim, Hengelo, wij wonnen 
wel veel hoor.”
In 1969 werd Gerrit lid van de touw-
trekvereniging Medler, dat een paar
jaar later fuseerde met de touw-
trekvereniging uit het buurtschap
Delden. Uitgedost in de clubkleuren
groen en wit werd de nieuwe naam
T.T. Vorden. “Wij hebben als club 
veel successen geboekt met onder
meer ooit een tweede plaats tijdens
het Europees kampioenschap”. In
het clubgebouw spreken de vitrines
met wel duizend bekers, medailles en
en lauwertakken boekdelen over de
reeks successen. 

Gerrit Barink: “De gehele accommo-
datie hier is eigendom van de club.
Begin zeventiger jaren hebben An-
toon Steenbreker, Henk Brummel-
man en ik, het initiatief genomen om
de grond van de gemeente te kopen.”
Zelf gaf Gerrit de aanzet tot de uit-
breiding/verbouwing van het club-
gebouw: kleedkamers, douches,
trainingshal annex een lokaal waar 
de schietvereniging Medler actief is.
Gerrit: “Wij hadden in die tijd een 
geweldig bestuurslid in de persoon
van Antoon Steenbreker. Hij heeft ja-
renlang oud papier voor de club inge-
zameld. In totaal ongeveer 5 miljoen
kilogram en op die wijze een flinke 
financiële injectie aan de vereniging 
gegeven. Het was voor ons een enor-
me schok toen Antoon in 1994 bij een
auto-ongeval om het leven kwam.” 
Richting toekomst merkt Gerrit op
dat de touwtreksport er in zijn alge-
meenheid niet florissant voor staat. 
‘Bij de meeste clubs is er te weinig
aanwas, gelukkig hebben wij wel 
sinds kort een jeugdteam waardoor
wij in ieder geval nog een poos voor-
uit kunnen.”

90.000 kilometer op de teller voor touwtrekclub

Gerrit Barink neemt 
afscheid van T.T. Vorden

Medler - Bewoners in de Medler-
tol zullen in deze kern een ver-
trouwd beeld gaan missen: Gerrit 
Barink op de motormaaier druk 
in de weer om het grasveld van 
‘zijn’ vereniging T.T. Vorden kort 
te houden. Vanaf het voorjaar tot 
aan de herfst soms wel drie keer 
in de week. Ook is Gerrit Barink 
de  ‘klusjesman bij uitstek’, want 
voor het schilderen en onder-
houd van het clubgebouw Samen 
Sterk draait hij evenmin zijn 
hand om.

Het koersen onder sterk wisselende 
weersomstandigheden in de velden 
en de bossen, is geen sinecure. Soms 
ploeterend door de modder en bij de 
finish onherkenbare gezichten. Een 
wedstrijd later kan de situatie zo 
maar wijzigen en wordt er over be-
vroren bospaden gereden en dat vergt 
weer een andere manier van koersen. 
Thijs: “Ik heb dit seizoen vanaf half 
oktober tot heden, ongeveer 40 wed-
strijden gereden. Veel in België, doch 
ook in Nederland, Frankrijk, Duits-
land en Zwitserland. Weken met 
soms wel drie wedstrijden.”
Tussen de wedstrijden door vele 
uren in de auto. Gelukkig voor Thijs 

wordt hij bijgestaan door zijn vader 
Frits van Amerongen die de duizen-
den kilometers achter het stuur voor 
zijn rekening neemt. Tijdens de wed-
strijden is vader Frits ook paraat en 
indien nodig zorgt hij voor het ver-
wisselen van de fiets en het schoon 
houden van het materiaal. Thijs van 
Amerongen is tevreden over het af-
geslopen seizoen. Tijdens de wedstrij-
den om de wereldbeker, eindigde hij 
op de negende plaats. “Uiteindelijk 
een goede klassering, alleen jammer 
dat ik één wedstrijd vanwege mate-
riaalpech niet uit kon rijden. Anders 
was ik als zevende of achtste geëin-
digd”, zo zegt Thijs die in een ander 

klassement, de ‘Super Prestige’, even-
eens op de 9e plaats beslag legde. 
Tijdens de laatste wedstrijd van het 
seizoen in Oostmalle (België) eindigde 
Thijs, zoals hij het zelf noemt, op een 
superteleurstellende vijftiende plek, 
waardoor hij in het eindklassement 
van de vierde naar de vijfde plaats 
duikelde. 
“Deze wedstrijd vond plaats op een 
parcours dat mij totaal niet ligt, 
maar dat hoort er ook bij”. Door de 
goede resultaten in het gehele sei-
zoen, heeft Thijs zich een plaats in 
de Top Tien van de wereld veroverd. 
“Ik ben weer sterker geworden en 
heb weer progressie geboekt.” Dat 
hij een constant seizoen achter de 
rug heeft blijkt wel uit het feit dat hij 
de KNWU Top Competitie 2013/2014 
heeft gewonnen. Dit klassement dat 
wordt opgemaakt over de interna-
tionale wedstrijden die niet tot een 
andere competitie zoals de Wereld-
beker en de Super Prestige behoren. 
Het betreft de GP Brabant in s’ Her-
togenbosch, de Nacht van Woerden, 
de Centrumcross van Surhuisterveen, 
de GP Rucphen en de Boels Classic in 
Heerlen (totaal dus 5 wedstrijden). 
Thijs van Amerongen was bij de man-
nen de meest regelmatige coureur 
met onder meer tweede plaatsen in 
Surhuisterveen en Rucphen. Het sei-
zoen 2014/2015 wordt voor de 27-ja-
rige veldrijder uit Vorden een nieuwe 
uitdaging. Vorige week nam hij af-
scheid van de ploeg AA Drinks, waar 
hij, zoals Thijs vertelde, een prettige 
periode heeft gekend. Thijs sluit nu 
aan bij Telenet- Fidea, een Belgische 
formatie waar ook de Belgen Tom 
Meeusen en Bart Wellens onder con-
tract staan, alsmede de Nederlanders 
Thijs Al, Corné van Kessel en Niels 
Wubben.

Vanaf heden contract bij de Belgische formatie Telenet- Fidea

Thijs van Amerongen tevreden over 
seizoen, maar het kan nog beter

Vorden - Voor de veldrijders is een zwaar seizoen ten einde. Tijd voor 
ontspanning. Voor Vordenaar en profveldrijder Thijs van Amerongen 
betekent dat een paar weken skivakantie in de Oostenrijkse bergen. 
“Daarna nog een paar weken rust en vervolgens eind deze maand weer 
op de fiets om te trainen. Te lang niets doen, is niet goed voor de con-
ditie.”

Op die vrijdag de zevende maart 
wordt er over de hele wereld de-
zelfde gebedsdienst gehouden. 
Er zijn maar liefst 173 landen die 
meedoen. Dit jaar is de dienst voor-
bereid door mensen uit Egypte en 
dit land staat dan ook centraal in 

deze dienst. In Vorden zal de ge-
bedsdienst plaatsvinden op vrijdag 
7 maart om 19.30 uur in de Dorps-
kerk. Er zal tijdens de dienst gecol-
lecteerd worden voor het Salamzie-
kenhuis bij Cairo, de stichting Teje 
die voedsel verstrekt aan daklozen 
en die een gezondheidsproject 
heeft voor tienermoeders en voor 
de stichting St. Paulus die onder-
wijs geeft aan peuters en kleuters. 
Op de website: www.wereldgebeds-
dag.nl vindt u uitgebreide informa-
tie.

Vorden viert 85-jarig 
 jubileum Wereldgebedsdag
Vorden - Het Nederlands Co-
mité Wereldgebedsdag viert op 
7 maart 2014 haar 85-jarig jubi-
leum op verschillende locaties 
verspreid over heel Nederland 
dus ook in Vorden.

In al die jaren heeft ze veel biblio-
theekbezoekers met raad en daad 
te woord gestaan. Was het niet bij 
het zoeken naar een boek, dan was 

het wel bij het geven van tips over 
de nieuwste of veel gelezen boeken. 
Ria heeft ook altijd de Boek aan 
Huisdienst verzorgt voor mensen 

die niet goed ter been zijn en daar-
door niet zelf naar de bibliotheek 
kunnen komen.
Vrijdag 7 maart is Ria voor het laatst 
aanwezig en kunt u haar gedag zeg-
gen tussen 14.00-17.30 uur. De kof-
fie staat voor u klaar.

Bibliotheekmedewerkster Ria met pensioen
Vorden - Vrijdag 7 maart is het de laatste dag waarop Ria Veldkamp-
Vinken in de bibliotheek van Vorden werkt. Ruim dertig jaar was 
zij voor velen een vertrouwd gezicht van de bibliotheek.
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RTV’ er Thijs van Amerongen gaf on-
derweg de nodige tips. De deelnemers 
kregen adviezen over onder meer 

stuurvaardigheid en het schakelen. 
Start en finish waren bij Indoor Sport 
Vorden waar na afloop ook de lunch 
werd gebruikt. 
RTV hoopt er een jaarlijks terugke-
rend evenement van te maken. Tot 
slot werden de clubsponsors Peters 
uit Zutphen, Goossens Borculo en In-
door Sport Vorden bedankt voor hun 
medewerking. 

Zie ook:
www.rtvvierakkerwichmond.nl

Succesvolle clinic RTV 
Vierakker/Wichmond

Vorden - De wielerclub RTV Vier-
akker/Wichmond organiseerde 
afgelopen zondag voor de spon-
sors van de Kasteelcross een 
clinic, waarbij 50 renners en as-
pirant renners aan de start ver-
schenen. Sponsors die niet in het 
bezit waren van een fiets kregen 
een ATB met helm te leen.

A-lijn: 1. Aartje Bernards & Pop Gri-
zell 60,07%; 2. Gerrit Oldenhave & 
Bert Deunk 55,21%; 3. Truus & Kees 
Mortier 54,86%. B-lijn: 1. Leni Meye-

rink & Diny Hoftijzer 58,75%; 
2. Hermien Veenhuis & Els Wes-
terhof 58,75%; 3. Agnes Pietersen 
& Theo van Aalst 55,00%; C-lijn: 1. 
Svatja & Jirka de Wolf 59,90%; 2. Ans 
Knaake & Leida Pennekamp 59,17%; 
3. Riet Niesink & Riekie Nieuwenhuis 

56,77%. Gefeliciteerd. Afmelden kan
op verschillende manieren: via een
mail naar bcbronkhorst@hotmail.nl
of een sms naar 06-28633453 (inspre-
ken lukt niet!), of op de wedstrijddag
bellen naar genoemd mobiel num-
mer. Tot ziens op donderdag 6 maart.

Bridgen in Toldijk
Uitslag van de 2e Competitie-
avond van de vijfde ronde.

Er wordt gespeeld in poules en er 
wordt gestreden om 2 gewonnen 

sets. Het is een officieel KNLTB toer-
nooi. Dus tennissers uit de regio grijp 
je kans en geniet van onze Tennis 
Provision banen, vernieuwde bar en 
sportieve wedstrijden. Opgeven kan 
tot uiterlijk 6 maart – 18 uur, via de 
site www.ltczelhem.nl of via www.
toernooi.nl Kom en geniet van een 
sportieve en gezellige week.

Open toernooi LTC Zelhem
Zelhem - Tennisclub LTC Zelhem 
organiseert van 17 tot en met 23 
maart haar jaarlijkse Open toer-
nooi. U kunt zich opgeven voor het 
Rabobank Warming-up Dubbel-
toernooi in de categorieën 4 t/m 8.

De kinderen begonnen met een war-
ming up en een tikspel om nog beter 
warm te worden. Natuurlijk kon een 
polonaise niet ontbreken en Prins Jo-
ris nam al snel het initiatief, waarna 

de Quintusjeugd enthousiast volgde.
Eerst werden de keepers warm ge-
gooid, waarna het toernooi kon be-
ginnen. Met zes wedstrijden lieten de 
jongens en meiden leuk handbal zien 

en werd er voor elke bal gestreden! 
De carnavalsmuziek op de achter-
grond maakte de sfeer compleet!

Aansluitend kregen de best verklede
spelers een prijsje: 1. Roodkapje 2. De
Gothic 3. De konijntjes en de pops-
tars! 
Met een voldaan gevoel ging iedereen
huiswaarts en zal er volgend jaar ze-
ker een vervolg aan het carnaval wor-
den gegeven.

Quintus bonte carnavalstoernooi

Hengelo - Op vrijdag 28 februari organiseerde SV Quintus voor de E-
jeugd een carnavalstoernooi. De jongens en meiden waren allemaal 
prachtig uitgedost. Van roodkapje tot soldaat en van bokser tot Pipi 
Langkous. Kortom, creativiteit genoeg. Dit kon de aanwezige prins 
Joris van de Peardeknuppels ook beamen. Zichtbaar tevreden sprak 
hij de jeugd toe.

Quintus bonte carnavalspelers met Prins Joris.

 Na 4 prachtige sfeervolle edities van het eerst tentfeest van het jaar, staan de meeste Party-Animals weer in de 
startblokken voor een grandioos Lustrum-Weekend. In samenwerking met Jeugd & Jongerenwerk Baak wordt 
weer volop gewerkt aan een geweldige Feest-editie!

 En wederom vieren we , net als in 2013 twee dagen lente met verrassende acts van regionaal wereldniveau.

 Om de sfeer iets op te stoken wordt de Boakse Pub ook weer van de hooizolder gehaald. Dit keer zelfs met een open 
heerd!

 Tickets zijn verkrijgbaar via de offi ciële FAN-pagina op facebook: www.facebook.com/lentefeest. Dagtickets in 
de voorverkoop, die aanstaande vrijdag begint, kosten € 10,00, via de bekende voorverkoopadressen, zie poster! 
Passe Partouts kun je via Ticketscript (doorlink Facebook) kopen vanuit je luie stoel en kosten slechts € 15,00!! 
‘Like en deel’ de festivalposter op Facebook en maak kans op vrijkaartjes.

 Op dit moment wordt er binnen de organisatie hard gewerkt aan een olde brom -, en motoren treffen met een 
heuse Achterhoekse lente route. Er zijn al diverse clubs die zich aan hebben gemeld, update volgt! Ideeën of sug-
gesties zijn meer dan welkom. Graag mailen naar info@debierkaai.nl

 Zaterdag 22 maart TENT open om 20.30 uur. Zondag 23 maart TENT open om 14.00 uur. De jeugd tot en met 15 
jaar mag gratis naar binnen. Voor de minigastjes zijn er clowns en attracties binnen aanwezig. Meer feest, stunts, 
de line-up en lente-info volgt …..binnenkort….

In 2011 werd de Backcorner Boogieband opgericht door Jovink-
voorman Hendrik Jan Lovink. Het doel was duidelijk: eerlijke, 
authentieke Amerikaanse soul- en rockmuziek maken in de tra-
ditie van the Black Crowes, Red Devils, en Solomon Burke, met 
de analoge sound en energie die ook te vinden is in studio’s als 
Muscle Shoals in Alabama. Dit resulteerde in 2012 in het in één 
slopend weekend opgenomen album The Kotten Field Sessions en 
een tour langs De Wereld Draait Door, Giel Beelen en festivals als 
Paaspop Schijndel, Brabant Open Air, de Zwarte Cross, Festiland, 
Waterpop en Huntenpop. The Kotten Field Sessions werd lovend 
gerecenseerd en de band wist live, immer uitgerust met blazers, hammond en achtergrond zangeressen, van 
de Melkweg in Amsterdam tot in Atak in Enschede een muzikaal feest te bouwen.
Ondertussen werd keihard doorgewerkt aan nieuw materiaal, en heeft The BBB zich weer vier lange dagen en 
nachten opgesloten in het niemandsland op de grens van Duitsland om het album Faico Faico op te nemen. 
Goed te horen is hoe de band zich heeft ontwikkeld. De sound is nog directer, de refreinen pakkender en het 
samenspel trefzekerder! Met de warme sitar-klanken en de organische vintage gitaar- en drumsounds past 
de band prima in de Summer of Love in het San Francisco van 1967. Ook zijn de Stones, Lenny Kravitz en CCR 
nooit ver weg op het zompige, broeierige en alderbastend gezellige Achterhookse LenteFeest!



Herbert Rutgers gaf een paar weken 
geleden al een hint en zei toen: “De 
nieuwe Prins en Adjudant staan in de 
brand en staan borg voor een gezellig 
carnaval”. 
Een duidelijke aanduiding zo bleek 
zaterdagavond. Gedragen door acht 
oud-Prinsen/Adjudanten deed de 
nieuwe Prins in een boot zijn intrede 
in de feesttent: Prins Arjan de Eerste 
(Arjan Wiggers) en Adjudant Martijn 
(broer van de Prins). Beiden komen 
uit het buurtschap Brandenborch 
(vandaar de verwantschap met de 
woorden ‘brand’ en ‘borg’. De leus 
van Prins Arjan: “Lach, leef en geniet 
van deze mooie carnavalstied”.
Het was zaterdagavond inderdaad een 
gezellig feest. De carnavalsvierders 
waren vrijwel allemaal verkleed. De 
bokaal de ‘Carnavalist’ (prijs voor de 
meest origineel verklede groep) werd 
gewonnen door Anna Eggink met een 

creatie van het Vrijheidsbeeld. 
De afgelopen dagen was er voor de 
oude Prinses Angela en Adjudant Bri-
git nog veel werk aan de winkel. Zo
waren zij vrijdag in school De Kraan-
vogel aanwezig om samen met de 
kinderen carnaval te vieren. Prinses 
Angela verrichtte tevens de trekking
van de verloting. Met de opbrengst
van deze verloting werd het kinder-
carnaval betaald dat zondagmiddag
met medewerking van Theaterfiets
eveneens in de school plaats vond. 
Eerst werd er zondag vanaf de feest-
tent een optocht door de wijk Kra-
nenburg gehouden, waaraan me-
dewerking werd verleend door De
Schaddenstekkers uit Ruurlo. Weer 
terug op het sportcomplex van Ratti
werd het carnavalsfeest op een ‘ol-
derwetse’ manier afgesloten met me-
dewerking van de band DOGZ en DJ
Martin.

Prins Arjan de Eerste zwaait 
de scepter over Kranenburg

Kranenburg - Bij vrijwel elke carnavalsvereniging wordt de Prins/Prin-
ses op de elfde van de elfde bekend gemaakt. Bij de vereniging Kra-
nenburgs Carnaval gebeurt dat pas in het weekend wanneer er volop
carnaval wordt gevierd. Zo ook zaterdagavond. Nadat afscheid was 
genomen van Prinses Angela en haar Adjudant Brigit, werd met span-
ning uitgekeken naar het moment dat de klok van 21.11 uur sloeg,
het moment dat de naam van de nieuwe hoogwaardigheidsbekleder
bekend zou worden.

Prins Arjan de Eerste en zijn Adjudant Martijn

Uiteraard een dankbaar publiek, be-
staande uit ouders, grootouders, fa-
milie en bekenden van de artiesten. 
Dus was er na elk optreden een dave-
rend applaus. De presentatie was in 
handen van Herbert Rutgers en An-
dré Arfman. De show ‘Plankenkoorts 
in de tent’, werd als vanouds georga-
niseerd door Kranenburgs Carnaval 
en begon met de categorie jongens en 
meisjes tot en met 12 jaar. De onge-
veer 40 deelnemers maakten er een 
enthousiaste show van. 

Persiflages van André van Duin, Kin-
deren voor Kinderen, het dwergen-
lied, het vliegerlied, ze vlogen in een 

flits voorbij. De playbackshow eindig-
de met een optreden van Maud, Roos 
en Larissa die vorig jaar met ‘Junior 
Songfestival’ de playbackshow win-
nend afsloten. Tussen de optredens 
door verzorgde Mathijs Ansem voor 
de muziek. Na de optredens van de 
jeugd van de basisscholen was het 
de beurt aan de categorie 16 jaar en 
ouder. 
Uiteindelijk kwam de jury tot het 
volgende oordeel: Winnaar in de 
categorie tot en met 16 jaar: de zes-
jarige Eefje met ‘Armin van Buren’. 
Zij kreeg als beloning de Kasbendjen 
Bokaal. Nikki en Sien eindigden met 
‘Cup Song” op de tweede plaats. De 
derde prijs werd gewonnen door Ghy-
lian, Wesley, Pascal en Wouter met “ 
Justin Bieber’. 
In de categorie 16 jaar en ouder werd 
de eerste prijs gewonnen door de 
groep Hester, bestaande uit Hester 
Eggink, Lisette Arfman, Jory Uenk, 
Marissa Hovenga en Esther Tuinman. 
Hun beloning de Kranenburgs Car-
naval Bokaal. De tweede porijs ging 
naar ‘Die Drei’ en het brons was voor 
de groep Sanne, Bram, Frank, Nick en 
Bjorn.

Veel applaus voor deelnemers 
Playbackshow

Kranenburg - De jury, bestaande 
uit Prinses Angela, Adjudant 
Brigit, Renske Zenhorst en Ge-
rald Tempelman, had het vrij-
dagavond in de feesttent op het 
complex van sportvereniging 
Ratti niet gemakkelijk tijdens de 
beoordeling van de deelnemers 
aan de Playbackshow. De solisten/
groepen deden hun uiterste best 
om het publiek een leuke avond 
te bezorgen.

Groep Hester.

Winnares bij de jeugd was Eefje.

De meiden van de groep, onder lei-
ding van Manon Bonnink, willen 
graag laten zien dat majorette een 
geweldige hobby is en hopen dat hun 
inzet weer nieuwe leden oplevert. Op 
deze avond kan eenieder ervaren en 
kijken wat majorette is en natuurlijk 
aan de les meedoen.

Neem je vriendinnen en vrienden 
mee, ook jongens zijn van harte 
welkom, en kom zelf eens kijken en 
ontdekken dat majorette veel meer is 
dan in de maat voor de muziek uit 
marcheren. 
Tijdens de les zul je ontdekken dat er 
gedanst wordt op moderne en hele 

hippe muziek. Niet oubollig, maar 
lekker bewegen en bezig zijn met rit-
miek op muziek!
Is je interesse gewekt kom maandag-
avond 10 maart geheel vrijblijvend 
naar het Kulturhus tussen 18.00 tot 
19.00 uur. Manon Bonnink en na-
tuurlijk de meiden heten je daar van 
harte welkom!

Kun je op deze avond niet maar zou 
je graag eens willen kijken, je mag al-
tijd binnen lopen tijdens een les op 
maandag avond! 
www.harmonievorden.nl

Open les Majorettes Harmonie 
Vorden
Vorden - Op maandagavond 10 maart houdt de majorettegroep van 
Harmonie Vorden een open les in de grote zaal van het Kulturhus. 
Harmonie Vorden bestaat niet alleen uit een orkest en slagwerkgroep, 
maar heeft ook majorette- en twirlgroep. Deze laatste groep is op zoek 
naar meiden en jongens die het leuk lijkt wekelijks een uur te bewe-
gen.

Dit jaar gebeurt dat voor de 19e keer 
op de derde zaterdag van maart, vlak 
voordat de lente begint.  Een grote 
groep mensen houdt er al lang van 
tevoren rekening mee dat ze die za-
terdagmorgen vrijhouden. Ook in 
andere gebieden van de gemeente 
Bronckhorst zijn er soortgelijke acti-
viteiten
Vrijwilligers zijn onder andere af-
komstig van verschillende buurt- en 
andere verenigingen zoals Hackfort, 
de Wildenborch, Wildbeheer Een-
heid IJssel Oost, Wichmond/Vierak-
ker, Werkgroep Leefbaarheid Vor-
den, Kranenburgs Belang, hengel-
sportvereniging De Snoekbaars, de 
Vordense Rijwiel Toerclub De Acht-

kastelenrijders, D-pupillen van voet-
balvereniging Vorden en leerkrach-
ten van school Het Hoge. Ook veel 
particulieren die niet gebonden zijn 
aan een club of vereniging doen mee.  
Verleden jaar werd er in het buiten-
gebied van Vorden in totaal 1440 kg 
zwerfvuil verzameld; een behoorlijke 
(of on-behoorlijke?) hoeveelheid te-
meer als je je het lichtgewicht van 
blikjes e.d. realiseert. Een dergelijk 
karwei vereist veel menskracht; vrij-
willigers zijn dan ook nog steeds van 
harte welkom. De ervaring heeft 
geleerd dat het niet alleen een nut-
tige maar ook gezellige activiteit is. 
Meld u zich snel nog even aan voor 
Wichmond/Vierakker bij de heer J. 

Rietman, tel. 441999. Voor de overige 
gebieden bij mevr. Wil Voerman, tel. 
552133 of mevr. Ria van Vleuten, tel. 
553357.
Een vertegenwoordiger van het col-
lege van B en W van de gemeente 
Bronckhorst zal die zaterdag in het 
buitengebied van Vorden meehelpen 
en daarna om 12.30 uur de actie of-
ficieel afsluiten op de Gemeentewerf 
Groendepot (op het terrein van de 
voormalige zuivering), Het Hoge 65, 
waarbij – zoveel mogelijk – de vrijwil-
ligers die, die morgen zwerfvuil raap-
ten aanwezig zullen zijn.
Naast – ongetwijfeld – woorden van 
waardering zorgt het gemeente-
bestuur van Bronckhorst voor een 
drankje en een boerenkoolmaaltijd, 
hetgeen door de rapers bijzonder op 
prijs wordt gesteld. Enkele leden van 
Wildbeheer zullen de actie ‘afblazen’.

Vorden ook dit jaar weer 
 ‘buitengewoon’ schoon
Vorden - Onder bovenstaand motto zullen zaterdag 15 maart 2014 
meer dan 100 vrijwilligers gewapend met vuilniszakken het zwerfvuil 
verwijderen uit bermen en sloten in het buitengebied van Vorden.

De inspectrice gaf al snel aan tevre-
den te zijn over de school. Het bezoek 
aan de kleuterklassen vond ze gewel-
dig! In groep 1 waren de leerlingen 
gedurende het bezoek in de ‘binnen-
buitenkring’ (coöperatief leren) bezig 
met kindermassage. Hoe de kleuters 
met elkaar om gingen en ook het 
leerkrachtengedrag vond ze mooi om 
te zien. Het nieuwe kleutersysteem 

(DORR) gaf haar de zekerheid dat de
leerkrachten de ontwikkeling van de
leerlingen en de overgang naar groep
3 zeer goed in beeld hebben. In groep
3 t/m 8 werd gekeken naar de manier
van lesgeven en hoe leerkrachten op
‘De Vordering’ omgaan met verschil-
len in leerniveau. Ook de behaalde 
toetsresultaten waren in orde. Naast
dit alles noemde ze het leerkrach-
tenteam ‘enthousiast en vol mooie
ideeën’. 
Kortom, reden voor een klein feestje!
Uiteraard gaf de inspectrice ook tips
over het één en ander. Deze worden
de komende tijd besproken en mee-
genomen in de schoolplannen, zodat
‘De Vordering’ ook bij het volgende
inspectiebezoek weer als ‘goed’ be-
oordeeld wordt!

Onderwijsinspectie geeft 
‘De Vordering’ predicaat ‘goed’
Vorden - Maandag 24 februari be-
zocht een inspectrice van de on-
derwijsinspectie basisschool ‘De 
Vordering’ voor een vierjaarlijks 
onderzoek. Er werd in de klassen 
gekeken, leerkrachten en leer-
lingen werden geobserveerd en 
toetsresultaten werden onder de 
loep genomen.


