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Toen nog Prinses Beatrix (30 april 
1980 werd zij Koningin) kwam samen 
met Prins Claus naar Vorden om het 
nieuwe onderkomen in kasteel Vor-
den te openen. Van een Oranje- zon-
netje was die dag geen sprake, het re-
gende pijpenstelen! Het enthousiasme 
was er niet minder om. Eén en ander 
betekende dat er voor het ‘nieuwe’ 

Dorpscentrum een beheerder moest 
worden aangetrokken. En die kwam 
uit het hoge Noorden (Veendam), 
ene Johnny Bos die samen met zijn 
echtgenote Hillie naar de Achterhoek 
verhuisde. Johnny wist bij zijn solli-
citatie niet eens waar Vorden lag, zo 
vertelde hij onlangs tijdens een inter-
view met Contact.

Johnny Bos ging onder zeer moeilijke 
omstandigheden aan de slag. ‘Toen 
hij kwam waren de verbouwingen 
nog volop aan de gang. Johnny kreeg 
een lijstje met tal van opdrachten in 
de handen gedrukt. Ook schoof hij 
regelmatig aan bij de bouwvergade-
ringen’, zo sprak Ria Aartsen, in haar 
functie als voorzitter van de Stichting 
Kulturhus Vorden. Deze Stichting 
(trouwens in Vorden spreekt men 
nog steeds over het Dorpscentrum) 
is dus de werkgever van Johnny Bos. 
In de aanstellingsbrief, waar de ta-
ken van de nieuwe beheerder waren 
omschreven, stond o.m. als opdracht 
‘Het Dorpscentrum tot bloei te bren-
gen’. Het gebouw werd op 29 septem-
ber 1978 officieel geopend.
Vanwege het bereiken van de pensi-
oengerechtigde leeftijd, nam Johnny 
Bos na bijna 34 jaren trouwe dienst, 
vrijdagavond afscheid. ‘Afscheid van 
een bijzonder man, want Johnny is 
het liefst een man achter de scher-
men. Afscheid van een man met twee 
grote liefdes, zijn vrouw Hillie en het 
Dorpscentrum’, zo sprak Ria Aartsen. 
Zij schetste vervolgens wat de func-
tie van beheerder zoal inhoudt. Het 
Dorpscentrum moet het kloppend 
hart van Vorden zijn’, aldus de op-
vatting van het bestuur. Ria Aartsen: 
‘De beheerder Johnny heeft veel ge-
zichten en gedaanten: Kantoorman 
(administratie, contracten afsluiten), 
onderhandelingen met de gebruikers 
van het gebouw, technische man. 
Het schoonhouden van het gebouw, 
een nieuw verflaagje aanbrengen, 
een gat in het dak dichten. Wat zijn 
ogen zien, maken zijn handen’, zo 

complimenteerde 
Ria Aartsen. En wat 
volgens haar zeker 
niet onvermeld mag 
blijven, Johnny Bos 
is een uitstekende 
kok. ‘Jaarlijks vindt 
in het Dorpscen-
trum een provinci-
ale handwerk- ten-
toonstelling plaats. Men houdt dat 
speciaal in Vorden omdat Johnny Bos 
als geen ander, heerlijk appelgebak 
maakt. En ook in het bereiden van 
stamppotten is Johnny een kei’, al-
dus Ria Aartsen. Tot Hillie Bos zei ze: 
‘Jij was in al die jaren een geweldig 
klankbord voor je man’. Johnny Bos 
staat bekend als een man die altijd 
probeert om het iedereen naar de zin 
te maken. ‘Vergaderingen met het be-
stuur vond jij maar niks. Het bestuur 
heeft toch altijd het laatste woord, zo 
sprak je dan’, aldus Ria Aartsen die 
hem bedankte voor zijn geweldige 
inzet voor het Dorpscentrum. Ver-
volgens werd het echtpaar Bos op de 
bühne geroepen om een pentekening 
(Dorpscentrum met woning), bloe-
men en een geschenk onder couvert 
van de Stichting Kulturhus Vorden in 
ontvangst te nemen. Een ‘kippenvel-

moment’ toen een volle zaal van het
Dorpscentrum Johnny en Hillie een
staande ovatie bracht. Johnny werd
er bijkans verlegen van en hield het
bij zijn afscheid tot een krachtig ‘al-
lemaal bedankt’. Tegen het einde van
de receptie wachtte Johnny en Hillie
nog een aangename verrassing: een
muzikale hulde door de gezamenlijke
muziekverenigingen Concordia en 
Sursum Corda vergezeld door waar-
derende woorden van Wout Dekkers
(Sursum Corda) en Gerrit Nijenhuis
(Concordia). Met het toewensen van
een goede gezondheid, speelden de 
korpsen tot slot het ‘Lang zullen ze 
leven’. Onder de talrijke aanwezigen
(het was een komen en gaan van veel
belangstellenden), ook Nel Sikkens die
in januari1978 samen met dominee
Krajenbrink met succes het sollicita-
tiegesprek met Johnny Bos voerde.

‘Wat zijn ogen zien, maken zijn handen‘
Veel belangstelling receptie Johnny Bos
Vorden - Toen in de zeventiger jaren van de vorige eeuw de gemeen-
teraad van Vorden besloot om kasteel Vorden aan te kopen en tot 
gemeentehuis te bestempelen, werd het ‘oude’ gemeentehuis aan de 
Raadhuisstraat verbouwd tot Dorpscentrum. Deze ‘move ‘kwam onder 
meer tot stand dankzij de inspanningen van toenmalig burgemeester 
Maarten Vunderink.

Johnny en Hillie Bos, geheel links Ria Aartsen

Felicitaties bestuur Oranjevereniging

Je hoeft geen lid te zijn van de biblio-
theek om een boek te kopen.

Boekverkoop 
bibliotheek
Vorden - Er is weer boekverkoop 
in de bibliotheek van Vorden. 
Kom snuffelen tussen de volwas-
senen boeken en jeugdboeken.

Deze groep en hun sympathisanten 
vinden dat het centrum er een stuk 
minder aantrekkelijk op wordt als de 
bomen verdwijnen. Ook de kosten 
die gemaakt worden om het master-
plan Vorden te realiseren, stuiten de 
bezorgde bewoners tegen de borst.
Volgens de gemeente is dit plan in 
goed overleg met belanghebbenden 
tot stand gekomen en is het noodza-
kelijk om de bomen te kappen van-
wege de gezondheid van sommige 
bomen en om de kwaliteit van het 
beeld te garanderen. Voor de zeven-
tig gekapte bomen komen er vijftig 
terug. Doordat deze ruimer worden 
opgesteld en in blokhagen worden ge-
plaatst ontstaat volgens de gemeente 
juist een groenere beleving.
Volgens de bewonersgroep Houd 
Vorden Groen duurt het enkele de-
cennia voor de bomen weer enigszins 
de grootte hebben van de bomen die 
er nu staan. Daarom blijven deze be-

Protest tegen bomenkap in centrum 
van Vorden houdt aan

Vorden – Ongeveer tweeduizend mensen hebben inmiddels hun zor-
gen over de kap van zeventig bomen in het centrum kenbaar gemaakt. 
Dat stelt Peter Bielars van de bewonersgroep Houd Vorden Groen. De 
uitkomst van het overleg dat een afvaardiging van deze groep, de Bo-
menstichting Achterhoek en wethouder Dorien Mulderije vorige week 
hadden, is dat de bomen voorlopig nog niet worden gekapt. Eerst zul-
len alle bezwaarschriften behandeld moeten worden. Dat zijn er vol-
gens Bielars minimaal honderd. Ondertussen bereidt Houd Vorden 
Groen zich voor op nieuwe acties.

Kiki en Rachelle (allebei 12 jaar oud) verzamelden 142 handtekeningen en overhandigden 
deze aan burgemeester Henk Aalderink. Ze willen niet dat de bomen worden gekapt.

woners strijden voor behoud ervan. 
Ze nodigen iedereen die voor behoud
van de bomen is uit om mee te den-
ken en praten. Dat kan dinsdagavond
6 maart om 20.30 uur bij Karel van
Hal aan de Molenweg 14 in Vorden.

Vordering-leerlingen Kiki en Rachelle op de bres voor bomen
Dat actie voeren niet alleen iets voor volwassenen is, laten Kiki en Rachelle uit 
Vorden zien. Deze twee 12-jarige leerlingen van basisschool de Vordering begon-
nen op eigen initiatief een handtekeningenactie om de bomen in het centrum 
van Vorden te behouden. Maandagmiddag 5 maart overhandigden ze de formu-
lieren met 142 handtekeningen aan burgemeester Henk Aalderink. Een tijdje 
gelden fietsten de meiden samen door het dorp toen de vader van Kiki hen vroeg 
of ze al wisten dat de bomen waar ze op dat moment langs reden, gekapt gingen 
worden. Dat hadden ze inderdaad al in de kranten zien staan. “Kiki stelde met-
een  voor om een handtekeningenactie te beginnen”, vertelt Rachelle. Ze gingen 
het dorp in en verzamelden 142 handtekeningen. “De meeste mensen vonden 
het goed dat we actie voeren”, zeggen de meiden. “Ook op school hebben we het 
er over. We hopen dat de burgemeester naar ons luistert.”



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par ti-
culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven 
in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men 
niet aan deze criteria en wordt 
de tekst als gewone  advertentie 
geplaatst, tegen de  normale adver-
tentietarieven. Minimumprijs voor 
Contactjes  7,14 (incl. btw) voor 
80 karakters; elk karakter meer 

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

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

Te huur vakantiewoning 
omg Zelhem. Ook voor lan-
gere periode mogelijk. 2 
tot 4 pers. 350,- p/w of 700 
p/m (all in prijzen) voor meer 
info:bel 0625154694 of mail 
naar: vakantiehuisjezel-
hem@gmail.com

Hervormde kerk Vorden
Zondag 11 maart Doopdienst, 10.00 uur, ds. J. Kool. Zondag 11 
maart Dienst in de kapel Wildenborch, 10.00 uur, mw. J. Ruiter-
kamp, Bathmen.
 
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 11maart 10.00 uur ds. J. de Goei, Amersfoort. Zondag 11 
maart Dienst in de kapel Wildenborch, 10.00 uur, mw. J. Ruiter-
kamp, Bathmen.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 11 maart 10.00 uur Zangdienst.

R.K. kerk Vorden
Zondag 11 maart 9.30 uur, T. Rutting en M. van Duin, Woord- en 
communieviering, 3e zondag 40-dagentijd, m.m.v. Catemus Do-
mino.
 
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 10 maart geen viering. Zondag 11 maart 9.30 uur Eucha-
ristieviering, T. Klooster, m.m.v. Dameskoor.

Tandarts
10-11 maart J.J. de Kruif, Vorden, (0575) 55 33 72.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, 
 wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen 
naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openbare 
ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0575) 75 02 
50. Bijvoorbeeld afgebroken takken, lantaarnpaal die niet brandt, 
losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg of een rioolver-
stopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan niet 
wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed eisende ge-
vallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het bui-
tengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen met: 
Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance, tel. 112

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd 

voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij 
Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, dia-
betische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden. 
Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Annie Mokkink-Kasteel, Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 
69 08. Pedicure +, gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- 
en risicovoeten, lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of 
(0800) 02 30 550. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton 
Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 91 62 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Michon en band met Fado
muziek in Kulturhus Ruurlo
op 24 maart om 20.15 uur.
Kaarten à € 17.50 via 
www.kunstkringruurlo.nl

Huurwoning gezocht in
buitengebied Vorden voor 
permanente bewoning. 
Privacy en tuin belangrijk. 
Tel. 06-23172468

Workshop: koken uit eigen 
groenten en kruidentuin. 
Eens per maand van maart 
tot oktober, samen in de 
tuin en daarna de bereiding 
van een   warme lunch. Info 
elders in dit blad.  Marijke 
Hilderink Keijenborg tel. 
0575-464170.

Bij de Stichting
Veilingcommissie aan de
Enkweg 11 te Vorden, kunt
u iedere vrijdag en zater-
dag van 9.00 uur tot 12.00 
uur terecht voor 2e hands 
meubels, kleding, witgoed, 
elektronica, huishoude-
lijke artikelen, boeken, enz. 
Inbrengen van goed ver-
koopbare artikelen kan daar 
tussen 9.00 uur en 10.00 
uur of d.m.v. een telefonisch 
afspraak (06-44629049). 
Tevens kunt u via dit nummer 
ook een afspraak maken 
voor doordeweeks halen of 
brengen van spullen. Kijkt u 
ook eens op onze website: 
ww.veilingcommissie.nl

Dagmenu’s  7 maart t/m 13 maart

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

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

Woensdag 7 maart 
Groentesoep / Hutspot met hachee en zuurganituur.

Donderdag 8 maart 
Kabonade de Rotonde met gebakken aardappelen en rauwkost 
/ Tiramisu met slagroom.

Vrijdag 9 maart 
Mosterdsoep / Wokki wokki van vis met rijst en rauwkost.

Zaterdag 10 maart (alleen afhalen/ bezorgen) 
Spareribs met zigeunersaus, friet en groente / IJs met slagroom.

Maandag 12 maart 
Runderbouillon met flensjes / Wokki wokki van kipfilet met 
rijst en rauwkost.

Dinsdag 13 maart 
Wiener schnitzel met gebakken aardappelen en groente / 
IJs met slagroom.

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

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

Aanbiedingen geldig t/m maandag 12 maart.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

1,00 PIEK ACTIES
Bloemkool  1,00
Pitloze blauwe druiven 1,00
Elstar appelen  kilo 1,00
Bleekselderij 1,00
Huisgemaakte kipschotel
met witte rijst  p.p. 5,95
Bij aankoop van de maaltijd

bakje rauwkost naar keuze voor 1,00

NU ook Herbalifeshakes die vrij zijn 
van Gluten, Soja en Lactose!!

Altijd een gratis advies!
Nieske Pohlmann 06-54326669

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

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

Vlaai van de week

Hazelnootslagroomvlaai
6-8 pers.  € 6,95

Dinsdag = Brooddag

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

Woensdag = meergranendag
3 meergranen naar keuze  € 6,95

Week-aanbiedingen

 Saucijzenbroodje per stuk € 1,00
 Cremehoorntjes 5 voor € 2,50

Aanbiedingen geldig van dinsdag 6 t/m zaterdag 17 maart.



Contactjes
vervolg

 Aangeboden: Hulp bij
onderhoud aan tuin en erf
of andere werkzaamhe-
den. Tel. (0575) 461733.

Ik sta op voor 
mijn moeder Els

Kijk wat jij kunt doen op 
staoptegenkanker.nl/inactie

ALOE VERA
Alles over de krachten van 

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

WORKSHOP

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

www.annycactus.nl

32 openhartige korte 

verhalen van Vordenaar 

Harry van Rijn over 

hoe senioren leven in 

deze verwarrende tijd. 

Elke week te volgen 

via de website plus66 
column. Of lees ze 

alle 32 in Plus66. Deze 

pocket is te bestellen 

bij Boekhandel Loga 

of via de website.

Prijs € 12.--.

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

Afgelopen donderdag bereikte ons het verschrik-
kelijke bericht dat

Eddy Horsting

vader van onze leerling Suzan uit groep 1 is over-
leden.

Wij wensen Christie, Suzan, Peter en familie 
heel veel sterkte toe!

Leerlingen, ouders en team  
Basisschool ‘De Vordering’
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KEURSLAGERKOOPJE

Hacheepakket; vlees, uien,  
kruiden

2 x 500 gram 595

SPECIAL

Hazelino

100 gram 180

VLEESWARENKOOPJE

Boterhamworst + rauwe ham

2 x 100 gram 298

MAALTIJDIDEE

Gegrillde
Kippenpoten

4 stuks 398

TIP VAN UW KEURSLAGER

Slavinken +
Hamburgers

2 x 4 stuks 550
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Voor al uw kleine werk-
zaamheden in en om het
huis. Ook hagen knippen,
grasmaaien enz. Tel. 06-
18208890

 

Tegenspeelcursus
Bridge

Start: 15 maart
Nicolette, Amber
& Harry Garsen

Info: 06-49237762

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

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

Alleen op afspraak.

0575-552959

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

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

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

Het leven is een klim naar boven
Ieder op zijn eigen manier
Treur niet, ik ben nu op de top
En geniet van het uitzicht.

Voor ons volkomen onverwacht is overleden 
onze zorgzame moeder en oma

Henrica Theodora Maria 
Schooltink-Steenbreker

Riek

weduwe van Henricus Franciscus Schooltink

* 03-07-1934                             † 03-03-2012

Wij zijn dankbaar voor alle goede zorgen en liefde 
die wij van haar hebben mogen ontvangen

Rudy en Wilma
 Denise en Jeroen
 Rianne en Dylan
 Richard
Wilma en Gerard
 Wouter
 Eric
 Ivo
Anita en Marcel
 Erwin en Judith
 Ronald en Joyce
 Dennie
Brigitte en Gerrit
 Beau
Ilonka en Freek
 Kyra

Steintjesweide 73, 7255 DS Hengelo Gld.

Woensdag 7 maart is er om 19.00 uur een 
avondwake in de St. Willibrorduskerk, Spalstraat 38 
te Hengelo Gld., waarna er aansluitend in de kerk 
gelegenheid is tot condoleren. 
U kunt afscheid nemen van Ma na de avondwake 
op Steintjesweide 73 te Hengelo Gld. van 19.45 tot 
20.30 uur.

De plechtige gezongen uitvaart is op donderdag 
8 maart om 11.30 uur in bovengenoemde kerk, 
waarna om 13.30 uur de crematieplechtigheid 
zal plaatsvinden in crematorium De Omarming, 
Voorsterallee 95 te Zutphen.

Hierna komen we samen in de koffiekamer van het 
crematorium.

Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen, gelieve 
deze advertentie als uitnodiging te beschouwen.

Waarom al dat vechten,
waarom al die pijn.

Je wilde hier niet weg,
je wilde bij ons zijn.

De strijd was oneerlijk
en geheel niet terecht.

Je wilde nog graag verder,
maar verloor dat gevecht.

Het gemis zal blijven,
de lege plek doet zo’n pijn.

In gedachten zul je altijd bij ons zijn.

Vol bewondering voor zijn wilskracht en door-
zettingsvermogen tijdens zijn ziekte delen wij u tot 
ons grote verdriet mee dat, temidden van allen die 
hem dierbaar waren, op een veel te jonge leeftijd  
uit ons midden is weggegaan mijn allerliefste 
zorgzame man, onze papa, zoon en schoonzoon

Eddy Horsting

* Vorden, 2 juni 1969 † Zutphen, 1 maart 2012

 Christie
  Suzan, Peter
   Zippy   & Binky 

 Harrie en Ellie Horsting

 Theo en Hettie Gianotten

Hoetinkhof 115
7251 WJ  Vorden

De begrafenis heeft plaatsgevonden op dinsdag 
6 maart op het Parochiekerkhof Kranenburg  
te Vorden.

Nooit zal ik door de tuin meer lopen 
Waar iedere bloem en plant
Getuigde van mijn verzorgende hand
Een andere tuin ging voor mij open
Herinner mij niet in sombere dagen
Herinner mij in stralende zon
Hoe ik was, toen ik alles nog kon

Na een periode van afnemende gezondheid is  
van ons heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame 
vader en opa

Wim Schoemaker

* Vorden,  † Zutphen, 
10 oktober 1926 2 maart 2012

 Warnsveld: Toos Schoemaker - Schoneveld
  Bennie

 Vorden: Dick en Annet
   Nicole en Mick
   Lisa

Dennendijk 9, 7231 RD Warnsveld.

Wim is bij ons thuis.

Onze dank gaat uit naar Dr. Albers en Dr. Tanis, 
medewerkers van Sensire en verplegend personeel 

van het Gelre Ziekenhuis.

De herdenkingsdienst, waarvoor u wordt uit-
genodigd, zal worden gehouden op woensdag  
7 maart om 11.00 uur in de Martinuskerk te 
Warnsveld, waarna aansluitend de begrafenis 
zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats, 
Vordenseweg te Warnsveld.

Gelegenheid tot afscheid nemen voorafgaand aan 
de dienst van 10.15 tot 10.50 uur.

Condoleren na de begrafenis in café de Pauw, 
Rijksstraatweg 11-13 te Warnsveld.

Verdrietig door zijn overlijden, maar dankbaar voor 
wat hij in zijn leven voor mij en ons heeft betekend, 
nemen wij afscheid van mijn broer en onze oom

Wim Schoemaker

Op de leeftijd van 85 jaar

Echtgenoot van T. Schoemaker - Schoneveld

 Vorden: Mientje Meijerink - Schoemaker

 Vorden: Arie Meijerink
  Francien Meijerink - Kelderman
  Sjoerd en Maaike, Sander en Esther 

 Deventer: Geert Meijerink
  Monique Mollink 
  Daan

 Zutphen: G. Schoemaker

Vorden, 2 maart 2012

9 maanden zijn eindelijk voorbij,
wij hebben er een broertje bij.
Hij moet nu nog groeien
zodat we later samen kunnen stoeien.

Luuk Marc Antoon 
Lieverdink

2 maart 2012    9.52 uur    54 cm    4040 gram

Zoon van Rolf Lieverdink & Debby Leferink
Broertje van Isa & Niek

De Voornekamp 55
7251 VK  Vorden

De Oranjevereniging
Vorden is op zoek naar een
penningmeester. Wie wil ons
helpen om Koninginnedag
tot een succes te maken?
Voor info kun je bellen met
551916

KunstKring Ruurlo:
Wegens grote belangstelling
nogmaals BASISCURSUS
TEKENEN. 5 middagen
vanaf 5 april, € 62,50 incl.
koffie/thee. Nog 2 plekken
vrij. Aanmelden/info 0573-
451599 of 453090, of 
cursusadministratie@ 
kunstkringruurlo.nl

Toneelvereniging Krato,
speelt  op vrijdag 16 maart:
“Wie zaait, zal oogsten”
met muzikale medewerking
van Gerald Tempelman.
Aanvang om 20.00 uur in het
Dorpscentrum.



VERVOLG FAMILIEBERICHTEN
WASSINK

Je moeder is de liefste,
zij heeft een hart van goud
Je wilt haar niet graag missen,
omdat je van haar houdt
Maar eens dan komt de dag 
dat je haar moet laten gaan
Je gevoel zegt “het is goed zo”,
maar in je ogen blinkt een traan

Na een periode waarin wij hebben geleefd met 
gevoelens van hoop en vrees is nu tot ons grote 
verdriet overleden mijn lieve vrouw, onze zorgzame 
moeder en oma

Margaretha Gerharda 
Berendsen-Wolsink

in de leeftijd van bijna 79 jaar.

Herman Berendsen

Harrie

Henk en Maria
   Sanne en Jeroen
   Roy

Linda en Jozef
   Rick, Thijs, Tim

Anita en Han
   Manon

René en Betsie
   Bas, Martijn

Eddie en Anita
   Esmée, Milan

Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van 
Maria Postel en de Intensive Care van het Slingeland 
Ziekenhuis voor de liefdevolle zorg.

4 maart 2012

Correspondentieadres:
H. Berensen  ‘Vogelzang’
Heideweversweg 2A
7255 LV Hengelo Gld.

Moeder is op haar kamer op Maria Postel.

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op 
donderdag 8 maart van 19.00 tot 19.30 uur in de aula 
van ‘Ons Huis’, ingang Bleekstraat te Hengelo Gld.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op vrijdag 
9 maart om 11.00 uur in ‘Ons Huis’, Beukenlaan 30  
te Hengelo Gld. Voorafgaand aan de dienst is er 
gelegenheid tot afscheid nemen van 10.20 tot 
10.50 uur. 

Aansluitend aan de dienst zal de begrafenis 
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te 
Hengelo Gld. 

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in 
‘Ons Huis’.

Indien u geen rouwbrief mocht hebben ontvangen 
dan kunt u deze advertentie als uitnodiging 
beschouwen.

Zaterdag 17 maart

Oer Hollandse avond
Dweilorkest Toontje ongeregeld

Zanger Remy Wynands
en onze huis DJ’s

Aanvang: 21.00 uur Entree gratis

EETCAFÉ - BAR - RESTAURANT - DIV. ZALEN

Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

ZONNEPIT
BROODJES

NU 6 VOOR

2.10

PER STUK 0,40

ZONNEPIT 
BROOD

 NU VOOR

2.10

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 6 t/m zaterdag 10 maart

HAZELNOOT-
SCHUIM 
VLAAI

 KLEIN 8.95

 GROOT 

          13.25
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 

AANBIEDING: Traditioneel Terrasscherm
Frame: TZ, ivoor, structuurlak: 7016/8019, 7039
Doekkeuze uit: Trend-Urban colors
 handbediening Somfy motor
  met wandschakelaar
3500 x 3000 € 805,00 € 940,00
4000 x 3000 € 852,00 € 970,00
4500 x 3000 € 898,00 € 1.025,00
5000 x 3000 € 945,00 € 1.070,00
Garantie: 5 jaar op scherm & Somfy motor, 2 jaar op handbediening.

Excl. montage, incl. bezorging binnen 30 km. Bel: 0314-389393

Maandag 4 broden 
Wit, tarwe of volkoren   6,60

Woensdag 4 meergranenbroden
Waldkorn, Toscaans of elfzaden      7,75
Vlaai van de week:
Kersenvlaai 7,75
Vrijdag en zaterdag:
Een plastic tas vol....
2 broden naar keuze, 6 witte bollen,
6 krentebollen en ????????  7,50



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

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

PROJECT ENGINEER M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VMK909419

Werkzaamheden
Als Project Engineer ben je verantwoordelijk voor de technische uit-
werking van unieke, niet standaard, projecten en bent daarvoor het 
eerste aanspreekpunt van de afdeling Verkoop. Je onderzoekt en 
draagt oplossingen aan voor specifieke technische vraagstukken. 
Daarbij werk je nauw samen met zowel interne als externe partijen. 
Het verkrijgen en verwerken van de juiste informatie en deze op 
hoofdlijnen weergeven in een 3D-tekening is een onderdeel van jou 
takenpakket. Je zorgt ervoor dat door jou kennis én vastberaden-
heid de technische vraagstukken worden opgelost.

Functie eisen

kunde;

ONDERHOUDSMONTEUR E M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VMK862110

Werkzaamheden
Je verricht onderhoudswerkzaamheden, in teamverband, in een 
sterk gemechaniseerde en geautomatiseerde productieomgeving 

machines, technische installaties en gebouwen op elektrotechnisch 
gebied. Daarnaast voer je preventief onderhoud en inspecties uit. 

-

-
mentatie, hoort bij je taken. De werkzaamheden zijn hoofdzakelijke 
Electro-/besturingstechnische werkzaamheden, maar het uitvoeren 
van of ondersteuning bij mechanische werkzaamheden moet ook 
geen probleem zijn. De werkzaamheden worden uitgevoerd in een 
twee ploegenstelsel van maandag t/m vrijdag. De vroege dienst is 
van 06:30 - 15:30 uur en de middagdienst is van 14:00 - 23:00 uur. 
Verder is er de bereidheid om ook buiten de standaard werktijden 

mee in het consignatierooster.

Functie eisen

een pré;

te volgen.

MAGAZIJNMEDEWERKER M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VMK818844

Werkzaamheden

orderpickers en reachtruckchauffeurs voor het seizoen 2012 (mei-
-

zaamheden en wil je graag aan de slag binnen een mooi bedrijf met 
een goede werksfeer, dan maken wij nu al graag kennis met je.

Functie eisen

-
dagochtend;

TEKENAAR/WERKVOORBEREIDER M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VVN912680

Werkzaamheden
De tekenaar is belast met het tekenen. Het bestek en de bestekste-
keningen van een project zijn de basis voor de door de tekenaar te 

-
digt, dat onze machines in de fabriek correct worden aangestuurd. 
En vervolgens dat er een juiste toevoer is van materialen naar de 
bouwplaats, waardoor onze montage op de bouwplaats beheerst 
kan verlopen.

Functie eisen

Mevr. M. Wielogroch uit Warnsveld

Ook meedoen? www.winnenmetweevers.nl

2012

Praktijk 
Chinese Geneeskunde

Aangesloten bij Beroepsvereniging de Zhong.
Behandeling wordt vergoed door Zorgverzekeraar.

Voor info of behandeling op afspraak:

 Jet Scholtz-Hartman
 Ruurloseweg 95, 7251 LD Vorden. Tel. 0575-556500

www.chinesegeneeskundevorden.nl

Een kleine beurt
& 

APK vanaf  75,00

Bel vrijblijvend voor een 
offerte van uw auto.

Autosnelservice Lucri
Wassenaarweg 2 - Zelhem. Tel. (0314) 62 08 71

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 13.00 uur.

APK  19,00 ALL-IN
VOOR BENZINE- EN DIESELAUTO’S



In De Zon en Raadhuisstraat wonen 
mensen met een verstandelijke be-
perking. Zowel de Zon als de Raad-
huisstraat in Vorden zijn onderdeel 
van Zozijn. Zozijn is een professio-
nele dienstverlener, die cliënten on-
dersteunt om te komen tot maximale 

zelfontplooiing en regie over hun ei-
gen leven. Door onze jarenlange er-
varing en betrokkenheid staan wij 
dichtbij cliënten. 

CLIËNTEN ZIJN:
-

wikkelingsprobleem 
-

gen met niet-aangeboren-hersen-
letsel (NAH) 

-
lijke beperking 

Ons gevarieerde dienstenaanbod ken-
merkt zich door samenwerking met 
meerdere organisaties en door flexi-
biliteit. Met onze nadruk op partici-
patie staan wij én onze cliënten mid-
den in de samenleving.

Open dag van de Zorg zaterdag 17 maart!

Zon in Vorden zet haar deuren open!

Vorden - Tijdens de Open Dag van de Zorg en Welzijn op zaterdag 17 
maart zet de Zon, en de raadhuisstraat , in Vorden haar deuren open. 
Iedereen die nieuwsgierig is naar hoe het er aan toe gaan bij De Zon is 
van harte welkom tussen 11.00 uur en 15.00 uur. Kom sfeer proeven 
en informatie halen en maak kennis met wat de Zon te bieden heeft.

De stichting CCK die het paasvuur or-
ganiseert houdt zaterdag voor de laat-
ste keer dit seizoen een inzameldag. 
Van 10.00 uur tot 16.00 uur is het ter-
rein aan de Bergkappeweg geopend. 
Snoeihout tot een dikte van 10 cm 
is toegestaan. Het storten is natuur-

lijk gratis maar een kleine bijdrage 
voor het paasvuur is altijd welkom,
Hiervoor staat er op het terrein een
melkbus. Na 10 maart is er naar ver-
wachting voldoende snoeihout aan-
wezig om weer een groot paasvuur te
kunnen bouwen.
De stichting CCK wil daarom iedereen
die dit jaar snoeihout heeft gebracht
hiervoor bedanken en nodigt U uit
om op 8 april naar het paasvuur te 
komen kijken.

Zaterdag laatste inzameldag 
snoeihout paasvuur
Kranenburg - Aanstaande zater-
dag 10 maart kan er weer snoei-
hout worden gebracht voor het 
paasvuur in Kranenburg.

Reflex DS 3 Dash DS 5 3-1
Dash HS 1 V.C.V. HS 1 1-3
Ormi DS 1 Dash DS 1 0-4
Dash HS 2 Volga HS 3 4-0
Dash DS 2 Wevoc DS 1 4-0
Dash MI 2 WSV MI 5 8-2
Dash MI 3 Dynamo-Neede MI 1 8-2
Dash DS 3 sv Harfsen/Torn. 2 DS 2 2-3
Longa’59 MC 1 Dash MC 1 4-0
Dash MC 2 Wevoc MC 2 3-1
Boemerang DS 7 Dash DS 6 0-4
Dash MB 2 KSH MB 1 1-3
SV Loil MA 1 Dash MA 1 1-3
Dash MI 5 Dash MI 4 0-8
Dash HY 1 Voorwaarts HY 4 2-1
MEVO DS 1 Dash DS 4 0-4
Dash DY 1 Klarenbeek DY 1 0-3
Volleybal Voorst DY 2 Dash DY 2 0-3

PROGRAMMA DASH WEEK 10 
2012-03-05 20:00 Keizersprong HY 1 
Dash HY 1 Keizerslanden, Deventer
2012-03-06 20:45 WIK Steenderen DY 
1 Dash DY 1 het Hooge Wessel, Steen-
deren
2012-03-06 21:00 Dash DS 4 Vollverijs 
DS 2 ‘t Jebbink, Vorden
2012-03-07 20:45 Voorwaarts DY 2 
Dash DY 2 Gymzaal Twello
2012-03-07 21:00 Victoria DS 1 Dash 

DS 2 de Muizenberg, Didam
2012-03-10 09:00 Langhenkel Orion
MB 2 Dash MB 1 Rozengaarde, Doe-
tinchem
2012-03-10 10:00 Dash MI 5 Avanti
MI 2 ‘t Jebbink, Vorden
2012-03-10 10:00 Dynamo-Neede MI 1
Dash MI 3 ‘t Spilbroek, Neede
2012-03-10 10:00 Dash MI 4 Dynamo-
Neede MI 2 ‘t Jebbink, Vorden
2012-03-10 11:30 Yarden Havoc MC 2
Dash MC 1 De Els, Haaksbergen
2012-03-10 11:30 Dash MB 2 WIK 
Steenderen MB 1 ‘t Jebbink, Vorden
2012-03-10 11:30 Dash MA 1 Langhen-
kel Orion MA 1 ‘t Jebbink, Vorden
2012-03-10 13:30 Dash DS 3 Reflex DS
2 ‘t Jebbink, Vorden
2012-03-10 13:30 Dash MI 1 Tornax
MI 1 ‘t Jebbink, Vorden
2012-03-10 15:30 Dash DS 5 Givo’92
DS 1 ‘t Jebbink, Vorden
2012-03-10 16:00 Bodyscan Twente DS
1 Dash DS 1 Pathmoshal, Enschede
2012-03-10 17:30 Dash HS 3 Reflex HS
5 ‘t Jebbink, Vorden
2012-03-10 17:30 Dash HS 1 Reflex HS
2 ‘t Jebbink, Vorden
2012-03-10 18:00 Dynamo-Neede DS 5
Dash DS 6 ‘t Spilbroek, Neede

Uitslagen DASH week 9 2012

Het begin van Sociï was lang niet onaardig en de vrije 
man werd over het algemeen met succes gevonden. 
Een lekkere eindpass bleef evenwel nog even uit. In de 
9e minuut was het Maarten Rensink die alert was op 
een te korte pass van zijn tegenstander en de bal op de 
zestien kon leggen. Spits Teun Loman hield zijn hoofd 
koel en schoot beheerst laag langs de keeper 0-1. Het 
spelbeeld bleef daarna ongewijzigd, toch pakte SHE zijn 
momentje. Een vrije trap net over de middellijn werd 
in de zestien gebracht en de bonkige spits kopte de bal 
langs keeper Henry Vreeman. In het vervolg werden 
door beide ploegen nog wat mogelijkheden onbenut 
gelaten. De ruststand was daardoor 1-1.
Na rust begon Sociï voortvarend, voortbordurend op het 
spel in de eerste helft. Het eerste gevaar kwam toch van 
SHE, Arend Jan Groot Jebbink schoof de bal in de voe-
ten van een tegenstander en een counter was een feit. 
Gelukkig voor Sociï stuiterde de bal op een polletje toen 
de spits wilde schieten, stand derhalve ongewijzigd. 

Daarna was Maarten Rensink dicht bij een doelpunt, 
zijn schot belande echter op de paal. Ook een mogelijk-
heid van Dubaern Besseling bleef onbenut, misschien 
was afspelen beter geweest. Met nog tien minuten op 
de klok liet Teun Loman zich provoceren, een onheuse 
bejegening richting de tegenstander was het resultaat. 
Loman werd van het veld gezonden, uitgelokt door de 
hard spelende heren van SHE. Met tien man hield So-
ciï de meeste aanspraak op de overwinning. Maarten 
Rensink was zeer dichtbij, maar hij raakte wederom 
het houtwerk. Ook een moeilijke rebound van inval-
ler Ruben Rensink miste het lege doel. De eindstand 
was 1-1. Gelukkig verloor directe concurrent Voorst 
ook twee punten. Wel kwamen Epse en De Hoven wat 
dichterbij door overwinningen. Volgende week speelt 
Sociï thuis tegen Wissel, aanvang 14.00 uur.

UITSLAGEN ZONDAG 4 MAART
SHE 1-Sociï1: 1-1; Brummen 3-Sociï 2: 3-7; Sociï 3-EDS 2: 
6-0; Sociï 4-Keijenb. Boys 5: 0-2; Baakse B. 4-Sociï 5: 11-1

PROGRAMMA ZONDAG 11 MAART
Sociï 1-Wissel 1; Sociï 2-Voorst 2; SHE 3-Sociï 3; HC’03 
5-Sociï 4; Sociï 5-Keijenburgse Boys 6

Sociï laat punten 
jammerlijk liggen bij SHE
Hall - Sociï moest deze zondag de reis maken naar 
Hall voor de wedstrijd tegen SHE. Deze ploeg staat te 
boek als zijnde stug. Voetballend de oplossing zoe-
ken was dan ook de opdracht van trainer Steffens.

Dit jaar gebeurt dat voor de 17e 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 
zaterdagmorgen vrijhouden.
Ook in andere kernen van de ge-
meente Bronckhorst zijn er soort-
gelijke activiteiten.

Vrijwilligers zijn o.a. afkomstig van 
verschillende buurt- en andere ver-
enigingen zoals Hackfort, de Wil-
denborch, Wildbeheer Eenheid IJssel 
Oost, Wichmond/Vierakker, Werk-
groep Leefbaarheid Vorden, Kranen-
burgs Belang, hengelsportvereni-
ging “De Snoekbaars”, de Vordense 
Rijwiel Toerclub “De Achtkastelen-

rijders”, D-pupillen van voetbalver-
eniging Vorden en leerkrachten van 
school “Het Hoge”. 
Ook veel particulieren die niet ge-
bonden zijn aan een club of vereni-
ging doen mee.  

Verleden jaar werd er in het buiten-
gebied van Vorden totaal 1640 kg 
zwerfvuil verzameld; een behoorlij-
ke (of on-behoorlijke?) hoeveelheid 
temeer als je je het lichtgewicht van 
blikjes e.d. realiseert. Een dergelijk 
karwei vereist veel menskracht; 
vrijwilligers 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 ove-
rige gebieden bij mevrouw R. van 
Vleuten, tel. 553357.

Wethouder Arno Spekschoor van de 
gemeente Bronckhorst zal die zater-
dag in het buitengebied van Vorden 
meehelpen en daarna om 12.30 uur 
de actie officieel afsluiten op de Ge-
meentewerf Groendepot (op het ter-
rein van de voormalige zuivering), 
Het Hoge 65, waarbij – zoveel moge-
lijk – de vrijwilligers die, die morgen 
zwerfvuil raapten 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 “af-
blazen”.

Vorden...ook dit jaar weer 
buiten “gewoon” schoon!
Vorden - Onder dit motto zullen ZATERDAG 17 MAART 2012 meer 
dan 100 vrijwilligers gewapend met vuilniszakken het zwerfvuil ver-
wijderen uit bermen en sloten in het buitengebied van Vorden.

Noa ’n tied van aquisitie kump zonne-
schijn dachten wi-j, dus hop: Tijgerwild 
den studio in bi-j de enige echte excellen-
tie Wagenvoort. De groeppies hadd’n ons 
de lat ok al zo hooge gelegd, wi-j mos-
s’n wel. Moar de beide verskes meugt d’r 
wean: ‘Ik doe’t altied zo!’ op de A-kant en 

gratis krie-j ‘Bal met Vet’ op de B-kant d’r
veur niks bi-j. Tijdens Rock Around De 
Slof ku-j de eerste exemplaar’n met noar
huus metnemmen om’m vervolgens fijn
grieze te draai’n.. 1 Pitcher bier + Single
= 14 euro, das gin geld. Proost!
Net zoals veurig joar maak’n wi-j d’r met
mekaar wat van: Rock&Roll, fijn volk en
’n goeie kroeg, kan ok hoast neet mis go-
an! Eetcafé De Slof maak’n wi-j een beetje
in Sopperse sfeer’n, een duvels fijn veur-
programaatje met Duo Hekkelbarg en ’n
blik show trekken wi-j lös, dus loat oew
neet kenn’n en zorg da-j d’r optied bie-j
bunt want ’t startschot is al um 21.00. 
Vaat’n bier zat, en zo neet dan slep’n ze
nog wat an. Leg oew de’n deuze asperi-
nes moar vast kloar op’t nachtkastje’n en
wi-j zeet mekaare!

Rock Around De Slof 2012: 
“Wi-j doet ’t altied zo!”
Vorden - Veurig joar is d’n eersten 
editie met grof geweld geslaagd! 
Moar wat wil ie-j? Vri-je entree en 
2 woest gezellige bandjes. Dit joar 
kump doar nog weer ’n volle batse 
bi-j boavenop! Want wat wil’t geval: 
De Vordense Soppers hebt ’n single!! 
Hé wat?! Ech! ’t Wurd n oavond die 
oew lang zal heugen, 17 maart 19.00 
u. bi-j de Slof dus, want feest met me-
kaare maak’n “doot wi-j altied zo”!

De opening werd verricht door Evert 
Thalen, die zijn welkomstwoordje 
lardeerde met enkele moppen. Daar-
na las José Walter-Kilian een “gebed” 
voor, dat ook sloeg op het bridgen. 
Na 3 tafels gespeeld te hebben ston-
den om 3 uur 2 tafels klaar vol met 
heerlijkheden en grote potten thee, 
waarin een bloem openging en heer-
lijke thee werd getrokken. Om 5 uur 
waren alle 6 tafels gespeeld en werd 
de uitslag bekend gemaakt door 
de heren Evert Thalen en Jan Koek-
koek, die de leiding over het bridgen 
hadden.  José las nog een prachtig 
gedicht voor over bridge en daarna 
werden Marijke en Ellen bedankt met 
een mooie bos bloemen.

Onder het genot van een hapje en een 
drankje werd nog flink nagekaart en 
zeer voldaan gingen we allemaal naar 
huis met een kleine attentie en de 
hoop dat het volgend jaar op de eer-
ste vrijdag van maart weer georgani-
seerd gaat worden. 

UITSLAGEN:
Lijn A: 1) Wil Matser & Ans den Elzen  
60,42 %. 2) Hermien Veenhuis & Els 
Westerhof 54,69 %. 3) Alie Norde & 
Go Florijn 54,17 %.

Lijn B: 1) Toos Pasman & Stef Brink 
64,22 %. 2) Rina den Ambtman & 
Anki van Manen 60,33%. 3) Theresia 
Schreur & Lenie Meijerink 57,14%.

Ladies Bridge Day met High Tea
Vorden - Vrijdag 2 maart jl. werd in het St. Ludgerusgebouw in Vier-
akker een “High Tea” gehouden, met een bridgedrive, waaraan 40 le-
den van Bridgeclub Vorden deelnamen. Allemaal dames. Deze middag 
werd georganiseerd door twee leden, t.w. Marijke Koekkoek en Ellen 
Stehmann.



De Berkelduikers waren met maar 
liefst zes zwemmers vertegenwoor-
digd te weten Indy Stegeman, Zoe Ul-
keman, Irene Fredriks, Merel van de 
Wal, Jordy Wissink en Bas Wensink. 
Irene Fredriks won na een spannende 
race brons op de 100 meter school-
slag. Met verder een vierde plaats op 
de 200 vrije slag, en nog een zesde, ze-
vende, achtste en tiende plaats heeft 
zij aansluiting gevonden bij de top-
pers in de categorie meisjes minioren 
5. Al haar races sloot zij af met een 

persoonlijk record. In dezelfde leef-
tijdscategorie behaalde Merel van de 
Wal een tiende plaats op de 400 vrije 
slag en nog twee maal eindigde zij 
op plaats twaalf op de 200 vrije slag 
en de 100 meter vlinderslag. Bij de 
meisjes minioren 4 deden Zoe Ulke-
man op de 100 meter rugslag en Indy 
Stegeman op de 100 meter vrije slag 
mee voor de club uit Lochem. Voor 
hen was het de eerste keer op dit na-
tionale podium. Met een zeventiende 
en achttiende plaats in de rangschik-
king hebben zij vooral ervaring opge-
daan en een stimulans opgedaan voor 
de nabije toekomst. Bij de jongens 
minioren 5 mocht Jordy Wissink 
voor het eerst aantreden bij de beste 
achttien zwemmers op de schoolslag. 
Jordy kwam na 100 meter uit op een 
zeventiende plaats. In de oudste ca-
tegorie jongens kwam Bas Wensink 
tot een goede zesde plaats op de 400 
meter vrije slag in een mooi persoon-
lijk record. Daarnaast behaalde hij 
twee dertiende en twee viertiende 
plaatsen op de 100 rug, 200 vrij en 
100 vrij, 200 wissel. Begin juli vinden 
de Jaargangfinales plaats op de lange-
baan (50 meter bad), maar daarvoor 
zijn de Berkelduikers nog te vinden 
in Amsterdam bij de Talentcup en 
over twee weken kunnen zij promo-
tie naar de B-klasse afdwingen van de 
landelijke Eon- competitie.

Brons bij NK zwemmen in Leiden

Irene Fredriks van Berkelduikers
Lochem – In Leiden zijn dit weekend de jaargangwedstrijden gezwom-
men, voor kinderen van 8 tot 12 jaar. De beste 18 zwemmers van Neder-
land per leeftijdsklasse verschenen aan de start in zwembad De Zijl.

Vlnr Bas, Indy, Irene, Zoe en Merel.Jordy

Het Wim Kuijpertoernooi wordt dit 
jaar al weer voor de tweeëntwintigste 
keer bij vv Vorden georganiseerd en 
is al vele jaren een begrip in de re-
gio op het gebied van internationale 
jeugdvoetbaltoernooien. Sinds een 
aantal jaren heeft een groep sponso-
ren de handen ineen geslagen en ‘de 
vrienden van’ opgericht. Deze groep 
sponsoren doneren ieder jaar een 

bepaald bedrag en willen hiermee 
twee belangrijke doelstellingen na-
streven. Ten eerste zorgt een gedeelte 
van deze financiële bijdrage voor een 
dekking voor de toernooicommissie 
en de vereniging op het moment dat 
het toernooi met een onverwachte ca-
lamiteit te maken krijgt. Ten tweede 
organiseert ‘de vrienden van’ drie 
evenementen per jaar waarbij de 

leden elkaar ontmoeten en een aan-
genaam en interessant programma 
voorgeschoteld krijgen. ‘De vrienden 
van’ hebben besloten om als shirt-
sponsor te fungeren van vv Vorden 
C3 en zodoende is het prachtige logo 
van het Wim Kuijpertoernooi sinds 
vandaag te bewonderen op de shirts 
van Vorden C3. Op de foto ziet u de 
spelers en begeleiding van Vorden C3 
samen met mevrouw Jeanne Kuijper-
Nannenga, schoondochter van de 
naamgever van het toernooi en echt-
genoot van de helaas te vroeg overle-
den commissielid Wim Kuijper jr.

De Vrienden van het Wim Kuijpertoernooi 
sponsort VV Vorden C3

Vorden - Nadat het 1e, 3e, 4e, 6e, B1, C2 en D2 en D3 dit seizoen al in het 
nieuw is gestoken, heeft vandaag ook Vorden C3 nieuwe shirts ontvan-
gen. Vorden C3 heeft nu net als alle andere zesentwintig teams bij voet-
balvereniging Vorden een shirtsponsor en wel een hele bijzondere.

Al eerder werd het Stabat Mater in de 
Vierakkerse kerk uitgevoerd, in ver-
schillende andere uitvoeringen. De 
uitvoering van het Stabat Mater van 
Pergolesi van drie jaar geleden was tot 
nu toe het meest succesvol met een 
uitverkochte kerk en lovende kritie-
ken. De pers schreef hierover “Helse 
beproevingen hemels vertolkt”. 
Met het projectkoor, het ensemble 
Ars Floreat en aan het orgel Janieke 
Mollenhorst hoopt dirigent Hans de 
Wilde 1 april op een herhaling. De 
combinatie van koor, ensemble en 
dirigent Hans de Wilde staat garant 
voor kwaliteit. Dat hebben de vele uit-
voeringen rond de kerst en Pasen de 

afgelopen jaren wel bewezen. Nieuw
voor Vierakker is organiste Janieke
Mollenhorst. 
Janieke Mollenhorst studeerde aan
het conservatorium in Enschede.
Hier studeerde zij bij o.a. Gijs van 
Schoonhoven orgel en kerkmuziek.
Deze studies sloot zijn in 2010 en
2011 succesvol af. Janieke volgde
orgel-masterclasses bij Piotr Rojek
(Polen), Anders Johnsson (Zweden),
Larissa Bulava (Letland) en Christop-
he Mantoux (Frankrijk). Zij maakte 
vanuit haar kerkmuziekopleiding 
studiereizen naar Cambridge, Dres-
den, Leipzig, Oxford en Londen. In de
loop der jaren verleende zij meerdere
malen medewerking aan radio-opna-
mes voor de NCRV. Hiernaast geeft
zij regelmatig concerten, als solist of
begeleider.

De toegang voor het concert is €15.00.
Kaarten zijn in de voorverkoop ver-
krijgbaar bij: Ludgerusgebouw Vier-
akker Foto Willemien Vorden, Siga-
renspeciaalzaak Schimmel Zutphen,
of via de website van de kerk: 
info@demooistekerk.nl

Stabat Mater van Pergolesi
in Vierakker
Vierakker - Op zondag, 1 april 
vindt om 15.30 uur een concert 
plaats in de St Willibrorduskerk 
te Vierakker. Dan brengt het pro-
jectkoor onder leiding van Hans 
de Wilde met begeleiding van het 
ensemble Ars Floreat het ontroe-
rende en indringende Stabat Ma-
ter van Pergolesi ten gehore. Het 
mag zo langzamerhand een tradi-
tie worden genoemd.

Haast iedere dag worden er bruik-
bare spullen gebracht, een team 
medewerk(st)ers knapt ze, als dat no-
dig is, met veel zorg op. En heeft daar 
bovendien een zinvolle dagbesteding 
aan. De ‘markt’ bestaat uit een zes-
tal huiskamers vol artikelen die voor 
soms minder dan een habbekrats te 
koop zijn. En ondernemer Wim Nij-
kamp krijgt nog steeds positieve re-
acties van bezoekers op dit geslaagde 
project. Een korte wandeling door 
de winkel levert verrassende koopjes 
op. Daar staat een prachtig muziek-
meubel van het topmerk Hohner 
(elektronisch orgel en piano) voor 

slechts € 45.-. Een Thorens platenspe-
ler van rond € 600.- euro (nog nieuw
in de doos!) voor € 255.-. Vooraan is
een boekenhoek en wie tuingereed-
schap zoekt kan, nu het werk in de
tuin begint, bij de Boedelhof veel geld
besparen. Bijzondere vermelding ver-
dient de muziekhoek met honder-
den platen, CD’s en video’s . Keurig
gerangschikt door vrijwilliger Mark
die ondanks een beperking met veel
enthousiasme deze muziekhoek des-
kundig heeft ingericht en verzorgt.
En die blij is met elk telefoontje
(555456) van mensen die zelf geen 
gebruik meer maken van hun mu-
ziekcollectie. 
Bestek of glaswerk nodig? Of een fau-
teuil, een kleine secretaire met vak-
verdeling of een veilige babystoel in
de auto voor een tientje? Er zijn zo-
veel leuke koopjes dat je er – inder-
daad – iedere maand even moet gaan
kijken. Heerlijk!

‘Iedere maand even kijken, 
heerlijk!’
Vorden - Dat schrijft een be-
zoekster van de Boedelhof, de 
kringloopwinkel aan de Vor-
dense Enkweg. Het is een van de 
vele enthousiaste krabbels in het 
gastenboek van deze sfeervolle 
‘marktplaats’.

Misschien  bent u via de media al enigszins op de hoogte 
van het feit dat de symptomen bij mannen en  vrouwen 

met hart- en vaatziekten heel verschillend kunnen zijn. 
Daarom werd (en hopelijk niet wordt) deze diagnose bij 
vrouwen vaak gemist.

De bijeenkomst zal zoals gebruikelijk worden gehouden 
in gebouw Withmundi te Wichmond, maar LET OP! Met 
een GEWIJZIGDE AANVANGSTIJD,  namelijk later, aan-
sluitend aan de dienst i.v.m. biddag voor gewas en ar-
beid, vermoedelijk circa 20.15 uur.

Lezing Nederlandse Hartstichting
Oecumenische Vrouwen Groep Vierakker-Wichmond
Wichmond - Leden, maar ook andere dames die  
belangstelling hebben voor dit actuele onderwerp, 
zijn van harte welkom  op woensdag avond 14 
maart a.s. te komen luisteren naar mevrouw Kog-
hee van de Nederlandse Hartstichting. Zij zal spre-
ken over Vrouwen en Hart- en Vaatziekten.



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

Wat is: A. Waskeldoek.
 B. Poetereg.
 C. Wiedte.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Steeds meer mensen hebben internet 
en willen vanuit huis, wanneer het 
hen uitkomt, contact met ProWonen. 
De digitale dienstverlening op www.
prowonen.nl is uitgebreid om aan deze 
vraag te voldoen. Iedere huurder logt 
met zijn eigen inlognaam en wacht-
woord in, waardoor hij toegang krijgt 
voor zijn eigen persoonlijke portaal. 
Daar kan men een reparatieverzoek 
indienen, persoonlijke- en woning-
gegevens inzien, een factuur betalen 
en een kennisbank raadplegen. Ook 
staat hier de laatste informatie over 
projecten en woon- ontwikkelingen. 
Kortom: klanten kunnen vanuit huis, 
wanneer het hen uitkomt, digitaal 
zaken doen met ProWonen. Ook voor 
ProWonen biedt digitale dienstverle-

ning voordelen. Wijzigt een huurder 
bijvoorbeeld zijn mailgegevens? Dan 
worden die wijzigingen rechtstreeks 
in het klantsysteem verwerkt. Daar 
zit geen medewerker meer tussen. 
Dat scheelt tijd en werk. De afgelo-
pen jaren is de behoefte aan digitaal 
contact toegenomen. Gemiddeld ont-
vangt ProWonen maandelijks 150 
mailtjes met verzoeken. Ook loggen 
steeds meer klanten in op hun per-
soonlijke portaal (MijnProWonen) op 
www.prowonen.nl 
In januari 2012 gebeurde dit ruim 
2000 keer. Naast contact via de di-
gitale snelweg is ProWonen (op 
werkdagen) ook bereikbaar op tel. 
0545 285000. Ook kan iedereen bin-
nenlopen in de informatiepunten in 

Eibergen, Neede, Ruurlo, Borculo, 
Hengelo, Lichtenvoorde, Zelhem. In 
Vorden is het Informatiepunt vanaf 
mei geopend.

VERDWIJNT
Vanaf begin maart biedt ProWonen 
het woningaanbod op www.thuisin-
deachterhoek.nl dagelijks samen aan 
met Sité uit Doetinchem, Wonings-
tichting Dinxperlo, Woningstichting 
Bergh uit ’s-Heerenberg en Wonion 
uit Ulft. Woningzoekenden reage-
ren vanaf dan niet meer via www.
prowonen.nl, maar via www.thuis-
indeachterhoek.nl op woningen van 
ProWonen. Op thuis in de Achter-
hoek staan alle beschikbare huur- en 
koopwoningen, garages, bergingen, 
parkeerplaatsen en tuinen van de vijf 
deelnemende corporaties. Vanaf be-
gin maart verschijnt de Huispagina 
niet meer. De Huispagina is de bijlage 
van het Achterhoek Nieuws, Gelderse 
Post en het Montferland Nieuws. 
Ook de website www.dehuispagina.nl 
verdwijnt.

Nieuwe website www.thuisindeachterhoek.nl

Digitale dienstverlening 
ProWonen uitgebreid
Ruurlo - Woningcorporatie ProWonen heeft de digitale dienstverle-
ning op www.prowonen.nl voor huurders uitgebreid. Ruim 8000 klan-
ten uit de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Bronckhorst ontvin-
gen hierover eind februari een brief. Ook voor de 19.000 woningzoe-
kenden van ProWonen zijn er nieuwe digitale mogelijkheden. Vanaf 
1 maart biedt ProWonen het woningaanbod, samen met vier andere 
corporaties, aan op de nieuwe website www.thuisindeachterhoek.nl

De SMA (Stichting Motorraces Assen) 
en de KNMV konden het niet eens 
worden en daardoor besloot de SMA 
om de handdoek in de ring te gooien. 
De KNMV vroeg de club uit Hengelo 
of zij er wat voor voelden om het eve-
nement te organiseren. Daar moest 
het bestuur wel even over nadenken. 
Uiteindelijk is er toegestemd onder 
de voorwaarde dat de KNMV financi-
eel bijspringt als het tot een te kort in 
de begroting zou komen. De Hamove 
heeft al vele jaren ervaring met het 
organiseren van wegraces op de “Var-
sselring”. In vroegere jaren werd er 
in Hengelo altijd een Internationale 

race georganiseerd in het Paasweek-
end. Johan Becker, sporttechnisch 
directeur van de KNMV, liet weten 
dat ze zeer verheugd en blij waren 
dat de races op Assen doorgang kun-
nen vinden. Jurgen Memelink van de 
Hamove zei dat het ook in het belang 
was van de sport en de andere vereni-
gingen die motorraces organiseren. 
De Paasraces worden gehouden op 7 
en 9 april. Op zaterdag zullen de trai-
ningen verreden worden en op Paas-
maandag zijn de races.

Onze regionale tweevoudig 250-cc Ne-
derlands kampioen Hans Smees zal 

er waarschijnlijk zijn rentree maken. 
Het Performance Racing Achterhoek 
(PRA) is deze week aan het trainen 
op het circuit van Aragon in Spanje. 
Smees zal daar gaan rijden met een 
supersport 600 van het team. Frank 
Bakker komt uit op de superbike ma-
chine van het PRA. De beide heren 
zullen de ONK op Assen gebruiken 
als training voor het IRRC (Interna-
tionaal Road Racing Championship) 
kampioenschap. De beide heren wil-
len starten in de IRRC, de races wor-
den gereden in vijf verschillende lan-
den waaronder in Nederland op de 
“Varsselring” in het weekend na He-
melvaart. Frank Bakker is vorig jaar 
tweede geworden in de eindstand en 
wil dit minstens evenaren liet hij we-
ten.

Hamove organiseert Paasraces op het 
TT Circuit

Nadat het lange tijd onzeker was of met Pasen de jaarlijkse motorraces 
doorgang zouden vinden op het TT Circuit is er nu een overeenkomst 
gesloten met de Hamove.

Performance Racing Achterhoek rijder Frank Bakker. Foto: Henk Teerink.

Motorrijden bij -30°C over sneeuw- en 
ijswegen, midden in de winter naar 
de Noordkaap voor KiKa. Hoe kom 
je in het voorprogramma van de we-
reldkampioenschappen ijsspeedway! 
Van Florida, in hartje winter, naar de 
dichtgevroren ijszee in Noord-Alaska! 
Hoe iemand zoiets mafs in zijn kop 
krijgt en daarbij de grote vraag: wat 
is zijn uiteindelijk doel? Alleen deze 
zinnen geven al aan dat het hier om 
een aan avontuur verslaafde persoon-
lijkheid gaat. Sjaak kwam ooit op het 
idee om op wereldreis te gaan per 
motor, dat doen er meer. Maar Sjaak 
nam geen all-road motor, hij koos 
voor een snelle machine waarvan ie-
dereen dacht dat gaat je niet lukken 
want buiten West-Europa zijn de we-
gen meestal minder strak. Zijn reizen 
maakt hij op een Yamaha R1, en om-
dat hij tussen de reizen door zijn ver-
haal wel wilde vertellen leverde hem 
dat zijn “titel” R1-Sjaak op.

Op deze avond zal Sjaak Lucassen op
zijn geheel eigen en boeiende manier
vertellen over preparatie en voorbe-
reiding van zijn winter uitstapjes. Het
verhaal over het daarbij behorende 
leerproces, over de routes, gevaren
en kosten, met als bewijs veel dia’s
en videobeelden. 

Over het onverwachte en hoe mens
en machine met veel doorzettings-
vermogen uiteindelijk uit de strijd 
komen. Dit alles en nog veel meer, 
gebracht met een gezonde dosis hu-
mor, maakt deze presentatie tot een
niet te missen belevenis. 

En wat nog mooier is voor u, HAMO-
VE & VMC bieden deze avond aan en
hebben besloten dat de toegang gratis
is! Dus de entree hoeft geen drempel
te zijn en Sjaak staat als verteller
garant voor een prachtige avond! 
www.hamove.nl

Winterrittenpresentatie 
R1-Sjaak

Hengelo - op vrijdagavond 9 maart a.s. komt Sjaak Lucassen, beter
bekend als R1-Sjaak, op uitnodiging van de motorclubs HAMOVE en
VMC naar Hengelo. Hij zal om 20.00 uur in zaal Wolbrink een presen-
tatie houden over zijn extreme winterreizen per motor.

De bekende columniste en sociologe 
Iteke Weeda is deze middag de gast. 
Het muzikale gedeelte van deze vrou-

wenmiddag is voor rekening van het
vrouwenkoor AmaZing uit Drempt.
Tevens vragen zij aandacht voor 
S.W.A.A. in Kameroen, voor vrouwen
die lijden aan Hiv. Na het succes van
de voorgaande jaren heeft de werk-
groep er alle vertrouwen in, dat er
weer veel vrouwen op weg gaan naar
Toldijk. De entree is inclusief koffie.
De middag begint om 13.30 uur, in-
loop vanaf 13.00 uur.

10 maart in de gemeente Bronckhorst:
Wereld Vrouwendag
Toldijk - De vrouwenwerkgroep 
Bronckhorst organiseert voor de 
vijfde keer, dus een lustrum, een 
middag voor ALLE vrouwen van 
jong en oud in Café Restaurant 
Den Bremer. Iteke Weeda is gast-
spreekster.

Wilt u persoonlijk advies van Anne-
lies, dan bent u van harte welkom 
tussen 14.00-18.00 uur. U heeft dan 
maximaal 30 minuten op basis van 
inschrijving. Tussen 18.30-20.00 uur 
is er vrije inloop en heeft u maximaal 
20 min. de tijd. Graag bij inschrij-
ving doorgeven waar u voor komt en 
neem op de dag zelf een plattegrond, 
foto’s of schets van uw eigen tuin 

mee. Inschrijven kan bij de balie van 
bibliotheek Hengelo gld. of per mail 
infohengelo@bibliotheekwestachter-
hoek.nl 

De Informatiedag is op vrijdag 16 
maart van 14.00-18.00 en 18.30-20.00 
uur in de bibliotheek van Hengelo. 
Deelname is gratis maar inschrijven 
verplicht.

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



Bijna haar hele carrière, op een half 
jaar in Steenderen na, werkt de nota-
risklerk in Vorden. Sinds 2005 doet ze 
dat voor Gert Jan Hulleman en daar-

voor waren de notarissen Callenfels,
Greven en Das haar werkgever. Of  
Hagelstein tot haar pensioen in Vor-
den blijft? “Als het aan mij ligt wel!”

Henny Hagelstein van 
Notariskantoor Hulleman 
veertig jaar bij de zaak

Vorden - Het boeiende werk dat zij verricht in een leuk team met vier
dames, is volgens Henny Hagelstein (58) de reden dat zij na veertig jaar
nog steeds bij hetzelfde notariskantoor werkt. Op donderdag 1 maart
versierden haar collega’s de werkplek van de jubilaris in dienst is van
Notariskantoor Hulleman met slingers. Haar bureau was bestrooid
met presentjes. “Waar vind je tegenwoordig nog iemand die zo lang
ergens zit!”, jubelen de vrouwen waarmee ze werkt.

Nog een paar weken en dan is de dage-
lijkse ‘gang‘ naar de Tuunte voor haar 
niet meer nodig. Ineke wordt 65 jaar 
en gaat de zaak verlaten, om van haar 
pensioen te gaan genieten. Ze heeft er 
dan bijna twee decennia in het Vor-
dense filiaal van de Tuunte opzitten. 
‘Een heerlijke tijd, ik heb altijd heel 
goed met de collega’ s (Marion, Riet, 
Thea, Carla, Mirjam en Silke) op kun-
nen schieten. Toch vind ik het mooi 
geweest, natuurlijk zal ik de ‘meiden‘ 
missen. Gelukkig woon ik dicht inde 
buurt (Pastorieweg) en zal ik zeer ze-
ker nog regelmatig even bij hen bin-
nen wippen’, zo zegt de moeder van 
twee kinderen Tijmen en Anne en de 
oma van de vier kleinkinderen Jonas, 
Nina, Mees en Douwe. 
Garjo Kamphuis, de echtgenoot van 
Ineke, blijft nog een poos als onder-
wijzer aan de basisschool in Eefde ver-
bonden. Hij zal eind 2012 gebruik ma-
ken van de VUT regeling. Ineke: ’Dan 
krijgen wij eindelijk de kans om eens 
buiten het hoogseizoen met vakantie 
te gaan. En dan met name trips naar 
de Scandinavische landen of Frankrijk 

of gewoon in Nederland’, zo zegt ze 
enthousiast. Ineke Kamphuis (meis-
jesnaam van Ooijen) werd in Eerbeek 
geboren. Op 10 jarige leeftijd verhuis-
de ze met haar ouders naar Vorden, 
toen haar vader daar tot politieagent 
was benoemd. Salliant detail: ‘In 1970 
trouwde ze met Garjo Kamphuis, zoon 
van de in Vorden bekende politieman 
Martinus Kamphuis! 
Ineke: ‘Na het behalen van het diplo-
ma aan de christelijke Mulo in Zut-
phen, wilde ik eigenlijk onderwijzeres 
worden. Dat plan ging al gauw de 
ijskast in want eigenlijk had ik hele-
maal geen zin om verder te studeren. 
Ik ging aan het werk bij drogisterij 
Weevers in Zutphen (‘pilletjes uitde-
len‘) en daarna op kantoor bij woning-
inrichting Lethem Vergeer, eveneens 
in Zutphen. 
Toen haar man in Vriezenveen werd 
benoemd, kwam de verhuiswagen 
weer voorrijden (en nadien nog een 
paar keer). In december 1975 op-
nieuw toen Garjo Kamphuis in Eefde 
werd benoemd. Ineke: ‘In 1992 kwa-
men wij opnieuw naar Vorden (direct 

na ons huwelijk woonden wij ook al 
eens drie jaar bij de ouders van Garjo). 
Thans wonen wij al weer 20 jaar in 
het ouders huis van mijn man en dat 
bevalt prima’, zo zegt ze.

Na eerst nog een poos bij De Bundeling 
in Ruurlo en de Wehme in Vorden te 
hebben gewerkt, kreeg Ineke een tip 
dat er bij de Tuunte een verkoopster 
werd gevraagd. ‘Na een kort gesprek 
met de toenmalige bedrijfsleidster 
Truus Tolkamp, kon ik gelijk aan de 
slag. Eerst kleding uitpakken, labels 
er aan hangen, dat soort dingen. Al 
vrij snel mocht ik ook verkopen. Wer-
ken met Truus was voor mij een ge-
weldige leerschool’, zo zegt Ineke die 
als motto hanteert ‘Pluk de dag‘! 

Vrijdag 23 maart is zij van 13.00 tot 
18.00 uur voor het laatst bij de Tuunte 
werkzaam. ‘Ik denk dat er die middag 
veel klanten naar de winkel komen 
om afscheid van Ineke te nemen. Per-
soonlijk zal ik haar ook missen, want 
Ineke is een fijne collega die zich altijd 
zeer sociaal opstelt’, zo zegt Marion 
Achterstraat, de huidige bedrijfsleid-
ster in het filiaal. Voor Ineke Kamp-
huis breekt dan een periode van ‘nog 
meer genieten’ aan want ook wan-
delen, fietsen, lezen en puzzelen be-
horen tot haar favoriete bezigheden, 
evenals, samen met haar man, het 
maken van een ritje op de motor.

Bij Tuunte Fashion B.V. met pensioen

Ineke Kamphuis: Prettige werksfeer 
en fijne collega’s

Vorden - Ineke Kamphuis voelt zich op de ‘dames-afdeling‘ bij Tuunte 
Fashion B.V. in Vorden, als een vis in het water. Het omgaan met de 
klanten, het geven van kledingadviezen, het geeft haar een goed ge-
voel. Ineke: ‘Wanneer de klanten blij en tevreden weggaan, ben ik een 
gelukkig mens. Wij krijgen hier ook regelmatig klanten van zorgin-
stellingen in de zaak. Prachtig om te zien hoe enthousiast deze men-
sen zijn, wanneer ze iets nieuws krijgen’, zo zegt Ineke Kamphuis.

Ineke Kamphuis

Net zoals een kind uit zichzelf, met 
hulp van anderen, leert lopen en pra-
ten, kan een kind ook leren lezen, 
schrijven en rekenen. Kinderen leren 
spelenderwijs door doen en nadoen. 
Daarom is er bij De Paradox alle 
ruimte om naar hartenlust te spe-
len. Wanneer een kind eraan toe is, 
geven wij de de lessen of de hulp die 
nodig zijn. Het kind leert dan zonder 
dwang of stress.   Op de Paradox krij-
gen kinderen de ruimte om op hun 
eigen tijd en op hun eigen manier de 
normale schoolstof te leren. Oudere 

leerlingen gaan vaak een of twee da-
gen per week op stage, bijvoorbeeld
bij een installatiebureau of een zor-
ginstelling. Zo komen ze erachter 
voor welke richting zij enthousiast en
gemotiveerd zijn en welke vervolgop-
leiding zij willen doen,  In Amerika
is al meer dan 40 jaar ervaring met
een dergelijke school; De Paradox
werkt al meer dan 7 jaar met succes
op deze manier. Bent u nieuwsgierig
geworden? 

U bent van harte welkom, met of zon-
der kinderen, om te komen kijken op
maandagmiddag 12 maart tussen 
16.00 en 18.00 uur bij School de Para-
dox. De school is gevestigd in de oude
EMPO-fabriek aan de Enkweg 17A in
Vorden, vlakbij het station.  

Meer informatie vindt u op 
www.schooldeparadox.nl

Open middag op De Paradox
Vorden - Op maandag 12 maart 
houdt School De Paradox een 
open middag.  De Paradox is een 
streekschool voor kinderen van 4 
tot 18 jaar, waar  kinderen leren 
op de manier die bij ze past. Kin-
deren zijn van nature nieuwsgie-
rig en ondernemend.

Brasserie Lettink stelt haar keuken 
weer open om wederom gezamenlijk 
de maaltijd te bereiden. Vorig jaar 
stond er al eens ”Tappas maken” op 
het programma. Dit wat een groot 
succes. Daarom nu wederom een 
interessante workshop in de keuken 

van Henk. Tijdens het maken van de
amuse kan er weer in een ongedwon-
gen sfeer contact gelegd worden met
de medeondernemers. Het zelf be-
reiden van de eigen maaltijd brengt
tenslotte een geheel eigen sfeer met
zich mee.

Henk zal iedereen leren om verschil-
lende gerechtjes te bereiden die men
zelf thuis ook zou kunnen maken 
als borrelhapje of een lekkernij bij 
de koffie of thee. Opgave voor deze
avond en inlichtingen over het lid-
maatschap en kosten per avond via
c.smeerdijk@chello.nl

Ondernemers café
Vorden - Het is deze maand pre-
cies een jaar geleden dat ze in 
Vorden zijn gestart met het on-
dernemers café. Om deze feestelij-
ke gelegenheid te vieren, hebben 
ze dit keer ”Koken met Henk” op 
het programma staan voor don-
derdag 15 maart 18.00 uur.

We zijn de weg en beetje kwijt op het gebied van voe-
ding. We skippen massaal belangrijke voedingsmidde-
len en maken combinaties die maar tot één doel leiden 
nl. afvallen. Dat onze gezondheid in gevaar komt of dat 
we ons absoluut niet fit voelen, nemen we voor lief; een 
slank lichaam is wat telt. Wanneer we dan weer nor-
maal gaan eten komen weer meer kilo’s aan dan ooit 
tevoren.

Ellen Snoek-Huisman is naast diëtiste en sportdiëtiste 
ook Drs. in de Biomedische Wetenschappen, gespecia-
liseerd in voeding en momenteel bezig met promotie-
onderzoek naar o.a. de effecten van voeding op spier-
behoud en opbouw verbonden aan het UMC Utrecht. 
Vanaf maart vestigt zij haar praktijk, Krachtvoer Voe-
dingsadvies, bij Strada Sports in Lochem. Ze gaan inten-
sief samen werken op het gebied van optimale voeding 
en optimale training.

Strada Sports heeft op het gebied van optimaal bewegen 
alles in huis. Met de nieuwste trainingsprogramma’s en 
het breedste sportaanbod in de regio is er voor iedereen, 
jong en oud wel iets te doen. 

Trainen is voor iedereen anders, je moet het leuk vinden 
maar het belangrijkste is het dat je je doel behaalt. De 
trainers van Strada Sports staan garant voor optimale be-
geleiding en kennis. En deze kennis is nu fors uitgebreid 
door de samenwerking met Ellen Snoek-Huisman.

De nieuwe afslankcursus van Strada Sports en Kracht-
voer voedingsadvies geeft je in 12 weken de handvatten 
die je nodig hebt om je voeding te optimaliseren, op de 
juiste manier te trainen en daardoor naar een fit en ge-
zond lichaam te werken. Kortom krijg je ideale figuur en 
leef langer en gezonder. 

Laat je informeren over deze unieke cursus en kom, ge-
heel vrijblijvend, naar de informatiebijeenkomst op za-
terdag 10 maart om 10.00 uur bij Strada Sports Lochem, 
vergaderzaal de Beemd. 

Aanmelden kan aan de receptie van Strada Sports Vor-
den en Lochem, via info@stradasports en op telefoonnr. 
(0575) 55 34 33.

De nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van trainen en voeding in één cursus

Cursus Sportief Afslanken bij Strada Sports
Het beste op het gebied van bewegen en voeding 
gaat samenwerken. Strada Sports en Krachtvoer 
voedingsadvies gaan een unieke afslankcursus 
organiseren. De meest gehoorde opmerking van 
mensen is dat ze tegenwoordig zelf wel alles we-
ten op het gebied van voeding. Waarom worden we 
dan in Nederland steeds dikker met z’n allen?

Wij hopen dat de jaarlijkse actie net 
zo succesvol zal zijn als de voorgaan-
de jaren. Door van onze koorleden de 

eitjes te kopen, heeft u iets lekkers in
huis om te trakteren of zelf op te eten
en “last but not least” bent u in de 
toekomst verzekerd van mooie con-
certen. Misschien herinnert u zich 
nog ons succesvolle jubileumconcert
van 12 november jl. in de Remigius-
kerk te Hengelo, of ons optreden op
de kerstmarkt? Voor meer informa-
tie verwijzen wij graag naar onze ver-
nieuwde website www.koorreborn.nl

Paasei-actie koor Reborn
Wichmond - De komende we-
ken kunt u weer profiteren van 
de lekkere chocolade paaseitjes, 
waarmee de koorleden van Re-
born zullen venten in de verschil-
lende plaatsen van de gemeente 
Bronckhorst.



BESCHOUWER, KUNSTWERK EN KUN-
STENAAR/VORMGEVER
KunstZondagVorden beoogt bruggen te slaan 
tussen de beschouwer en het kunstwerk. Daar-

om zijn de kunstenaars/vormgevers aanwezig 
om met u, het publiek, in gesprek te gaan over 
hun werkstukken, hun inspiratiebronnen en 
toegepaste technieken. Op deze manier pro-

beert KunstZondagVorden de kijker handvatten 
te bieden om intensiever naar de verschillende 
lagen van een kunstwerk te kijken.

OVERZICHTSTENTOONSTELLING KZV
Op het startpunt, de ABNAMRO, Raadhuisstraat 
1, is van 2 maart tot 31 maart a.s. een over-
zichtstentoonstelling te zien van alle aan deze 
22ste KZV deelnemende kunstenaars/vormge-
vers. Hier kunt u zich alvast een beeld vormen 
van de grote diversiteit aan abstracte en figura-
tieve beeldende kunst die KZV u te bieden heeft, 
zoals foto’s, schilderijen en werken op papier, 
objecten en installaties, sieraden, grafiek, kera-
miek en glasobjecten.

INFOBLAD KZV
Het kleurrijke Infoblad met tekst en beeldma-
teriaal van alle deelnemende locaties en een 
plattegrond van het gebied is vanaf heden te 
verkrijgen bij de ABNAMRO, Raadhuisstraat 1 
en de VVV, Kerkstraat 1b, Vorden. Ook is het 
Infoblad 11 maart a.s. op alle deelnemende lo-
caties te verkrijgen of te downloaden op www.
kunstzondagvorden.nl

IN BEELD
KunstZondagVorden zal in maart 2012 drie 
nieuwe deelnemers bij u In Beeld brengen. Dit 
zijn Galerie De Burgerij, Zutphenseweg 11 en 
de beeldend kunstenaars Barry ten Thy, Willem 
Alexanderlaan 20 en Riet Rexwinkel , Wilme-
rinkweg 4. Riet Rexwinkel nam in 2011 al een 

keer als proef deel aan KZV. Haar werk heeft u
inmiddels al kunnen bewonderen.

Galerie De Burgerij organiseert tentoonstellin-
gen van figuratieve en non-figuratieve kunst in
wisselende stijlen van hedendaagse nationale 
en internationale kunstenaars (schilderijen, 
foto’s en ruimtelijk werk). Aan de galerie is ook
een beeldentuin en een thee- en koffieschenke-
rij verbonden. 
Tijdens Kunst Zondag Vorden van 11 maart 
a.s. kunt u de tentoonstelling ‘Weerspiegeling 
van kleur en zoektocht naar balans’ bekijken
met werken van Birgit Pedersen (schilderijen) 
en Gea Hosper (keramiek). Ook hier zijn beide
kunstenaars dan aanwezig om met u in gesprek
te gaan. www.deburgerij-vorden.nl

Ten-Thy, die zijn opleiding volgde aan de Ko-
ninklijke Academie voor Schone Kunsten, Ant-
werpen en studiereizen naar Tibet en Nepal 
maakte, ontwikkelde geheel zelfstandig een
eigen speelse en kleurrijke schilderkunst van
opvallende allure op de grens van figuratie en
abstractie. Kenmerkend in zijn werk is de dyna-
mische, soms zelfs uitgesproken bruuske schil-
dertoets en de vrijwel altijd vrolijke uitstraling.
Chaos en structuur, lelijkheid en schoonheid 
komen samen in een overtuigend geheel dat 
verrast en prikkelt. Zijn werken zijn zowel in
binnen- als buitenland geëxposeerd en bevinden
zich in verschillende kunstcollecties. Voor meer
informatie zie www.kunstzondagvorden.nl

KunstZondagVorden beoogt bruggen te slaan

Vorden - Zondag 11 maart 2012 hebben galeries en ateliers in Vorden- dorp en haar bui-
tengebied van 11.00 tot 17.00 uur weer de vlag gehesen voor de 22ste KunstZondagVor-
den. Ook de overzichtstentoonstelling KZV in ABN AMRO en de monumentale objecten 
van Floris Brasser in het centrum van Vorden zijn op 11 maart a.s. te bezichtigen.

Op grond van gereden seizoentijden 
wist Sander zich op de 500 meter 
rechtstreeks te plaatsen. Met zijn tijd 
van 38,10 seconden over de 500 meter 
behoort hij dit seizoen in Nederland 
tot de snelsten van zijn leeftijdscate-
gorie. Via de landelijke selectiewed-

strijden, die gehouden werden in En-
schede, dwong Sander ook plaatsing 
af op de 1000 meter, in een nieuw 
persoonlijk record van 1.15.30. Daar-
mee gaat zijn wens in vervulling en 
kan hij starten op zijn twee favoriete 
afstanden. Tom Olthof, B-junior en 

mede teamgenoot uit de selectie van
KNSB Gelderland, slaagde net niet in
zijn missie. Ondanks een sterke ver-
betering van zijn persoonlijke record
op de 1000 meter -1.18.38-, bleef hij
net buiten de kwalificatie en geldt
hem de ondankbare rol als reserve.
Het feit dat hij in zijn eerste selec-
tie jaar al zo dicht het NK-niveau is 
genaderd geeft vertrouwen voor de
toekomst.

A-junior Sander Meijerink 
geplaatst voor NK afstanden

Vorden - De Nederlandse afstandskampioenschappen schaatsen voor 
junioren A, B en Neo, worden dit jaar verreden te Breda, op 9, 10 en 
11 maart a.s.

De geoliede machine die vorige week 
liep was vandaag niet op gang te 
krijgen. Misschien had dit mede te 
maken door wijzigingen die trainer 
Antoon Peters genoodzaakt was te 
maken door afwezigheid van basis-
speelsters, griep en blessures, maar 
dit mag natuurlijk geen excuus zijn. 
Het was even zoeken op het veld naar 
elkaar. Rijnland verzuimde de kansen 
af te maken. Mede door een paar su-
blieme reddingen van keepster Ger-
dien Peppelman lukte het Rijnland 
niet tot scoren te komen. Net voor 

rust scheen er een lichtpuntje voor 
Ratti. Mariëlle Klein Brinke speelde 
zichzelf vrij en de keepster liet het 
schot dat volgde zo door haar handen 
glippen. 1-0. Qua spelbeeld misschien 
niet geheel verdiend, maar toch een 
mooie opsteker net voor rust.
Na de rust bleef Rijnland domineren 
en Ratti kreeg geen grip op de wed-
strijd. Binnen een tijdsbestek van 
vijf minuten wist Rijnland twee keer 
te scoren, waarmee ze de wedstrijd 
kantelde. 1-2. Met nog ruim twintig 
minuten op de klok kon de wedstrijd 
nog alle kanten op, maar verdere doel-
punten bleven uit waarmee Rijnland 
de drie punten zich toe-eigenden. Een 
compliment voor het uitstekende 
keeperswerk van Gerdien Peppelman 
en de rest van het team dat geknokt 
heeft voor wat het waard was! 

Aanstaande zondag thuis tegen Vars-
seveld 2.

Ratti 1 – Rijnland 1
Kranenburg - De dames uit Tol-
kamer kwamen verlaat aan op 
de Kranenburg waardoor de wed-
strijd later begon dan gepland. 
De potige dames van Rijnland be-
gonnen gretig aan de wedstrijd. 
Ratti liet zich teveel leiden door 
het spel van Rijnland en liet zich 
veel te ver terugzakken.

Boerderij Nijenhuis in Vorden is een 
modern melkveebedrijf met mooie 
nieuwe stallen en een oude karakte-
ristieke boerderij. Dit erf is een goed 
voorbeeld van een modern agrarisch 
bedrijf in een waardevol landgoede-
rengebied van het Geldersch Land-
schap, dat bijdraagt aan de ruimte-

lijke kwaliteit van zijn omgeving. 
Stichting Landschapsbeheer Gelder-
land draagt zorg voor een passend 
beplantingsontwerp. 
Kwaliteit van het landschap wordt 
mede bepaald door de bewoners. 
Het project Streekeigen-Eigentijds 
erf beoogt de kwaliteit van streekei-
gen (boeren)erven te versterken door 
kennis van streekeigen erven te ver-
binden met de eigentijdse wensen en 
kennis van bewoners. 
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Gel-
derland neemt elk jaar, in samenwer-
king met een Gelderse organisatie, 
het initiatief tot een project op een 
van de werkterreinen van het fonds. 
Uitgangspunt is amateurs in contact 
te brengen met professionals om hun 
passie en talent te laten beleven en 
ontwikkelen. Voor 2011 is gekozen 
voor het initiatief een website te la-
ten ontwikkelen die mensen kunnen 
raadplegen als zij de kwaliteit van 
hun boerenerf en het Gelderse land-
schap willen verbeteren. De website 
wordt per 1 juni 2012 operationeel.

Streekeigen en eigentijds erf, 
bomen planten in Vorden
Vorden - Donderdag 8 maart om 
12 uur planten burgemeester Aal-
derink van de gemeente Bronck-
horst, Peter van den Tweel van Gel-
dersch Landschap, Arjan Vriend 
van Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland, Pierre Cuypers van 
het Prins Bernhard Cultuurfonds 
Gelderland en Janos Boros van Gel-
ders Genootschap nieuwe fruitbo-
men op het erf van boerderij Nij-
enhuis in Vorden. Deze boerderij 
krijgt met de nieuwe beplanting 
een meer streekeigen karakter. De 
actie is onderdeel van het project 
Streekeigen-Eigentijds erf dat ge-
leid wordt door de ervenconsulent 
van Gelders genootschap.

Het thema is Stinzeplanten. Het landgoed Hack-
fort is een kleinschalig, oud agrarisch landschap 
rondom het gelijknamige kasteel.  Het kasteel zelf 
ligt in een parkbos met beek en achter het koets-
huis ligt een moestuin: “de Hof van Hackfort”. De 
oorspronkelijke padenstructuur met oude sierele-
menten en kleurrijke tapijten van stinzeplanten 
is in oude luister hersteld.  De stinzeplanten zijn 
vooral knol- en bolplanten, die bij wat warme da-

gen ineens in bloei schieten. Onder de nog kale 
bomen zie je geel, wit, blauw, paars en roze op-
duiken in parken en tuinen ‘van stand’ Van oor-
sprong groeiden ze ergens ver weg in het wild, 
maar wij zien ze volop bij buitenplaatsen aan de 
Vecht, in de binnenduinrand, bij Groninger bor-
gen, Friese stinsen, Drentse havezaten, nog wat 
kasteeltuinen, oude stadparken en pastorietuinen. 
Wat in de middeleeuwen in Zuid-Europa of in het 

Midden-Oosten stond te bloeien, heeft nu vaste 
voet in Nederland. Ze zijn in de loop der eeuwen
hier naar toe gehaald om tuinen en parken rond
de voorname huizen en buitenplaatsen op te fleu-
ren. De tuinen van kasteel Hackfort worden nu
gekleurd door de bloemen van de stinzeplanten 
de boodschappers van de lente. Tijdens de wande-
ling kunt u volop genieten van de tuinen en mooie
historische omgeving van kasteel Hackfort.

INV Wandeling
Vorden - De wandeling vindt plaats 
op zondag 11 maart a.s. We starten 
om 14:00 uur vanaf de parkeerplaats 
Hof van Hackfort, Baakseweg 8 te 
Vorden.



Jan Vruggink heeft op een Royal En-
field een zeer avontuurlijke reis ge-
maakt en heeft daar aan de hand van 
foto en filmmateriaal een mooie pre-

sentatie over gegeven. De opkomst 
was prima en na afloop bleef het nog 
lang gezellig in Kranenburg. In Maart 
vind er voor de dames een bloemschi-

kavond plaats, deze zal in het teken 
van pasen staan en wordt verzorgd 
door een ervaren bloemiste. Opgave 
hiervoor kan via: actief@vamc.nl

In April zullen Dakar coryfeeen Kees 
Koolen en Henk Hellegers een avond 
verzorgen, dus houd de website: 
www.vamc.nl goed in de gaten.

Boeiend reisverslag op VAMC clubavond

Vorden -  Elke laatste woensdagavond van de maand is het clubhuis 
van VAMC de Graafschaprijders aan de Eikenlaan van 20.00 tot 00.00 
uur geopend voor hun leden. Om deze avonden wat meer cachet te 
geven vinden er af en toe leuke activiteiten plaats, zoals afgelopen 
woensdag een reisverslag van een motorreis naar India.

DIVERSE ORKESTEN
In dit concert een optreden van de 
strijkersklas o.l.v. Cor Vinke. Dit zijn 
de jongste strijkers van de muziek-
school, leerlingen die zo’n twee jaar 
les hebben. Het schoolorkest bestaat 
uit leerlingen die al wat langer les 
hebben. Zij verzorgen ook een onder-
deel van dit concert, evenals het ge-
vorderde kamerorkest. Deze orkesten 
staan allemaal onderleiding van Cor 
Vinke. 

BLOKFLUITEN, KLARINETTEN 
EN IERSE MUZIEK
Verder staat op het programma o.a.
drie werken uitgevoerd door het kla-
rinetensemble o.l.v. Jos Peulers. Ook
treedt voor u op het blokfluitensem-
ble o.l.v. Maya Schulten. Zij brengen
o.a. een trio ten gehore van James
Hook. En kunt u genieten van Ierse
Muziek uitgevoerd door de Eastlan-
ders. 

Kortom een zeer gevarieerd pro-
gramma.Sinds september vorig jaar 
verzorgt Muziekschool ook muziek-
lessen op locatie in Vorden. Het is
dan nu ook voor het eerst dat de 
muziekschool een regioconcert in
Vorden verzorgt. Een regioconcert
is zeer geschikt voor jong en oud, en
geeft een mooi beeld van de vele mo-
gelijkheden die Muziekschool Oost-
Gelderland te bieden heeft.

Concert muziekschool 
Oost-Gelderland
Vorden - Vrijdag 9 maart a.s. 
verzorgen diverse leerlingen en 
orkesten van Muziekschool Oost-
Gelderland een concert in de 
grote zaal van het Dorpscentrum 
Vorden, Raadhuisstraat 6 in Vor-
den. Aanvang van dit concert is 
19.30 uur, de zaal is een half uur 
voor aanvang geopend voor pu-
bliek.

Afgelopen weekend zetten de Berkel-
duikers uit Lochem weer een uitste-
kende prestatie neer op de 400 m vrije 
slag. Kim Nijland, Jamie Stegeman, 
Jade Wensveen, Marlijn Welmer en 
Iris van Gijtenbeek, jaargang 2000,  
werden respectievelijk 4de, 6de, 7de, 
10de en 11de. Marlieke Scholten 

(1997) ging met brons naar huis en in
dezelfde leeftijdsklasse werd Manon
Kolkman 9de. Remco Haijtink pakte
brons bij jaargang 2000. Torben Lam-
merdink werd 1ste bij jongens 1999.
Hij lag maar liefst 28 seconden voor
op nummer 2. Luuk Nijland (1997) 
greep het  zilver. Bij jongens jaargang
2002 zwom Dante Hendriks naar
goud en bij jaargang 2001 behaalde  
Jordy Wissink zilver, Bjarne Herben
werd 8ste. 
Een zware discipline is de 400 m wis-
selslag waarin alle zwemslagen aan 
bod komen. Kim Nijland en Torben 
Lammerdink behaalden goud, Mar-
lieke Scholten en Luuk Nijland kre-
gen zilver. Jeroen Kok en Nick Bon-
gers werden beide 5de.
Thomas Luchies waagde zich aan de
800 m vrije slag en werd 6de  in 11
minuten en 32 seconden. Ook Jamie
Stegeman zwom deze afstand en 
werd 3de in haar leeftijdscategorie.

Gelderse Lange Afstand Kampioenschappen Zwemmen

Berkelduikers presteren goed
Veenendaal - Eens per jaar wor-
den de Gelderse Kampioenschap-
pen lange afstanden (GLAK) ge-
houden in Veenendaal. Op de 
400, 800 of 1500 meter nemen 
per leeftijdsklasse de beste zwem-
mers uit Gelderland en de Flevo-
polder het tegen elkaar op. Naast 
een goede conditie speelt ook het 
indelen van de energie een grote 
rol op de lange afstand. Het eind-
doel is een mooie vlakke race en 
een geweldige eindsprint. Dit is 
natuurlijk niet altijd voor ieder-
een weggelegd.

Tijdens deze sessies komt er telkens een speciaal onder-
werp aan de orde waarbij er zowel sprake is van een ge-
deelte theorie als praktijk. Op dinsdag 28 februari stond 
er weer een ‘train-de-trainer’ avond op het programma, 
met dit keer als thema ‘looptraining’. De voetbalvereni-
ging Vorden kwam via Doetse Huizinga, voorzitter van 
de Stichting Hardloop Talentontwikkeling (www.hrtt.
nl) in contact gekomen met het Hanzesport Running 
Top Team uit Zutphen. Beide partijen hebben de samen-
werking gezocht om gezamenlijk een ‘train-de-trainer’ 
avond te organiseren en de functie van het lopen binnen 
het voetbalspel uitvoerig te bespreken. Trainer Herman 

IJzerman en vier atleten Bram Rouwen, Koen Vossers, 
Dennis Weijers en Vincent Maalderink van het Han-
zesport Running Top Team hebben eerst de aanwezige 
trainers voorzien van een stuk theoretische kennis over 
looptechniek, loopstijl, warming up en waar een voetbal-
trainer op dient te letten als hij loopoefeningen geeft. Na 
de pauze ging het hele gezelschap naar buiten en werd 
er een uur lang met een groep van ongeveer 40 spelers 
(het 1e en 2e elftal van v.v. Vorden samen met de A1 
en C1) allerlei oefeningen afgewerkt. De 4 atleten gaven 
telkens het voorbeeld door onder leiding van Herman 
IJzerman allerlei oefeningen af te werken, wat daarna 
werd opgevolgd door de voetballers van v.v. Vorden. 

Al met al is deze ‘train-de-trainer’ avond in samenwer-
king met de Stichting Hardloop Talentontwikkeling en 
trainer en atleten van de Hanzesport Running Top Team 
een geslaagd evenement geworden en konden alle aan-
wezigen beamen dat er zeer nuttige informatie was ver-
strekt over het specifieke onderdeel ‘lopen’ tijdens een 
voetbaltraining.

Hanzesport Running Top Team geeft 
looptraining aan trainers VV Vorden
Vorden - De jeugdcommissie van de voetbalvereni-
ging Vorden organiseert ieder seizoen 5 á 6x een 
‘train de trainer-avond’. Onder leiding van Peter 
Jansen wil de jeugdcommissie met dit initiatief de 
35 (jeugd)trainers de gelegenheid geven om zoveel 
mogelijk informatie, kennis en kunde op te ne-
men over het trainen en coachen van een voetbal-
team.

Vorden verdediger René Nijenhuis 
was van mening dat er meer in had 
gezeten voor zijn team, ´Maar dan 
moet je de kansen wel afmaken, met 
name die mogelijkheden die wij in 
de eerste helft gehad hebben. Het 
was beslist geen hoogstaande partij 
voetbal, was ook niet mogelijk op het 
dramatisch slechte veld, maar daar 
hebben beide teams last van. Ajax 
Breedenbroek speelde duidelijk op de 
counter, en dat lukte een paar keer 

goede uit lange halen naar voren. Ge-
lukkig stond onze debutant keeper
Robin Verstege goed zijn mannetje.´
´We gingen de rust in met een 0 –
0 stand, en de opdracht was om wat
meer risico te gaan nemen naar vo-
ren toe. Uit een vrije trap van Roy
Bohmer scoorde Stefan Eggink mooi
de 1 – 0 met een kopbal. 

Het stond echter al binnen de twee
minuten weer gelijk, toen wij met te-
veel man voor de bal tegen een coun-
ter aanliepen. Daarna waren er nog
wat kansen over en weer, zo kopte
Dennis Wentink nog op de lat. In de
slotfase gingen Stefan Eggink en Den-
nis Wentink mee naar voren, maar
dat leverde voor de gasten nog een
keer een behoorlijke kans op uit een
counter. Gezien het spelbeeld had-
den wij wellicht verdiend te winnen,
maar eigenlijk weet je van te voren 
dat een ploeg die onderaan staat op
deze manier gaat voetballen, en dan
moet je het gewoon beter uitspelen’.

Vorden gelijk tegen 
nummer laatst
Regio - Op een moeilijk bespeel-
baar veld kwam Vorden niet ver-
der dan een gelijkspel tegen Ajax 
Breedenbroek, de nummer laatst 
in 4C. Binnen twee minuten na-
dat Stefan Eggink Vorden op 
een 1 – 0 voorsprong had gezet, 
scoorde Ajax Breedenbroek de ge-
lijkmaker. Ondanks een behoor-
lijk aantal mogelijkheden slaag-
den de Vordenaren er niet in om 
daarna de wedstrijd winnend af 
te sluiten.

Ze laat de dames kennismaken met 
een ouderwetse slachtvisite. Een 
avond met samenspraken, gedichten 
en een stukje film.  Dit alles heeft te 
maken met de slacht van vroeger. 
Tussendoor is er van alles te proeven. 
29 en 30 maart is er in het Dorps-
centrum de handwerktentoonstel-
ling van 11 tot 18 uur(29 maart) en 
van 10 tot 17 uur (30 maart)  Deze 

tentoonstelling is voor iedereen toe-
gankelijk. Vrijdag 13 april brengen 
de dames een bezoek aan de Hanze-
stad Zwolle, waar o.l.v. een gids een 
stadswandeling wordt gemaakt door 
leuke straatjes en verstopte binnen-
tuinen met interessante gebouwen 
en monumenten. Enkele gebouwen 
worden ook van binnen bezocht. Na 
een gezamenlijke lunch is er gelegen-

heid om te winkelen of een museum 
te bezoeken. De cursus fotografie is 
begonnen en is vijf keer op de maan-
dagmiddag om de twee weken te vol-
gen bij een van de dames aan huis. 
Er wordt geleerd hoe je moet omgaan 
met je eigen camera en er worden 
verschillende technieken besproken. 
De Heer Frencken verzorgt deze les-
sen. Kortom er is weer van alles te 
doen bij de Vrouwen van Nu. 

Alle informatie is te vinden op de 
website vrouwenvannuvorden.nl

Bijeenkomst Vrouwen van Nu
Vorden - Woensdagavond 14 maart organiseert Vrouwen van Nu haar 
maandelijkse bijeenkomst. Deze avond staat in het teken van het 
slachten. Mevr. Reurink uit Neede zal deze avond verzorgen.



Krokus
Krokus (Crocus) is een geslacht uit de 
lissenfamilie (Iridaceae), dat 89 soor-
ten omvat. Hiervan is circa een derde 
deel herfstbloeier.
De krokussen zijn vooral afkomstig 
uit de bergen rond de Middellandse 
Zee. Het grootste aantal soorten zijn 
afkomstig uit de Balkan en Klein-Azië, 
met uitzondering van Crocus vernus 
(L.) Hill, die men tot Centraal-Europa 
aantreft (Alpen en Karpaten), en een 
paar soorten zoals Crocus alatavicus 
Semenova & Reg. en Crocus korolko-
wii Regel ex Maw, die afkomstig zijn 
uit de bergen van Centraal-Azië.

Sneeuwklokje
Het geslacht Sneeuwklokje (Galan-
thus) bestaat uit 19 soorten bolge-
wassen uit de Narcisfamilie (Amaryl-
lidaceae), die in Europa en West-Azië 
voorkomen. In Nederland is naast het 
Gewoon sneeuwklokje (Galanthus 
nivalis) ook te vinden, in stinzenmi-
lieus: Galanthus elwesii en Galanthus 
woronowii.

Narcis
Narcis (Narcissus) is een geslacht 
van bolgewassen uit de narcisfamilie 
(Amaryllidaceae). De naam is afkom-
stig uit de Griekse mythologie (zie 
Narcissus (mythologie)). Narcissen 
zijn voorjaarsbollen en hebben een 
koude rustperiode nodig. Je vindt 
narcissen in vele soorten en kleuren: 
roze, oranje, rode, witte of gevlekte, 

dubbelbloemige bloemen, met grote 
gele trompetten of met trosjes van 
gele of witte bloemetjes. In tegenstel-
ling tot bij de leliefamilie komt bij de-
ze familie een onderstandig vrucht-
beginsel voor.
Je kunt narcissen rustig laten verwil-
deren; ze vermeerderen zich vanzelf 
en elk jaar zullen er meer bloemetjes 
komen.

Soorten
Er zijn ongeveer 35 soorten narcissen. 
De bekendste zijn: de trompetnarcis, 
de grootkronige narcis en de kortkro-
nige narcis. In Nederland en België 
komt alleen de wilde narcis (Narcis-
sus pseudonarcissus subsp. pseudo-
narcissus) van nature voor.

HOEPELROKNARCIS
De hoepelroknarcis (Narcissus bulbo-
codium) is een bolgewas uit de narcis-
familie (Amaryllidaceae). De twee tot 
zeven dunne, gespitste bladeren per 
plant zijn tot 45 cm lang en donker-
groen van kleur.
De hoepelroknarcis bloeit van maart 
tot mei. De zes bloemdekbladeren 
zijn lintvormig tot smal-driehoekig 
en 0,6-1,5 cm lang. De bijkroon is 
zeer groot, trechtervormig, 0,7-2,5 
cm lang en lichtgeel tot diep oranje-
geel. De vruchten zijn doosvruchten.
De hoepelroknarcis komt van nature 
voor in Spanje, Portugal, Zuidwest–
Frankrijk, Marokko en Algerije. De 
soort komt voor in struikgewassen, 
rotsvelden en bergweiden.

DICHTERSNARCIS
De dichtersnarcis of witte narcis (Nar-
cissus poeticus) is een 30-60 cm hoog, 
overblijvend bolgewas uit de narcis-
familie (Amaryllidaceae). De drie tot 
vijf bladeren per plant zijn lintvor-
mig, afgeplat en 20-40 cm lang.
De dichtersnarcis bloeit van april tot 
juni. De bloemstengels zijn aan de 
bovenkant geknikt. De bloemen zijn 
meestal alleenstaand. De bloembuis 
is 2-3 cm lang en groenachtig. De zes 
bloemdekbladeren zijn wit, uitge-
spreid en 1,5-3 cm lang. De bijkroon 
is schotelvormig, 1-3 mm lang en geel 
met een rode, gefranjerde rand. De 
vruchten zijn doosvruchten.
De dichtersnarcis komt van nature 
voor in Zuid-Europa en het westen 
van de Balkan. De plant komt voor 
in bergweiden en bossen. Tevens is 
de soort als sierplant in cultuur en 
is deze hier en daar noordelijker ook 
ingeburgerd.

Hyacinthus
Hyacinthus is een geslacht van bol-
gewassen. In de 23e druk van de 
Heukels wordt ze ingedeeld in de As-
pergefamilie (Asparageaceae), maar 
volgens het APG II systeem is het 
ook toegestaan ze te plaatsen in de 
Hyacinthenfamilie (Hyacinthaceae). 
Er bestaan enkele tientallen soorten. 
De bekende rijkbloeiende en geurige 
soorten, die ook in de huiskamer 
worden gezet, zijn afstammelingen 
van Hyacinthus orientalis. Deze wil-
de soort komt oorspronkelijk uit Sy-
rië en Irak.

De hyacint werd in de 16e eeuw door 
Europeanen ontdekt en al gauw wer-
den de eerste bollen aangevoerd en 
vermenigvuldigd. De legende wil dat 
Ogier van Busbeke, ambassadeur van 
de koning in Spanje en diplomaat 
in Konstantinopel, de hyacint mee-
bracht naar de Lage Landen. Oor-
spronkelijk was de kleur blauw en de 
bloem enkel. In de 18e eeuw ontston-
den er vele nieuwe variëteiten, als ge-
volg van het intensief kruisen en se-
lecteren van de plant. Zo ontstonden 
er vele gevuldbloemige varianten en 
ontstonden er andere kleuren.

WILDE HYACINT
De wilde hyacint of boshyacint (Hy-
acinthoides non-scripta, synoniem: 
Scilla non-scripta) is een plant uit de 
aspergefamilie (Asparagaceae).

De plant werd reeds door Carl Lin-
naeus beschreven, die deze de soort-
aanduiding non-scripta gaf omdat 
men bij deze plant in tegenstelling 
tot de hyacinten geen witte tekens in 
de bloemdekbaden kon onderschei-
den. Linnaeus deelde hem in bij de 
hyacinten (Hyacinthus). Later werd 
de plant bij het geslacht Scilla inge-
deeld. Nu wordt de plant ingedeeld 
bij het geslacht Hyacinthoides.

Leliefamilie
De leliefamilie (Liliaceae) is een fa-
milie uit de orde Liliales. De familie 
heeft een bewogen taxonomische ge-
schiedenis gekend: de omschrijving 
van de familie heeft in de loop van de 
tijd sterk gevarieerd.

In het APG II-systeem (2003) bevat de 
familie ruim 600 soorten. Het zijn 
overblijvende planten met wortelstok-
ken, bol of wortelknollen. Het bloem-
dek bestaat uit twee kransen van drie 
blaadjes. Er zijn evenveel meeldraden 
als bloemdekbladen. Het vruchtbe-
ginsel is bovenstandig en driehokkig. 
De vrucht is meestal een doosvrucht, 
maar kan ook een bes zijn.

In Wikipedia wordt het geslacht: 
Tulp (Tulipa) op een eigen pagina be-
handeld alsook de volgende soorten:

* Kievitsbloem (Fritillaria meleagris)
* Keizerskroon (Fritillaria imperialis)
* Akkergeelster (Gagea villosa)
* Bosgeelster (Gagea lutea)
* Schedegeelster (Gagea spathacea)
* Roggelelie (Lilium bulbiferum 

subsp. croceum)
* Turkse lelie (Lilium martagon)
* Bostulp (Tulipa sylvestris)

AKKERGEELSTER
De akkergeelster (Gagea villosa, syno-
niem: Galea arvensis) is een bolgewas 
uit de leliefamilie (Liliaceae). Het is 
een plant van vrij droge, kalkhou-
dende grond: te vinden op bescha-
duwd grasland en onder heggen. De 
akkergeelster komt voor in Eurazië 
en Noordwest-Afrika. De soort staat 
op de Nederlandse Rode lijst van 
planten als zeer zeldzaam en matig 
afgenomen. In Vlaanderen is de plant 
uitgestorven.
De plant wordt 10-25 cm hoog en 
heeft aan de voet twee of soms drie 
lijnvormige bladeren. De akkergeel-
ster bloeit in maart en april met 
zwavelgele bloemen. De bloem kan 
bestaan uit twee tot tien bloemdek-
bladen. De bloemstelen zijn behaard 
en ook de bloemdekbladeren zijn aan 
de buitenzijde behaard. De bloeiwijze 
heeft twee niet stengelomvattende 
schutbladeren.

BOSGEELSTER
De bosgeelster (Gagea lutea) is een 
overblijvende plant die behoort tot 
de leliefamilie (Liliaceae). Het is een 
plant van vochtige, voedselrijke grond 
in loofbossen en in grasland. De soort 
komt van nature voor in Europa en 
Oost-Azië.
De plant wordt 10-30 cm hoog en 
vormt één ronde, toegespitste bol. 
Het geelgroene, grondstandige blad is 
5-10 mm breed. Soms zit er een broed-
bolletje in de oksel van het blad.
De bosgeelster bloeit van maart tot 
mei met gele, 1,5-2,5 cm grote bloe-
men. De twee schutbladen van de 
bloeiwjze zijn lancetvormig. De bloei-
wijze is een scherm met twee tot ze-
ven bloemen. De kroonbladen zijn 

langwerpig met een stompe punt. Na
de bloei rollen ze terug en verkleuren
dofgroen.
De vrucht is een doosvrucht. Het zaad
heeft een mierenbroodje en wordt
daarom door mieren verspreid.

TULP
Tulp (Tulipa) is een geslacht van
eenzaadlobbige planten uit de Lelie-
familie (Liliaceae). Tulpen werden in
de westelijke wereld geïntroduceerd
door de Weense ambassadeur voor 
Turkije, Ghislain de Busbecq, die over
de bloemen schreef die hij in 1551 in
het Turkse Edirne had gezien. Later
zond hij enkele zaden ervan naar Oos-
tenrijk. De aankomst van een vracht
tulpenbollen in 1562 in Antwerpen 
betekende het begin van de Europese
tulpenteelt. Rond 1593 verschenen de
eerste exemplaren in Nederland. De
eerste gedocumenteerde exemplaren
werden door Carolus Clusius geplant
in de door hem vanaf 1593 geleide 
Hortus botanicus Leiden. De bostulp
(Tulipa sylvestris) is de enige soort die
in Nederland in het wild voorkomt
en is ingeburgerd vanaf de 19e eeuw.
Ottomaanse sultans droegen een
tulp op hun tulband als symbool. De
naam tulp is zo afkomstig van het
Perzische woord 'tulipan' wat tul-
band betekent.

BOSTULP
De bostulp (Tulipa sylvestris) is een
bolgewas, dat behoort tot de leliefa-
milie (Liliaceae). Het is de enige tul-
pensoort die in Nederland in het wild
voorkomt. De eerste opgave dateert 
al uit 1568. De plant komt voorname-
lijk op buitenplaatsen voor op voch-
tige, voedselrijke, kleiige grond. De 
bostulp wordt ook wel tot de stinsen-
planten gerekend.
De plant wordt 20-50 cm hoog en
heeft een kale stengel. De plant 
vormt lange ondergrondse uitlopers 
met aan de top een nieuw bolletje.
Hierdoor kan de plant zich verder
verspreiden. Onder schaduwomstan-
digheden bloeit de bostulp niet.
De bostulp bloeit in Nederland in 
april en mei met 7-8 cm grote, geu-
rende, gele bloemen. De nog gesloten
bloemen zijn knikkend. De bloem-
dekbladen zijn botanisch gezien kelk-
bladen, waarvan de binnenste aan de
voet gewimperd zijn. De meeldraden
zijn aan de voet behaard en de klei-
ne stempels zijn met de top van het
vruchtbeginsel vergroeid.

Voorjaar!
Lente of voorjaar is een van de vier seizoenen. De 
lente volgt op de winter en wordt gevolgd door 
de zomer. De lente begint op het noordelijk half-
rond (meestal) op 20 maart en eindigt (meestal) op 
21 juni. Op het zuidelijk halfrond begint de lente 
meestal op 22 september. Tijdens de lente worden 
in de noordelijker streken van het noordelijk half-
rond de bomen veel groener en gaan veel planten 
bloeien; geleidelijk wordt het warmer en wordt de 
kans op vorst kleiner.

BEPALING
Het begin en einde van de lente (20 of 21 maart - 20 of 21 juni) is bepaald 
op basis van een afspraak. Astronomisch gezien begint de lente als de dag 
en de nacht even lang zijn. Tijdens de lente worden de dagen steeds langer. 
Deze lentenachtevening treedt op rond 20 maart op het noordelijk halfrond 
en rond 23 september op het zuidelijk halfrond. De zon gaat dan door het 
lentepunt en de dag en de nacht zijn ongeveer even lang. De lente eindigt 
met de zomerzonnewende (rond 21 juni op het noordelijk halfrond en 21 
december op het zuidelijk halfrond). Dat is het moment dat de zon het 
hoogste aan de hemel staat.

BEGIN VAN DE LENTE
Aanvangstijdstippen van de astronomische lente op het noordelijk half-
rond:

2012  20 maart  06:14  

2013  20 maart  12:02  

2014  20 maart  17:57  

2015  20 maart  23:45

2016  20 maart  05:30

2017  20 maart  11:28

2018  20 maart  17:15

2019  20 maart  22:58

2020  20 maart  05:45

BRON: http://nl.wikipedia.org



In dat programma interviewt Groen-
teman een bekende Nederlander ter-

wijl drie kunstenaars deze persoon 
vereeuwigen. Aan het eind van de 

uitzending kiest de BN’er het doek 
dat hij of zij het mooist vindt. Helaas 
voor Amke was dat niet het werk van 
haar. Desalniettemin kijkt ze met een 
heel goed gevoel terug op het avon-
tuur.
Vooraf was de Warnsveldse best ge-
spannen. “Ik was bang dat er één of 
andere voetballer tevoorschijn zou ko-
men die ik helemaal niet ken.” Toen 
Jeroen van Koningsbrugge de ruimte 
binnenstapte verscheen er echter een 
grote glimlach op haar gezicht. “Ik 
ken hem van het improvisatiepro-
gramma De Lama’s en vind hem erg 
grappig”, vertelt de jonge kunstena-
res. “Bovendien heeft hij een ‘goede 
kop’ om te schilderen”. 
Op de tv-persoonlijkheid kan gerust 
het stempel ‘veelzijdig talent’ wor-
den gedrukt. Hij is teamcaptain in de 
zaterdagavondshow ‘Ik hou van Hol-
land, maakt het satirische program-
ma Neonletters, speelde in verschil-
lende series en films en vormt samen 
met Dennis van de Ven het muzikale 
dua JURK! Het beeld dat Amke en ei-
genlijk heel Nederland van hem had-
den is behoorlijk eenduidiger. Ieder-
een kent Van Koningsbrugge als de 
hyperactieve lolbroek.
Dat beeld veranderde gedurende het 
interview dat Groenteman met hem 
had. “Hij was opeens heel serieus.” 
Het feit dat Van Koningsbrugge zich 
van een andere kant liet zien en ook 
de voor Amke niet gebruikelijke set-

ting om te schilderen, maakten het 
best moeilijk. “Dat er meerdere kun-
stenaars bezig waren zag ik niet als 
probleem en ook aan de camera was 
ik na vijf minuten wel gewend”, zegt 
de blonde kunstenares. “Maar het 
felle licht maakte het wel lastig wer-
ken. Ik schilder met olieverf en speel 
veel met schaduwen en licht in mijn 
portretten.” 
Thuis in haar atelier ging het werk 
dat ze maakte in de studio direct ‘de 
prullenbak in’. Ze had twee weken 
de tijd om een nieuw doek te maken. 

Het moest een echte ‘Amke’ worden.
Dat zijn portretten waarin voor de
kunstenares opvallende gelaatsken-
merken worden uitvergroot. “In het
geval van Jeroen zijn dat zijn ogen en
neus geworden. En hij moet zichzelf
erin herkennen.”
Duizenden tv-kijkers zagen dinsdag-
avond bij de onthulling van de doe-
ken dat Jeroen van Koningsbrugge
lange tijd naar het werk van Amke
bleef kijken. Die dag was hij juist 
weer zoals iedereen hem kent, ver-
telt de 25jarige. “Ik was even bang
dat ik hem te serieus had neergezet.”
Dat was niet het geval, maar de BN’er
koos toch voor een ander doek dan
dat van Amke. “Jammer, maar uitein-
delijk is smaak wat de doorslag geeft.
Zelf ben ik in ieder geval erg tevreden
met het resultaat.” En met haar vele
familieleden en vrienden, maar ook 
totaal onbekenden. “Het leek wel oud
en nieuw na die uitzending”, zo veel
sms’jes en Facebook-berichten kreeg
ze. En, Jeroen van Koningsbrugge
mag dan niet voor het portret dat de
Warnsveldse van hem maakte heb-
ben gekozen, hij is blijkbaar wel de-
gelijk onder de indruk van haar stijl.
“Ik mag misschien zijn kinderen por-
tretteren”, verklapt Amke.
Het doek dat de blonde kunstenares
maakte van Jeroen van Koningsbrug-
ge wordt geveild ten behoeve van een
goed doel. Meer info: www.sterrenop-
hetdoek.nl of www.amkehulsbos.nl

Amke Hulsbos schilderde Jeroen van Koningsbrugge in Omroep Max-programma ‘Sterren op het doek’

TV-avontuur voor Warnsveldse kunstenares

Warnsveld - Daar staat dan opeens Jeroen van Koningsbrugge - één van 
Nederlands bekendste komedianten voor je neus. Een moment later 
moet je samen met twee andere kunstenaars deze man zonder enige 
voorkennis vastleggen op het doek. Dat terwijl een cameraman over je 
schouder meekijkt in een fel verlichte studio in de wetenschap dat jij 
en je werk te zien zullen zijn op de nationale televisie. Het overkwam 
de Warnsveldse Amke Hulsbos (25). Zij was dinsdagavond 28 februari 
te zien in het TV-programma Sterren op het doek van Omroep Max dat 
door Hanneke Groenteman wordt gepresenteerd.

De 25-jarige Amke Hulsbos schildert portretten waarin ze voor haar opvallende delen van 
het gezicht uitvergroot. Deze werkwijze paste ze ook toe op het hoofd van BN’er Jeroen van 
Koningsbrugge.

In de eerste set werd er wat gespan-
nen gespeeld door de Vordenaren. 
Hierdoor ging de set gelijk op. Dash 
herpakte zich wel net op tijd en was 
hierdoor in staat om het eigen spel 
op te bouwen. Ook wisten ze een klei-
ne voorsprong te creëren. Van deze 
voorsprong werd geprofiteerd en de 
eerste set werd dan ook gewonnen 
door Vorden met 25-20.

Nadat de eerste set binnen was, waren 
ze dan ook vastberaden om de tweede 
set te winnen. Er werd nog steeds wat 
gespannen gespeeld, maar de concen-
tratie van de eerste set werd vastge-
houden. De passes kwamen veelal op 
de goede plaats, waardoor er aan de 
kant van Dash mooie ballen gescoord 
konden worden. Ormi wist redelijk 

goed mee te komen, maar uiteinde-
lijk waren het toch de Vordenaren 
die de tweede set binnen wisten te 
halen met 25-21.

In de derde set was de spanning ver-
dwenen. Dash kon vrijuit spelen. Li-
bero Marije Heijink, die de hele wed-
strijd sterk gespeeld heeft, haalde 
veel ballen van de grond, waardoor 
beide spelverdeelsters het makkelijk 
hadden. Er kon op alle posities aan-
gevallen worden en Ormi had moeite 
om een stop op de aanval van Dash 
te krijgen. De derde set werd dan 
ook overtuigend gewonnen door 
Dash met 25-13. De dames uit Vor-
den wilden graag met vijf punten op 
zak naar huis vertrekken. Daarvoor 
moest de vierde set gewonnen wor-

den. Ze begonnen een beetje wankel 
aan de set, maar gelukkig verliep de-
ze set uiteindelijk ook goed. Er werd 
voor de punten gevochten en ook de 
sfeer aan de kant zat er goed in. Door 
deze vechtlust en positiviteit bouwde 
Dash een mooie voorsprong op. Ormi 
maakte steeds meer fouten en de Vor-
denaren wisten hier goed van te pro-
fiteren. Kelly Harbers wist nog een 
paar mooie punten hard in te slaan 
en hiermee won Dash deze vierde set 
ruim met 25-15 en hiermee ook de 
wedstrijd met 4-0. Er wordt met een 
positief gevoel teruggekeken op deze 
eerste wedstrijd onder leiding van 
Henk Wahl. Wel bleek uit deze over-
winning dat hij nog aan het Vordense 
Volkslied moet werken!

Aanstaande zaterdag speelt Dash we-
derom een uitwedstrijd. Deze wed-
strijd zal om 16.00 gespeeld worden 
in Enschede tegen Bodyscan Twente. 
Er wordt gehoopt op een mooie wed-
strijd met veel Vordense support!

Dash pakt volle zege onder leiding 
nieuwe trainer

Vorden - Zaterdag 3 maart stond er na twee vrije weekenden weer 
een wedstrijd op het programma. Ditmaal vertrokken de dames uit 
Vorden richting Epe. Het was voor Dash tevens de eerste wedstrijd dat 
Henk Wahl hen coachte. Vol goede moed en ook wat zenuwen werd er 
uitgekeken naar de wedstrijd.

Aanval Mara Franken aan de kant van Dash

Normaal gesproken ontwaken de 
padden en kikkers in het voorjaar 
uit hun winterslaap, maar door de 
huidige hoge buitentemperatuur is 
de trek nu al enigszins begonnen.  
De amfibieën trekken ‘s avonds en ‘s 
nachts bij vochtig weer en de juiste 
temperatuur van hun winterslaap-
plaats naar een sloot, poel of vijver 
om zich daar voort te planten. Tij-

dens deze trek worden er duizenden 
doodgereden omdat verkeerswegen 
zomer- en winterverblijf doorsnij-
den.
Op locaties in Baak, Epse, Vierakker, 
Vorden, Warnsveld en Zutphen, 
waarvan het bekend is dat er veel 
amfibieën oversteken, helpen de 
vrijwilligers de dieren veilig naar de 
overkant van de weg, richting het 
water. De trek duurt, afhankelijk 
van de buitentemperatuur, zo’n 3 
tot 8 weken. Wilt u ons de komende 
weken een aantal avonden meehel-
pen en zo het leven van vele amfi-
bieën redden?  Neem dan voor meer 
informatie contact op met Diny te 
Velthuis, tel. 06-20311464.

Wie helpt de padden 
een handje?
Zutphen - De Paddenwacht in 
Zutphen e.o. van Dierenbescher-
ming OverGelder is dringend op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers 
die willen meehelpen met het 
overzetten van padden tijdens 
de jaarlijkse paddentrek.



Plonskrant    





In maart maken deelnemers kans 
op een arrangement bij Het Reirinck 
in Zwolle bij Groenlo. Een boerderij 
met een rijke historie, niet alleen 
als landbouwbedrijf, maar ook op 
het gebied van horeca. De winnaar 
maakt twee dagen gebruik van één 
van hun appartementen. 
Ga naar www.winnenmetweevers.
nl

Winnaars Winnen met Weevers

Barlo -  De winnaar van Winnen met Weevers maand februari zijn 
de heer en mevrouw Wielogroch uit Warnsveld. Zij winnen een Bed 
and Breakfastarrangement voor twee personen, voor twee nachten 
bij Huize Nijhof aan de Nijhofsweg 6 in Barlo, nabij Aalten. Eigena-
resse Annet Schuiling en Carolien de Boer van Weevers Grafimedia 
reikten vrijdagmiddag de cheque uit bij de prachtige villa. Huize 
Nijhof was de winnaar van de beste Bed- en Breakfast van Neder-
land in 2010! De heer en mevrouw Wielogroch gaan in dit royale 
en comfortabel ingerichte appartement genieten van een aantal 
heerlijk dagen.

De heer en mevrouw Wielogroch ontvangen de waardecheque uit handen van Carolien de Boer (Weevers Grafimedia) en Annet 
Schuiling (Huize Nijhof).

In het grote atelier in Steenderen, geeft 
Gerdy cursussen. In zeven lessen wordt 
de techniek geleerd en gaan de deel-
nemers aan de slag. Aan het eind gaat 
iedereen met een zelfgemaakt, kant en 
klaar beeld naar huis. 

De cursussen worden zowel overdag als 
’s avonds gegeven. Ook zijn er regelma-
tig eendaagse workshops. Voor meer 
informatie kunt u kijken op de website: 
www.atelierpopzij.roxer.com.

De beelden staan in de vitrines van de bi-
bliotheek. De expositie is de hele maand 
maart te bezichtigen tijdens de openings-
tijden van de bibliotheek.

Tentoonstelling 
beelden in 
 bibliotheek
Hengelo - In de maand maart ex-
poseert Gerdy Kremer met haar 
beelden in de bibliotheek Hengelo. 
Gerdy is in 1980 begonnen als pop-
penmaakster. Door andere technie-
ken en nieuwe materialen zijn de 
beelden ontstaan.

Een beeld van Gerdy Kremer.

De fietsers vertrekken om 09.00 uur van 
café Herfkens in Baak. Heeft U zin om 
mee te fietsen kom dan gerust langs. Na 

afloop is er een koffie. Toerclub Baak is
op zoek naar nieuwe leden.

Toerclub Baak
Baak - Zondag 11 maart start toerclub Baak met het nieuwe fietsseizoen.

Herman Haan is niet alleen een bereisd tv-program-
mamaker, maar ook muzikant, kok, wijnmaker en 

schrijver. Tijdens het kinderkerstfeest op kerstavond 
en in jeugddiensten in de Steenderense kerk kon men 
al met hem kennismaken. Hij heeft een schat aan le-
venservaring en vertelt van daaruit op deze Rondom 
de Kern-avond over het thema ‘Een God van elke dag?’. 
Iedereen is op 13 maart van harte welkom in Het Anker 
vanaf 20.00 uur. 
Meer info: www.pkn-sb.nl (Discover).

Avond met Herman Haan 
in Het Anker
Steenderen - Op dinsdag 13 maart vindt in zaal 
Het Anker te Steenderen de eerste avond van dit 
jaar plaats uit de serie Rondom de Kern. Deze 
avond zal geleid worden door Herman Haan uit 
Toldijk. Aanvang 20.00 uur.

Gerhard Jan is de zoon 
van Derk Jan Smeitink, 
vroeger de eigenaar van 
de winkel Stevord in Hen-
gelo. Winkel Stevord was 
vroeger gevestigd aan de 
Kastanjelaan 245E (nu 
nummer 11). In 1953 ver-
huisde de heer Smeitink 
naar Apeldoorn, maar hij 

heeft altijd nog de wens 
gehad om als exposant 
een keer in het dorp van 
zijn jeugd zijn schilde-
rijen te laten zien in zorg-
centrum de Bleijke. Alle 
schilderijen zijn gemaakt 
van papier, verf, inkt en/
of lijm. De heer Smeitink 
zal het heel fijn vinden, 
als u, uw reactie in zijn 
gastenboek zou willen 
schrijven. 
De expositie is te zien in 
zorgcentrum de Bleijke, 
tussen 09.00 en 16.00 uur 
aan de Beukenlaan 1 in 
Hengelo Gld.

Expositie van 
Gerhard Jan 
Smeitink
Hengelo - Gerhard Jan 
Smeitink uit Apel-
doorn, geboren in 1927, 
houdt tot en met 16 
maart een expositie in 
zorgcentrum de Ble-
ijke.



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

Postadres / telefoonnummer
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld)

tel. (0575) 75 02 50 (centraal nummer)

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

van geboorte of een uittreksel kunnen 

 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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Eind 2011 stelde de gemeenteraad 
de visie voor een toekomstbestendig 
Bronckhorst (TBB) vast. Daarin zijn 
voor de thema’s: ‘zorg en welzijn’, 
‘kindvoorzieningen’, ‘accommoda-
ties’, ‘ruimte’, ‘economie’, ‘dienstver-
lening’ richtingen aangegeven waar 
we als gemeente heen willen. Inmid-
dels werken we in nauw overleg met 
diverse organisaties en verenigingen 
aan de uitwerking hiervan: Wat bete-
kent de visie in de praktijk? Wat bete-
kent het voor een organisatie? Wat 
gaat er veranderen? Hoe kunnen we 
de veranderingen invoeren? Hieron-
der kunt u lezen op welke manier we 
werken aan TBB. U kunt ook lezen 
wanneer de gemeente (college en 
raad) besluiten neemt.

-

keer ging het over hun bekendheid 
met de visie en betrokkenheid daar-

-
stendig Bronckhorst-proces. 

Uitwerking visie
-

ment aan de concrete uitwerking van 
-

king met de betrokken organisaties. 

brengen. Hieronder leest u wat er ge-
beurt,  onderverdeeld in de eerderge-
noemde thema’s uit de visie.

thema Zorg en Welzijn 
-

komst plaats waarvoor we organisa-

-
nodiging ontvangen, maar denkt u 

neem dan contact op met de gemeen-

dieper in op de betekenis van de visie 

spreken over de verdere vertaling er-
van en de betekenis voor de rol en 

-
woners; wat wordt van hen verwacht 
en wat gaat er veranderen? Hoe kun-

over hun leven? En wat betekent dit 
-

ties? Hoe gaan we meer vraaggericht 
-

Etc. 

thema Kindvoorzieningen 

aantal partners gesproken. In maart 
-

ken we aan de ontwikkeling van de 

daling van het aantal leerlingen? Hoe 

-
heden bieden voor hun ontwikkeling? 

thema Maatschappelij-
ke accommodaties wordt volop ge-

-
horst en soms ook de dorpsbelangen-

demografische ontwikkelingen) 
-

gen, scholen, pachters) in het be-

heer van de hallen (hoe kunnen de 
exploitatiekosten omlaag?) 

deelnemen aan sport
-

van de particuliere sporthallen en 

accommodaties. 

Zwembaden en buitenvelden
-

den voeren we gesprekken met de 
betrokken verenigingen, de dorpsbe-
langenorganisaties en andere geïnte-

is dat er in de directe omgeving van 

-
ding van de baden in Bronckhorst 

-

met de gebruikers van voetbal- en 
korfbalvelden gaat het over de over-
dracht van de volledige accommoda-
tie aan de verenigingen. 

Binnen het thema Ruimte ruimte on-
-

gaat het om de inrichting en beheer 
van wegen, bermen, openbaar groen, 
speelplaatsen, straatmeubilair etc.  
Een ander onderwerp binnen dit the-

ma is wonen. Gekeken wordt wat er 
-

aansluiten op de toekomstige vraag. 

levensloopbestendige woningen no-
dig en hoe kunnen die gerealiseerd 
worden (aanpassen, nieuwbouw etc). 

-

horeca-ondernemers en onderne-
mers in de recreatie en toerisme sec-

spelen op toekomstige ontwikkelin-
gen in de Economie

-
komst nodig? Hoeveel winkelopper-
vlak? Hoe kan recreatie en toerisme 
in de regio gestimuleerd worden? Etc.

om regels te veranderen en te ver-

regels waar inwoners en organisa-

we de Dienstverlening van de ge-
meente in de toekomst nog meer 
kunnen laten aansluiten op de be-

-

aanvragen te doen, andere openings-

-
gen in het beleid en de taken van ge-
meente ook vertaald naar de conse-
quenties voor de Gemeentelijke or-
ganisatie -
meente straks nog wel en welke niet 

veranderen daardoor en wat bete-
kent dat voor het personeelsbestand 
van de gemeente? 

Toekomstbestendig Bronckhorst hoe ver zijn we?

Wanneer gaat de gemeente besluiten nemen?
-

ren en leidt de TBB-visie tot concrete besluiten, 
-
-

-

Informatiebijeenkomst op 23 mei a.s.

willen nemen om Bronckhorst toekomstbesten-
dig te maken ook aan u presenteren. Hiervoor or-
ganiseren we op woensdagavond 23 mei a.s. een 

website. Zet de datum vast in uw agenda!

Enkele (voorlopige) data op een rij:
21 mei: besluitvorming in b en w over 

de perspectiefnota
23 mei

inwoners, verenigingen en organisaties
31 mei -

saties op de perspectiefnota (hiervoor moet u 

31 mei
de raad over de perspectiefnota

21 of 28 juni: Besluitvorming ge-
meenteraad over de perspectiefnota
(Volg de exacte informatie hierover op deze ge-
meentepagina’s of www.bronckhorst.nl)

Waarom TBB

-

mografische ontwikkelingen waardoor de samen-
-

-

-
-

-
-

“We zijn in Bronckhorst met velen hard bezig om ons voor te bereiden op de 
veranderende bevolkingssamenstelling en overheid!”

Voor de gehele visie (o.a. de inhoud van de thema’s) en de achtergronden verwijzen wij u graag naar www.bronckhorst.nl → Uitgelicht → Werken aan de 
toekomst van Bronckhorst. Heeft u vragen dan kunt u ons ook bellen, via tel. (0575) 75 02 50.



Daan: “Een manier om meer te 
weten te komen over wat er speelt in 
uw dorp, iets aan te kaarten wat u 
bezighoudt of een bijdrage te kunnen 
leveren aan uw woonomgeving is 
contact op te nemen met de dorps-
belangenorganisatie (Dbo), die nauw 
samenwerkt met de gemeente. Als 
gemeente vinden we het belangrijk u 
als inwoner te betrekken bij ontwik-
kelingen in uw leef- en woonomge-
ving. Het is voor ons echter onmoge-
lijk om met alle inwoners individueel 
te spreken. We communiceren daar-
om over deze onderwerpen in ieder 
geval met de Dbo’s. Zij zijn spreek-
buis en belangenbehartiger namens 
de bewoners van een wijk of dorp 
richting gemeente.” 

Toon: “Wat dorpsbelangenorganisa-
ties in onze ogen zijn, som ik even 
kort op:

belangen van de bewoners voor 
het behouden en/of verbeteren 
van de leefbaarheid in hun wijk of 
dorp. Zij voeren hierover overleg 
met ons

 bestuurslaag en vervangen niet 
 de plaatselijke politieke partijen. 

Zij moeten aandacht hebben en 
bereikbaar zijn voor iedereen uit 
hun wijk of dorp 

 gesteld uit vertegenwoordigers 
van verschillende groepen en/of 
verenigingen. Alleen zo kunnen 

 zij een goede afspiegeling zijn van 
de inwoners van hun wijk of dorp

-
vraagd en ongevraagd adviseren 
over ontwikkelingen in hun leef- 
en woonomgeving. Zij krijgen van 
ons daarvoor alle informatie

kunnen Dbo’s doorspelen naar de 
gemeente en vice versa. Zo ontstaat 
de interactieve communicatie 

 tussen gemeente en inwoners.” 

Daan: “Dbo’s bieden aan inwoners 
de mogelijkheid om zich met de 
leefbaarheid van hun woonomge-
ving bezig te houden door die leef-
baarheid, het belang ervan en de 
verantwoordelijkheid ervoor onder 
hun aandacht te brengen en te be-

vorderen. Ze organiseren hiervoor 
regelmatig bijeenkomsten, waar u 
over initiatieven mee kunt denken 
en zich voor activiteiten aan kunt 
melden. De leefbaarheid van een 
wijk of dorp is afhankelijk van de 
betrokkenheid van de bewoners, 
het beleid van de gemeente en de 
beschikbaarheid van middelen. Het 
opkomen voor het belang van een 
goede leef- en woonomgeving door 
de Dbo kan zich dus richten op 
zowel de inwoners als de overheid, 
maar ook op andere instellingen 
en organisaties, zoals woningbouw-
verenigingen, de thuiszorg en 
schoolbesturen. Dbo’s proberen 
met hun signalerende en coördine-
rende werkwijze het één met het 
ander te verbinden. In onze ge-
meente zijn 16 dorpsbelangenorga-
nisaties. U vindt ze in de gemeente-
gids en op www.bronckhorst.nl.” 

Toon: “Onderwerpen waar de Dbo’s 
en de gemeente in de afgelopen 
periode overlegden zijn onder 
andere verkeerssituaties, de woning- 
behoefte, het onderhoud van het 
openbaar groen, scholen/kindvoor-
zieningen, accommodaties, veilig-
heid en afval. Verder organiseren 
we samen zwerfvuilopruimdagen 
en hebben we met een unieke ge-

Vanuit het gemeentehuis...
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, via internet dingen regelen of zoeken, ons e-mailen etc. Daarmee willen we zoveel 
mogelijk aansluiten bij wat voor u het gemakkelijkst is. Komt u langs, dan kunnen we een aantal van onze pro-
ducten en diensten direct voor u verzorgen, voor andere vragen of verzoeken is het nodig een afspraak te maken. 
Wij kunnen u direct helpen met de aanvraag voor een paspoort of rijbewijs, aangifte van geboorte of een uittreksel 
uit de gemeentelijke basisadministratie. 

Voor een Wmo-voorziening, zoals een woningaanpassing en een vervoersvoorziening, of voor een vergunning   
vragen wij u eerst een afspraak te maken. Dan kunnen wij ons voorbereiden op uw verzoek. Wij raden u aan altijd 
eerst even op www.bronckhorst.nl te kijken of te bellen zodat u weet of het nodig is om een afspraak te maken en 
u niet voor niets komt. 

Op deze gemeentepagina’s geven klantadviseurs Daan en Toon u iedere maand via dit feuilleton een kijkje in de 
keuken van een aantal veelgevraagde diensten en producten, waarmee wij u graag van dienst zijn. 

Toon en Daan

zamenlijke inzet een vrijwilligers-
netwerk opgezet om mensen die 
een hartaanval krijgen zo snel 
mogelijk adequate hulp te kunnen 
bieden. Ook kregen de dorpsbelan-
genorganisaties een budget van 
ons waaruit ze kleinschalige initia-
tieven realiseren die de leefbaar-

een bankje, jeu de boulesbaan, 
ontmoetingspunt of speeltoestel 
in een wijk.” 

Daan: “De gemeente heeft een kern-
contactfunctionaris, Jan Otten, in 
dienst die het vaste aanspreekpunt 
is voor de communicatie tussen de 
Dbo’s en de gemeente. Hij heeft een 
coördinerende en verwijzende rol. 
Ook ondersteunt en adviseert hij 
kernen op verzoek bij het oprichten 
van een Dbo. U bereikt Jan Otten 
via tel. (0575) 75 02 50 of e-mail: 
j.otten@bronckhorst.nl.” 

Meer informatie over de dorpsbelangenverenigingen in onze gemeente,
vindt u op www.bronckhorst.nl. U kunt ons ook bellen via tel. (0575) 75 02 50.  

Jan Otten in gesprek met Dbo Varssel

Joris en Tineke Lancee zijn onlangs 
in de gemeente komen wonen. 
Ze zijn de trotse ouders van twee 
jonge kinderen en werken allebei 
bij een bedrijf in het dorp waar ze 
zijn gaan wonen. Joris en Tineke 
willen graag betrokken zijn bij wat 
er in hun naaste omgeving gebeurt. 
In hun oude woonplaats zat Joris 
in een wijkcomité. Is er in Bronck-
horst ook zoiets en hoe werkt zo’n 
organisatie vroegen zij zich af?

Deze week:  Aflevering 16

Weten wat er gebeurt in het dorp, 
neem contact op met de Dbo  

... en waarmee zij u graag van dienst zijn

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

Ons beleid is gericht op het stimu-
leren van initiatieven en deelname 
van inwoners als het gaat om bij-
voorbeeld het schoonhouden van 
de eigen leefomgeving. Wij facilite-
ren en ondersteunen daarom de 
zwerfvuilacties van de diverse or-
ganisaties binnen de gemeente 
door het beschikbaar stellen van 
o.a. afvalknijpers, werkhand-
schoenen en vuilniszakken. Op 17 
maart a.s. houden de Wildbeheer-

eenheden Hengelo, Hummelo, 
-

groep Zwerfvuildag Vorden en de 

en Keppel weer een zwerfvuil-
schoonmaakactie voor het buiten-
gebied. 

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

en Keppel, contactpersonen: de 

(Gld), contactpersoon: de heer 

mevr. M. Ruiterkamp, tel. (0575) 

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

-
persoon: de heer J. Rietman, tel. 

 contactpersonen: de heer E. Co-

-
ren, contactpersoon: de heer M. 

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

Zwerfvuilschoonmaakactie op 
17 maart a.s. 

Op 27 februari jl. organiseerden we een start-
bijeenkomst om met geïnteresseerde inwo-
ners te bekijken hoe we samen aan de slag 
kunnen om zwerfvuil door het jaar heen in de 

-

vertegenwoordigers van Wildbeheereenhe-
den en dorpsbelangenorganisaties te mogen 
verwelkomen. De meeste aanwezigen vonden 
dat meerdere acties per jaar gehouden zou-
den moeten worden.

Zelf het goede voorbeeld geven
Ook bleek dat veel van de aanwezigen zelf het 
goede voorbeeld geven en in hun eigen omge-
ving al zwerfvuil opruimen. Ze boden ook aan 
tijdens wandel- en fietstochten te willen in-
ventariseren waar zwerfvuil ligt. Mooie initia-
tieven die we gezamenlijk verder uit gaan 
werken. Graag zouden we beter inzicht krij-
gen in hoeveel mensen op persoonlijke titel 
actief zijn met het opruimen van zwerfvuil. We 
verzoeken u dit te melden via e-mail info@
bronckhorst.nl o.v.v. zwerfvuil.

Inwoners enthousiast aan 

de slag tegen zwerfvuil



De gemeentelijke zwembaden in Bronckhorst gaan weer open in april. Het 
Burg. Kruijffbad in Steenderen op 14 april en het Elderink in Hengelo (Gld) op 
28 april. U kunt voor het zomerseizoen een abonnement bij uw basiszwembad 
bestellen die toegang geeft tot de gemeentelijke openluchtzwembaden én het 
Hessenbad in Hoog-Keppel (open 13 april) en In de Dennen in Vorden (open 29 
april).

Zwemseizoen 2012 start in april 
Neem een frisse duik in de Bronckhorster zwembaden!

Naast de zwemlessen bieden de 
zwembaden ook diverse andere wa-
teractiviteiten aan, zoals snorkelen, 
survival zwemmen, aquaKidsFun, 
aqua-fitness, disco-zwemmen en de 
zwem4daagse. Kijk op de www.
bronckhorst.nl voor het ruime aanbod 
per zwembad.

Voorverkoop zwemabonnementen 
2012
Met het zwemseizoen in aantocht 
kunt u uw zwemabonnement weer 
voordelig aanschaffen in de voorver-
koop. U bespaart dan bijna 20% op de 
geldende prijs bij normale verkoop. U 
kunt tot en met 1 april a.s. van dit 
voordeel profiteren door uw zwem-
abonnement direct op onze website 
aan te vragen en te betalen: www.
bronckhorst.nl → Infobalie → Digitaal 
loket → Zwemabonnement en zwem-
lessen. Eventueel kunt u het aan-
vraagformulier daar ook downloaden, 
invullen en opsturen. De formulieren 
liggen ook bij de sporthallen in Steen-
deren, Hoog-Keppel en Hengelo en in 
het gemeentehuis in Hengelo. Voor 
het aanvraagformulier van het zwem-
bad in Vorden verwijzen wij u naar 
www.zwembad-indedennen.nl. Met 
het opsturen van het formulier mach-
tigt u de gemeente het abonnements-
geld eenmalig van uw rekening af te 
schrijven. Helaas kunnen wij onvolle-

dig ingevulde formulieren of formu-
lieren die na 1 april 2012 binnenko-
men, niet in behandeling nemen.

Verlengen of wijzigen toegangspas
Bent u in het bezit van een toegangs-
pas van vorig jaar en vraagt u nu een 
nieuw abonnement aan, dan verlen-
gen wij uw pasje. Naast het invullen/
opsturen van het formulier hoeft u 
niets meer te doen. Ook als u uw 
abonnementsvorm van vorig jaar wilt 
omzetten naar een ander abonne-
mentsoort, hoeft u naast het verzen-
den van het formulier niets te doen. 
Het abonnement zetten we om en 
wordt verlengd en u heeft met uw 
pasje weer toegang tot de zwemba-
den.

Nieuw abonnement
Schaft u nu een abonnement aan en 
bent u nog niet in het bezit van een 
pasje? Uw gegevens worden dan in 
ons systeem gezet en u kunt bij uw 
eerste bezoek aan uw basiszwembad 
bij de kassa een pasje laten maken, 
met daarop een pasfoto die wij van u 
maken. Bij een gezinsabonnement 
maken wij van elk gezinslid een foto. 

Nieuw pasje nodig?
Is uw oude pas aan vervanging toe 
dan kunt u na opening aan de kassa 
van het zwembad een nieuwe pas 
aanvragen.

Opgave en vooruitbetaling zwem-
lessen 
Voor het nemen van zwemles in één 
van de gemeentelijke baden is een 
zwemabonnement verplicht. De 
zwemles moet bij de opgave vooraf 
worden betaald. Alle baden bieden 
zwemlessen aan. Deskundige zwem-
onderwijzers leren de zwemvaardig-
heden aan jong en oud. Meerdere ke-
ren per week geven zij zwemlessen. 
Voor informatie over de zwemlessen 
kunt u contact opnemen met het per-
soneel van het desbetreffende zwem-
bad of kijk op www.bronckhorst.nl.

De opgave en betaling voor het Burg. 
Kruijffbad en het Elderink gaat op de-
zelfde wijze als bij de aanvraag van 
een zwemabonnement. Voor opgave 
van zwemles voor het Hessenbad en 
In de Dennen kijk op hun website.

Meer informatie 
over de ge-
meentelijke 
zwembaden 
vindt u op www.
bronckhorst.nl 
of scan de QR-
code.
Over het Hessenbad vindt u informa-
tie op www.hessenbad.nl en over In 
de Dennen op www.zwembad-inde-
dennen.nl.

Tarieven zwemabonnementen
  Normaal Voorverkoop
Volwassen dagkaart € 4,00
Jeugd dagkaart € 3,00
Avondzwemmen v.a. 18.00 uur € 2,50
Volwassen abonnement € 61,00 € 51,00
Jeugd abonnement € 42,00 € 36,00
Abonnement 65+ € 51,00 € 43,00
Gezinsabonnement € 139,00 € 118,00
Volwassen 10 badenkaart € 36,00
Jeugd 10 badenkaart € 27,00
Zwemleskaart (abonnement verplicht) € 65,00***

Volwassen: vanaf 18 jaar, Jeugd: 3 t/m 17 jaar, Kinderen t/m 2 jaar gratis toegang

*** Voor de zwemlessen in het Hessenbad en In de Dennen gelden andere ta-
rieven, kijk op www.hessenbad.nl of www.zwembad-indedennen.nl.

Afwijkende openingstijden
De gemeentelijke zwembaden zijn op Koninginnedag
30 april gesloten. Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag zijn 
de baden geopend als op zondag. Op zondag 10 juni is het 
Elderink de gehele dag gesloten i.v.m de triathlon. Voor
afwijkende openingstijden van het Hessenbad verwijzen 
wij u naar www.hessenbad.nl en voor In de Dennen naar 
www.zwembad-indedennen.nl.

Openingstijden recreatief zwemmen
Burg. Kruijffbad, Prins Bernhardlaan 3, Steenderen,
tel. (0575) 75 05 83
maandag gesloten m.u.v. 6 weken zomervakantie
 open van 13.00 - 20.00 u 
dinsdag 9.00 - 17.00 u en 19.00 - 20.30 u
woensdag 9.00 - 17.00 u
donderdag 9.00 - 17.00 u en 19.00 - 20.30 u
vrijdag 9.00 - 17.00 u en 19.00 - 20.30 u
zaterdag 10.00 - 17.00 u
zondag 10.00 - 17.00 u

Het Elderink, Elderinkweg 1, Hengelo (Gld),
tel. (0575) 75 05 81
maandag gesloten m.u.v. 6 weken zomervakantie
 open van 13.00 - 20.00 u
dinsdag 7.00 - 17.00 u en 18.30 - 20.00 u

woensdag 7.00 - 17.00 u en 18.30 - 20.00 u
donderdag 7.00 - 20.00 u
vrijdag 7.00 - 17.00 u en 18.30 - 20.00 u
zaterdag 10.00 - 17.00 u
zondag 10.00 - 17.00 u

Hessenbad, Monumentenweg 32, Hoog-Keppel,
tel. (0314) 38 13 46
maandag 7.00 - 9.00 u en 11.30 - 18.00 u
dinsdag 7.00 - 9.00 u en 11.30 - 21.00 u 
woensdag 7.00 - 9.00 u en 11.30 - 18.00 u
donderdag 7.00 - 9.00 u en 11.30 - 21.00 u 
vrijdag 7.00 - 9.00 u en 11.30 - 18.00 u
zaterdag 11.00 - 18.00 u
zondag 11.00 - 18.00 u

In de Dennen, Oude Zutphenseweg 7, Vorden,
tel. (0575) 55 12 03
maandag 13.00 - 20.00 u
dinsdag 7.00 - 20.00 u
woensdag 7.00 - 20.00 u
donderdag 7.00 - 20.00 u
vrijdag 7.00 - 20.00 u
zaterdag 12.00 - 17.00 u
zondag 12.00 - 17.00 u

Informatie openluchtbaden Bronckhorst 2012

De kosten voor de zwemabonnementen kunt u alleen via machtiging vol-

doen, deze worden dan vooraf door de gemeente geïnd.

Uw ‘basis’ zwembad is: 

c Het Elderink (Hengelo)

c Burg. Kruijffbad (Steenderen)

c Hessenbad (Hoog-Keppel)

Gewenst abonnement:

c Volwassen abonnement (vanaf 18 jaar) € 51,00

c Jeugd abonnement (3 t/m 17 jaar) € 36,00 

c 65+ abonnement € 43,00

c Gezinsabonnement (*) € 118,00

 (*) Inclusief partner en thuiswonende kinderen

Aanvrager (gezins)abonnement of houder individueel abonnement:

Achternaam ....................................................................  Voorletter ...........................................................................

Roepnaam .........................................................................  Geb. datum ........................................................................

Adres ......................................................................................  Postcode ..............................................................................

Woonplaats ......................................................................  Telefoon ...............................................................................

E-mailadres ....................................................................

Bij de aanvraag van een gezinsabonnement dienen ook de gegevens van 

de overige gezinsleden te worden ingevuld:

(Roep)naam partner ........................................................................  Geb. datum ...........................................

(Roep)naam kind 1 ............................................................................  Geb. datum ...........................................

(Roep)naam kind 2 ............................................................................  Geb. datum ...........................................

(Roep)naam kind 3 ............................................................................  Geb. datum ...........................................

(Roep)naam kind 4 ............................................................................  Geb. datum ...........................................

Hierbij machtig ik de gemeente Bronckhorst om éénmalig het zwemlesgeld 

af te schrijven van  Rekeningnummer ..................................................

Bedrag € ..............................................................................  Op naam van .................................................................

Datum.....................................................................................  Handtekening ..............................................................

Het bedrag wordt rond 15 april 2012 afgeschreven van uw rekening (er is 

geen recht van terugboeking). Let op! Een niet volledig ingevuld of niet on-

dertekend formulier kan niet in behandeling worden genomen! 

Stuurt u dit formulier vóór 1 april 2012 naar:

Gemeente Bronckhorst

Postbus 200

7255 ZJ  Hengelo (Gld)

U kunt het formulier ook scannen en mailen aan: info@bronckhorst.nl

Aanvraagformulier zwemabonnement 2012
(in de voorverkoop t/m 1 april 2012)

Om deel te kunnen nemen aan zwemlessen moet uw kind op 1 maart 2012 

minimaal 5 jaar zijn. Als een zwemlesgroep vol zit, komt uw kind op een 

wachtlijst. Nadat alle groepen zijn ingedeeld, krijgt uw kind een oproep.

De kosten (€ 65,00) voor de zwemlessen kunt u alleen via machtiging vol-

doen, deze worden dan vooraf door de gemeente geïnd. Bij de eerste les ont-

vangt u het pasje voor de zwemlessen. Voor de zwemles is een abonne-

ment verplicht!

Naam  zwembad:

c Het Elderink (Hengelo)

c Burg. Kruijffbad (Steenderen)

Aanvrager (gezins)abonnement of houder individueel abonnement:

Achternaam ....................................................................  Voorletter ...........................................................................

Roepnaam .........................................................................  Geb. datum ........................................................................

Adres ......................................................................................  Postcode ..............................................................................

Woonplaats ......................................................................  Telefoon ...............................................................................

Gewenste zwemles In welke zwembaden mogelijk?

c Diploma A Beide baden

c Diploma B Beide baden

c Diploma C Beide baden

c Zwemvaardigheid Burg. Kruiffbad (Steenderen)

c Survival Het Elderink  (Hengelo)

c Snorkelen Het Elderink  (Hengelo)

c AquaKidsFun (8 t/m 14 jaar) Het Elderink  (Hengelo)

Hierbij machtig ik de gemeente Bronckhorst om éénmalig het zwemlesgeld 

af te schrijven van  Rekeningnummer ..................................................

Bedrag € ..............................................................................  Op naam van .................................................................

Datum.....................................................................................  Handtekening ..............................................................

Het bedrag wordt rond 15 april 2012 afgeschreven van uw rekening (er is 

geen recht van terugboeking). Let op! Een niet volledig ingevuld of niet on-

dertekend formulier kan niet in behandeling worden genomen! 

Stuurt u dit formulier vóór 1 april 2012 naar:

Gemeente Bronckhorst

Postbus 200

7255 ZJ  Hengelo (Gld)

U kunt het formulier ook scannen en mailen aan: info@bronckhorst.nl

Aanvraagformulier zwemlessen jeugd 2012



Op 27 februari a.s. vond de Kick-Off 
plaats van het project ´Mijn idee, een 
goed idee?!´, dat van start gaat in de 
gemeenten Berkelland, Bronckhorst 
en Lochem. Dit project biedt starten-
de en bestaande ondernemers in re-
creatie en toerisme ondersteuning bij 
het omzetten van hun idee naar een 
ondernemingsplan. De wethouders 
toerisme en recreatie van de drie ge-
meenten sneden gezamenlijk een 
taart aan als officiële start van het 
project.

Workshops en kennisbijeenkom-
sten
Het traject voor deelnemers bestaat 
uit workshops voor het schrijven van 
een ondernemingsplan. Daarnaast 
worden kennisbijeenkomsten aange-
boden op het gebied van bijvoorbeeld 
marketing en promotie, regelgeving, 
financiën of veiligheid. Het project 
gaat van start met een gratis infor-
matieavond voor geïnteresseerden. 
Deze is op 28 maart a.s. om 19.30 uur 
in Hampshire Hotel Bon’Aparte, Lo-
chemseweg 37 in Barchem.

Knowhow
Uniek aan het project is dat nauw met 
de gemeenten wordt samengewerkt. 
Deelnemers zien dus direct de haal-
baarheid van hun idee. Eventuele 
problemen worden op die manier 
vroegtijdig voorkomen. Voor de spe-
cifieke kennis en deskundigheid is 
ook gezorgd door de projectpartners. 
NORT Gelderland biedt toeristische 

knowhow voor de ondernemer, het 
Achterhoeks Bureau voor Toerisme 
weet alles van marketing en promotie 
en de Kamer van Koophandel is des-
kundig op gebied van financiën, ver-
zekeren en regelgeving.

Goede ervaringen
Er zijn goede ervaringen met dit pro-
ject opgedaan in diverse andere Gel-
derse gemeenten, waar zo´n 7 (aspi-
rant-)starters per gemeente deelna-
men en tweederde van de plannen 
ook daadwerkelijk is uitgevoerd. De 

financiering van het project komt 
vooral van de gemeenten, NORT Gel-
derland en de Kamer van Koophandel 
Centraal Gelderland.

Meer informatie en aanmelden
Deelnemers betalen een bijdrage van 
99 euro voor vijf workshops, een aan-
tal kennisbijeenkomsten en persoon-
lijke advisering (de normale prijs is 
1.000 euro). De ondersteuning duurt 
ongeveer vijf maanden. Wilt u meer 
informatie of wilt u zich aanmelden 
voor de informatieavond op 28 maart, 
dan kunt u terecht op www.mijnidee-
goedidee.nl of bij: 

Gelderland, Mira Nouwt, tel. (026) 
35 38 941 of e-mail mira.nouwt@
kvk.nl

Eenennaam, tel. (06) 39 57 30 31 of 
e-mail f.vaneenennaam@nortgel-
derland.nl

‘Mijn idee, een goed idee?!’
Ondersteuning voor starterde ondernemers in recreatie- en 

toerismebranche

Vorige week besloten b en w de ge-
meenteraad voor te stellen de inza-
meling van huishoudelijk afval per 1 
januari 2013 aan te passen. Op dit 
moment wordt in onze gemeente vol-
gens het volumesysteem ingeza-
meld, waarbij inwoners betalen voor 
de grootte van de containers die ze 
hebben. Het plan is om het volume/
frequentiesysteem in te voeren, 
waarbij inwoners betalen voor het 
aantal keren dat zij een container 
aan de weg zetten. Daarnaast stellen 
b en w voor om de inzameling van 
kunststof verpakkingen nog meer te 
vergemakkelijken. Inwoners kunnen 
dit straks middels een extra minicon-
tainer ook aan huis op laten halen. 
Wethouder milieu Arno Spekschoor: 
“Hiermee willen we inwoners stimu-
leren hun afval nog beter te scheiden 
en bewuster in te kopen. Wie zijn 
container daardoor minder vaak aan 
de weg hoeft te zetten, is goedkoper 
uit dan nu.”  

Gemeenteraad beslist
De raad beslist in maart over het 
plan. Als de gemeenteraad instemt 
met de aanpassing en besluit het vo-
lume/frequentiesysteem in te voe-
ren, vindt in samenwerking met af-

valinzamelaar Berkel Milieu vooraf-
gaand (dus in 2012) een uitgebreide 
informatiecampagne richting inwo-
ners plaats. Samen met Berkel Mi-
lieu werkt de gemeente hard aan het 
terugbrengen van de afvalstromen. 
Het doel is de hoeveelheid restafval 
(het afval in de grijze container) in 
2030 terug te hebben gebracht naar 
10 kg per inwoner per jaar. Het uit-
breiden van het volumesysteem met 
frequentie is hiertoe weer een be-
langrijke stap. Wel moeten onder 
meer de mogelijkheden om afval ge-
scheiden aan te bieden natuurlijk zo 
optimaal en eenvoudig mogelijk zijn. 
Bijvoorbeeld de milieuparkjes spelen 
hierin een grote rol en moeten op en-
kele plekken in de gemeente nog 
aangepast worden. Zo wordt een

milieuparkje bij de C1000 in Vorden 
verplaatst naar de parkeervoorzie-
ning aan De Bleek en worden de bo-
vengrondse containers in de ge-
meente zoveel mogelijk vervangen 
door ondergrondse containers. Om-
liggende gemeenten waar Berkel Mi-
lieu ook inzamelt, zoals Brummen en 
Zutphen, hebben sinds zij het volu-
me/frequentiesysteem hanteren ge-
middeld 24% minder restafval. Hun 
inwoners gingen ook (nog) beter 
scheiden en het zwerfvuil nam niet 
toe. De invoeringskosten schrijven 
we in 10 jaar af voor ca. 101.000 euro 
per jaar. De eenmalige kosten zijn ca. 
97.000 euro. De verwachting is dat 
we na de invoering jaarlijks ruim 
230.000 euro kunnen besparen op de 
verwerkingskosten van het afval.

B en w willen afvalinzameling per 2013 
aanpassen
Inwoners betalen voor aantal keren dat ze container aan weg zetten

De gemeente wil de komende maan-
den met Klaassen Vastgoedontwikke-
ling uit Arnhem de plannen voor de 
locatie oude gemeentehuis e.o. in 
Hengelo verder uitwerken. Deze par-
tij biedt de beste prijs-kwaliteitver-
houding. De verwachting is dat het 
plan voor de zomer is uitgewerkt en 

gepresenteerd kan worden. Tot die 
periode werken de betrokkenen aan 
het opstellen van een ontwikkelings-
overeenkomst voor de locatie. Pro-
jectwethouder Dorien Mulderije: “We 
zijn blij dat we hiermee invulling kun-
nen geven aan de uitvoering van het 
masterplan voor het centrum van 

Hengelo en het door de gemeente-
raad vastgestelde ontwikkelingsplan 
voor deze locatie.”
De locatie moet een centrale functie 
krijgen in het centrum van Hengelo. 
Naast een plek voor de Albert Heijn 
supermarkt is er ruimte voor een 
concentratie van winkels. Een moge-

lijkheid voor horeca zoals door 
Dorpsbelang Hengelo gewenst, is op-
genomen in het plan. Voldoende par-
keerruimte is aan de voor- en achter-
zijde van het terrein mogelijk. Boven 
de winkelruimte komen levensloop-
bestendige woningen die ProWonen 
verhuurt.

Gemeente selecteert Klaassen Vastgoedontwikkeling als marktpartij voor 

gebiedsontwikkeling Hengelo centrum

Na twee spannende voorrondes ma-
ken jongeren van Bronckhorster ba-
sisscholen zich op voor de finale van 
het jongerendebattoernooi, op
9 maart a.s. in de raadzaal van het 
gemeentehuis.

Aan de voorrondes deden in totaal 
14 teams van 11 scholen mee, waar-
bij steeds twee groepen (4 scholen 
tegen 4 scholen) tegen elkaar stre-
den. Vlak voor aanvang van het toer-
nooi kregen de groepen te horen of 
ze voor of tegen een stelling moeten 
debatteren. Om de beurt kregen de 
strijdende groepen dan de gelegen-
heid om met argumenten de jury te 
overtuigen. Van elke voorronde is 
één groep doorgegaan naar de finale 
op 9 maart a.s.

De finale
Tijdens de finale geldt hetzelfde con-
cept als tijdens de voorrondes. De 
groepen worden over twee vakken 
verdeeld. Het ene vak is pro en het 
andere vak is contra. Het vak dat bij 
de eerste stelling voorstander is, is 
bij de tweede stelling tegenstander 
en vervolgens bij de derde stelling 
weer voorstander. Elke groep krijgt 

volop gelegenheid om het woord te 
voeren. Het vak dat uiteindelijk als 
winnaar van de finale uit de bus 
komt, mag meedoen aan het landelij-
ke basisschooldebattoernooi van het 
Nederlands Debat Instituut op 21 
april 2012. De gemeente stelt hier-
voor een bus ter beschikking waar 
de deelnemers met enkele begelei-
ders naar toe mogen.

De jury
De jury bestaat op 9 maart uit oud-
wethouder Ab Boers, wethouder Jo-
sephine Steffens en Rogier Elshout 
van het Nederlands Debat Instituut. 

Debat live te volgen
Het debat is live te volgen via www.
bronckhorst.nl en daarna ook terug 
te zien via www.ideaal.org.

Finale jongerendebattoernooi op 9 maart

Om u te bedanken voor het scheiden 
-

te en Berkel Milieu binnenkort weer 
een speciale Compostdag. Dit jaar 
vindt de dag plaats op zaterdag 24 
maart. Op de Compostdag kunt u op 
één van de locaties in onze gemeente 

compost gratis ophalen. De actie 
vindt plaats van 10.00 tot 14.00 uur 
en vertoon van uw afvalpas is ver-
plicht! Meer informatie over de Com-
postdag, zoals de afhaallocaties, 
leest u binnenkort  op www.berkelmi-
lieu.nl en www.afvalvrij.nl.

Reserveer alvast in uw agenda!

Gratis compost ophalen op 24 maart a.s.

Wethouder Dorien Mulderije is ver-
antwoordelijk voor economische za-
ken, plattelandsontwikkeling en re-
creatie en toerisme. Heeft u een 
vraag aan de wethouder over iets wat 
speelt in de gemeente en onder haar 
verantwoordelijkheid valt? Bijvoor-
beeld over hoe de gemeente omgaat 
met veranderingen op het platteland, 
hoe we recreatie en toerisme, werk-
gelegenheid stimuleren, de verschil-
lende centrumplannen en proberen 
glasvezel voor alle Bronckhorsters 
mogelijk te maken? Dit kan door een 
afspraak met haar te maken, maar 
het kan ook op een modernere ma-
nier: via het twitterspreekuur! Iedere 
dinsdag (tussen de middag) houden, 
om de beurt, de burgemeester en de 
wethouders een twitterspreekuur om 
vragen te beantwoorden die over hun 
vakgebied gaan. We kondigen dit 
steeds aan via onze twitteraccount 
(@gem_bronckhorst), www.bronck-

horst.nl en zo nu 
en dan de ge-
meentepagina’s 
in Contact. Nog 
een reden om 
ons te volgen via 
twitter! Het 
eerstvolgende 
spreekuur is met 
wethouder Mulderije op dinsdag 13 
maart a.s. tussen 12.30 en 13.00 uur. 
U kunt haar een vraag stellen door de 
hashtag #vraagbronckhorst te ge-
bruiken. We gaan dan graag met u in 
twittergesprek!

Twitter met ons tijdens het
twitterspreekuur iedere dinsdag 

tussen 12.30 en 13.00 uur via 
#vraagbronckhorst!

Twitterspreekuur met b en w
Stel b en w vragen via twitter iedere 

dinsdag tussen 12.30 en 13.00 uur!



Openbare bekendmakingen

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

Verslag raadsvergadering 
1 maart jl.
Op 1 maart vergaderde de gemeen-
teraad. De vergadering werd bijge-
woond door toeschouwers op de pu-
blieke tribune, waaronder tegen-
standers van de bomenkap in Vor-
den. Tijdens het vragenkwartier 
vroegen de fracties van D66 en PvdA 
wethouder Mulderije naar de uit-
komst van het gesprek met een 
groep inwoners die tegen het kappen 
van de bomen zijn. De wethouder gaf 
aan dat het een constructief gesprek 
was, waarbij ze het proces nogmaals 
toelichtte en toezegde te wachten 
met kappen tot het advies van de 
commissie bezwaarschriften binnen 
is. Vervolgens werd mevrouw J.G. 
Meulenveld-Langenbarg uit Steen-
deren benoemd als commissielid, 
nietzijnde raadslid van de VVD, de 
heer P.M. Moerdijk uit Hoog-Keppel 
werd benoemd als commissielid, 
nietzijnde raadslid van D66.

Verder is o.a. gesproken over:

2012
 In verband met de aanscherping 

van de Wwb per 1 januari, wordt 
voorgesteld de Maatregelenver-
ordening Wet werk en bijstand ge-
meente Bronckhorst 2009 en de 
Maatregelenverordening IOAW en 
IOAZ in te trekken en de 
Maatregelenverordening Wwb, 
Ioaw, Ioaz en Bbz vast te stellen. 
De aanpassing kan gevolgen 
hebben voor inwoners met een uit-
kering. Een amendement van 
Groenlinks, PvdA en GBB over aan-
passing van de regels bij het niet 
nakomen van de verplichtingen 
door belanghebbenden, haalde het 
niet. CDA, VVD en D66 stemden 
met bovenstaande verordening in. 
Vervolgens werden de nieuwe Re-
integratieverordening, de 
Toeslagen- en verlagingsverorde-
ning Wet werk en bijstand en de 
Verordening maatschappelijke 
participatie Wet werk en bijstand 
met algemene stemmen aanvaard

 De raad stemde met algemene 
stemmen in met de voordracht

 Met het leerplichtverslag wordt de 
gemeenteraad jaarlijks op de 
hoogte gesteld van de uitvoering 
van de Leerplichtwet. De raad 
stemde met de leerplichtverslagen 
2009-2010 en 2010-2011 in, met 
uitzondering van D66 

 Met deze motie ondersteunt de 
raad de landelijke petitie aan de 
minister voor Immigratie & Asiel 
voor het kinderpardon. Met 13 
stemmen voor (CDA 3, VVD 1, 
PvdA, GroenLinks, D66 en GBB) 
werd de motie aangenomen

maart 2012 
Op 14 maart a.s. zijn verschillende 
Rondetafelgesprekken. Deze zijn 
openbaar en kunt u bijwonen. Op de 
agenda staan de volgende onderwer-
pen:   

 De raad wordt gevraagd kennis te 
nemen van de startnotitie kind-
voorziening Bronckhorst-West, 
waarin de stichtingen Pro8, scho-
lengroep Gelderveste (in totaal 5 
scholen vertegenwoordigend) en 
de gemeente het plan schetsen 
voor één sterke school in het 
gebied Steenderen e.o. die de con-
tinuïteit van het lokale onderwijs 
kan waarborgen. Zij zien hierin ook 
kansen voor aanvullende kind-
voorzieningen. De prognose is dat 
het aantal leerlingen in dit deel van 
de gemeente van de 356 leerlingen 
nu, terugloopt naar 242 leerlingen 
in 2017. De kwaliteit van het on-
derwijs is leidend voor het plan.

2011
 Van de afhandeling van klachten 

over bejegening door ambtenaren 
wordt jaarlijks een rapportage ge-
maakt, waarvan de raad kennis-
neemt. In totaal werden in 2011 26 
klachten in behandeling genomen 
en volgens procedure afgehan-
deld.

Verder worden de raadsfracties hier 
geïnformeerd over:

Het rijk draagt een aantal taken (zo-
als jeugdzorg, Awbz/Wmo en Wet 
werken naar vermogen) over naar 
gemeenten. Gekeken wordt naar sa-
menwerking met andere gemeenten 
om de taken zo efficiënt mogelijk te 
regelen.

 De wijziging betreft de vergroting 
van de buitenopslagcapaciteit en 
het realiseren van akoestische 
voorzieningen bij Enzerink B.V. 
binnen de bestaande bestemming. 

 De raad wordt gevraagd dit be-
stemmingsplan ongewijzigd vast 
te stellen

 De wijziging betreft vergroting van 
een agrarisch perceel. B en w 
vragen de raad het bestemmings-
plan gewijzigd vast te stellen

 Als onderdeel van het traject actu-
alisering bestemmingsplannen is 
het bestemmingsplan ‘Vorden 
Dorp’ gereed om door de raad te 
worden vastgesteld

 B en w vragen de raad per 2013 
het huidige afvalinzamelingsy-
steem aan te passen van volume 
naar volume/frequentie en de in-
zameling van kunststof verpakkin-
gen nog meer te vergemakkelijken 
door huishoudens hiervoor een 
container aan te bieden. Doel van 
de wijzigingen is inwoners te sti-
muleren hun afval nog beter te 
scheiden, wat goed is voor het 
milieu en uw portemonnee. Voor 
meer informatie zie het artikel 
elders op deze gemeentepagina’s.  

Verder worden de raadsfracties hier 
geïnformeerd over:

U neemt als inspreker gedurende de 

behandeling van het agendapunt 
plaats aan tafel bij de raads- en com-
missieleden. De voorzitter laat u als 
eerste aan het woord, zodat u uw 
mening naar voren kunt brengen. 
Vervolgens kunnen de leden vragen 
aan u stellen. Aansluitend bevragen 
de raads- en commissieleden het 
verantwoordelijke collegelid en el-
kaar. Als inspreker krijgt u (kort) het 
laatste woord. Van alle fracties zijn 
raadsleden aanwezig die u graag te 
woord staan. Ook na de Rondetafel-
gesprekken is er gelegenheid om 
met raadsleden te spreken. Kortom 
een goede gelegenheid om informeel 
in contact te komen met gemeente-
bestuurders. 

Wilt u inspreken, dan kunt u zich 
hiervoor 48 uur voorafgaand aan de 
vergadering aanmelden bij de griffie 
van de gemeente, via tel. (0575) 75 
02 50 of e-mail: griffie@bronckhorst.
nl. Bepaalde onderwerpen zijn uitge-
zonderd van inspraak, hierover ver-
telt de griffie u graag meer.

De raadscommissies Beleidsontwik-
keling en Evaluatie en controle ver-
gaderen op 15 maart in de raadzaal 
van het gemeentehuis. Hieronder 
vindt u de agenda van de
gecombineerde vergadering. Deze 
vergadering is ook openbaar. U bent 
dus van harte welkom om de bijeen-
komst bij te wonen.

 De raad wordt gevraagd akkoord 
te gaan met een eenmalige bijdra-
ge van € 49.680,- voor stichting 
Kulturhus Vorden voor de nieuw/
verbouw van het Kulturhus Vor-
den. Voorwaarde is wel dat de pro-
vincie het project mee subsidieert 
en er geen beroep wordt gedaan 
op een gemeentelijke exploitatie-
bijdrage.

 Door de afstandseis tussen een 
antennedrager en woningen terug 
te brengen naar 100 m kunnen 
meer masten worden geplaatst en 
operators hun netwerken beter 
aan de maatschappelijke ontwik-
kelingen en vraag aanpassen. B en 
w vragen de raad in te stemmen 
met de nieuwe afstandseis 

 In principe zijn er kansen voor uit-
breiding van het bedrijfsterrein 
van FrieslandCampina, maar dan 
moet wel het planologisch kader 
worden aangepast. De raad wordt 
gevraagd hiermee in te stemmen.

 In 2006 is het Klaas Jan Huntelaar 
Cruyff Court aangelegd in Humme-
lo. Dit veld wordt veel gebruikt 
door jongeren. Sinds 2007 ontvan-
gen wij echter structureel klachten 
van de omwonenden, omdat zij ex-
treme overlast ervaren van het 
veld. B en w zien ontmanteling en 
verplaatsing als enige mogelijk-
heid voor het wegnemen van de 
overlast. Voor de ontmanteling is € 
20.000,- nodig, te dekken uit de al-
gemene reserve van de gemeente. 
Verplaatsing nabij basisschool De 
Woordhof is een optie, maar daar 
is € 80.000,- mee gemoeid. Nut en 
noodzaak van deze investering 
weegt de raad af in een breder ka-
der (perspectiefnota 2013-2016 in 
mei/juni) en komt nu niet aan de 
orde. De raad wordt nu gevraagd 
in te stemmen met de ontmante-
ling van het Cruyff Court en hier-
voor een krediet beschikbaar te 
stellen van € 20.000,-

gaderingen
Tijdens commissievergaderingen 
kunt u alleen inspreken over onder-
werpen die niet op de agenda staan. 
Wilt u inspreken, dan kunt u zich 
hiervoor 48 uur voorafgaand aan de 
vergadering aanmelden bij de griffie 
van de gemeente, via tel. (0575) 75 
02 50 of e-mail: griffie@bronckhorst.
nl. De maximale spreektijd is vijf mi-
nuten. 

In de Rondetafelgesprekken en de 
commissievergadering worden nog 
geen besluiten genomen. Dat ge-
beurt de vierde donderdag van de 
maand in de raadsvergadering.

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de agenda staan ver-
wijzen wij u naar www.bronckhorst.
nl. De eerstvolgende raadsvergade-
ring is op 29 maart a.s.

open dag van de Hamove, Hamove Toering

i.v.m. Koen Kampioen, 1 april t/m 31 augustus 2012, Dorpsbelang Hengelo

 20 t/m 22 september 2012, vereniging Volksfeest Linde

 4 november en 16 december 2012 van 10.00 tot 16.00 uur, Ronny Leunk Marktkraamverhuur
-

ner in de periode1 t/m 31 maart 2012, mevr. S. van de Beeten

Smedekinck.

Smedekinck.

Aanvragen

-
um Smedekinck.

toneelvereniging Wees een Zegen

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

Verzonden op 24 februari 2012:

snoep en patat, wekelijks op zondagen van 19.00 tot 20.00 uur, E. Oost.
 (op zondagen mag tot uiterlijk 19.00 uur een standplaats worden ingenomen)

Hiervoor geldt de bezwaarprocedure zoals genoemd onder Verleende vergunningen.

Omgevingsvergunningen 
Ontvangen op 15 februari  2012: 

Ontvangen op 22 februari 2012: 

Ontvangen op 23 februari 2012: 

Uit de raad



Openbare bekendmakingen - vervolg

Ontvangen op 24 februari 2012: 

Ontvangen op 25 februari 2012: 

Ontvangen op 29 februari 2012: 

Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 21 februari 2012:

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Gemeentewet (art. 6), straatnaamgeving 

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Verleende vergunningen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied; Zaarbelinkdijk 4 
Keijenborg’

→ →

Bestemmingsplannen

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)

Wet milieubeheer

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

DE GREEF

DIENSTVERLENING VOOR:

OP HET GEBIED VAN:

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

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

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.



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

Gotink Installatie

Molenenk 6

7255 AX Hengelo (Gld.)

T 0575 - 46 52 58

F 0575 - 46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl

INSTALLATIE BADKAMERS TEGELS NATUURSTEEN SAUNA’S

GENIET VAN UW NIEUWE BADKAMER

WWW.GOTINKINSTALLATIE.NL

€ 8400,-

 

Nu een complete badkamer
 incl- montage en tegelwerk

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

Steenderenseweg 11
Hengelo Gld
(0575) 46 21 39
www.goossensatomica.nl

TUINMEUBELEN  TUINVERLICHTING  TUINACCESSSOIRES  WERK- EN VRIJETIJDSKLEDING  AANLEG SPROEI-INSTALLATIES  CADEAU-ARTIKELEN

MAAK KENNIS MET ONZE NIEUWE COLLECTIE

dinsdag 6 t/m zondag 11 maart

Actieweek
boordevol voordeel!

Aluminium
tuinset Jersey
Incl. polywood
tafel.
Nu van
958,80 voor699,-

Olympos Loungeset 
2 lounge chairs, 2-zits bank, cofee tafel.
Kleur: lichtgrijs en bruin.

899,-

149,95
Picknick-tafel
Oslo
177 cm lang
Nu slechts

25 maart

KOOP-
ZONDAG

De Molenkolk

Gerrit Jolink
Hoge Wesselink 10, 7221 CJ Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 13 68 85 13

de.molenkolk@planet.nl
www.demolenkolk.nl

Open Huis
Vrijdag 23 maart
16.00 tot 21.00 uur

... als het méér moet hebben!
meubelen

parket
tapijten

laminaat
slaapsystemen

gordijnen
zonwering

projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

Praktijk voor:

Jansen van den Berg BV

Op maandag, dinsdag en woensdagavond is de 
praktijk geopend en telefonisch bereikbaar!
Elke maandagavond van 18.00 – 19.00 uur: 
Gratis inloopspreekuur. 

 www.jansenvdberg.nl

 

www.weevers.nl

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

Denken aan Weevers Grafi media is dan een goede gedachte.  

Ga via ons de verbinding aan met de rest van de wereld: 

Internetdiensten, websites, webshops en goed advies.

ontwerp internet uitgaven digitaal drukken offsetdrukken sign afterpress

www.oortechnischlabverhoef.nl

heeft verbinding
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Het landgoed Hackfort is een klein-
schalig, oud agrarisch landschap 
rondom het gelijknamige kasteel. Het 
kasteel zelf ligt in een parkbos met 
beek en achter het koetshuis ligt een 
moestuin: ‘de Hof van Hackfort’. De 
oorspronkelijke padenstructuur met 
oude sierelementen en kleurrijke ta-
pijten van stinzeplanten is in oude 
luister hersteld. De stinzeplanten zijn 
vooral knol- en bolplanten, die bij wat 
warme dagen ineens in bloei schieten. 
Onder de nog kale bomen ziet men 
geel, wit, blauw, paars en roze opdui-

ken in parken en tuinen ‘van stand’.
Van oorsprong groeiden ze ergens ver
weg in het wild, maar men kan ze 
volop zien bij buitenplaatsen aan de
Vecht, in de binnenduinrand, bij Gro-
ninger borgen, Friese stinsen, Drentse
havezaten, nog wat kasteeltuinen, ou-
de stadparken en pastorietuinen. Wat
in de middeleeuwen in Zuid-Europa of
in het Midden-Oosten stond te bloeien,
heeft nu vaste voet in Nederland. Ze
zijn in de loop der eeuwen hier naar
toe gehaald om tuinen en parken
rond de voorname huizen en buiten-
plaatsen op te fleuren. De tuinen van
kasteel Hackfort worden nu gekleurd
door de bloemen van de stinzeplanten
de boodschappers van de lente. Tijdens
de wandeling kan men volop genieten
van de tuinen en mooie historische
omgeving van kasteel Hackfort. De
wandeling is gratis, maar een financi-
ele bijdrage is altijd welkom.

IVN Noord – Midden Achterhoek
Wandeling bij Kasteel Hackfort
Vorden - IVN Noord – Midden 
Achterhoek houdt zondag 11 
maart een wandeling vanaf de 
parkeerplaats Hof van Hackfort 
aan de Baakseweg nabij Kasteel 
Hackfort in Vorden. Het thema 
van de wandeling die om 14.00 
uur begint is Stinzeplanten.

Deze mensen, die allerlei korte well-
ness behandelingen geven, komen op 
locatie om kleinere of grotere groe-
pen een ontspannen avond te bezor-
gen. In overleg wordt een avond op 
maat samen gesteld.
De keuze mogelijkheden uit de be-
handelingen zijn velerlei, zoals aloë 
vera gezichtsmaskers, manicuren, 
handpakkingen, iriscopie, nek-schou-
dermassage, hand-armmassage, pola-
riteitsmassage, voetrefex, reiki, quan-
tum touch, Bachbloesem, stoelmas-
sage, tenen lezen, Chakra healing, 
iriscopie enz.

Voor meer informatie zie website
www.jannienijkamp.myflpbiz.com
Ook organiseert de groep open avon-
den. Zo kunt u kennis maken met
verschillende wellness mogelijkhe-
den en aan de lijve ervaren wat deze
weldadige ontspannende behandelin-
gen voor u kunnen betekenen.
Op woensdagavond 21 maart en 18
april organiseren we een open well-
ness avond in het gebouw ‘Triangel’
aan de Kerkhofweg 11 te Warnsveld.
Opgave vooraf bij Jannie Nijkamp
(0575-521316) is wel nodig, want vol
is vol.

Wellness-avonden op maat

Warnsveld - Op de foto een deel van het Aloë vera Wellness team. Deze
enthousiaste groep mensen organiseren Wellnessavonden op maat
voor groepen die een leuke en ontspannen avond willen hebben.

Boerderij Nijenhuis in Vorden is een 
modern melkveebedrijf met mooie 
nieuwe stallen en een oude karakte-
ristieke boerderij. Dit erf is een goed 
voorbeeld van een modern agrarisch 
bedrijf in een waardevol landgoede-
rengebied van het Geldersch Land-

schap, dat bijdraagt aan de ruimte-
lijke kwaliteit van zijn omgeving.
Stichting Landschapsbeheer Gelder-
land draagt zorg voor een passend be-
plantingsontwerp. Kwaliteit van het
landschap wordt mede bepaald door
de bewoners. Het project Streekeigen-
Eigentijds erf beoogt de kwaliteit van
streekeigen (boeren)erven te verster-
ken door kennis van streekeigen er-
ven te verbinden met de eigentijdse
wensen en kennis van bewoners. 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Gel-
derland neemt elk jaar, in samenwer-
king met een Gelderse organisatie, 
het initiatief tot een project op één
van de werkterreinen van het fonds.
Uitgangspunt is amateurs in contact
te brengen met professionals om hun
passie en talent te laten beleven en
ontwikkelen. Voor 2011 is gekozen
voor het initiatief een website te la-
ten ontwikkelen die mensen kunnen
raadplegen als zij de kwaliteit van 
hun boerenerf en het Gelderse land-
schap willen verbeteren. De website
wordt per 1 juni 2012 operationeel.

Streekeigen en eigentijdserf
Bomen planten in Vorden
Vorden - Donderdag 8 maart 
(12.00 uur) planten burgemeester 
Henk Aalderink van de gemeen-
te Bronckhorst, Peter van den 
Tweel van Geldersch Landschap, 
Arjan Vriend van Stichting Land-
schapsbeheer Gelderland, Pierre 
Cuypers van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds Gelderland en Ja-
nos Boros van Gelders Genoot-
schap nieuwe fruitbomen op het 
erf van boerderij Nijenhuis aan 
de Lieferinkweg 2 in Vorden. De-
ze boerderij krijgt met de nieuwe 
beplanting een meer streekeigen 
karakter. De actie is onderdeel 
van het project Streekeigen-Ei-
gentijds erf dat geleid wordt door 
de erven-consulent van Gelders 
genootschap.

VRIJWILLIGERSWERK Voor ieder-
een die vrijwilligerswerk wil doen, 
is er wel een klus te vinden op de 
Bult. Het kan gaan om (eenmalig) 
een paar uur per week/maand of om 
meerdere uren/dagen. Men kan den-
ken aan het onderhoud van de (bloe-
men- en/of groente) tuin, snoeiwerk, 
schilderwerk, onderhoud, timme-
ren, ict werkzaamheden, onderhoud 
website, administratief werk, onge-
diertebestrijding, gastvrouw/-heer, 
dierenverzorging, elektricien, trek-
kerwerkzaamheden, begeleiding 
deelnemers en sinds augustus de 
plattelandswinkel. 

In het kader van NLDOET biedt zorg- 
en recreatieboerderij de Bult in het 
kader van NL DOET acht uiteenlo-
pende klussen aan. 

KLUS 1: HANDKAR MAKEN 
VOOR VERKOOP PRODUCTEN 
Hoewel bij de verbouwing een plat-
telandswinkel is gerealiseerd, willen 
de Bult daarvoor de aandacht trek-
ken met een mooie handkar met 
daarop een selectie van producten 
die in de winkel worden verkocht. 
Er zal een afdak op moeten zitten 
om de ergste regen tegen te houden, 
maar ook om de zon te weren. Cre-
atieve ideeën zijn welkom. Indien 
mogelijk gaat dit onder begeleiding 
van een timmerman. 

KLUS 2: AFRASTERING MAKEN/
HEKWERK MAKEN 
Bij de dierenverblijven wordt bij het 
buitenverblijf het oude hekwerk 
van betonijzer met roest vervangen 
door een nieuwe afrastering, zodat 
het voor mens en dier veilig toeven 
en werken is. Voor de weilanden 
moeten houten hekken worden ge-
maakt. 

KLUS 3: ZADELKAMER 
SCHILDEREN 
De zadelkamer ziet er mooi uit met 
alles wat er in hangt, maar de muur 
kan wel een lik verf gebruiken. 

Mocht men niet van verven houden, 
maar wel graag in de zadelkamer 
bezig zijn, dan is het mogelijk de za-
dels en hoofdstellen en al het andere 
aanwezige leer in te vetten. 

KLUS 4: VOGELVERSCHRIKKER 
MAKEN 
De plattelandswinkel wordt dage-
lijks, behalve de zondag, geopend. 
Daarvoor worden twee borden aan 
de doorgaande weg gezet. Aan dit 
bord worden twee vogelverschrik-
kers gemaakt, zodat het bord goed 
opvalt. Indien er nog tijd over is, 
worden vogelverschrikkers gemaakt 
voor in de tuin of om in de platte-
landswinkel te verkopen. 

KLUS 5: AANSMEREN MUREN 
BIJKEUKEN 
In de bijkeuken moeten muren aan-
gesmeerd worden om er vervolgens 
tegels te kunnen hangen om te vol-
doen aan de haccp regels. Een han-
dige tegelzetter, voeger, metselaar of 
iemand met twee rechterhanden is 
van harte welkom. 

KLUS 6: BLOEMEN- EN 
GROENTETUIN ONDERHOUDEN 
In het voorjaar is er van allerlei on-
derhoud aan de tuin te doen. De 
beekloop moet onder andere weer 
in orde worden gemaakt. Er moeten 
struiken worden verzet, de gazon-
rand moet worden gestoken en on-
kruid gewied. Lekker wroeten met 
de handen in de grond. 
De groentetuin kan ook een opknap-
beurt gebruiken, alhoewel daar niet 
veel onkruid meer valt te wieden. 

KLUS 7: CREATIEF BEZIG ZIJN 
Van allerlei zelfgemaakte produc-
ten worden in de plattelandswinkel 
verkocht, maar ook cadeaupakket-
ten. Met enkele deelnemers samen 
gaan de medewerkers aan de slag 
om het assortiment uit te breiden of 
aan te vullen. Zelf leuke ideeën? Die 
zijn ook van harte welkom. Laat wel 
even weten welke materialen nodig 

zijn. Wie graag een sjaal breit en 
meekomt voor de gezelligheid? Ook 
dat kan. Er zijn vast deelnemers die 
meedoen. 

KLUS 8: HAND/-WEGWIJZERS 
VOOR OP HET ERF 
Er is een handwijzer gemaakt aan 
het begin van het erf om de weg 
op het erf te vinden. Er komen nog 
twee handwijzers bij. De handwij-
zers zijn gemaakt volgens oud mo-
del. Met name de letters moeten 
er nog op worden geschilderd. Dit 
is een nauwkeurig, maar zeer leuk 
werkje. Wie is degene die een ander 
(weg)wijs maakt? 
Kijk voor klussen elders op 
www.nldoet.nl. 

ZORG- EN RECREATIE-
BOERDERIJ DE BULT 
Zorg- en recreatieboerderij de Bult 
bevindt zich aan de Beekstraat 13 in 
Toldijk, gemeente Bronckhorst. Hoe-
wel er geen koeien meer worden ge-
molken, zijn er nog van allerlei die-
ren en wordt het land bewerkt. Rond 
het erf is een grote bloementuin en 
er is een groentetuin. Sinds augustus 
2011 is er een plattelandswinkel. 

Bij de recreatieboerderij kan men 
terecht op de svr-camping, kamer 
B&B, appartement, bedstee en is het 
mogelijk voor (verblijfs)gasten acti-
viteiten met elkaar te doen, zoals 
klootschieten, mini-boerengolf met 
hindernissen en levend ganzenbord. 
De zorgboerderij biedt dagbesteding, 
kamers met zorg, zorgunits en re-
integratieplekken. Vanaf juli 2011 is 
één weekend in de maand logeren 
mogelijk. De deelnemers zijn van 8 
tot 87 jaar. Er is een stichting Vrien-
den van de Bult in het leven geroe-
pen die meedenkt in het aanbieden 
van activiteiten en het verkrijgen 
van gelden hiervoor. 

CONTACT 
Zorg- en recreatieboerderij de Bult, 
Harriët Hiddink, Beekstraat 13, 7227 
NC Toldijk, 
gemeente Bronckhorst, 
telefoon (0575) 451305 of 
(06) 28568981, 
email info@zorgboerderijdebult.nl 

Meer informatie op de website 
www.zorgboerderijdebult.nl

NLDOET 16 en 17 maart

Zorg- en recreatieboerderij 
de Bult

In het kader van NLDOET biedt zorg- en recreatieboerderij de Bult 
acht uiteenlopende klussen aan op 16 en 17 maart. Individuen kun-
nen komen helpen klussen, maar ook groepen, zoals verenigingen, 
collega’s, familie, buren of anderszins, zijn welkom. Een ieder die 
zin heeft de handen uit de mouwen te steken en die wil ervaren hoe 
het er op de zorg- en recreatieboerderij aan toe gaat, al dan niet met 
deelnemers, is welkom op 16 en/of 17 maart.

Zorg- en recreatieboerderij de Bult is deelnemer aan de actie NL DOET.
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Vorden. In Theater Onder de Molen 
aan de Lindeseweg 29 in het buurt-
schap Linde te Vorden wordt u op 
zaterdagavond 10 maart ( 20.30 uur 
) meegenomen door Josée van der 
Staak en Menno Kalmann in hun 
programma ‘Zeespiegel’. Een pro-
gramma over liefde - liefde voor de 
zee en liefde voor hem en haar - maar 
ook over haat voor de zee en verdriet 
over verlies aan de zee. Kortom, het 
publiek wordt in een muzikaal ver-
haal een spiegel voorgehouden. Het 
gegeven is ontstaan tijdens een wan-
deling op het strand. Al die voetstap-
pen van zoveel mensen, zichtbaar en 
bijna niet meer zichtbaar, riepen bij 
Josée veel vragen op. Van wie zijn die 
voetstappen, waar gaan ze heen en 
waar komen ze vandaan? 
Menno maakte er een verhaal van en 

Josée vertelt dit verhaal, ondersteund 
door prachtige liedjes op tekst van 
Mariet Lems en muziek van Josée en 
Menno. Het ligt in de bedoeling om 
op 5 oktober van dit jaar een boek 
met cd ‘Zeespiegel’ te presenteren in 
TOM. Vóór de pauze kan men ken-
nis maken met de dichter Steven van 
Campen uit Lochem. Hij leest voor uit 
zijn nieuwe bundel ‘huidloos dichter-
bij’, muzikaal omlijst door Menno en 
Josée. Steven presenteerde deze dicht-
bundel onlangs in de synagoge te Lo-
chem. Reserveren voor de voorstelling 
kan via www.tom-vorden.nl of bellen 
met 0575- 555783. Geen vervoer of 
men wil liever niet alleen? Dan kan 
men tot donderdag 17.00 uur bellen 
met 06- 57079558. U wordt dan opge-
haald en thuisgebracht, uw rolstoel 
of rollator kan ook mee.

Gespiegeld door de zee in TOM

Josee van der Staak

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

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

Dinsdag 13 maart

Themabijeenkomst over 
claimend gedrag
Steenderen - Op dinsdag 13 maart 
worden mantelzorgers uit de 
gemeente Bronckhorst geïnfor-
meerd over hoe om te gaan met 
claimend gedrag. De bijeenkomst 
wordt van 13.30 -16.00 uur gehou-
den in De Bongerd aan de Bon-
gerd 1 in Steenderen.

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

In Sporthal de Brink in Huissen speel-
den de Heren B-Jeugd hun wedstrijd 
tegen Huissen HV B2. De Hengelose 
heren kregen wel kansen op het doel, 
maar wisten alleen een strafworp te 
verzilveren. Uitslag 17-1. De Heren 
Senioren gingen naar de Hamaland-
hal in Lichtenvoorde. De wedstrijd 
tegen Erix 2 verliep voorspoedig. De 
strafworpen werden door de Lichten-
voordense spelers niet verzilverd. De 
Quintus heren konden ruim voldoen-
de scoren, uitslag 12-22. 
In Sporthal de Kamp werd al in de 
ochtend de wedstrijd Dames Seni-
oren gespeeld. Het team DSC 2 had 
hierom verzocht. Na een spannende 
wedstrijd, waarbij beide teams tot 

scoren kwamen, leek het erop dat de 
Hengelose dames winst zouden pak-
ken. Echter in de laatste momenten 
van de wedstrijd kon het team uit 
Diepenveen nog eens scoren. Uitslag 
9-9. 
Het jongste Quintus team D2 speelde 
tegen OBW D2 uit Zevenaar een pri-
ma wedstrijd. In de eerste helft kwa-
men de beide teams overigens niet 
tot scoren. In de tweede helft konden 
de Hengelose spelertjes de kansen 
verzilveren. Een worp vanaf de cirkel 
maakte 1-0, een prachtige break-out 
zorgde voor het tweede punt. Uitslag 
2-0. 
Het team Huissen HV C3 kwam naar 
Hengelo voor de wedstrijd tegen 

Quintus C2. Het thuisspelende team 
stond al snel op voorsprong. Toch 
was het nog een spannende strijd om 
de winstpunten te behalen, wat uit-
eindelijk nipt lukte. Uitslag 7-6. 
De laatste wedstrijd ging tussen de 
Hengelose Heren A-Jeugd tegen Ree-
horst A1 uit Ede. Dit team is koploper 
en had nog geen wedstrijd verloren. 
Grote Klasse van de Quintus jongens 
dat zij in staat waren de wedstrijd te 
winnen met een uitslag van 17-12. 
Volgende week staan er drie thuis-
wedstrijden op het programma. Om 
13.00 uur start de wedstrijd Quintus 
D1 tegen de Gazellen D1, 13.45 uur 
volgt Quintus B1 tegen Swift A B1 en 
om 14.40 uur sluit de wedstrijd van 
de Heren Senioren Quintus 1 tegen 
DSC 1 de middag af. 
Alvast voor de in de agenda: op zon-
dag 18 maart spelen alle teams van 
handbalvereniging SV Quintus een 
thuiswedstrijd!

Handbalvereniging Quintus 
behaalt weer winstpunten

Hengelo - Zondag 4 maart speelden twee teams een uitwedstrijd. Vier 
teams speelden thuis in Sporthal de Kamp. Daar kwamen veel hand-
balliefhebbers een kijkje nemen. De sfeer was prima. Winstpunten 
konden worden bijgeschreven voor de Heren Senioren, de D2, C2 en 
Heren A-jeugd. De dames eindigden in een gelijkspel.

De Quintus D2 spelertjes verdedigden prima tegen OBW D2.

Het ‘Smaakboek Achterhoeks fruit’ 
werd door de jury verkozen boven 
‘Een schat aan kennis’ van Evelien 
van Dort en de ‘Historische Atlas van 
Zutphen’ van Willem Frijhoff, Michel 
Groothedde en Christiaan te Strake.
De voorzitter van de jury was vol lof 
over het winnende boek over (verge-
ten) fruitsoorten in de Achterhoek 
en hoe je deze lekkernijen kunt be-
reiden: “Er straalt plezier af van dit 
boek, de vormgeving is bijzonder 

aantrekkelijk”. Verder werden Bus-
sink en Steverink geprezen voor het 
gebruik van de streektaal bij de il-
lustraties. Kortom: “Waardevol voor 
de streek- en eetcultuur omdat ver-
dwijnende kennis nog juist op tijd is 
vastgelegd.” 

College Achterhoeks en Liemers
Voorafgaand aan de bekendmaking 
van het beste streekboek 2011, droe-
gen verschillende auteurs voor uit 

hun werk dat is opgenomen in het 
boekenweekgeschenk ‘Flonkergood’. 
Wim Kemink uit Eibergen gaf zelfs 
een waar college Achterhoeks uit 
‘grootmoeders tijd’. De man op leef-
tijd had het zelf over ‘spraoke oet de 
tied van mien moeder’. Voordat hij 
begon aan het verhaal ‘t Veur in de 
hielde’, gaf hij een korte uitleg over 
de betekenis van veelal vergeten dia-
lectwoorden. 
Joop Keurentjes uit Etten deelde 
zijn liefde voor de verdwenen hoge 
schoorsteenfabrieken met het ge-
dicht ‘Piepen’. In ‘Op weg naor ‘t 
löggenbos’ boeide de Aaltense Thea 
Onnink-Stronks het publiek met de 
fantasierijke vertelling over leugens. 
Haar jonge plaatsgenoot Esther Kä-
mink droeg een tragikomisch verhaal 
over een jongen die met zijn lot een 
reis met de Titanic won.

Boekenweekgeschenk
De verhalen van deze vier schrijvers 
en nog tien andere auteurs zijn op-
genomen in ‘Flonkergood’, dat gratis 
te verkrijgen is bij aankoop van een 
streekboek ter waarde van ten min-
ste tien euro. Het boekje werd net als 
vorig jaar door Weevers Grafimedia 
gratis aangeboden aan de organisatie 
van de Week van het Achterhoekse 
en Liemerse boek. In 2011 versche-
nen er ruim tachtig boeken in deze 
streek. Voor dit jaar hoopt iedereen 
die streekboeken een warm hart toe-
draagt, op nog meer uitgaven. Daar-
toe behoort ook Weevers Grafimedia. 
Dit Achterhoekse bedrijf kan advise-
ren bij de vormgeving en het druk-
ken van een boek en verzorgt tevens 
de uitvoering van deze disciplines. 
Neem voor een vrijblijvend gesprek 
contact op met Jan Bijvank: 0575-
585585.

Kijk voor een filmpje van het ju-
ryoordeel op www.contact.nl

Smaakboek Achterhoeks fruit 
‘beste streekboek 2011’

Borculo - Het ‘Smaakboek Achterhoeks fruit’ van Michiel Bussink en 
Maurits Steverink is het beste streekboek van 2011 in de Achterhoek 
en Liemers. Dat werd zaterdagmiddag bekendgemaakt in het Borcu-
lose zalencentrum Kerkemeijer tijdens de aftrap van de Week van 
het Achterhoekse en Liemerse boek. Deze boekenweek die van 3 tot 
en met 10 maart duurt en de bijbehorende verkiezing zijn een initia-
tief van de Dialectkring Achterhook en Liemers, de Vrienden van de 
Streektaal Lochem en umgeving en het Erfgoedcentrum Achterhoek 
en Liemers. Zaterdag werd ook het boekenweekgeschenk ‘Flonker-
good’ gepresenteerd.

Michiel Bussink en Maurits Steverink tonen trots hun Smaakboek Achterhoeks fruit. Dit 
boek werd gekozen als beste streekboek van 2011 in de Achterhoek en Liemers.
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Het Cruyff Court is een openbaar 
kunstgras voetbalveldje dat ligt achter 
de woningen van de J.D. Pennekamp-
weg en is via een pad in deze straat 
te bereiken. Sport is op de Cruyff 
Courts niet alleen een doel, maar 
vooral ook een middel om thema’s 
als sociale verantwoordelijkheid, in-
tegratie, samenspelen en normen en 
waarden in het spel te brengen. Door 
kinderen dicht bij huis de mogelijk-
heid tot voetbal te bieden, krijgt de 
bereikbaarheid voor kinderen een ex-
tra impuls. Afgelopen week heeft de 
Dorpsraad Hummelo een brief aan de 

omwonenden van het Cruyff Court 
gezonden waarin ze zeggen: “Dat op 
basis van het gezegde in een bijeen-
komst van 19 december 2011 met 
omwonenden, dorpsraad Hummelo 
en gemeente Bronckhorst de intentie 
is uitgesproken om het Cruyff Court 
te verplaatsten en de gemeente, de 
Johan Cruyff Foundation en Rebo 
Vastgoed hieraan medewerking zul-
len verlenen.” Een van de genoemde 
partijen wil, dat verplaatsing nog voor 
de zomer van dit jaar moet gebeuren. 
Binnenkort zal opnieuw een bijeen-
komst voor alle betrokkenen, over de 

uitvoering van die intentie, georgani-
seerd worden. In dezelfde brief aan 
de omwonenden zegt de Dorpsraad 
Hummelo:�”De Dorpsraad heeft be-
grip voor de problematiek van over-
last en zal blijven werken aan een 
goede oplossing. Het Cruyff Court 
is een uniek geschenk van Klaas Jan 
Huntelaar aan Hummelo waar ver-
der weinig of geen sportaccommoda-
tie is, en moet voor onze dorpsjeugd 
behouden blijven. Alleen ontmante-
len biedt geen enkele garantie voor 
behoud. Door ontmanteling van het 
Court is er nog geen oplossing voor 
dit speelterrein waar kleine kinde-
ren ook hun vermaak hebben. In de 
gesprekken met de wethouder en de 
fracties, die binnenkort zullen wor-
den gevoerd, zal de Dorpsraad duide-
lijk maken tegen een ontmanteling 
te zijn indien er geen duidelijkheid is 
over een verplaatsing en behoud van 
het Cruyff Court.”

Cruyff Court

Naweeën van uniek geschenk

Hummelo - In april 2007 opende Klaas Jan Huntelaar, onder grote 
publieke- en media belangstelling het Cruyff Court te Hummelo, waar 
jongeren en kinderen uit het dorp het hele jaar met elkaar kunnen 
voetballen. Er was zelfs een TV ploeg uit Amsterdam naar Hummelo 
afgereisd om verslag van dit unieke feit te doen. Echter de oorspron-
kelijke doelstelling om met het veld sport voor jongeren en sociale 
cohesie te stimuleren is in de afgelopen 5 jaar niet geheel van de grond 
gekomen. Sinds het veldje in gebruik werd genomen, klagen een aan-
tal omwonenden over geluidoverlast van voetballende jeugd.

Opening Cruyff Court door Klaas Jan Huntelaar (Foto: Fred Wolsink)

Vorden. Afgelopen vrijdagavond had 
TOM een primeur. Het gezelschap 
‘Thea Vox’ bracht het muzikale the-
aterprogramma ‘Hebt u vuur voor 
mij?’. Zelf spraken de drie spelers 
over een try-out, voor TOM was het 
een primeur. Astrid (Ellen Pieterse), 
Ronald ( Eric van Grootel) en Jurgen 
(Wolfram Reisiger) wisten in een dik 
uur tijd op theatrale wijze een over-

bekend thema neer te zetten, op mu-
zikaal hoogstaand niveau. De meer-
dere driestemmig gezongen stukken 
brachten kippenvel op menige arm. 
Een staande ovatie gaf aan dat het 
publiek met volle teugen genoot. Het 
feit dat de spelers na de voorstelling 
graag feedback wilden en dit ook 
kregen, maakte de avond compleet. 
Publiek en spelers gingen met een 

voldaan gevoel naar huis. 
Ellen en Eric komen op 4 mei met 
een speciaal programma in het teken 
van de dodenherdenking terug en 
zullen dan worden bijgestaan door 
Rien Wulfraat.Een compilatie van de 
voorstelling ‘Heeft u vuur voor mij?’ 
is tezien op www.tom-vorden.nl. Ook 
voor de overige programma’s in TOM 
kan men op deze stek terecht.

Premiere Muziektheater in TOM

Het Reumafonds start binnenkort met de jaarlijkse 
landelijke collecte. In de week van 12 t/m 17 maart 
2012 gaan ruim 60.000 vrijwilligers langs de deuren 
om te collecteren voor de bestrijding van reuma 
en artrose. In Nederland leven ruim twee miljoen 
mensen met deze ingrijpende aandoening die niet te 
genezen of te voorkomen is. Onderzoek naar de oor-
zaak en behandeling van reuma is kostbaar. Daarom 
is uw bijdrage hard nodig.

ONZICHTBARE ZIEKTE
Mensen meet reuma hebben vooral last van pijn en moeheid, beide onzicht-
bare kenmerken van deze chronische ziekte. Reuma is een verzamelnaam 
voor ruim 100 aandoeningen aan botten, gewrichten en spieren. Het is een 
auto-immuunziekte. Dit betekent dat het natuurlijke afweersysteem het eigen
gewrichtsweefsel (en soms organen) aanvalt. Hierdoor hebben mensen met
reuma vaak last van ontstekingen aan gewrichten of spieren en is bewegen
pijnlijk, Reuma is een ingrijpende aandoening die niet te genezen of te voor-
komen is. Reuma heb je levenslang en kan jong en oud overkomen. Steun van
iedere Nederlander nodig. Het Reumafonds is de fondswerver op het gebied
van reuma in Nederland.

Al 85 jaar zetten wij onze middelen in voor de bestrijding van reuma, het geven
van voorlichting en het behartigen van de belangen van mensen met reuma.
Daar is veel geld voor nodig. We zijn blij met iedere gift die bijdraagt aan onze
missie: reuma de wereld uit. Giro 324, Amsterdam. www.reumafonds.nl

Start collecteweek 
Reumafonds

De fractie van de PvdA is nu twee jaar 
actief als oppositiepartij. Het college 
van b&w (VVD en CDA) voert haar 
agenda uit. Wat heeft de PvdA deze 
twee jaar gedaan? En op welke ma-
nier kan de PvdA (delen van) haar 
eigen programma proberen te reali-
seren? 
Na een algemene inleiding door de 
fractievoorzitter Antoon Peppelman 
lichten fractieleden enkele thema’s 
toe. Er worden ook vragen over de 
volgende onderwerpen voorgelegd:

1.Specifieke bezuinigingen op subsi-
dies voor sportaccommodaties, ver-
enigingen etc. Wat betekent het voor-

gestelde beleid van het College voor
de zwembaden, voetbalvelden? 
2. De regionale woonvisie: de krimp 
heeft geleid naar een regionaal plan
om minder nieuwe woningen te bou-
wen. De afkoop van gemaakte afspra-
ken kostte de gemeente € 12.000.000.
De PvdA heeft hiermee ingestemd en
haar standpunt uitgelegd in een ar-
tikel in het Contact. Was deze uitleg
voldoende? 
3. Met het dalende aantal kinderen
gaat ook het aantal basisscholen in de
nabije toekomst verminderen. De dis-
cussie over de leefbaarheid van een
dorp laait op. Wat vindt de PvdA? 
4. De uitvoering van de WMO veran-
dert als gevolg van landelijke wetge-
ving, maar ook door beleidskeuzes 
die dit Collega maakt. Hoe heeft de
PvdA zich opgesteld en wat is nog te
beïnvloeden? 

Iedere belangstellende is welkom op
dinsdag 20 maart om 20.00 uur in De
Brink in Zelhem. Voor meer informa-
tie kunt u bellen met de bestuursle-
den van de PvdA Bronckhorst: Dolf
Eshuis 0575-533 695 en José la Croix
0575-560 533.

Dinsdag 20 maart

Openbare ledenvergadering 
PvdA Bronckhorst
Bronckhorst - Tweemaal per jaar 
organiseert de PvdA Bronckhorst 
een ledenvergadering met vaste 
agendapunten en daarnaast een 
actueel thema. Alle belangstel-
lenden, leden en niet-leden, zijn 
bij het themadeel van harte wel-
kom. Op dinsdag 20 maart is de 
volgende bijeenkomst. De fractie 
van de PvdA wil dan het raads-
werk als oppositiepartij aan u 
voorleggen.

De loopsters zijn afkomstig uit Hen-
gelo, Zelhem, Keppel, Baak, Vorden 
en Varssel en hebben na een uitvoe-
rige warming up hun eerste training 
goed volbracht. 

De koffie en thee na afloop voelt dan
als een echte beloning. 

Voor meer informatie: 
www.fastfoot.nl

Loopsters gestart

Hengelo - Vijftien enthousiaste loopsters zijn op woensdagochtend
29 februari gestart met hun hardlooptraining bij Feikje Breimer van
Fastfoot.

De hardlooptraining is weer gestart.
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Irene van Leeuwen is geboren in Rhe-
den, maar woonde op verschillende 
plekken in Nederland. Met haar man 
Johan Kremer verhuisde ze vier jaar 
geleden naar Hummelo, omdat haar 
man een nieuwe baan kreeg in Doe-
tinchem. Johan en Irene ontmoetten 
elkaar op de pedagogische academie 
in Emmen en woonden na hun stu-
die in plaatsen vlakbij hun werk. 
Via Enkhuizen, Haarlem en Eemnes 
kwam Irene weer terug naar het Oos-
ten. 
“Als kind tekende ik al. Ik was heel 
gevoelig voor kleuren in het land-
schap en voor sfeer, wat voor invloed 
het weer en het licht op je had. Ik 
was een echt buitenkind,” vertelt ze. 
“Ik wist eigenlijk helemaal niet zo 
goed wat ik wilde worden. Na een 
test stond er kunstacademie. Ik had 
best gemogen, mijn vader is op latere 
leeftijd pas gaan schilderen, maar ik 
durfde niet…!” Ze koos voor het on-
derwijs, waar ze haar creativiteit vol-
op kwijt kon. Later volgde ze wel por-
trettekenlessen bij Otto Schilling in 
Haarlem. Haar werk als kleuterjuf en 
het moederschap namen vervolgens 
tijd in beslag en het tekenen kwam 
wat op de achtergrond. In 2006 pakte 
Irene het schilderen op. 

Ze zocht in haar nieuwe woonplaats 
geen baan in het onderwijs, maar 
wijdt haar tijd aan het schilderen. “Ik 
heb les gehad bij Marian Merk in Doe-
tinchem, toen ik hier kwam wonen. 

Nu ben ik op eigen houtje aan het 
werk. In alle rust werk ik het beste.” 

Toch wilde ze wel deel uitmaken van 
de gemeenschap. Ze werd lid van de 
vrouwenvereniging Vrouwen van 
Nu afdeling Hummelo, Keppel en 
Drempt waar ze ook een periode in 
het bestuur plaatsnam, voegde zich 
bij wandelclub TIOP uit Hummelo en 
ging een dag in de week aan het werk 
als vrijwilliger bij de Wereldwinkel in 
Doesburg. 

Irene van Leeuwen schildert portret-
ten in de ruimste zin van het woord: 
landschappen, dieren en mensen. Ze 
heeft daarbij niet echt voorkeur voor 
een onderwerp, al zijn paarden vanaf 
haar jeugd wel favoriet. “Ik noem het 
allemaal portretten want ik vind het 
zo belangrijk dat het karakter naar 
boven komt van alles wat je schil-
dert. Ook dingen hebben een eigen 
sfeer en ik vind het belangrijk dat dit 
in het schilderij uitkomt. Een portret 
van een mens moet uiteraard lijken, 
maar je moet er ook in tegen komen 
wat onderhuids aanwezig is.” 

Ze werd gevraagd om in de Gallus-
kerk van Angerlo te exposeren. Om-
dat er bijna nooit portretten hingen, 
zette ze speciaal daarvoor alle leden 
van haar wandelclubje op het doek. 
“Gelukkig wilden de Tiopjes meewer-
ken aan dit project, voor hen was het 
best vreemd,” vertelt Irene enthousi-

ast. “Het is allemaal gelukt. Als ‘bui-
tenbeentje’ had ik ook een ober van 
de Gouden Karper er bij geschilderd, 
omdat we daar na de wandeling vaak 
even wat gaan drinken. Het was echt 
een beeld van ons clubje.” Omdat ze 
de wandeldames kent, kon ze vol-
staan met een serie foto’s om te ge-
bruiken. Werken naar een model is 
fijn, maar niet altijd mogelijk. Irene 
schildert ook in opdracht. 

Tijdens de vakantieperioden neemt ze 
haar schilderspulletjes mee. “Dan ga 
ik buiten zitten om lekker te schetsen 
of te schilderen en heb ik het land-
schap live als voorbeeld,” lacht ze. 
“Het liefste gaan we naar Terschel-
ling. Dat is echt ons vaderlandje, daar 
komen we al zo lang.” 

Zichtbaar in haar werk is de voor-
keur voor het werken met acryl en 
olieverf. “Ik merk dat ik met olieverf 
anders werk, preciezer. Met acryl is 
het wat ruwer.” Grote inspiratie haalt 
ze uit het Waddengebied, ze maakt 
als ze daar is veel foto’s. “Het grap-
pige is, als ik aan het werk ben met 
zo’n schilderij dan ben ik daar ook 
een beetje. Dat is fijn.” Ze zoekt altijd 
weer naar de beleving, het vonkje hoe 
het moet zijn. Bezieling is het middel 
en het doel. 

Irene werkt ook met kleurpotlood. 
“Dat gebruik ik voor mijn mandala’s. 
Dat is iets wat uit jezelf komt, daar 
heb je geen voorbeeld bij nodig,” ver-
telt ze. Irene wil graag een manda-
lagroepje oprichten. “Mandalateke-
nen is iets waarvan je tot rust komt, 
tot jezelf.” 

Ze geeft sinds kort ook schilderwork-
shops, in huis of op locatie. Laatst nog 
eentje aan leden van de Vrouwen van 
Nu. “Een echte voorjaarsworkshop 
was dat, De kus van de krokus. We 
hebben hier heerlijk met een paar 
groepjes gewerkt en ze gingen naar 
huis met een mooi schilderij. Ik vind 
het heel leuk om mensen te laten er-
varen dat schilderen heerlijk is.” 

De eerstvolgende workshop, acryl op 
doek, op zaterdag 31 maart van 13.30 
tot 16.30 uur, heeft een lentekarak-
ter: Hou(d)t Moet! Over hout in al zijn 
verschijningsvormen, de terugkeer 
van de lente en de groeikracht van 
de natuur: boomschors, houtvezels, 
jaarringen, nerven en sapstromen. 
Bij mooi weer wordt buiten geschil-
derd. Een vervolg op Hou(d)t Moet! is 
een vierluik over de vier elementen: 
aarde, water, lucht en vuur. Deze vier 
schilderbijeenkomsten starten in sep-
tember. 

Tijdens de Kunst10daagse richt Irene 
de huiskamer in als tentoonstellings-
ruimte voor haar werk en krijgen 
belangstellenden een kijkje in haar 
atelier ‘2 Blauwe Matrozen’. “Ik heb 
die naam gevonden in het gedicht 
‘Paradise Regained’ van Hendrik 
Marsman. Ik vond dat zo mooi, die 2 
blauwe matrozen, dat is iets wat heel 
erg bij me past. Ik houd van het wa-
ter en de kust, dat blijft me boeien. 
Ook van de IJssel, ik ben er geboren. 
Het blijft een favoriet landschap.” 

Irene van Leeuwen, atelier ‘2 Blau-
we Matrozen’, J.D. Pennekampweg 
26, 6999 CJ Hummelo. Telefoon 
(0314) 843447 of (06) 4093 3123, 
email: info@2blauwematrozen.
nl. Meer informatie op de website 
www.2blauwematrozen.nl.

Kunst10daagse Bronckhorst - 11 mei t/m 20 mei 2012

Atelier ‘2 Blauwe Matrozen’ van 
Irene van Leeuwen

Hummelo - De zesde editie van de Kunst10daagse wordt gehouden van 
11 mei t/m 20 mei 2012. Dan zijn de deuren van bijna 70 ateliers, gale-
ries, musea en tentoonstellingsruimten in de gemeente Bronckhorst 
geopend. In atelier ‘2 Blauwe Matrozen’ toont Irene van Leeuwen haar 
portretten in de ruimste zin van het woord.

Werk van Irene van Leeuwen.

In samenwerking met zaal Den Bre-
mer in Toldijk gaat DuoDouble flink 
uitpakken en staat DuoDouble hier 
in de XXL versie. Dus vier man sterk! 
Van heerlijke dansmuziek tot de mu-
ziek van nu. Rond een uurtje of 23.00 
uur is het terug in de tijd met Soul-
man Sandro. Geheel in stijl wordt u 
door Sandro en Clementine meege-

nomen naar de Discojaren. En gaan
de voetjes van de vloer op de klanken
van Disco inferno,Tavares, Relight 
my fire enzovoorts. 
De feestlocatie is: café restaurant Den
Bremer, Zutphen Emmerikseweg 37,
Toldijk. De aanvang is om 20.00 uur.
Inschrijven voor dit jubileum kan via
het e-mail: info@duodouble.nl . De
inschrijf- en entreekosten bedragen 
slechts 5 euro per persoon. Hiervoor
wordt u ontvangen met een kopje 
koffie, een drankje en een aantal
heerlijke hapjes. Als u zich via de 
mail inschrijft en het aantal personen
doorgeeft krijgt u na betaling een per-
soonlijk reserveringsnummer welke
u aan de ingang van de zaal door kan
geven. Op deze manier hebben zij u
op de gastenlijst staan alsmede het
aantal personen waarmee u komt.
Voor meer informatie: www.Duo-
Double.nl of 06-10610348

Duo Double viert vijf-jarig 
jubileum
Toldijk - Zaterdag 31 maart is het 
is het zover en viert DuoDouble 
het 5 jarig jubileum. Na jaren-
lange samenwerking in de band 
Sound Selection besloten Ber-
nard en Clementine een nieuw 
Duo op te richten. En met suc-
ces! Alweer 5 jaar is DuoDouble 
een bekend gezicht geworden in 
de Achterhoek en omstreken. 
Van kermis, verjaardag, bruiloft, 
schuttersfeest, voor jong en oud. 
DuoDouble maakt er een gewel-
dig feest van.

Voor deze prestatie tekenen jaarlijks 
zo’n 6.000 goed opgeleide FNV-leden 
die in hun vrije tijd andere leden hel-
pen met invullen van hun aangifte. 
Omdat het met de post bezorgd krij-
gen van de blauwe enveloppe voor 
de meeste FNV-leden toch weer even 
schrikken is, heeft de FNV hiervoor 
ondersteuning voor haar leden geor-
ganiseerd. De FNV-leden moeten ons 
alleen alle financiële gegevens ver-
strekken.

Ook in de gemeente Bronckhorst
houdt de FNV deze ISO-gecertificeer-
de service. Tot 30 maart kunnen FNV-
leden hun aangifte volledig gratis la-
ten invullen. Gezien de grote belang-
stelling is het wel noodzakelijk eerst
even een afspraak te maken. 
Ongeacht uw woonplaats binnen de
gemeente Bronckhorst kunt u een 
afspraak maken met de volgende
personen: dhr. A. Wechgelaar, tel.
0575-460337; dhr. G. Essing, tel. 0575-
842818 of mw. D. Walgemoet, tel. 
0575-556775. Ook kunt u via internet
zelf een afspraak maken. Ga hiervoor
naar www.afspraakmakenfnv.nl . De
FNV-Belastingservicegroep Hengelo
Gld. staat op het afgesproken mo-
ment voor u klaar.

FNV belastingservice actief 
in Bronckhorst
Bronckhorst - Met ruim 350.000 
aangiftes per jaar is de FNV-Belas-
tingservice niet alleen de grootste 
belastingadviseur van Nederland, 
maar ook vermaard om de kwali-
teit van deze dienstverlening.

Inhoud van de film: twee kinderen, 
die door kunstmatige inseminatie 
zijn verwekt, wonen bij hun lesbische 
moeders. Hun echte vader hebben ze 
nooit gezien. Op een dag zoeken ze 
hun vader op. Op de verjaardag van 

de oudste brengen ze hun echte va-
der in hun gezinsleven, wat voor de
nodige verwikkelingen zorgt. 
De film begint om 20.00 uur in de bi-
bliotheek. De zaal is open vanaf 19.45
uur. De entree voor donateurs is 4 
euro; niet-donateurs 6 euro; koffie of
thee inbegrepen. Wilt u een kaartje
reserveren, stuur dan een e-mail
naar: vriendenbibliotheekhengelo@
gmail.com of koop een kaartje in de
bibliotheek. Let op: er zijn maximaal
50 kaarten beschikbaar. Tot ziens in
de bibliotheek Hengelo.

Bibliotheek Hengelo

Filmavond: 
‘The kids are all right’
Hengelo - Op donderdagavond 15 
maart draait de film: “The kids 
are all right” in de bibliotheek 
van Hengelo. Dit is een grappige 
film, die zware onderwerpen op 
een zeerluchtige toon aan de or-
de stelt.

Met het DUBOkeur® woning certifi-
caat weet de bewoner dat zijn woning 
goed scoort op het gebied van milieu 
en duurzaamheid. Waar andere cer-
tificaten en keurmerken vaak al-
leen beoordelen op één milieueffect 

neemt het DUBOkeur® zoveel moge-
lijk milieueffecten mee. Zo worden 
de woningen beoordeeld op het ge-
bied van energie- en waterzuinigheid,
een milieuvriendelijk materiaal keu-
ze, duurzame energieopwekking en 
diverse comfort en gezondheidseisen.
De strenge eisen worden allemaal be-
oordeeld op wetenschappelijk onder-
bouwde wijze.

ARX vindt dat samenwerking met
anderen en het stapelen van kennis
essentieel is om tot betere en inno-
vatieve ontwerpen te komen. Dat
heeft zich wederom bewezen, in dit
project is nauw samengewerkt met
Klomps Bouwbedrijf en Installatiebe-
drijf Klein Poelhuis. Dat heeft nu dus
geleid tot het allereerste DUBOkeur®
woning certificaat in Nederland.

ARX architecten ontwerpt eerste woningen

Met DUBOkeur certificaat 
in Nederland
Hengelo - In Ulft worden op dit 
moment 61 duurzame en energie-
neutrale woningen gerealiseerd. 
Een uniek project in Nederland. 
Energie-neutraal of nul-energie 
betekent dat de woningen gemid-
deld net zo veel energie opleveren 
als zij verbruiken. ARX architec-
ten uit Hengelo Gld. heeft de wo-
ningen in de Bomenbuurt Ulft 
ontworpen. Onlangs is het aller-
eerste DUBOkeur® woning certifi-
caat in Nederland toegekend aan 
deze woningen.

Op maandag 12 maart zullen er ge-
dichten voorgedragen worden door 

mevr. Riek Menkhorst-Hilferink uit 
Zelhem Diaken J.M. van Heugten uit 
Vorden zal op maandag 19 maart een 
overdenking houden. In de uitzen-
ding van 26 maart is er een bijdrage 
te verwachten van mevr. Dora Leg-
ters uit Halle. Het programma ‘De 
Muzikale Ontmoeting’ wordt iedere 
maandagavond tussen 19.00 en 20.00 
uur uitgezonden via Radio Ideaal. Na 

de uitzending kunnen er van 20.00 
uur tot 20.30 uur nieuwe muzikale 
verzoekjes aangevraagd worden voor 
de daarop volgende week, via het tel. 
nummer van de studio : 0314-624002 
De kabelfrequenties van Radio Ideaal 
zijn voor heel Oost-Gelderland : FM 
91.1 of 94.00. De etherfrequenties 
zijn 105.1 t/m 107.7 en via internet : 
www.ideaal.org.

Kerk en radio
Zelhem - In het interkerkelijke 
programma “De Muzikale Ont-
moeting “ bij Radio Ideaal zijn 
voor de komende uitzendingen 
weer studiogasten uitgenodigd.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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Op ‘de Kappenbulten’ komen vier 
klassen aan de start voor hun tweede 
wedstrijd van het Open Nederlands 
Kampioenschap Motorcross 2012. De 
jeugd komt in actie op de 85cc en 125 
cc motoren. Klapstuk van de dag wor-
den de races in de MX1 en MX2 klas-
se. Veel buitenlandse rijders zien de 
wedstrijd in Halle als ideale warming-
up voor het komende Grand Prix sei-
zoen en zullen daarom in grote getale 
aanwezig zijn.
In de MX2 klasse kan regerend kam-
pioen Jeffrey Herlings tegenstand 
verwachten van een legioen Belgen, 
onder aanvoering van Joel Roelants 
en Jeremy van Horenbeek. Verder 
kan de Fransman Jordi Tixier hoge 
ogen gooien. Daarnaast krijgt Jeffrey 
tegenstand van zijn concurrent uit 
de GP-wereld, de Engelsman Tommy 
Searle. De Kawasaki fabrieksrijder 
gaat de strijd met hem aan als voor-
bereiding op de 1e GP-wedstrijd, die 
op 9 april in Valkenswaard wordt 
verreden. Daarnaast willen de nodige 
Nederlandse coureurs zo veel moge-
lijk kampioenschappunten meene-
men. Kanshebbers zijn Mischa-Boy 
de Waal uit Veen, Donny Bastemeijer 
(Heinenoord) en Glenn Coldenhoff. 
De regionale inbreng in de MX2 klasse 

wordt verzorgd door ‘good old’ Erik 
Eggens uit Lichtenvoorde en de uit 
Aalten afkomstige Gert-Jan Assink. 
Assink maakt dit jaar zijn debuut in 
de ONK competitie en zal alles in het 
werk stellen om op zijn favoriete trai-
ningscircuit een goed resultaat neer 
te zetten.
Bij de MX1 rijders moet Herjan 
Brakke zijn, in 2011 veroverde, titel 
verdedigen. Hij zal onder andere de 
strijd moeten aangaan met de Por-
tugees Rui Goncalves, de Rus Evgeny 
Bobryshev, de Fin Antti Pyrhonen en 
de Belgen Ken de Dijcker en Yentel 
Martens. Nederlandse tegenstand 
moet komen van de op Kawasaki 
overgestapte Marc de Reuver en Ce-
riel Klein Kromhof, die na een door 
blessures mislukt seizoen 2011, weer 
op de weg terug is en in Halle weer 
zijn oude niveau hoopt te benaderen. 
Ook Halmac-lid Rob Kraaijevanger 
zal er veel aan gelegen zijn om kam-
pioenspunten te pakken.
In de jeugdklassen 85 cc en 125 cc 
hebben zich ook al veel buitenland-
se rijders aangemeld om in Halle de 
strijd aan te binden met de top van de 
Nederlandse crossjeugd. De regionale 
inbreng bij de 85 cc komt van Marco 
Leerink (Halle), Lars Looman (Zel-

hem), Mischa Kuit (Vorden), Donny 
van Wessel en Damian Bergevoet uit 
Doetinchem. Bij de 125 jeugd staan 
onder andere Mike te Beest (Dui-
ven), Ionno Kuster (Doesburg) op de 
voorlopige deelnemerslijst. Zij zul-
len tijdens de tijdtrainingen flink gas 
moeten geven om voor deelname aan 

de wedstrijden een plaats achter het 
starthek te bemachtigen.

De trainingen op circuit ‘de Kap-
penbulten’ beginnen om 9.00 uur. 
Het wedstrijdprogramma begint om 
12.00 uur met de 85cc gevolgd door 
de 125 cc jeugd, de MX2 en de MX1. 

De entree voor volwassenen bedraagt
€ 20,--, jeugd van 13 t/m 15 jaar be-
taalt € 10,--, terwijl de toegang voor
kinderen t/m 12 jaar gratis is. 

Nadere informatie kunt u vinden op
www.halmac.nl.

Tweede ronde ONK Motocross te Halle
Halle - Na de openingswedstrijd in het Brabantse Oss zullen de motor-
crossers in de diverse klassen op zondag 11 maart het Gelderse Halle 
aandoen. Daar is de afgelopen winter door veel vrijwilligers met man 
en macht gewerkt om circuit ‘de Kappenbulten’ nog beter geschikt te 
maken voor wedstrijden op het hoogste niveau. Er werden veel bomen 
verwijderd, drie tunnels aangelegd en diverse springbulten werden 
aangepast om het circuit nog veiliger, overzichtelijker en publieks-
vriendelijker te maken.

Tijdens de eerste wedstrijden in res-
pectievelijk Enter en Eindhoven, 
moest Erwin het hoofd buigen voor 
Amel Advocaat. En dat gebeurde za-
terdag in Holten ook. Tijdens de strijd 
in de E3 klasse, was de VAMC cou-
reur tijdens vijf proeven de snelste, 
hetgeen hem een tijdwinst opleverde 
van ruim tien seconden. Te weinig zo 
bleek, want Advocaat was in de ove-
rige zeven proeven de beste. Hij pakte 
met name in de proeven 4, 5 en 7 een 
winst van 49 seconden! Erwin Plek-
kenpol gaat zich de komende maan-
den richten op de ONK cross MX 3. 
Zaterdag 6 oktober wordt het enduro 
seizoen in Havelte vervolgd. 

Bas Klein Haneveld werd zaterdag 
in Holten in de E 1 klasse eveneens
tweede. Het was tussen de beide
kemphanen Lucas Dolfing en Bas een
super spannende strijd. Tijdens de
proeven waren de verschillen gering.
Bas was in vijf proeven de snelste, de
overige proeven kwamen op naam 
van Lucas Dolfing. Toen de ronkende
motoren in Holten werd afgevlagd,
bleek Lucas Dolfing de winnaar, zij
het met slechts 5 seconden verschil 
ten opzichte van de tijd die Bas op de
klokken had gezet. Het clubteam van
De Graafschaprijders deed zaterdag 
goede zaken, door na overwinningen
in Enter en Eindhoven, ook in Holten
te zegevieren.

Enduro Holten

Zilver voor Erwin Plekkenpol 
en Bas Klein Haneveld

Vorden - Het enduro seizoen is drie wedstrijden oud en dat betekent
voor Erwin Plekkenpol ‘drie keer is scheepsrecht’. Echter geen goud,
maar alle keren zilver.

Erwin Plekkenpol en Bas Klein Haneveld in Holten foto Henk Teerink

Bart ging er in Enschede vandoor met 
de titel “Gewestelijk Allround Kampi-
oen van Overijssel” bij de jongens Ju-
nioren C. De schaatsen werden voor 
deze wedstrijd onderworpen aan een 
grondige inspectie door plaatsgenoot 
Arjan Mombarg. Thuis, was de World-
cup schaatsen, met winst van Ireen 
Wust op de 1500m, voor de 15 jarige 
Vordenaar zeer zeker een stimulans. 
Bart ging in navolging van haar, zeer 
hard. Met een opening van 11 blank 

op de 500m en een rondje van 29.6, 
stopte de klok op 40.77: Dit beteken-
de afstandswinst en een persoonlijk 
record. Ook op de 1500m was Kuitert 
voor de concurrenten niet te volgen. 

 In een direct duel met Sander Can-
rinus, die 3 seconden op hem moest 
goedmaken, liet Bart er geen gras 
over groeien en versloeg hij zijn te-
genstander met meer dan 2 secon-
den verschil in de winnende tijd van 

2.08.85. De finish werd met de armen 
in de lucht gepasseerd en het applaus 
klonk luidt, op IJsbaan Twente. Een 
dag later werd in Utrecht, op IJsbaan 
de Vechtsebanen, de nationale talen-
tenwedstrijd Junioren C van de KNSB 
verreden. Ook hiervoor was de Vor-
dense schaatser uitgenodigd. Na een 
diskwalificatie op de 500m wegens 
twee valse starts en de teleurstelling 
hierover, liet Bart desondanks zien 
wat hij in zijn mars heeft; met wind 
en regen in de openlucht, reed hij 
een puike 1000m, dat hem een PR 
van 1.22.17 en een zesde plaats ople-
verde.

Gouden Allroundtitel Bart Kuitert

Vorden - Vordenaar Bart Kuitert kreeg afgelopen zaterdag, loon naar 
hard werken. De vele trainingsuren van dit seizoen betaalden zich uit 
in een gouden plak.

Mike Huizinga, Bart Kuitert en Sander Canrinus
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Voorzitter René Douwstra opende 
het programma, maar kondigde 
ook alle deelnemende acts aan, va-
riërend in de leeftijd vanaf 4 jaar. 
Deelnemende verenigingen waren 
Dynamic Gym, SV. Harfsen, Sparta 
Brummen, W.S.V. Warnsveld, DIO 
Keijenborg, K.D.O Apeldoorn, G.V. 

Brinio Lochem, SV Warnsveld, IJ.G.V. 
IJzervoorde, De Sperwer Hummelo, 
S.G.V. Steenderen en gastvereniging 
DOG Baak. DOG opende deze middag 
met de groep van 4 tot 6 jarigen. Zij 
dansten op ‘Ai Se Eu Te Pego’. Ver-
der danste de jeugd op bijvoorbeeld 
de ‘Jungle Song’, ‘Jungle Beat’, ‘Ik 

kan het heus wel zelf’ en ‘Vandaag 
is het feest’. Verder klonk muziek 
van ‘Rock around the clock’, ‘Got 
no place to go’, ‘I can only imagine’, 
‘Yeah-yeah-yeah’ en ‘Eblouie parla de 
nuit’. DOG sloot met de groep van 10 
tot 14 jaar het programma af met de 
‘Chinese dans’. 

Het was een muzikale middag die 
al om 13.00 uur begon en tot 16.00 
uur het publiek non-stop Jazz, Street-
dance en Hiphop bood en waarbij 
groepen zelfs wat leuke acrobatiek 

lieten zien. Het publiek genoot van 
al het moois op de vloer, maar ook 
bij de deelnemers was het plezier af 
te lezen. 

Na afloop van de showmiddag be-
dankte de DOG Baak voorzitter alle 
deelnemers, de vrijwilligers, de lei-
ding, de mannen van de techniek, de 
sponsoren en het publiek. Volgend 
jaar, in het jubileumjaar van DOG, is 
er weer een jazz demo! 
Voor meer informatie, zie 
www.dogbaak.nl.

Jazz demonstraties

Zeer afwisselende showmiddag

Wichmond - Zondagmiddag 4 maart vond de jaarlijkse jazz demon-
stratiemiddag plaats, die DOG Baak organiseerde in Sporthal De Lank-
horst in Wichmond. De deelnemende verenigingen brachten maar 
liefst 45 verschillende dansen op de vloer, variërend van Jazz, Street-
dance tot Hiphop.

Veel kleurrijke dansen bij de jaarlijkse jazz demonstratiemiddag van DOG Baak.

In de regio ontmoeten jongeren en 
volwassenen met verschillende cul-
turele en godsdienstige achtergron-
den elkaar vooral op werk en school.
Maar kennen we elkaar ook en willen
we elkaar leren kennen? Alleen de
ontmoeting van mens tot mens biedt
openingen voor een werkelijke sa-
menleving in ons land! Daaraan wil-
len we met dit bezoek een bescheiden
bijdrage leveren. Gastheer mijnheer 
Ozdemir van het moskeebestuur
staat open voor vragen en is zelf een
enthousiast, open en begaafd spreker.
In maart is hij te zien en te horen zijn
in het Tv-programma ‘Mijn moskee 
is Top!’ van de NTR. Velen bewaren
goede herinneringen aan het bezoek
van moslimvrouwen aan Hengelo, 
enkele jaren geleden, ook georgani-
seerd door Inspiratie en Ontmoeting
vroegen om een nieuwe gelegenheid
tot een soortgelijke ontmoeting.

Op donderdag 8 maart zijn alle be-
langstellenden uit Hengelo en omge-
ving van harte welkom in Terborg. 
Vertrek bij Ons Huis, Beukenlaan 30
in Hengelo om 18.45 uur. In verband
met vervoer per auto’s graag opgave
vóór 5 maart bij: mw Betsie Besse-
link, tel. 462046 of Aleida Blanken
tel. 0575-461224; 
amh.blanken@hetnet.nl .

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

The Little Guys is een band met der-
tien- en veertienjarige jongens uit 
Harfsen. Ze bestaan nog geen half 
jaar en beleefden een grootse door-
braak tijdens het Harfsens feest. Ze 
zagen ooit mensen uit hun eigen 
dorp optreden en dachten ‘dat willen 
wij ook’. Naast hun jeugdige leeftijd 
is ook het repertoire bijzonder. Naast 
rockcovers van Green Day en Blink 
182 spelen ze namelijk ook eigen 

nummers in het Achterhoekse dia-
lect. Met teksten als ‘deerne, ik zie oe 
geerne’, ‘mien va ging van huus en ik 
was vier’ en ‘Ik wil ok eens bier’. De 
afsluiting van elk optreden van ‘The 
Guys’ is nu al legendarisch. Hint: ‘do-
den in de naam van’. 

De band bestaat uit Arthur Wichers 
(zang), Stefan Pakkert (sologitaar), 
Dylan Klumper (bassist en zanger) 

en Gideon Haak (slagwerk). De vijfde 
persoon op de foto is ‘mr. X’. 
U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website 
Radio Ideaal.

Bands en artiesten die ook live in het 
programma willen komen spelen, 
kunnen mailen naar live@ideaal.org 
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org 
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

The Little Guys bij LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Woensdagavond 14 maart spelen ‘The LittleGuys’ tussen 
20.00 en 22.00 uurlive in het programmalive@ideaal.org, dat vanuit 
café ‘de Mallemolen’ in Zelhem wordt uitgezonden.

De ingevulde bestelformulieren wer-
den donderdagavond 1 maart door de 
leden van SV Quintus huis-aan-huis 
opgehaald. Het was de eerste keer 
dat de vereniging het op deze manier 
organiseerde. Met succes, want veel 
inwoners van Hengelo hadden hun 
bestelformulier met geld erbij klaar-
liggen. Paulien Eulink, die de pot-
grondactie van de handbalvereniging 
al enige jaren leidt, is zeer tevreden 
over de succesvolle actie, waarvan de 
opbrengst een welkome aanvulling is 
van de clubkas. “Ik bedank alle leden 
en hun ouders voor de inzet tijdens de 
actie en de mensen die hun bestelling 

plaatsten voor hun medewerking.” 
Helaas troffen de leden van handbal-
vereniging SV Quintus niet iedereen
thuis aan om een bestelling op te ne-
men voor de potgrond-, koemest- en
kunstmestactie. Voor deze mensen 
is het nog mogelijk om hun bestel-
ling door te geven. Dit kan per tele-
foon: (0575) 464044, per e-mail naar
bestuur@svquintus.nl of in de brie-
venbus bij Paulien Eulink, Vloed 8 te
Hengelo. Deze bestelling moet wel 
uiterlijk 10 maart binnen zijn. 

Op zaterdag 24 maart 2012 worden 
de bestellingen gratis thuisbezorgd.

SV Quintus potgrond, kunstmest en koemest

Succesvolle actie 2012

Hengelo - Handbalvereniging SV Quintus ging donderdag 1 maart met
leden en hun ouders langs de deuren in Hengelo Gld. voor de jaar-
lijkse potgrond-, kunstmest- en koemestactie. Vele ingevulde bestel-
formulieren lagen klaar om te worden meegegeven.

Anita deelde de mapjes met bestelformulieren uit aan de leden van SV Quintus.
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afd. Dialect

Wat is: A. Waskeldoek.
 1. Vaatdoek: “De dominee van ‘t Harvelse Brook,

dén sloog zien wief met ne waskeldook”. (Riemken)
 2. Zicht niet lekker voelen: “Zich zo slap as ne waskeldook

veulen”.

 B. Poetereg.
 1. Er ongezond uitzien: “Der poetereg oet zeen”.
 2. Slecht in orde zijn. “Poeterig in de hoed”.

 C. Wiedte.
 1. Verte: “In de wiedte kö’j de karktoren al zeen”.

“Hee reep van de wiedten dat de optoch der ankwam”.
“Uut de wiedte(n) zo’j neet zeggen dat ‘t onze Jannao is”. 

 2. In de wiedte, qua wijdte:
“In de wiedte past dén jas ow neet”.

Antwoorden
We’j nog van too?

Een concert met eigen repertoire en 
speciale muziekstukken voor de pas-
sietijd, maar ook over passie in mu-
ziek, liefde en leven……. Genieten 
van Zuid-Europese klanken uit de 

Achterhoek. Portugese fado’s met 
Spaanse flamenco-invloeden, met de 
prachtige stem van Carla Koehorst 
en virtuoos gitaarspel van Marcel 
Verheugd. De uitzonderlijke chemie 

tussen de gepassioneerde musici 
Marcel Verheugd en Carla Koehorst 
ontstond bij hun eerst kennismaking 
in 2005 meteen. En werd door het pu-
bliek onmiddellijk opgemerkt. Deze 
bijzondere ontmoeting leidde dan 
ook tot de vorming van Flor d’Luna. 
Dit duo heeft een eigenzinnig en 
meeslepend repertoire ontwikkeld, 
waarin zij traditionele fado’s en ge-
passioneerde Latijns-Amerikaanse 
muziek combineren met eigen, soms 
Nederlandstalige, composities. Flor 
d’Luna treedt inmiddels op in bin-
nen- en buitenland. Zie ook: www.
natuurmonumenten.nl en twitter @
NM-Gelderland

In muziekzaal Hackfort

Passieconcert Flor d’Luna

Vorden - Liefhebber van Portugese fadomuziek? Flor d’Luna is zater-
dag 31 maart opnieuw te gast in de sfeervolle muziekzaal van kasteel 
Hackfort in Vorden. Aan de vooravond van de Stille Week voor Pasen 
een speciaal passieconcert. Flor d’Luna, dit keer niet als duo maar 
als trio, met gastmuzikant celliste Manuela Verbeek. Een avond vol 
sfeer en variatie. Het concert in de prachtige Westerholtzaal begint 
om 20.00 uur. Belangstellenden kunnen kaarten reserveren via www.
natuurmonumenten.nl of de Ledenservice, tel 035 – 6 55 99 11. Vooraf 
aanmelden is noodzakelijk, wegens de te verwachten grote belangstel-
ling is tijdige reservering aan te bevelen! Natuurmonumenten, beheer-
der van landgoed Hackfort, is gastheer van deze avond.

De workshop begint met koffie en 
wat lekkers. Tom zal kort wat vertel-
len over fruitbomen, het snoeien van 
hoogstam en laagstam bomen en het 
gebruik van snoeigereedschap. 

Daarna gaat het gezelschap de boom-
gaard in en kunnen zij zelf in de prak-
tijk aan de slag. Natuurlijk met hulp 
van de fruitteler. Ter afsluiting is er 
met glas appelsap en een appel voor 

onderweg. Workshop fruitbomen 
Snoeien bij Fruitbedrijf Horstink, 
Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen 
op zaterdag 17 maart 2012. Aanvang 
9.30 uur tot ca. 11.30 uur. 

Opgeven graag voor 15 maart per 
e-mail: info@fruitbedrijfhorstink.nl 
of telefonisch (0575) 45 16 43.

Bij Fruitbedrijf Horstink

Workshop fruitbomen snoeien

Steenderen - Zaterdag 17 maart organiseert Fruitbedrijf Horstink een 
workshop fruitbomen snoeien. Fruitteler Tom Horstink leert de cur-
sisten hoe zij een appel- of perenboom het beste kunnen snoeien voor 
een mooie oogst uit eigen tuin.

Tom Horstink geeft een workshop fruitbomen Snoeien bij zijn fruitbedrijf op Rha/Steenderen. De inwoner van Terneuzen kreeg het 
sms’je maandagavond en trok aan de 

bel bij de plaatselijke politie. Aan de
hand van het telefoonnummer werd
achterhaald dat het sms’je uit de Ach-
terhoek afkomstig was en vervolgens
is de districtsrecherche opgeroepen.
Uiteindelijk leidde het speurwerk
naar het 13-jarige meisje. Haar ou-
ders waren enorm geschrokken van 
de actie, meldt de politie. In overleg
met het Openbaar Ministerie wordt
bekeken hoe het incident wordt afge-
handeld. Mogelijk worden de kosten
voor de politiewerkzaamheden in re-
kening gebracht.
De politie roept ouders op hyves-,
sms-, en twittergedrag met kinderen
te bespreken.

Sms’je over lijk 
blijkt slechte grap van meisje 
uit gemeente Bronckhorst
Bronckhorst - Een 13-jarig meis-
je uit de gemeente Bronckhorst 
heeft maandag 27 februari een in-
woner van Terneuzen de stuipen 
op het lijf gejaagd met sms’je te 
waarin over ‘een lijk en een gelde-
lijke vergoeding’ werd gesproken. 
De nietsvermoedende man infor-
meerde de politie die na het no-
dige speurwerk bij de jongere uit 
Bronckhorst uitkwam. Het bleek 
om een grap te gaan. De politie 
en ook de ouders van het meisje 
konden er niet om lachen.

nieuws uit uw regio

www.contact.nl

van idee naar concreet product. Al onze specialismen staan stuk voor stuk garant voor kwaliteit. 

De verbinding is onze kracht.
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Op vier podia gaan veertien dweil-
orkesten strijden, in één grote wed-
strijdklasse.
De podia staan bij Hotel-Restaurant 
Leemreis, in de Kerkstraa en bij Eet-
café & Partycentrum Langeler.

Het hoofpodium staat op het pleintje 
voor Expert Arendsen. Daar zijn ook 
springkussens en een molentje voor 
de kinderen gratis toegankelijk.
De winnaar van vorig jaar, dweilor-
kest “Toontje Ongeregeld” uit Win-
terswijk is dit jaar weer van de partij 
om de titel te verdedigen.
Alle orkesten worden beoordeeld 
door vier juryleden. Nieuw dit jaar 
is dat op elk podium een jurylid aan-
wezig is, zodat ieder orkest evenveel 
kans heeft. “Of ze nu als eerste zijn  
of als laatste, wij denken als stichting 
dat dit zo een eerlijke wedstrijd is.”

MARKT
In samenwerking met de Hengelose 
Ondernemingsvereniging (HOV) gaat 

er weer een markt en vrijmarkt in
het dorpscentrum plaatsvinden.
Met kramen, attracties, enz. Vereni-
gingen kunnen ook tegen betaling
van een klein bedrag een kraam ter
beschikking hebben.
Tussen 11.00 en 17.00 uur is het mo-
gelijk om langs de kraampjes, maar
ook langs de winkels die deze dag ge-
opend zijn te struinen.
Verenigingen en kinderen voor de
vrijmarkt, kunnen zich opgeven bij:
Arnold van Ommeren: 0575-460454

Meer informatie en een lijst 
van deelnemende orkesten is 
te vinden op: 
www.hengelsdweilfestival.nl

Hengels Dweilfestival viert eerste lustrum

Hengelo - Het Hengels Dweilfestival viert op 15 april zijn eerste lus-
trum. De vijfde editie van het dweilorkestenfestijn in Hengelo begint 
om 12.50 uur bij het hoofdpodium op het pleintje voor Expert Arend-
sen. Tussen 13.00 en 17.00 uur vertonen vele orkesten hun kunsten. 
Om 17.15 uur wordt bekend gemaakt wie dat het beste deed. Deze 
muzikanten zullen nogmaals van zich laten horen.

Marcel Worms is actief als kamer-
muziekspeler en als solist. Hij heeft 
een warm hart voor onbekende com-
ponisten en speelde wereldwijd in 
ongewone ensembles met bijzonder 
repertoire. Sinds 2002 houdt Marcel 
Worms zich actief bezig met de pia-
nowerken van de Spaanse componist 
Federico Mompou. In het programma 
van 18 maart is deze componist het 
uitgangspunt. Mompou’s muziek 
heeft een totaal eigen plaats binnen 
de twintigste-eeuwse muziek. 
Zijn werk - zeer persoonlijk en her-
kenbaar, en bovendien opvallend 

constant van kwaliteit - ontstond in 
de marge van de muziekgeschiede-
nis: echte voorlopers had hij niet, na-
volgers nog minder. Wat dat betreft 
is hij te vergelijken met onder meer 
Janácek en Poulenc, aan wie zijn 
muziek overigens herhaaldelijk doet 
denken. Ook Fauré en zelfs Skrjabin 
klinken in zijn muziek door. Net als 
bij de Groupe des Six, waarvan Mom-
pou in Parijs de leden goed gekend 
heeft, spelen helderheid en eenvoud 
ook in zijn muziek een grote rol. 
In 2009 bracht Worms als eerste pi-
anist een cd uit met ongepubliceerd 
pianowerk van deze componist, dat 
in 2008 was ontdekt.Het Klavier ver-
wacht 18 maart een bijzonder con-
cert waarin naast heel veel muziek, 
ook leuke wetenswaardigheden aan-
dacht krijgen. Het uitgangspunt zijn 
weliswaar de composities van Mom-
pou maar gaandeweg het concert legt 
Worms bruggetjes naar werken van 
componisten als Puccini, Albeniz en 
vele anderen. Kaarten kunnen tele-
fonisch gereserveerd worden 0575-
550756. Het Klavier bevindt zich op 
industrieterrein Het Werkveld, Am-
bachtsweg 2b.

Lunchconcert bij Het Klavier

Vorden - Zondagmiddag 18 maart 
geeft de pianist Marcel Worms 
vanaf 13.00 uur een lunchconcert 
in de concertzaal van Het Klavier 
te Vorden. Marcel Worms (1951) 
studeerde aan het Sweelinck 
Conservatorium te Amsterdam 
bij Hans Dercksen. Na zijn eind-
examen in 1987 specialiseerde hij 
zich in kamermuziek bij Hans 
Broekman en in 20ste-eeuwse pi-
anomuziek bij Alexandre Hrisa-
nide. Ook volgde hij lessen bij 
Yuri Egorov.

Vanaf 31 maart tot begin juni wor-
den op zes zaterdagen lessen ver-
zorgd over de aanleg van de wijn-
gaard; de druiventeelt; de keuze voor 
rode of witte wijn en de bijbehoren-
de druivenrassen; de samenstelling 
van de grond; gewasteelt, ziektes, 
schimmels, bemesting, snoeien; 
oogsten, persen, vinificatietechnie-
ken; keldertechnieken, bewaren, 
begeleiden, bottelen; financiën van 
de wijngaard en van de coöperatie; 
marketing en distributielijnen; wijn-
proefkunde, wijn en spijs. De lessen 
vinden plaats op zes verschillende 

wijndomeinen van wijnbouwers uit 
de Achterhoek. Aan het einde van ie-
dere les wordt een rondleiding gege-
ven over het wijndomein en worden 
er Achterhoekse wijnen geproefd. 
Ook worden de kelders van de coö-
peratie bezocht, en worden de jonge 
opgelegde cuvées geproefd.
Ervaren wijnboeren van de coöpe-
ratie geven les. In de loop der jaren 
hebben deze wijnboeren van het 
eerste uur, veel kennis opgedaan. 
Een aantal van hen heeft in 2003 
de wijnbouwopleiding gevolgd die 
onder leiding van de Wageningen 

Universiteit is gegeven. Sommige 
wijnboeren hebben inmiddels inter-
nationale cursussen gevolgd bij be-
kende wijndomeinen in Europa en 
daarbuiten. Daarnaast worden een 
aantal gerenommeerde gastdocen-
ten verwelkomd die verbonden zijn 
aan de coöperatie. Een internationaal 
ondernemer op het gebied van wijn 
en expert op het gebied van ‘bran-
ding’, een internationaal expert op 
het gebied van vinificatie, docenten 
van de Wageningen Universiteit en 
een docent van de Wijnacademie. 
De wijnbouwopleiding is een onder-
deel van het samenwerkingsproject 
van AOC Oost en het Graafschap 
College ‘Ondernemen in de multi-
functionele landbouw’. 

VOOR MEER INFORMATIE: 
www.aoc-oost.nl
www.graafschapcollege.nl
www.achterhoeksewijnbouwers.nl

Wijnbouwopleiding in de Achterhoek
Vorden - Eind volgende maand, op zaterdag 31 maart, start er een 
wijnbouwopleiding in de Achterhoek. De wijnbouwopleiding is een 
initiatief van AOC Oost, het Graafschap College en de Achterhoekse 
Wijncoöperatie. Het jaar 2012 is door de Verenigde Naties uitgeroe-
pen als het jaar van coöperatieve samenwerkingsvormen. Met deze 
wijnbouwopleiding laten de drie initiatiefnemers zien dat samen-
werking kan leiden tot een krachtig product en een krachtige pre-
sentatie die boven de individuele producent uitstijgt.

Hengelo - Uitslagen SV Quintus van 
4 maart:
Thuis wedstrijden: 
Quintus 1 - DSC 2: 9–9 (dames); 
Quintus A1 - Reehorst A1: 17-12; 

Quintus C2 - Huissen C3: 7-6; 
Quintus D2 - OBW D2: 2-0. 
Uitwedstrijden: 
Huissen B2 - Quintus B1: 17-1; 
Erix-2 - Quintus-1: 12-22 (heren).

H A N D B A L

De 5-koppige band Farmers From 
Hell komt uit de omgeving Vorden/
Hengelo en speelt covers van onder 
andere AC/DC, Herman Brood en Nor-
maal. De band rondom de robuuste 
zanger Roald Wolbert is nu ruim een 
jaar bezig en heeft al menig podia 
onveilig gemaakt. Ze zullen de Hum-
melse heipollen los doen trillen! In 
het voorprogramma staat Strike! Zij 

brengen ‘Rock met een Billy randje’. 
Deze band herbergt veel ervaring met 
leden uit bands als o.a. Kas Bendjen 
en The Avalanche. Zij brengen pure 
Rock ‘n Roll met hun energieke zan-
geres Renske Zenhorst en stuwende 
contrabas van Bert Radstake. Gitarist 
Robert Wagenvoort en drummer 
René Groot Wassink maken de band 
compleet. Ze spelen covers van onder 
andere Brian Setzer, Volbeat en Joh-
nny Cash. 

Rock ’n roll bij Café de Veldhoen in 
Langerak. Voor ieder bezoeker is er 
een voorjaarsverrassing!

Zaterdag 10 maart Rock’n Roll bij de Veldhoen

Rock ‘n Roll zoals Rock ‘n 
Roll bedoeld is!
Langerak - Zaterdag 10 maart spe-
len de rock ’n roll bands Farmers 
From Hell uit Vorden/Hengelo en 
Strike! bij Café de Veldhoen in 
Langerak. Aanvang 21.00 uur.

Uitslag van de vijfde avond van de vijfde
competitieronde van Bridgeclub Bronk-
horst, gespeeld op 1 maart 2012 in Tol-
dijk.
A-lijn: 1. Guy Mendes de Leon & Miguel
Mendes de Leon 61,40 %; 2. Dick Brink-
man & Rene Winkelman 54,80 %; 3. Ka-
ren Notten & Joop te Veldhuis 53,60 %. 
B-lijn: 1.Gerrit Jaspers & Jan Supheert
59,03 %; 2. Jan Veenhuis & Joop Rutten
54,86 %; 3. Will Snelder & Harry Hof-
man 54,51 %. 
C-lijn: 1. Fia Wesselink & Marijke Hil-
derink 64,42 %; 2. Hennie Deunk & Wil
Matser 61,74 %; 3. Irene Lichtenberg &
Theo Schoenaker 58,67 %. 

Donderdag 8 maart om 19.30 uur is er
GEEN bridgecompetitie, wel spelen we
het Ruitenboertoernooi 2012; het groot-
ste bridgetoernooi ter wereld en al weer
de 53e editie. All over the World speelt
men dezelfde spellen. Op zich toch een
schitterend gegeven?! Komt allen brid-
gen, lid of geen lid van de vereniging.
Als u kanshebber wil zijn richting fi-
nale, moet u wel lid zijn van de N.B.B.
We vragen u uw komst van te voren
aan te geven bij onze club. Via telefoon-
nummer (06) 28633453. Niet inspreken,
maar sms’en alstublieft.

B r i d g e n  i n  T o l d i j k

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

Bed & Breakfast 
arrangement

www.winnenmetweevers.nl

Special

www.weevers.nl

Laat ook uw speciale krant 
onze zorg zijn. Vormgeving, 
redactie, opmaak, 
verspreiding: wij denken 
graag met u mee!

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

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

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

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

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

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN 
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
 Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
 Of na telefonische afspraak.

Tel./fax: 0575 - 46 22 21 Beekstraat 1, Toldijk
Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

T

Kunt u terecht bij Van Hal Schilderwerken, 
want sommige klussen laat je alleen over 
aan Vakmensen!

Van experts kun je meer verwachten.

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. 
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 10 maart 2012.

MIELE 1400 toeren wasmachine 
ZANUSSI condensdroger 

MIELE 2200 watt stofzuiger 

stofcassette
accessoires

TEFAL stoomstrijksysteem 

stoomafgifte 
klaar binnen 2 min.

899.- 399.-

218.- 199.-

Kijk op www.expert.nl

Maak kans op een 
compleet verzorgde 
schoonmaak van 
uw hele huis!
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BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
KUNSTSTOF DAKBEDEKKING

DAK ISOLATIE
DAKPANNEN

KOPER
LOOD
ZINK

Ambachtsweg 11 06 22467236
Vorden 0575 519701
www.kaspervrielink.nl info@kaspervrielink.nl

 

 

  

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM: 
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR 

ZATERDAG VAN 9.00 TOT 15.00 UUR 
OF OP AFSPRAAK (06-51098865)-  

AAMMBBAACCHHTTSSWWEEGG  22AA    
77225511  KKWW  VVOORRDDEENN  

HHEETT  WWEERRKKVVEELLDD  

 

SSTTEEMMMMEENN--  RREEPPAARREERREENN--  RREEVVIISSIIEE  
  

VVEERRKKOOOOPP--  VVEERRHHUUUURR--  AACCCCEESSSSOOIIRREESS  
  

PPIIAANNOOLLEESSSSEENN--CCOONNCCEERRTTEENN  
EEXXPPOOSSIITTIIEESS  

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

Zelfstandig ondernemer of particulier?

Vragen over uw aangifte inkomstenbelasting 

2011?

Het antwoord op uw vraag is dichterbij 

dan u denkt. Loop daarom binnen bij ons 

belastingspreekuur!

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

...voor de juiste balans  

het voorjaar 
komt eraan!

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

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

Wassinkbrinkweg 2  -  7002 ZD  Doetinchem
Tel. 0314 - 621 021  -  www.groenrijk.nl

In verband met het inrichten van 
ons nieuwe tuincentrum 

zijn wij gesloten van 
ma. 12 maart t/m wo. 14 maart a.s. 

Op donderdag 15 maart openen wij
weer graag onze deuren voor u.

GroenRijk Doetinchem

50%
korting

VERBOUWINGSOPRUIMING!

Geldig t/m zaterdag 10 maart !

Brinkhorst 7

7207 BG  Zutphen

Tel. 0575-572020

AUDI A6 SEDAN 2.4 PROLINE AUTOMAAT SEP-04 14.950
AUDI A6 SEDAN 2.4 LITER AUTOMAAT PROLINE BUSINESS LEER PAKKET MRT-06 18.950
CITROEN C4 BERLINE PRESTIGE 1.6 HDI 5 DEURS OKT-05 8.950
DAIHATSU SIRION 2 1.3I SPORT 5 DEURS JUN-06 6.950
FIAT IDEA 1.9 JTD EMOTION MEI-06 8.750
HONDA ACCORD 2.0 16V STATION SPORT JAN-07 19.950
HONDA INSIGHT HYBRIDE 1.3 VTEC ELEGANCE + NAVI APR-09 16.950
JAGUAR S TYPE EXECUTIVE 2.7 D V6 AUTOMAAT JUL-04 18.950
KIA CEE’D 5DRS 1.4 CVVT X-EXUTIVE Z.ESP FEB-07 10.950
KIA PICANTO  1.1 X-ECUTIVE 5DRS JUL-08 6.990
KIA CARENS 2.0 CVVT X-ECUTIVE 5DRS APR-07 11.950
KIA PICANTO 1.0 EX 5-DRS JAN-06 5.950
LAND ROVER DISCOVERY II 2.5 TD5 S AUTOMAAT JAN-02 12.950
MAZDA 2 1.3 HP 63 KW 5 DEURS TOURING FEB-08 12.950
MG F 1.8 16V BROOKLANDS JAN-99 6.950
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK 5DRS 1.8 INSTYLE SEP-08 14.950
NISSAN PIXO 5DRS 1.0 ACENTA +AC+LM VELGEN NOV-09 9.250
PEUGEOT 206 CC CABRIO/COUPE 1.6 80KW MEI-03 6.950
PEUGEOT 107 1.0 XS 5DRS AUG-07 7.250
RENAULT SCENIC 1.6-16V SEP-03 7.950
RENAULT LAGUNA HATCHBACK 2.0 TURBO AUTOMAAT JUL-08 14.950
ROVER 75 2.0 CDT CLUB MRT-00 5.675
ROVER 45 1.6 16V CLUB 5DRS APR-00 4.445
ROVER 75 TOURER 2.0 CDT CLUB JUN-02 8.975
ROVER 45 AUTOMAAT 2.0 V6 CLUB 4 DRS FEB-03 8.945
ROVER 75 AUTOMAAT 2.0 V6 CLUB APR-03 11.975
ROVER 25 AUTOMAAT 1.6 CVT CLASSIC 5DRS JUL-03 5.425
ROVER 25 1.4 16V 3DRS COMFORT APR-03 6.425
ROVER 45 1.8 16V CLUB 5DEURS NOV-04 7.945
ROVER 416 16V SI 5DRS MRT-99 1.650
SAAB 09-MRT 1.9 TID SPORT SEDAN MEI-06 9.750
SMART FORTWO CABRIO 0.6 SEMI AUTOMAAT APR-00 3.650
SUZUKI LIANA 1.6 78KW S-LIMITED JAN-04 6.950

TOYOTA AVENSIS WAGON 1.8 VVTI TERRA COMFORT MEI-01 4.950
TOYOTA COROLLA HATCHBACK 5-DEURS 1.6 VVTI LINEA SOL MRT-03 7.750
TOYOTA YARIS 5-DEURS 1.0 VVTI IDOLS MRT-04 4.950
TOYOTA COROLLA HATCHBACK 5-DEURS 1.6 VVTI L.TERRA COMFORT OKT-04 9.950
TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.5 VVTI COMFORT MEI-05 13.950
TOYOTA AVENSIS VERSO 5 PERS. 2.0 D4D LUNA MEI-03 8.950
TOYOTA YARIS 3-DEURS 1.3 VVTI LINEA SOL APR-07 8.990
TOYOTA AURIS 3-DEURS 1.6 VVTI LINEA SOL BUSINESS MEI-07 14.950
TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.5 VVT-I COMFORT AUG-07 16.950
TOYOTA YARIS 5-DEURS 1.4 D4DIESEL L.LUNA SEP-07 9.950
TOYOTA AYGO HATCHBACK 5 DEURS 1.0 VVT-I SPORT AC JAN-08 8.550
TOYOTA AVENSIS SEDAN 1.8 VVTI LINEA LUNA FEB-08 18.950
TOYOTA YARIS 5-DEURS 1.3 VVT-I S-LINE FEB-08 12.950
TOYOTA AYGO HATCHBACK 5 DEURS 1.0 VVT-I PLUS MEI-08 7.550
TOYOTA AURIS 5-DEURS 1.4 VVT-I LINEA SOL JUL-08 16.950
TOYOTA AURIS 5-DEURS 1.6 VVT-I DYNAMIC AUG-08 19.950
TOYOTA COROLLA HATCHBACK 5-DEURS 1.6 VVT-I AUTOMAAT APR-03 8.750
TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.5 VVTI TECH EDITION JAN-06 16.950
TOYOTA AURIS 5-DEURS AUTOMAAT 1.6 VVT-I MM-T ASPIRATION FEB-09 18.950
TOYOTA AYGO HATCHBACK 5 DEURS 1.0 VVT-I COMFORT + AC MEI-09 9.850
TOYOTA VERSO 5-PERSOONS 1.6 VVTI SOL MRT-05 13.650
TOYOTA AYGO HATCHBACK 5 DEURS 1.0 VVT-I AUTOMAAT SPORT+AC FEB-06 7.250
TOYOTA LAND CRUISER 120 SERIES 5-DEURS 3.0 D4D AUTOMAAT VX MRT-06 28.950
TOYOTA IQ 1.0 VVT-I ASPIRATION JUL-09 10.750
TOYOTA RAV4 5-DEURS 2.0 VVT-I 4WD EXECUTIVE MRT-06 18.950
TOYOTA AVENSIS VERSO 6 PERS. 2.0 VVTI LINEA SOL FEB-06 14.950
TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.5 VVT-I COMFORT JUN-07 14.750
TOYOTA AVENSIS WAGON 1.8 VVTI LUNA BUSINESS JAN-08 19.750
TOYOTA AURIS 5-DEURS 1.4 VVTI LINEA TERRA APR-08 15.950
TOYOTA AYGO HATCHBACK 5 DEURS 1.0 VVT-I PLUS JUL-07 7.250
TOYOTA YARIS VERSO 1.5 VVTI LINEA SOL JUN-01 6.450
TOYOTA YARIS 3-DEURS HATCHBACK 5D 1.3 VVT-I COOL JUL-08 10.950
TOYOTA YARIS 5-DEURS 1.3 VVTI LINEA SOL AUG-07 9.950

Occasion Bouwjaar Jubileumpriijs Occasion Bouwjaar Jubileumpriijs

KIA SORENTO
2.4 i 16V 4WD EX, 68.340 km, 
02-2005, ZWART METALLIC

€ 10.950

ROVER 75
1.8 88KW CLUB, 109.757 km, 
12-2001, STEEL BLAUW METALLIC

€ 5.950

TOYOTA VERSO 
5-persoons 1.6 VVT-i Linea 
Terra, 870.269 km, 01-2007, 8P4 
Stellar Blue

€ 14.750

Jubileumprijzen – 50 jaar Automobielbedrijf Nijendijk 1962-2012!



ZELHEM Gildenweg 1 Tel. (0314) 62 36 58

ONZE OPENINGSTIJDEN:
MAANDAG  10.00 - 18.00 UUR

DI T/M DO 09.00 - 18.00 UUR

VRIJDAG  09.00 - 21.00 UUR

ZATERDAG  08.30 - 16.00 UUR

Als u een keuken wilt kopen, kunt u via internet en social media overal 

de prijzen vergelijken.  Het gevolg is dat de hele keukenwereld meedoet 

aan de aanbiedingenrace. Dat komt jammer genoeg de kwaliteit niet 

altijd ten goede. Terwijl u toch op de eerste plaats een keuken wilt waar 

u onbekommerd plezier aan beleeft.  Daarom doen wij niet meer aan 

keukenacties. Toch bieden we u elke dag prijzen die net zo scherp of nog 

scherper zijn als die van onze collega’s. Dat kan omdat we hele goede 

afspraken hebben gemaakt met de fabrikanten. En omdat we onze prijzen 

structureel tot op de naad hebben uitgekleed. Uw voordeel: scherpe lage 

en transparante prijzen. U weet direct tot op de euro waar u aan toe bent. 

En wij hoeven niet te bezuinigen op kwaliteit en service. 

Zo krijgt u de beste keuken voor de scherpste prijs. Sommigen ervaren 

het als magie.  Wij zien het als eerlijk en open met elkaar omgaan.  Zoals 

dat hoort anno 2012.

“ We voelden direct dat het goed zat. 
Natuurlijk is de eerste indruk belangrijk. Wat 
een showroom, geweldig. Maar het klikte 
vooral toen we in gesprek kwamen. Geen 
gladde praatjes, adviezen waar je wat aan 
hebt, direct een duidelijke 3D-tekening en 
een heldere prijs, zonder toeters of bellen, en 
goed scherp ook. 

Na de koop informeerden ze ons 
regelmatig over de voortgang en de timing 
van de montage. Je merkt aan alles dat ze met 
je meedenken.

En nu, tja, nu beleven we onze eigen 
Magic Moments in onze nieuwe keuken.”

Magic

BELEEF HOE JE VOOR DE 
SCHERPSTE PRIJS DE BESTE 
KEUKEN EN SERVICE KRIJGT

 WWW.SCHEFFERKEUKENS.NL

MAGIC MOMENTS
BIJ SCHEFFER KEUKENS IN ZELHEM  

44444 SSSSSHHHHHHOOOOOOWWWWWWWRRRRROOOOOOOOOOOOOMMMMMMMKKKKEEEEUUUUUUKKKKKEEEEENNNNSSSS vvvoooooooooorrrrrr  uuuuuunnnnnniiiiiieeeekkkkkkeeeeee mmmmmeeeeeeeennnnneeeeeeeeemmmmpppprrrriiijjjjzzzzzeeeennn
DeDeDeDeD zezezezezee kkkkkeueeueukekekekeensnsnsnsnss mmmmmoeoeooeoeoeteteteet n n nn ononononononzezezeez sssshohohohohowwwrwrrooooom mm veveeverlrlrlrlatatatatenenenenen ooooom m m m plplplplaaaaaaaaatstsststtstt ttttte eee mamamamaammmamm kekekekkkekk n n n n vovoovovoorororo dddee enininnieueueueeuwewewewew cccccololololo leleleelelectctctcttctctieieieieiie.. .
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MEDEDELING



  

EN MET VR

MEGA
store
GROENLO

Tel. 0544 461917  

Tel. 0544 760001  

Tel. 0544 476170

BETTING RESSING
TEGELS & NATUURSTEEN

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND TOT 21.00 UUR
*Zonder tussenkomst van derden en uitgezonderd lopende acties, orders en projecten. Vraag naar de actievoorwaaren in de winkel.

Stuntprijzen bij Megastore Groenlo

HALF GELD
actie
OP SANITAIR
KEUKENS 
EN TEGELS *



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 10 van 5 t/m
10 maart 2012www.ah.nl

H E N G E L O 

BONUSaanbiedingen

OPENINGSTIJDEN


