
Driekus Groot Jebbink en zijn 
echtgenote Gerda vertellen over 45 jaar 
Shell Groot Jebbink. B  7

Nieuw op Koningsdag: spectaculaire Zeepkistenrace
VORDEN - Tijdens Koningsdag 
vindt er in Vorden een nieuw 
fenomeen plaats: een heuse 
Zeepkistenrace. Organiseerde 
Oranjevereniging Vorden in de 
jaren tachtig van de vorige eeuw 
enkele jaren de spectaculaire en 
toen immens populaire bakfiet-
senrace, nu staat er woensdag 27 
april een spectaculaire Zeepkis-
tenrace in het centrum van Vor-
den op het programma.

Door Jan Hendriksen

“Om Koningsdag dit jaar nog 
leuker, spannender en gezelli-
ger te maken organiseren we een 
Zeepkistenrace voor de Vordense 
jeugd”, zo laat Pascal ten Pas van 
Oranjevereniging Vorden weten. 
Deelnemers tussen tien en zeven-
tien jaar kunnen zich met maxi-
maal vier deelnemers per team 
deelnemen. In de afgelopen week 
presenteerde Ten Pas het evene-

ment middels een Powerpoint 
presentatie bij een aantal basis-
scholen in Vorden en Wichmond.

Elk team krijgt vooraf een zeepkist 
waar ze hun racewagen mee kun-
nen bouwen. Deze kunnen ze op 
27 april tentoonstellen aan het pu-
bliek en deelnemen aan de race.

Snelste tijd, 
mooiste zeepkist 
of troostprijs

Pascal ten Pas: “De deelnemers 
starten vanaf een schans die be-
vestigd is aan een oplegger van 
een vrachtwagen. Zijn de deelne-
mende teams met vier personen 
dan wordt de zittende deelnemer 
in de zeepkist door twee teamle-
den van de schans geduwd, er kan 
een deelnemer in de zeepkist zit-
ten. De deelnemer probeert met 
zijn zeepkist vanaf de schans over 

een deel houten platen zover mo-
gelijk op het parcours te komen. 
Zodra die stil staat rent hij/zij naar 
de laatste deelnemer die over een 
klein parcours met hindernissen 
zo snel mogelijk naar de eind-
streep/bel loopt waar de tijd wordt 
geklokt. Tevens zit aan de zijde van 
dit spektakel een aantal juryleden 
die alles bekritiseren en noteren. 
Wie heeft de snelste tijd op de 
juiste manier behaald? Wie heeft 
de mooiste zeepkist? Wie heeft de 
troostprijs verdiend. Tevens zijn er 
een eerste, tweede, derde prijs te 
winnen en wie weet de originali-
teitsprijs in de wacht te slepen?”.

Strobalen
De start van het spektakel is voor 
de Mediterrane en het Bintje aan 
de Zutphenseweg en zal doorlo-
pen richting het Kulturhus Vorden 
aan de Raadhuisstraat. Het par-
cours wordt afgezet met drang-
hekken en strobalen voor de vei-
ligheid. De deelname is op eigen 
risico. De eerste groep deelnemers 
starten tussen 13.30 en 14.00 uur 
en de tweede groep tussen 14.30 
en 15.00 uur. Oranjevereniging 

Vorden stelt geen aansprakelijk-
heid op verwondingen en materi-
ele schade. Verplicht is een helm 
om hoofdletsel te voorkomen en 
eventuele veiligheidshandschoe-
nen.

Opgave
Doe jij ook mee met deze specta-
culaire zeepkistenrace? Opgeven 
is mogelijk via onderstaand e-
mailadres. Wees er op tijd bij want 
er zijn maar een beperkt aantal 
zeepkisten beschikbaar. Voor 
meer informatie kun je ook een 
kijkje nemen op de website.
   

 ■ zkr2016@
oranjeverenigingvorden.nl ■ www.oranjeverenigingvorden.
nl

 

Oud Vorden 
brengt extra 
dikke Kronyck uit
VORDEN - Ter gelegenheid van het 
35-jarig jubileum van Oud Vorden 
op 1 april verschijnt de Kronyck, 
het verenigingsblad van Oud Vor-
den, al op de dag van het jubile-
um. Gebruikelijk verschijnt deze 
Kronyck in juni. Leden kunnen 
na afloop van de jubileumavond 
in Kulturhus Dorpscentrum hun 
Kronyck meenemen.

Voor gasten is de Kronyck op deze 
avond in het Dorpscentrum of bij 
Bruna te koop. Het extra dikke 
nummer bevat 42 pagina’s met als 
hoofdartikel een gedetailleerde 
beschrijving van de bewoners van 
de Dorpsstraat en is geïllustreerd 
met veel oude en nieuwe foto’s. 
Voor de lezing van neerlandicus 
en taalvirtuoos Wim Daniëls die 
de bezoekers zijn visie zal geven 
over ‘Het naderende eind van de 
dialecten’ (vanaf 19.00 uur) zijn 
nog kaarten beschikbaar. Deze 
zijn te bestellen bij penningmees-
ter Gerrit Vlogman en verkrijgbaar 
bij Bruna. Leden ontvangen na 
aanmelding gratis kaarten. Voor 
niet-leden geldt een toegangs-
prijs, consumpties inbegrepen. 
In verband met de catering is het 
gewenst de reservering uiterlijk 25 
maart te doen.
   

 ■ gerritvlogman@gmail.com

Huis en land 
Wildenborch 
herenigd
Dit gebeurde met de ‘terug-
gave’ van de grond, het Bosket 
genaamd. Stichting De Wilden-
borch en Stichting Geldersch 
Landschap en Kasteelen (GLK) 
hadden ruim zes jaar overlegd.

B  5

12  nr.

Sloop voormalig 
pannenkoeken- 
huis precieze klus
KRANENBURG - Begin maart is 
Dijkman Bouw B.V. gestart met 
het saneren en slopen van het 
oude en door brand verwoestte 
voormalig pannenkoekenhuis Pa-
pa Beer op de hoek van de Ruur-
loseweg/Eikenlaan.

De machinist is zo’n anderhalve 
week aan het werk met zijn mo-
biele kraan om het pand zorgvul-
dig af te breken. Met de grijper 
haalt hij muren om en schuift de 
stenen opzij. Grote containers 
staan op het terrein om het sloop-
materiaal gescheiden te verzame-
len.

De komende tijd zal het pand vol-
ledig verdwijnen.
   

 ■ Lees verder op pagina 3
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

Hengelo Gld 0575 462359 - Vorden 0575 555733 - Zelhem 0314 624215
www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

www.zwembad-indedennen.nl

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

Eland | Raadhuisstraat 53 | Hengelo (Gld) | 

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

Grolsch Pils pijpje Fles 720 CL
 
  

14.95

9.99

GENIET, MAAR DRINK MET MATE.

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

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

Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!

Dinsdag

Jaargang 78



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

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

Verbouw
Renovatie
Woningonderhoud
Veranda’s & overkappingen

T:    0575-521796                                                
M:  06-55072626                                           

E:   info@heijinkbouw.nl  
W: www.heijinkbouw.nl           

WWW.MARIONPOLMAN.NL | T 06-55916250  

Marion Polman
uitvaart begeleiding
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Eigen bijdrage 
wordt door ons 
vergoed

Praktijk voor tandprothese en 
implantologie, Paardenwal 3, 
Zutphen. Tel. 0575 - 545953

RJBM Degen, 
tandarts-implantoloog

Klikgebit in combinatie met implantaten in 
een tandenloze onderkaak. Als u geen eigen 
risico meer heeft is het dus gratis!
U moet wel 1 jaar tandenloos zijn

AMBACHTSWEG 2A 
VORDEN
0575-552794 * 06-51098865
OPEN: ZA. 9.00-15.00 UUR
WWW.HET-KLAVIER.NL

STEMMEN / REPAREREN
REVISEREN

VERHUUR EN VERKOOP
PIANOLES / PIANOVAKANTIES

EXPOSITIES

Er zijn weer tulpen! www.ijsseltulp.nl

 Arjan Wesselink (Empe) Jordi Wesselink (Toldijk)
 06 53152750 06 51968741

IJSSELTULP
e x c l u s i e f  a s s o r t i m e n t

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

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

Maandaanbieding 
MAART:

PVC MODULEO
Select/Transform/Impress

Egaliseren ondervloer
Lijm- en legkosten €15,- per m2*

*Vraag naar de 
voorwaarden in 

de winkel.

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

GROOT
GRATIS
PAKKET

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

Obelink Stabilo
300 x 180 cm. Polyester.
Met gratis grondzeil. 

Nu bij een Hobby 2016
een groot pakket met 

veel gratis extra’s!

2e PAASDAG GEOPEND • 10.00 - 17.00 UUR.
28 MAART - 2e PAASDAG TENTENSPECIAL | Kom ook gezellig langs voor o.a: demonstratie opblaastenten, bij aankoop van 
een tent gratis luxe haringtas en de Weber barbecue demo. Kijk op www.obelink.nl voor alle 
informatie of volg ons op Facebook.

Outdoor Feelings Trader 
Comfortabele hoekbank met

kussens en tafel. Advies 799.-

Excl. accessoires.

Nu voor

39.95

Vanaf

299.-

MEGADEAL

599.-

Getroffen door het overlijden van
 

Bep Blaauw-Bosveld
 

wensen wij Evert, kinderen, kleinkinderen en familie

veel sterkte toe.

 

Gemeentebelangen Bronckhorst

EEN DIERBARE OVERLEDEN?
Deel het op deze pagina.

Kijk voor meer informatie in de colofon op pagina 5.

TROUWPLANNEN?
Laat het iedereen weten!

Kijk voor meer informatie in de 
colofon op pagina 5.



In een mum van tijd planten leerlingen 
De Vordering honderd iepen
WICHMOND - “Jullie hebben het 
super gedaan. De klus is in een 
mum van tijd geklaard. Bedankt 
voor jullie spontane inzet. En 
kijk over een paar jaar nog eens 
naar links en rechts als je hier 
weer langskomt. Dan kunnen 
jullie het resultaat zien.” Rik Vel-
horst van Velhorst Groot Groen 
uit Hengelo (G) bedankte vorige 
week woensdagmorgen enthou-
siast de 28 leerlingen uit groep 
zeven en acht van de Vordense 
basisschool De Vordering voor 
hun medewerking.

Door Jan Hendriksen

Op een perceel van Landgoed 
Suideras op de hoek van de Baak-
seweg en Broekweg in Wichmond 
plantte de kinderen van De Vorde-
ring in het kader van de Nationale 
Boomfeestdag in een mum van 
tijd ruim honderd iepen. Met dank 
aan Landgoed Suideras en het Co-
mité Boomfeestdag Bronckhorst. 
Als beloning kregen de kinderen 
een ‘appeltje voor de dorst. “En op 
school krijgen jullie allemaal nog 
een Gelderse Roos mee naar huis. 
Deze struik kunnen jullie thuis een 
mooi plekje geven”, zo verklaarde 
Velhorst.
Vol overgave plantte de leerlingen 

 
van De Vordering sa-

men met jachtopzichter Wim Zen-
horst van Landgoed ‘t Suideras de 
ene na de andere iep in de vooraf 
uitgegraven gaten. De iep behoort 
tot het geslacht van loofbomen. 
“Tot eind vorig jaar stonden op dit 
bosperceel populieren. Na ruim 25 
jaar waren die kaprijp”, zo vertelt 
Zenhorst de twee leerlingen. De 
leerlingen zijn op deze woensdag-
morgen onder leiding van hun leer-
kracht Monique Bakker, stagiaire 
Anne-Wil Klein Lenderink en enke-
le ouders op de fiets vanuit Vorden 
naar Wichmond gekomen voor de 
Boomfeestdag. Onder toeziend oog 

van wethouder Anton Peppelman 
van de gemeente Bronckhorst en 
rentmeester Harm Peter de Vries 
van ‘t Suideras plantte Lente de 
Haan (11) en Sam Rakitow (10) 
zo’n tien iepen op het perceel. Ma-
ria Haanappel liet namens van het 
Comité Boomfeestdag Bronckhorst 
weten dat bomen meehelpen om 
het klimaatprobleem te lijf te gaan.
“Ook al wordt het vaak ervaren 
als een druppel op een gloeiende 
plaat, het helpt toch! Vooral nu de 
klimaatdoelstellingen niet gehaald 
dreigen te worden kan de aanplant 
van bomen en bossen een waar-
devol middel zijn. Daarom is voor 
Boomfeestdag 2016 een actueel 
thema gekozen in het kader van 
aandacht voor het belang van bo-
men in bossen, zowel stadbossen 
als bossen in het landschap: ‘Bo-
men & Bossen’.”

Scholen in Bronckhorst
Dit jaar namen zes scholen uit de 
gemeente Bronckhorst deel aan 

Boomfeestdag: De Vordering, ‘t 
Hoge en de Dorpsschool uit Vor-
den, ‘t Loo uit Zelhem, de nieuwe 
fusieschool De Pannevogel uit 
Steenderen en Bekveld uit Hen-
gelo. In totaal ruim 180 leerlingen 
plantten struiken, bosplantsoen en 
soms ook enkele bomen (in Steen-
deren vijf al wat grotere tulpenbo-
men en in Hengelo twee inlandse 
eiken). Dit gebeurde op vier loca-
ties: de landgoederen Suideras in 
Wichmond en ‘t Zelle in Hengelo, 
op het bedrijventerrein van Hen-
gelo (aan de oostkant) en op het 
zwembadterrein van Steenderen. 
Het Boomfeestdagcomité Bronck-
horst voert al enkele jaren de regie 
over de plaatselijke boomfeestdag. 
In dat comité zitten vertegenwoor-
digers van Vereniging Bomenbe-
lang Bronckhorst, de Agrarische 
Natuurorganisatie ‘t Onderholt en 
de hoveniersbedrijven Piek Zwe-
verink uit Vorden, Inhetgroen uit 
Baak en Velhorst Groot Groen uit 
Hengelo (G).

Nieuwe bestemming
gesloopt materiaal
Vervolg van voorpagina

KRANENBURG - Het asbest werd 
al eerder gesaneerd. De dak-
pannen lagen op een stapel, niet 
meer geschikt voor hergebruik. 
De overige 95% van al het ge-
sloopte materiaal krijgt wel een 
nieuwe bestemming.

Voor houten balken en platen die 
nog heel zijn, is interesse voor ver-

bouwing van woningen of de bouw 
van een schuur. Het overgebleven 
restant hout wordt gesnipperd en 
gebruikt in bio-installaties. Het 
puin is geschikt als fundering voor 
de aanleg van nieuwe wegen, ijzer 
wordt omgesmolten. “Mensen 
denken nog steeds dat je alles in 
elkaar slaat en naar beneden gooit, 
maar dat wordt hier allemaal al 
gesorteerd”, legt Arek Evers van de 
firma Hoogeboom uit Raalte uit.

   

‘The Passion’ met stille 
tocht van kerk tot kerk
VORDEN - Op Goede Vrijdag (25 
maart) is er om 15.00 uur en om 
19.00 uur een eigentijdse muzi-
kale uitvoering van het passiever-
haal in de Christus Koningskerk 
in Vorden. Voorafgaand aan de 
viering van 15.00 uur is er een 
stille tocht waarbij de verbinding 
tussen de drie kerken van Vorden 
zal worden gezocht. Tromme-
laars gaan de stoet van mensen 
voor. Tijdens de tocht wordt er 
een houten kruis meegedragen. 
Wie zich geroepen voelt om dat 
kruis te dragen kan zich aanmel-
den via het secretariaat van de 
parochie van de regionale HH 
Twaalf Apostelen.

Vanaf het plein voor rooms-ka-
tholieke Christus Koningskerk zal 
de stille tocht vertrekken en via 
de Hervormde Kerk en de Gere-
formeerde kerk dan weer richting 
Christus Koningskerk gaan. Pa-
rochianen die willen meelopen 
kunnen zich om 14.30 uur bij de 
RK kerk verzamelen. Er zijn 350 
plaatsen in de kerk beschikbaar. 
De mensen die met de stille tocht 
meelopen krijgen in elk geval een 
plaatsbewijs. Er worden vooraan 
banken vrijgehouden. De overige 

plaatsen worden uitgedeeld nadat 
de stoet is vertrokken. Voor de vie-
ring van 19.00 uur zijn er weder-
om 350 kaarten beschikbaar. Er is 
dan geen stille tocht. Deze viering 
begint met het binnendragen van 
een kruis door de dragers, gevolgd 
door de pastoren. Het passiever-
haal wordt daarna op een eigen-
tijdse manier worden uitgebeeld.
Het projectkoor onder leiding van 
Frank Sterenborg geeft, samen met 
een aantal solisten en een combo, 
het passieverhaal met bewust 
gekozen eigentijdse liederen in-
houd. Een deel van het repertoire 
van de liederen komt uit de voor-
gaande jaargangen van de ‘The 
Passion’, met nummers van onder 
andere Marco Borsato en Claudia 
de Breij. Het passieverhaal vertelt 
het verhaal over de laatste dagen 
van Jezus, beginnend met de voe-
tenwassing van de leerlingen. Het 
oude verhaal dat toch ook actueel 
blijft zal wordt afgewisseld met 
beelden, moderne liederen, poë-
tische en actuele teksten. Op deze 
eigentijdse manier wil men jong en 
oud, gelovig en niet-gelovig in het 
hart raken. Het verhaal van Jezus 
is van alle mensen, het voorziet in 
een religieuze behoefte.

   

Feestelijke Paasjubel in 
de Dorpskerk
VORDEN - Nu al twintig jaar orga-
niseert de Evangelisatiecommis-
sie van de protestantse kerken 
elke twee maanden een ‘Vorden 
zingt’ dienst in de Dorpskerk. 
Deze diensten worden ook goed 
bezocht door veel mensen uit de 
regio.

Eerste Paasdag is er een extra 
feestelijke Paasjubel om 19.00 
uur met veel zang en muziek. Het 

orgel wordt bespeeld door Kees 
van Dusseldorp, maar ook Reik 
Heusinkveld (trompet) Symone 
Boerstoel (viool) en Jurriaan 
Boerstoel (piano) verlenen hun 
medewerking. Dhr. Cor Weeda 
uit Deventer (evangelist bij Trans 
World Radio) zal een korte over-
denking houden over het thema: 
‘Eerst zien en dan geloven?’. Na 
afloop is er koffie en thee. U bent 
van harte welkom!

WESTERBORK - Afgelopen zater-
dag werd de eerste jeugd enduro 
van dit seizoen gereden in het 
Drentse Westerbork. Daar de-
den ook een viertal jeugdleden 
van de V.A.M.C. “de Graafschap-
rijders” aan mee. Maar liefst 47 
deelnemers namen deel aan het 
evenement in Westerbork. De 
vereniging daar had een prach-
tig parcours rondom de cross-
baan gemaakt. De route was 
zeer gevarieerd en er zat alles in 
voor de jeugdige deelnemers.

De route was 15 kilometer lang 
en de jonge rijders deden onge-
veer 30 minuten over een ronde. 
Er werden 6 ronden afgelegd 
met daarin één pittige proef. De 
snelste rijders reden de proef net 
binnen de 4 minuten. De nieuw-
komers deden er ongeveer acht 
minuten over en dat was voor hen 
een goede prestatie.

Thijs Bulten uit Vorden reed zich 
keurig naar het podium met een 
3e plaats. Jammer dat Thijs het 
liet liggen bij proef één in de 
eerste ronde anders had er mis-
schien wel een tweede plaats 
ingezeten voor het eind klasse-
ment. De winst ging naar Jan Zoe-
tekouw en Lars Griekspoor werd 
tweede. De Vordenaren Bjorn 

Wisman en Bram Bulten kwamen 
ook goed voor de dag met een 15e 
en 19e plaats. Koen van Dort uit 
Bekveld reed ook voortreffelijk. 
Deze jongeman eindigde als 25e 
en was evenals de andere leden 
van de V.A.M.C. zeer tevreden 
met het resultaat in de categorie 
J2 tijdens de openings wedstrijd 
van dit seizoen.

Nederlands kampioen Bas Klein 
Haneveld reed twee weken gele-
den in Italië zijn eerste Europese 

wedstrijd van dit seizoen in de 
klasse E2. Klein Haneveld viel net 
buiten de top 10 in Donoratica 
en werd 11e. Daar was hij niet 
geheel tevreden mee omdat het 
zijn doelstelling is om bij de eer-
ste 10 te eindigen. Aankomend 
weekend aast hij op revanche in 
Frankrijk waar de 2e ronde van 
het kampioenschap gereden zal 
worden.
   

 ■ www.enduro.nl

Jeugd V.A.M.C. leden scoren
in Westerbork

Koen van Dort. Foto: Henk van der Spek

i.v.m. Pasen afwijkende aanlevertijden 
voor de editie van week 13 (29 maart)
Voor het aanleveren van advertenties als persberichten geldt:

uiterlijk donderdag 24 maart 12.00 uur

 

Joanna van Dijk,  en Wim Zenhorst druk in de weer tijdens de boomplantdag. 

Foto: Jan Hendriksen. 
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Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?
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Laarstraat 19, Zutphen

0575 - 54 16 02

www.tppdiseraad.nl

info@tppdiseraad.nl

  Gratis adviesgesprek  

 Erkend door zorgverzekeraars

 Geen tandartsverwijzing nodig

DISERAAD
PRAKTIJK VOOR
KUNSTGEBITTEN

IK HEB 
GEEN 
ANGST 
MEER

• Betrouwbare en goede service aan huis

• Geen voorrijkosten

• Ook voor al uw vragen en advies

Bel 0575-451000 of kijk op
www.ijsselcomputerservice.nl

www.bekoebouw.nl

Keijenborg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

Aanbiedingen zijn geldig van 21 t/m 26 maart

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

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden 
kalfsrollade

GRATIS TONIJNSAUS

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Keurslager 
paasrollade

598
500 gram

KEURSLAGERKOOPJE

Runder
minutesteaks

ELKE 4E GRATIS

SPECIAL

Lentehaasje

245
100 gram

MAALTIJD IDEE

Witlof 
beenham
schotel

550
500 gram

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van dinsdag 22 t/m maandag 28 maart 2016.

Burgemeester Galleestraat 6a

7251 EB Vorden - Tel.: 0575-550850

HET IS WEER BĲ NA PASEN...
Vanaf donderdag weer allerlei lekkers!

• paas rauwkosten

• salades

• hapjes

• tapas

• soepen

• mini snacks

• hartige taartjes etc.

WEEKAANBIEDINGEN
Zoete, sappige

TROPICAL DELIGHT DRUIVEN
500 gram

Slasoorten

RUCOLA en MESCLUN
per schaal

Heerlĳ ke grote

CANTALOUPE MELOENEN
2 voor

Verse Maaltĳ den Service
GRATIS bezorgd aan huis of af te halen in de winkel. 

GRATIS PROEFMAALTĲ D PROBEREN

Bĳ  interesse bel 0575-550850.

2.49

0.99

3.49

LET OP!! Volgende week bĳ  u in de 
bus onze waardebonactie! De actie 
loopt van 5 t/m 16 april. De folder is 
ook verkrĳ gbaar in de onze winkel! 

Praktijk voor 
individuele 
begeleiding.

Wat ik doe, dat wil ik niet,
Wat ik wil, dat doe ik niet.
Dat kan veranderen.

Stip ter Laan  Valckstraat 35   7203 GB Zutphen 
Lid NBVH-SRBAG

Hypno-, creatieve-, oplossingsgerichte psychotherapie, NLP,

familie-opstellingen, systeem- en gesprekstherapie

www.stipterlaan.nl   stip1948@hotmail.com 
0575-54 30 75
De therapie wordt (gedeeltelijk) vergoed    Lid NBVH-SRBAG

Door de kringloopwijzer wordt u als melkveehouder 
gestimuleerd om meststoffen en voer beter te benutten. 
Ruwvoerteelt is maatwerk, maximale opbrengst van een 
goede kwaliteit is daarbij ons en uw streven. 

Dit vraagt om precisielandbouw.

Wij bieden u bemesting op maat met onze geavanceerde 
Vicon Rotaflow GEOspread (GPS gestuurde weegstrooier) 
in combinatie met kwalitatief hoogwaardige meststoffen.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Tel. 0575 - 46 17 01 

of stuur een e-mail naar

info@loonbedrijfzweverink.nl

T.a.v Bernard Berendsen

1e Paasdag paasbr unch
Vanaf 11.00 uur

Volwassenen € 25,- en de kinderen € 12,50.
Inclusief een welkomstdrankje.

Tot 1e Paasdag in de Witt ebr ink
Reserveren is gewenst.

Keijenborgseweg 1, Zelhem. 
Tel. 0314-641808 • www.cafedetol.nl

Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en
lekker dichtbij!



Land en goed De Wildenborch op feestelijke
wijze herenigd
VORDEN - Het was een zeer lang 
gekoesterde wens van de familie. 
Begin dit jaar werd die ingewil-
ligd. Huis en landgoed Wilden-
borch werden met de ‘terug-
gave’ van de grond, het Bosket 
genaamd, herenigd. Vorige week 
donderdag werd de scheids-
lijn feestelijk ‘geslecht’ met het 
doorknippen van twee linten 
door familieoudste Anneke Sta-
ring en directeur van Peter van 
den Tweel van Geldersch Land-
schap en Kasteelen.

Door Jan Hendriksen

Stichting De Wildenborch en 
Stichting Geldersch Landschap en 
Kasteelen (GLK) hadden na ruim 
zes jaar overleg overeenstemming 
bereikt over de overdracht van het 
ongeveer zeventien hectare bos. 
Het gebeurt zelden dat GLD gron-
den verkoopt.

“Meestal kopen we gronden aan. 
En dan is dit wel een bijzonder 
moment. Maar in dit geval was 
daar alle redenen voor. Evert-Kees 
van de Plassche en Jennine van de 
Plassche-Staring zijn zeer betrok-
ken, verantwoordelijk, zorgvuldig 
en hebben een sterke band met 

De Wildenborch. Het was een 
grote wens van de familie om land 
en goed weer na vele tientallen ja-
ren bij elkaar te brengen. En daar 
verlenen we dan ook graag mede-
werking aan.” In het verleden was 
er door diverse omstandigheden 
een splitsing van de buitenplaats 
ontstaan. Het zeventien hectare 
grote Bosket werd namelijk ont-

trokken van het landgoed. Voor 
de familie Plassche - Staring was 
de teruggave van Bosket een lang 
gekoesterde wens. Zij willen het 
nieuwe bezit integreren in het to-
tale beheer van huis, tuin en bos. 
Directeur Peter van den Tweel van 
GLK was dan ook blij dat na een 
lange voorbereidingstijd het park-
bos weer wordt toegevoegd aan 

het landgoed. “Als ANBI-stichting 
hebben zij praktisch dezelfde 
doelstellingen als het Geldersch 
Landschap en Kasteelen.”

Getoast
Beide partijen keken dan ook 
met grote tevredenheid terug op 
het bereikte resultaat. En daarop 
moest met diverse aanwezigen, 
zoals een aantal bevriende buiten-
plaatsen en andere betrokken bij 
de Wildenborch, genodigden van 
GLK, de Provincie Gelderland, 
Waterschap Rijn en IJssel en ver-
tegenwoordigers van het Bronck-
horster Buitenplaatsen Beraad die 
bij de ‘slechting’ aanwezig waren, 
op getoast worden in een van de 
sfeervolle ruimten van Kasteel De 
Wildenborch.

Nazaten
Het huidige Huis de Wildenborch 
kwam tot stand toen Damiaan 
Staring in 1780 de resterende to-
ren van een middeleeuwse burcht 
omvormde tot een landhuis. 

Daarna bewoonde zijn zoon, de 
bekende dichter A.C.W. Staring, 
de Wildenborch tot zijn dood in 
1840. Ook nu nog bewonen en be-
heren zijn nazaten het landgoed.

WICHMOND - Vrijdag 18 maart 
was het dan zo ver. Na twee span-
nende avonden waarin de voor-
rondes werden gespeeld door 13 
teams, mochten 8 stratenteams 
door naar de finaleavond. Tij-
dens deze avond werd er gestre-
den voor de felbegeerde win-
naarstrofee. Zo langzamerhand 
is het jaarlijks terugkerend toer-
nooi een begrip in Wichmond 
en omstreken. Dit jaar werd het 
voor de 30e keer georganiseerd!

Tijdens de finaleavond werd er 
gespeeld in 2 poules van 4 teams. 
Na een aantal zeer spannende en 
sportief gespeelde wedstrijden, 
waren het de teams De Wogt en 
Delden die uiteindelijk tegenover 
elkaar in de finale stonden. De 
finalewedstrijd was spannend, 
er moest heel wat strijd geleverd 
worden om met de titel te kunnen 
gaan strijken. Beide teams gingen 
gelijk op, want na 2 sets was de 
tussenstand 1-1. Echter Delden 

trok op het laatst de 3e beslissen-
de set naar zich toe, in een eind-
stand van 25-23 in hun voordeel. 
De Hackforterweg en Lankhor-
sterstraat streden om de 3e en 4e 
plek. Beide sets werden gewonnen 
door de Lankhorsterstraat en zo 
behaalde zij de 3e plaats.

In de kantine werden de winnaars 
gehuldigd en kregen ze de wissel-
beker uitgereikt. De winnaars kon-
den zich bovendien tegoed doen 
aan een heerlijke taart, aangebo-
den door Bakker Besselink. De 
nummers twee en drie ontvingen 
een tegoedbon voor een heerlijke 
teamschaal met borrelgarnituur.

De organisatie kijkt terug op een 
geslaagd toernooi. Zonder de hulp 
van de scheidsrechters, mensen 
van de zaal de Lankhorst en de di-
verse kantineploegen was dit niet 
mogelijk geweest. Vanuit de orga-
nisatie heel veel dank voor jullie 
inzet. 

Delden winnaar van het dertigste
Stratenvolleybaltoernooi Vierakker-Wichmond

Anneke Staring mocht de scheidslijn met het doorknippen van een lint ‘slechten’. 

Foto: Jan Hendriksen. 

Verkoop zwemabonnementen gestart
VORDEN - Het team van zwem-
bad In de Dennen hoopt op een 
mooie, warme zomer en kijkt 
alweer uit naar alle bezoekers 
die weer gebruik komen maken 
van het heerlijke water. Maak nu 
gebruik van het voordelige voor-
verkoop tarief voor de abonne-
menten!

De verkoop van abonnementen 
voor zwembad In de Dennen is 
vanaf heden weer gestart. Vanaf 
dinsdag 22 maart (t/m 12 april voor 
het voordelige voorverkooptarief) 
zijn de abonnementen online te 
koop via de webshop op de web-
site. Wilt u liever aan de kassa be-
stellen, dan kan dat op de voorver-
koopdagen. De voorverkoopdagen 
zijn: donderdag 31 maart 13:00 - 

20:00 uur, woensdag 6 april 13:00 - 
20:00 uur en dinsdag 12 april 13:00 
- 20:00 uur. Kijkt ook op de website 
bij ‘Zwem-sporten’ voor volwas-
senen en jeugd, de zwemlessen en 
overige activiteiten die op het pro-
gramma staan deze zomer. 

Opening zwemseizoen
Zet 24 april vast in uw agenda, want 
dan opent burgemeester Marianne 
Besselink de deuren van het zwem-
bad voor een nieuw zwemseizoen. 
Alle badjuffen, badmeesters en 
bestuursleden heten u vanaf 24 
april om 12.00 uur weer van harte 
welkom om te komen zwemmen, 
ontspannen en genieten.
   

 ■ www.zwembad-indedennen.nl Zwembad klaar om gevuld te worden voor het nieuwe seizoen. Foto: PR
Gezinsdienst 
in de 
Dorpskerk
VORDEN - Zondag 20 maart 2016 
was er in de Dorpskerk weer een 
gezinsdienst. Het Kinderkoor, 
bestaande uit 40 kinderen, deed 
ook dit jaar mee. Het was een 
druk bezochte dienst. Behalve de 
40 kinderen van het kinderkoor, 
waren er nog 30 andere kinderen 
in de kerk en natuurlijk allemaal 
vaders, moeders, opa’s en oma’s 
die kwamen kijken.

Nadat het koor een aantal liedjes 
had gezongen en we het verhaal 
uit de Bijbel over “de intocht van 
Jezus in Jeruzalem” hadden ge-
hoord en gezien, gingen alle 70 
kinderen samen met de leiding 
van de Kindernevendienst naar de 
Voorde. Daar stond alles klaar om 
Palmpaasstokken te maken. Elk 
kind mocht er een maken.

Vlak voor het eind van de dienst 
kwamen alle kinderen weer terug 
in de kerk, met prachtig versierde 
Palmpaasstokken. Na afloop van 
de dienst liepen alle kinderen in 
optocht een rondje om de kerk. 
Een mooie start van de stille week 
tot Pasen!

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

 www.contact.nl
 @ContactNoord

 /ContactVorden

Uitgever
Achterhoek Nieuws b.v.

www.achterhoeknieuws.nl

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

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

Neem contact op met onze media-

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

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

Bezorgklachten

avo-verspreidingen@achterhoeknieuws.nl
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Winnaars ontvingen naast dwisselbeker, ook een heerlijke taart. Foto: PR
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• In een rustige, groene, ruim 
opgezette wijk in Steenderen

• Unieke (gezins) woning
• Veel (dag) licht.
• Heerlijk ruimtelijk
• Ruime, beschutte tuin
   
Makelaar Wim Achterkamp
Tel.: 0575-451747
www.achterkampvastgoed.nl

TE KOOP
DS. PIKAARWEG 16

STEENDEREN

OPEN HUIS:
ZATERDAG 2 APRIL

tussen 11.00 en 15.00 uur

  

  

Ca. 4.49
CA. 225 G

0.79
  PER STUK

0.99
  9 STUKS

1.39
  PER STUK

1.49
  2 KG

0.79
  700 G

3.99
  1.25 KG

1.89
  150 G

3.89
  750 G

275 g

3.99
500 g

4.99
Ca. 250 g

Ca. 5.49

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling

GELDIG VAN 24 T/M 27 MAART

TRIO SLA

GOURMET-
SCHOTEL*

GALIA 
MELOEN

PERSSINAASAPPELEN

CULINAIRE AARDAPPELEN

PAASBOLLETJES
Mini-broodjes 
gevuld met 
stukjes fruit, 
rozijnen en 
noten. 

LAMSBIEFSTUK*

Specialiteiten 
kaas*

Lamsrack* Zalmgratin*

PAASVLAAI*

Heerlijke roomvlaai, 
opgemaakt met 
slagroom en 
paasdecoraties.



Driekus en Gerda Groot Jebbink 
vertellen over 45 jaar Shell Groot Jebbink
‘Het tankstation 
hoorde bij ons 
gezinsleven’
VORDEN - In 1963 startte Driekus 
Groot Jebbink zijn eigen autobe-
drijf. De volgende droom werd 
acht jaar later waargemaakt: het 
garagebedrijf verhuisde naar 
een eigen pand met tankstation 
aan de Rondweg 2. Met Driekus 
Groot Jebbink en zijn echtgenote 
Gerda kijken we terug op 45 jaar 
Shell Groot Jebbink. “Jarenlang 
zat de sleutel van het pomphuis-
je gewoon in de deur. Dat kon 
toen nog.”

Decennialang kondigde het ge-
luid van een rinkelend belletje de 
komst van een nieuwe klant aan. 
Zeven dagen in de week van acht 
‘s ochtends tot negen uur ‘s avonds 
was het Shell tankstation geopend. 
Tot aan de grote verbouwing in 
1992 werden alle klanten steevast 
persoonlijk bediend. “Het con-
tact met de klanten was leuk. Het 
vullen van de tank duurde zo drie 
minuten, dus je had tijd om de 
laatste nieuwtjes door te nemen. 
Ik denk dat het ook de kracht van 
het bedrijf was en is: de service 
en het persoonlijk contact”, vertelt 
Driekus Groot Jebbink.

De komst van een pompstation 
aan de Rondweg bleek een schot 
in de roos, want al meteen de eer-
ste maand zag men bij Shell dat 
de geschatte verkoop was over-
troffen. “Als je een goede dag had 
gedraaid, moest je met een lange 
peilstok controleren of er nog vol-
doende brandstof op voorraad 
was”, vertelt Gerda Groot Jebbink. 
“Dat was overigens wel mannen-
werk.”

Het exploiteren van het tanksta-
tion deed men gezamenlijk. De 
monteurs onderbraken regelmatig 
hun sleutelwerk om klanten te hel-
pen, en ook Gerda combineerde 
het huishouden met het bijsprin-

gen aan de pomp. “Dan moest het 
schillen van de aardappelen of het 
werk in de tuin even wachten.” En 
ook in zijn tienerjaren tankte Jan 
Groot Jebbink vele auto’s af.

Vanaf 1992 
begon een nieuw 
hoofdstuk

Van heinde en verre vertrouwden 
automobilisten op de kwaliteit van 
Shell Groot Jebbink, zo bleek nog 
eens toen Driekus na het sluiten 
van de pomp een forse sleutelbos 
vond. “Niemand kende die men-
sen, maar ik wist dat de sleutels 
toebehoorden aan de berijders 
van een Renault in een bijzondere 
kleur.”

In de tijd dat email nog niet be-
stond, startte Driekus een fa-
natieke speurtocht, waarbij de 
Vordenaar meerdere telefoontjes 
pleegde met Renault Nederland 
om de eigenaar te achterhalen. 
“Die bleek in Den Haag te wonen. 

De familie was verbaasd dat ik zo-
veel moeite had gedaan om ze te 
vinden en waren blij dat de sleu-
tels weer terecht waren.”

Monteur Erik Rouwenhorst koes-
tert ook nog mooie herinneringen 
aan de beginjaren van het tank-
station. Als de brandstofprijzen 
moesten worden aangepast, puz-
zelde hij vaak met de deelbare 
cijfers om het bord aan te passen. 
“Als er op dat moment een vracht-
wagen langs raasde moest je op-
passen dat niet alle cijfers weg-
waaiden.”

Nieuw hoofdstuk
Het jaar 1992 markeerde het begin 
van een nieuw hoofdstuk met de 
plaatsing van een grote luifel, zelf-
bedieningspompen en de opening 
van een shop met tabak, snoep, 
snacks en auto accessoires. 

Driekus Groot Jebbink: “Het tank-
station hoorde jarenlang bij ons 
gezinsleven. Na de verbouwing 
verdween het meer naar de ach-
tergrond voor Gerda en mij, want 
Jan nam de bedrijfsvoering over. 
Tja, en nu zijn we zomaar 45 jaar 
verder. Dat had ik in 1971 nooit 
kunnen bedenken.”

Blinde Ed te gast bij 
Paasvuur
KRANENBURG - Zondag eerste 
paasdag is er in Kranenburg 
weer het paasvuur te bewonde-
ren. Rond 20.00 uur zal het paas-
vuur worden ontstoken door 
Bert Berenpas.

Bert is vuurkoning van de Kranen-
burg nadat hij vorig jaar winnaar is 
geworden met het teertonne wer-
pen. Dit is een wedstrijd waarbij 
het de bedoeling is een brandende 

fakkel in een hoog opgesteld vat te 
werpen. Ook is er weer feest in de 
tent waar dit jaar blinde Ed zal op-
treden. Blinde Ed heeft vooral be-
kendheid gekregen met zijn deel-
name aan de X factor 2011.

De stichting CCK wil iedereen 
bedanken die snoeihout voor het 
paasvuur heeft aangeleverd zodat 
er weer een flinke brandstapel ge-
bouwd kan worden.

   

Palmpaasoptocht
Kranenburg
KRANENBURG - Zondag 20 maart 
was het Palmpasen; op basis-
school De Kraanvogel en peuter-
speelzaal ‘t Kraankuikentje werd 
dit op vrijdag 18 maart gevierd. 

Zoals ieder jaar trokken de kinde-
ren met versierde palmpaasstok-
ken zingend door Kranenburg. Bij 
de tocht langs de huizen waren de 
bewoners zo goed de rondtrek-
kende leerlingen te trakteren. Ook 
gaven ze geld voor een goed doel, 
dit jaar is dat stichting “Diyo Ne-
pal’’.

Deze stichting is opgericht door 
Ilse Bennink. Zij woont (normaal 
gesproken) in Nepal met haar 
Nepalese man Shiva en hun twee 
kinderen. April vorig jaar werd Ne-
pal getroffen door twee heel zware 
aardbevingen. Zij zaten daar mid-
denin. Ilse is toen met haar kinde-

ren naar Nederland (Vorden, daar 
woont haar moeder) geëvacueerd 
en Shiva, haar man, is verder ge-
gaan met het bieden van nood-
hulp.

Het gebied waar de stichting werk-
zaam is, ligt vlak naast het epicen-
trum van de aardbeving. Al hun 
sponsorkinderen zijn nu dakloos 
en de scholen zijn ingestort. Alle 
financiële hulp (klein en groot) is 
nu heel erg welkom! Dinsdag 15 
maart kwam Ilse op school, om 
iets over Nepal èn hoe de kinderen 
daar leven te vertellen.

Dit jaar werd het een extra fees-
telijke optocht, want de optocht 
werd begeleid door een aantal 
muzikanten van de Harmonie.
   

 ■ www.diyonepal.nl

   

Seniorensoos
Vierakker-Wichmond
VIERAKKER - Magdalena van Cho-
colaterie Magdalena is de nieuwe 
beheerder van het Ludgerusge-
bouw. Zij zal voor de senioren 
een lezing geven over het maken 
van chocolade. De senioren mo-
gen ook zelf iets lekkers maken 

tegen een kleine vergoeding. 
Alle 60-plussers uit Vierakker-
Wichmond en omgeving worden 
van harte uit genodigd op 29 maart 
14.30 uur in het Ludgerusgebouw 
te Vierakker. De zaal is open vanaf 
14.00 uur.

In 1971 verhuisde het garagebedrijf naar een eigen pand met tankstation aan de Rondweg 2. 

Foto: archieffoto Groot Jebbink

huishoudelijke hulp 
Een zorg minder.
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Keijenborg – De werkzaamheden 
bij Van Slingerland Tweewielers 
aan de Hengelosestraat 14 in Ke-
ijenborg lopen op hun eind en het 
team wil u graag uitnodigen om 
de geheel vernieuwde winkel te 
komen bekijken en de collectie 
elektrische fietsen, stadsfietsen, 
sportieve fietsen, onderdelen, 
kleding en accessoires te komen 
bewonderen. Niet met een offi-
ciële openingsceremonie, maar 
met de Open Deur Dagen op vrij-
dag 25, zaterdag 26 en maandag 
28 maart (Tweede Paasdag), op 
vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur, za-
terdag van 08.30 tot 16.00 uur en 
op maandag 28 maart van 11.00 
tot 16.00. Tijdens deze dagen 
kunt u bovendien kans maken 
op een Giant Transportfiets ter 
waarde van € 449,-. 

Door Bernadet te Velthuis

Deze fiets zal in de winkel gepre-
senteerd staan, voorzien van een 
kettingslot met cijfercode. Iedere 
bezoeker krijgt éénmaal de kans 
dit cijferslot te openen. Niet gelukt? 
Laat dan wel uw naam en adres 
achter, want wanneer niemand de 
code weet te kraken zal de Trans-
portfiets verloot worden onder de 
deelnemers (winnaar wordt 1 april 
bekendgemaakt). Heeft u de juiste 
code en het slot opent? Dan bent u 
vanaf dat moment de gelukkige ei-
genaar van de Transportfiets. 

Van Slingerland
De familie Van Slingerland heeft ja-
renlange ervaring als het om twee-
wielers gaat: vader Van Slingerland 
bezat reeds een rijwielzaak. Eige-
naar Peter van Slingerland heeft 

tien jaar bij ’s werelds grootste 
fietsfabrikant ‘Giant’ gewerkt. Zijn 
broer Ron heeft meer dan 25 jaar 
een Tweewielerzaak gehad in Lo-
chem. Eigenaar Peter van Slinger-
land beschikt als beginnend onder-
nemer sinds oktober 2015 over het 
pand van 800 vierkante meter aan 
de Hengelosestraat 14 in Keijen-
borg.  Een deel van de inventaris 
werd overgenomen en terwijl de 
winkel open bleef, werd ondertus-
sen hard gewerkt aan het verande-
ren van de indeling en uitstraling 
van de winkel. En het resultaat mag 
er zijn: een frisse, goed gesorteerde 
winkel met overzichtelijk opgezet-
te assortimenten fietsen, kleding 
en onderdelen voor ieders budget. 
Ook beschikt de tweewielerzaak 
nu over een speciale afdeling voor 
fietskleding, schoenen en  helmen 
(met pasmogelijkheid) én is de 

grote ruimte achter de winkel in 
gebruik genomen als outlet. Daar 
kunt u terecht voor gebruikte fiet-
sen en aanbiedingen voor tassen, 
kleding, onderdelen en accessoires. 

Assortiment
Van Slingerland Tweewielers is ge-
specialiseerd in het begeleiden en 
adviseren met betrekking tot elek-
trische fietsen en heeft voor ieder-
een een passende aanbieding (ook 
tweedehands!). Elektrische fietsen 
worden niet alleen veelvuldig ge-
bruikt door ouderen, maar ook 
door de jongere doelgroep wordt 
de e-bike steeds vaker gebruikt 
voor woon- en werkverkeer. Tijdens 
de Open Deur Dagen is het moge-
lijk een testrit te maken en zijn er 
diverse interessante aanbiedingen 
met kortingen tot wel € 500,- op de 
volgende elektrische fietsen: Giant 

Prime E+3 en Giant Ease E+1.  De 
nieuwe Giant Elegance E+ met lage 
instap en de prachtig afgewerkte 
RIH Omega zijn ook aanwezig (zie 
de advertentie in de vorige editie 
van deze krant).  De Giant Elegan-
ce is dankzij zijn eindeloze comfort 
zelfs genomineerd tot E-bike van 
het jaar 2016.

Het specialisme van het team Van 
Slingerland (Peter Van Slingerland 
en Bonnie Leemreize) ligt daar-
naast ook in het sportieve segment 
met racefietsen en mountainbikes, 
mede uit eigen wedstrijd en mara-
thonervaringen. Naast de aanschaf, 
reparatie en onderhoud, kan men 
ook een race of MTB fiets samen-
stellen naar eigen wens. Hierbij 
kunt u zelf  een keuze maken uit 
het frame, de voorvork en schakel-
groep. 

Daarnaast kan men ook prima te-
recht voor stadsfietsen, lifestyle-
fietsen/transportfietsen, tour- en 
sportieve fietsen en kinderfietsen. 
Uiteraard met gedegen advies en in 
combinatie met de juiste kleding, 
accessoires en uit voorraad lever-
bare onderdelen. 

Tot slot zorgt het team van Van 
Slingerland Tweewielers voor het 
onderhoud van alle merken fietsen 
en een snelle reparatie zonder lan-
ge wachttijden. Regelmatig worden 
cursussen en bijscholing gevolgd 
om op de hoogte te blijven van de 
nieuwste ontwikkelingen op E-bi-
ke gebied. Ook uw fietsverzekering 
(tegen diefstal of schade) kunt u re-
gelen bij Van Slingerland!

Facebookactie
Gedurende de Open Deur Dagen 
kunt u nog steeds deelnemen aan 
de lopende Facebookactie, waarbij 
een Giant mountainbike ter waar-
de van € 649,- te winnen is. In de 
winkel, op de website en op de 
Facebookpagina ‘Van Slingerland 
Tweewielers’ kunt u een afbeelding 
van een bergpas vinden. Denkt u te 
weten welke bergpas dit is? Like de 
Facebookpagina, deel het bericht 
en laat in een reactie uw antwoord 
achter. Op 1 april hoort u of u de 
gelukkige eigenaar van een Giant 
Talon 3 Mountainbike bent! 

Meer weten over Van Slingerland, 
de speciale acties en aanbiedin-
gen? Neem een kijkje op de nieuwe 
website of de Facebookpagina. 

www.vanslingerlandtweewielers.nl

(Advertorial)

tijdens de Open Deur Dagen bij Van Slingerland Tweewielers in Keijenborg

volg ons via Fb en blijf op de hoogte van onze acties en laatste nieuwtjes. WWW.EETCAFEJANSENJANSEN.NL 

Wij zijn 2e paasdag 28 maart
ook geopend, vanaf 11.00 uur.

PAASBRUNCH
Laat u geheel verrassen en geniet

van  een heerlijk brunchbuffet

€ 22,50 p.p
Kinderen tot 3 jaar gratis

van 11.00 tot 14.00 uur

PAASDINER
€ 32,50 p.p
3 gangen paasmenu

van 17.00 tot 21.00 uur

zaterdag 26 maart
19.00 - 24.00 uur

PARTY
LENTE

 Liv van 
Harold de Troubadour

€ 32,50ALL-IN
PRIJS

Adje’smet

Bel of mail NU
voor een afspraak!

Variabel:
5 jaar vast:
10 jaar vast:
20 jaar vast:
30 jaar vast:

ACTUELE 
HYPOTHEEK 
RENTES*

Spalstraat 11 Hengelo Gld
(0575) 46 15 21

info@memelink-bergervoet.nl
www.memelink-bergervoet.nl

De hypotheekrente
staat historisch laag.

* Aan deze percentages kunnen geen rechten worden ontleend.

1.79%

1.55%
1.85%
2.50%
2.90%



 Medler Lente Fair ontmoetingsplek voor 
velen op eerste lentedag   

 VORDEN - De aanloop van publiek was groot. Parkeervrijwilligers 
delegeerden de automobilisten om hun vierwieler tot ver in de 
buurtschap te parkeren. Hoewel de lentezon zich niet echt liet zien, 
kwam de lente je als het ware letterlijk wel tegemoet op deze eerste 
officiële lentedag van het jaar: voorjaarsbloemen, piepende kuikentjes, 
dartelende lammetjes en een tweetal paashazen. Buurtschap Medler 
was (Palm)zondag al volop in lentesfeer. Voor de vijfde maal in 
successie organiseerde Stichting Oranjefeest Medlertol in en rondom 
de gebouwen van de coöperatieve landbouwwerktuigenvereniging 
Elweco-Medo aan de Onsteinseweg de Medler Lente Fair.

    Door Jan Hendriksen

    Tal van lokale en regionale onder-
nemers, verenigingen en hobbyis-
ten presenteerden en verkochten 
op een overzichtelijke wijze hun 
producten en diensten. Daarnaast 
was er een grote sortering tweede-
hands kleding voor kinderen en 
volwassenen, speelgoed, boeken 
en klein antiek. De rommelmarkt 
was in het beheer van de organi-
satie zelf.

    Zo waren er verschillende ver-
enigingen en goede doelen zoals 
onder meer Vrouwenclub Medler, 
Pluimvee en Konijnenvereniging 
Vorden, Stichting Gamrupa Euro-
pa en Stichting de Lindesche Mo-
len, verschillende stands in groen-
voorziening en bloemsierkunst, 
stands voor het onderhoud en 
inrichting van gebouwen, smids-
werk, loonwerk en oude tractoren. 
Een twaalftal leden van de Halley 
Valley Country Dansers uit Halle 
verzorgden diverse keren een de-
monstratie van linedance. Som-
mige bezoekers dansten spontaan 
mee met de ‘cowboys’ en ‘cowgirls’. 
Presenteerde Rianne Kerkwijk 
uit Ruurlo zich vorig jaar nog op 
de fair met allerlei zelfgemaakte 
wenskaarten met haar ‘Hobby 
Huukske’. Palmzondag had haar 
stand in de kleine hal een meta-
morfose ondergaan en presen-
teerde Rianne zich met Creatief en 
Kado met allerlei cadeauartikelen. 

Naast haar ‘Taartenparadijs Ruur-
lo’ van Annelies Bouwmeester. De 
Ruurlose maakt sinds vorig jaar 
unieke lekkere taarten en andere 
lekkernijen en verzorgt gezellige 
workshops. Nog snel een voor-
jaarsvakantie boeken? Tiny Ko-
ning uit Vorden van Travel Coun-
sellor had keus te over.

     Inspiratiebron 
In de grote opslagloods had Ger-
da Kamperman- ten Arve een 
thuiswedstrijd met haar stand 
met bloemdecoraties van De El-
zentuin. Sinds 1998 heeft Kam-
perman De Elzentuin gevestigd 
in een voormalige smederij in de 
buurtschap. “Ik heb geen winkel, 
wel een sfeervol atelier waar ik op 
bestelling bloemwerk maak voor 
diverse gelegenheden. De natuur 
is mijn inspiratiebron, ik werk bij 
voorkeur met natuurlijke mate-
rialen die bij het seizoen passen. 
Mijn bloemwerk heeft dan ook 
een landelijke uitstraling”, aldus 
Kamperman.

  De plaatselijke Vordense pluim-
vee- en konijnenvereniging was er 
ook met de marmottenbaan. Jam-
mer genoeg ontbrak marmot Rita 
Corita, maar Wouter Boersma van 
PKV beloofde dat ze volgend jaar 
weer van de partij zou zijn naast 
marmot ‘André van Duin’. Onder 
het motto ‘Haak je Happy’ pre-
senteerde Hilde Boersbroek zich 
voor het eerst in het openbaar met 

haar grote hobby: haken. “Alles 
maak ik in opdracht”, zo vertelde 
ze. Ellen Meulenveld van de ide-
ele Stichting Gamrupa Europa die 
kleine ontwikkelingsprojecten in 
Gambia op vrijwillige basis onder-
steunt en begeleid toonde op de 
fair de ‘maandverbanden’ die de 
stichting momenteel van lappen 
stof voor vrouwen in het West-
Afrikaanse land maakt.

     Verplaatsing locatie Oranjefeest 
Voorzitter André Knoef van Stich-
ting Oranjefeest Medlertol was na 
afloop van de fair een zeer tevre-
den man. “De publieke toeloop 
was groot en de standhouders vol 
lof over de organisatie. Met de fair 
ondersteunen we financieel het 
kinderprogramma van het jaar-
lijkse Medlertol Oranjefeest dat dit 
jaar op vrijdag 2 en zaterdag 3 juli 
plaatsvindt.”

  Oranjefeest Medlertol vindt dit 
jaar niet meer in en om de ge-
bouwen van Elweco-Medo plaats. 
Café-restaurant ‘t Wapen van ‘t 
Medler en de parkeerplaats aan 
de overzijde van de Onsteinseweg 
is deze zomer de feestlocatie. An-
dré Knoef: “Want net als bij veel 
buurtfeesten loopt ook het bezoe-
kersaantal op het jaarlijkse Med-
lerfeest langzaam terug. Hierdoor 
wordt de feestlocatie eigenlijk te 
groot ten opzichte van het aantal 
bezoekers. Daarom is het bestuur 
in overleg gegaan met het ‘t Wa-
pen van ‘t Medler om het jaarlijkse 
buurtfeest te verplaatsen naar de-
ze locatie. We hebben elkaar daar 
in kunnen vinden zodat het Med-
lerfeest op het terrein van ‘t Wa-
pen van ‘t Medler wat compacter 
en daardoor ook gezelliger wordt. 
De invulling van het programma 
blijft op een aantal kleine aanpas-
singen na hetzelfde als voorgaan-
de jaren.”

       

    Eierzoekwedstrijd Doolhof Ruurlo
    RUURLO - Goede Vrijdag 25 maart 
gaat de Doolhof weer open. Zon-
dag 27 maart, eerste paasdag, orga-
niseert het STAR-bestuur en haar 
vrijwilligers in de Doolhof aan de 
Hengeloseweg in Ruurlo voor alle 
kinderen een eierzoekwedstrijd. 
De nieuwe opzet die vorig jaar ge-
maakt is, is een groot succes.

    De allerkleinste kinderen krijgen 
een aparte hoek in de Doolhof. 
Om zo veel mogelijk kinderen de 
gelegenheid te geven te komen, 
organiseert het Doolfhof deze 
middag het eieren zoeken drie 
keer. De kinderen mogen een ei-
gen mandje meenemen. Wie niet 
iets heeft meegenomen, krijgt van 

de organisatie een plastic zakje.
Natuurlijk zijn er in enkele eitjes 
prijsjes verstopt. Een ieder kan 
een keuze maken wanneer je wilt 
zoeken. De organisatie hoopt op 
eerste paasdag op een prachtige, 
gezellige middag in de Doolhof.
    Zie voor meer informatie: het con-
tactje elders in deze krant.   

 Gerda Kamperman zorgde met De Elzentuin voor de nodige voorjaarssfeer op de Medler Medler Fair. Foto: Jan Hendriksen.    

 Schoolekster
    Of ik weet welke vogel we nu ho-
ren? Ik heb geen flauw idee. Ik 
heb geen verstand van vogels. 
Ja, natuurlijk hoor ik het gefluit 
ook. Dat is niet te missen. Het 
is donker. En er is deze avond 
bijna niemand op straat. Het is 
zo stil in het dorp dat er behalve 
het gefluit van de vogels vrijwel 
niets te horen is. Zojuist heeft de 
kerkklok nog acht keer geslagen, 
maar ook die is nu stil. Het is nu 
aan de mussen. Of zijn het de 
meesjes?

    Met de vraag over de vogels pro-
beert een mij totaal onbekende 
vrouw het ijs tussen ons te bre-
ken. Ze heeft kort grijs haar, een 
brilletje en zeker twee keer mijn 
leeftijd. Even hiervoor hebben we 
op precies hetzelfde moment de 
supermarkt verlaten. Daar waren 
we beide al wandelend naartoe 
gekomen. En omdat we allebei 
aan ongeveer dezelfde kant van 
Hengelo blijken te wonen, lopen 
we nu al een tijdje een beetje on-
gemakkelijk naast elkaar.

    Een schoolekster. We horen hier 
tussen de bomen aan de rand 
van het voetpad een schoolek-
ster. Die vogel komt vooral veel 
voor in het buitengebied. Dat 
weet deze mevrouw. Want zij 
komt zelf uit het buitengebied. 
Ze is pas in het dorp komen wo-
nen. Ze weet trouwens sowieso 
veel van vogels. 

Het is een soort hobby gewor-
den. Vogels hoor je daar in het 
buitengebied immers heel veel. 
Die schoolekster zal zo midden 
in het dorp daarom ook wel ver-
dwaald zijn. Dat denkt de me-
vrouw althans.

    Je kunt het ijs breken, maar 
deze mevrouw opent vanavond 
een compleet warmwaterbad. 
Ik besluit om daar niet direct in 
te springen. Ik zou haar kunnen 
vertellen over het feit dat onze 
vakantiebespreking eindelijk is 
afgerond. Dat Milaan plaats heeft 
moeten maken voor Earnewald 
in Friesland. En dat we niet met 
het vliegtuig, maar met de auto 
gaan. Ze zou het reuzeleuk vin-
den als ik haar dit verhaal van 
begin tot eind vertel. Maar ik doe 
het niet.

    Het is ook niet nodig. Het water is 
inmiddels zo warm dat de ijzige 
toestand van zojuist ver weg is. 
De mevrouw praat maar door. 
Over de straat waar ze is gaan wo-
nen. Dat het goed bevalt en dat 
ze leuke buren heeft. En ze ver-
telt dat veel mensen moeite heb-
ben met haar plat Achterhoekse 
taaltje. Daar moet iedereen maar 
aan wennen, vindt ze. Ik zeg dat 
ik haar prima kan verstaan. Het 
duurde even voordat de ope-
ningszin de ongemakkelijke situ-
atie doorbrak, maar nu gaat er 
een complete wereld open.

    Daar kan ik mijn les uit trekken. 
Ik behoor namelijk tot de ca-
tegorie vrijgezelle mannen die 
nog wel eens alle hoeken van 
een kroeg moet afspeuren op 
zoek naar een goede openings-
zin. Dankzij de mevrouw met het 
grijze haar en het brilletje heb 
ik straks bij het verlaten van die 
kroeg in ieder geval een stukje 
ijsbrekende munitie in huis. Dan 
drop ik gewoon de vraag: Weet jij 
welke vogel we nu horen? En dan 
maar hopen dat ze de schoolek-
ster niet kent.

LuukStamCO
LU

MN

acute zorg 
Een zorg minder.

Foto Drent
-

reflexcursus en onze workshop 

-

U gaat samen met een kleine 
groep mensen, onder bezielende 
leiding van onze 2 huisfotogra-
fen, een wandeling maken langs 
de oevers van de IJssel. Wij gaan 
ervoor zorgen dat u vanuit ver-
schillende standpunten unieke 

opnames kunt maken van onze 
mooie stad. Uiteraard gaan we u 
dan helpen om de camera op de 
juiste manier in te stellen en een 
goede compositie te bepalen.

De eerste workshop zal plaats-
vinden op woensdag avond 11 
mei vanaf 19.00 uur tot ongeveer 
21.00 uur. De kosten bedragen 
45,-. U kunt zich inschrijven op 
onze website www.hansdrent.nl 
of even een mailtje sturen naar 
info@hansdrent.nl

WORKSHOPS & CURSUSSEN
Met deze rubriek bieden wij de mogelijkheid een workshop of cursus bij onze lezers 
onder de aandacht te brengen. Neem voor de voorwaarden en kosten contact op via 
verkoop@achterhoeknieuws.nl of (0544) 80 10 30.
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Dash verstevigt tweede plaats op ranglijst
Publiek was 
in grote getale 
aanwezig tijdens 
thuiswedstrijd
VORDEN - Zaterdag 19 maart 
stond voor de dames van Dash 
een thuiswedstrijd op het pro-
gramma. Ditmaal mocht Dash 
(gesponsord door Visser Mode 
Vorden) aantreden tegen VV Al-
terno DS 3. Zij staan op een 5e 
plaats op de ranglijst. Dash heeft 
in de eerste helft van het seizoen 
een 1-3 overwinning behaalt en 
hoopten de overwinning opnieuw 
waar te kunnen maken.

De eerste set beloofde veel goeds, 
met veel enthousiasme werd er 
ingespeeld en Dash en het pu-
bliek was aanwezig in groten ge-
tale. De eerste set begon stroef 
met wat persoonlijke fouten aan 
Vordense kant. Door twee goede 
servicebeurten kwam Dash dich-
terbij, maar speelde het nog niet 
het spel wat het graag zou willen. 
Helaas liepen de zwartroden al 
snel verder achter de feiten aan.

De meiden uit Apeldoorn pakten 
het spel beter op als de Vordena-
ren. Zij speelden hun eigen spel 
en maakten het af. Dash kon nog 
wel lekker terugkomen in de wed-
strijd, maar helaas was het kwaad 
al geschiet en de set werd geëin-
digd met een stand van 22-25.

Dash was lekker in hun spel geko-
men aan het einde van de eerste 
set en zo konden ze met goed spel 
beginnen in de tweede set. Dit 
keer waren het de Vordenaren die 
fijne passes konden geven waar-

door het spel lekker liep en de 
ballen aan de grond kwamen bij 
Alterno. Desalniettemin werd het 
toch nog even spannend en ston-
den beide teams in de 20 punten, 
waar volgens Dash het spel pas 
echt begint. Het publiek liet zich 
horen en diende als extra speel-
ster voor Dash. Door te strijden 
wist het achtkastelendorp toch 
de set naar zich toe te trekken en 
maakten het af met 25-21.

Rommelige derde set
In set drie was het rommelig aan 
beide kanten. De dames uit Apel-
doorn wisten beter te verdedigen 
en kwamen zo nu en dan op voor-
sprong. Tot de 10 punten waren de 
teams aan elkaar gewaagd, maar 
Vorden vond het genoeg geweest.

Dash had winst 
nodig voor 2e 
plek op ranglijst

Na wat oponthoud door techni-
sche problemen met het wed-
strijdformulier, was het Dash die 
de leiding nam in de derde set. 
Mandy Nijbroek pakte als libero 
ook haar welverdiende punt mee 
en knalde Kimly Besselink de 
laatste bal van de set binnen de 
lijnen. Met 25-17 was er een 2-1 
voorsprong gerealiseerd.

Strijdlust
Om de tweede plek op de rang-
lijst helemaal te grijpen, hadden 
de Vordense dames een 3-1 over-
winning nodig. Met deze strijdlust 
kwamen de dames binnen de lij-

nen. Met lange,zware en niet al te 
mooie rally’s kwamen er genoeg 
oehs en ahhs van de tribune. Veel 
ballen werden op miraculeuze 
wijze van de grond gehaald en op 
een spectaculaire manier over het 
net gewerkt. Dash kwam als eerste 
boven de 20 punten uit en het leek 
een gelopen race.

Maar Alterno vocht voor ieder 
punt en maakte het de zwart ro-
den nog even lastig. Het publiek 

liet weer van zich horen en zorgde 
voor het steuntje in de rug dat de 
Dash dames nodig hadden om de 
wedstrijd binnen te slepen. Met 
de hakken over de sloot stond er 
na een fout van Alterno 3-1 over-
winning voor Dash op papier!

Na de wedstrijd bleek ook nog 
eens dat de directe concurrentie 
van Vorden de punten had laten 
liggen in een uitwedstrijd. Hier-
door staan de Vordense dames 

er goed voor in de strijd om de 
tweede plaats wat ook recht geeft 
op promotie/degradatie wedstrij-
den.

Volgende wedstrijd
Volgende week heeft Dash dames 
1 een vrij weekend maar de week 
erop speelt het uit tegen Orion 
dames 2 in Doetinchem om 13.00 
uur. Wilt u de seizoen ontknoping 
niet missen, zorg dan dat u er bij 
bent!

HENGELO - Donderdag 17, vrijdag 
18 en zondag 20 maart speelden 
verschillende teams van Hand-
balvereniging SV Quintus hun 
uit en thuiswedstrijden. Nog drie 
weekenden te gaan tot het einde 
van de competitie.

Donderdagavond 17 maart speel-
den de HC1-teams van Quintus 
en Borhave een inhaalwedstrijd in 
Sporthal de Kamp. De gastspelers 
waren duidelijk een maat te groot 
voor de Hengeloërs. Toch bleef 
het thuisteam aanvallend spelen 
en door goed keeperswerk werden 
veel doelpogingen van Borhave 
niet verzilverd. Uitslag 7-30.
De dames senioren 1 hadden er zin 
in en ondanks dik verlies de vorige 
keer, een enorme inzet en motiva-
tie. Dit resulteerde in een goede 
thuiswedstrijd tegen Huissen HV 
DR2, vrijdagavond 18 maart. Weer 
fantastisch keeperswerk waardoor 
Quintus de aansluiting hield. Uit-
slag 5-8.
Het D1 team moest zondag 20 
maart in Groenlo tegen Grol H.V. 
D1. Grol speelde zeer goed, Quin-
tus had weinig in te brengen en 
verloor met 23-7.
De meisjes van C1 speelden een 
uitwedstrijd in Sportcentrum Tri-
ominos Endesprong in Duiven 
tegen DC2. Ze hadden de inten-
tie om deze laatste wedstrijd van 
het seizoen te winnen. Aanvallend 
moesten ze veel moeite doen om 
langs de verdediging van Duiven 
te komen, maar samenspelend 

lieten ze hele mooie acties zien. 
Ook verdedigend zat het goed in 
elkaar. Helaas maakte Duiven wat 
meer gebruik van afstandsschoten 
en behaalden ze de overwinning. 
Eindstand 13-6.
De wedstrijd tegen Brummen E1 
in Sporthal de Bhoele in Eerbeek 
kende voor aanvang al het nodige 
denkwerk. De wedstrijd ging gelijk 

op maar toch verloren de Henge-
loërs met 9-8.
In de Van Pallandthal in Varsse-
veld speelden de Heren B1 van 
Quintus hun wedstrijd tegen Re-
flex HB1. In de eerste helft konden 
beide teams hun aanvallen afron-
den, de tweede helft kreeg Quin-
tus geen kans om punten te sco-
ren doordat de scheidsrechter niet 

floot voor tijdspel. Uitslag 12-11. 
De jongens C hebben in Sporthal 
Kermisland in Arnhem gespeeld 
tegen Udi ‘96 HC2. Quintus heeft 
net verloren, dat was niet nodig 
geweest. De tweede helft verliep 
beter, maar de ballen wilden er 
niet in. Eindstand 10-9.
Voor de een na laatste competitie-
wedstrijd moesten de heren 1 van 

SV Quintus het opnemen tegen de 
heren 1 van OBW (Zevenaar). In 
een snikhete zaal liepen de heren 
de gehele wedstrijd te vechten te-
gen de fouten. Dit zowel in aanval-
lend als in verdedigend opzicht. 
Het gebruik maken van de snelle 
omschakelingen werd te weinig 
benut en de cirkelloper van OBW 
zorgde ervoor dat er ook in de ver-
dediging bij Quintus de nodige 
moeite moest worden gedaan om 
stand te kunnen houden. Maar ook 
in de tweede helft kwamen de he-
ren van Quintus niet los, en bleef 
het een spannende wedstrijd. Uit-
eindelijk liep deze zwakke pot uit 
op een 13-13 eindstand.
Het damesteam had als enige 
team van SV Quintus zondag 20 
maart een thuiswedstrijd en speel-
de tegen de dames van Brummen. 
Beide teams waren behoorlijk fel 
en gingen er vol voor. De laatste 
competitiewedstrijd eindigde in 
een overwinning voor de dames 
van Quintus met 14-11.

Eerstvolgende wedstrijden zijn 
op zondag 3 april in Sporthal de 
Kamp: 10:20 uur Quintus E1 - AAC 
/ Swift A. E2, 11:10 uur Quintus D1 
- Minerva D2, 11:55 uur Quintus 
HB1 - AAC / Swift A. HB1, 13:00 
uur Quintus HS2 - Zwolle HS2, 
14:15 uur Quintus HS1 - Flyers, 
the HS1, 15:25 uur Quintus HC1 - 
UGHV HC1.
   

 ■ www.svquintus.nl

Handbalvereniging SV Quintus stevent af naar het
einde van de competitie

Quintus blijft aanvallend spelen tegen Borhave. Foto: Liesbeth Spaansen

Met de hakken over de sloot stond er na een fout van Alterno 3-1 overwinning voor Dash op papier. Foto: PR
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Team van de Vijfsprong trots op
categorieprijzen Cum Laude 2016
VORDEN - De boeren acidophilus 
van Kaasboerderij De Vijfsprong 
uit Vorden is verkozen tot de al-
lerlekkerste boerderijzuivel van 
2016. De acidophilus is een aan-
gezuurde volle melk. Naast deze 
overall prijs voor boerderijzuivel 
won De Vijfsprong ook de cate-
gorieprijs voor ‘overige boerde-
rijzuivelproducten’. Andere ca-
tegorieën binnen de zuivel zijn 
boerenkarnemelk, boerenboter 
en boerenyoghurt. Donderdag 
10 maart werden alle winnaars 
Cum Laude 2016 in Kamerik be-
kendgemaakt en gehuldigd.

Cum Laude is de landelijke wed-
strijd om de lekkerste zuivelpro-
ducten van de boerderij, gemaakt 
door de boer en boerin zelf, met de 
melk van hun eigen koeien, geiten 
of schapen. Dit jaar waren er 185 
deelnemende producten van de 
boerderij. Op 7 maart beoordeel-
den professionele keurmeesters 
de kazen en andere zuivelproduc-
ten. Vervolgens zijn alle producten 
die de technische keuring glans-
rijk hebben doorstaan op 8 maart 
in een uitgebreide proeverij een 
dag lang door 32 smaakdeskundi-
gen beoordeeld op geur en smaak. 

Producten met het predicaat ‘Cum 
Laude’ zijn zo spoedig mogelijk na 
10 maart verkrijgbaar bij de win-
nende zuivelboerderijen, bij vele 
kaasspeciaalzaken, kaaskramen 
op de markt en in een aantal su-
permarkten.

Op zaterdag 19 maart krijgen fijn-
proevers de ultieme kans om de 
winnende Cum Laude producten 

te proeven en in gesprek te gaan 
met de makers ervan: ‘Ontmoet 
de Boer en Proef Cum Laude’ 
in de Fenix Food Factory aan de 
Veerlaan 19D in Rotterdam. Voor 
een overzicht van de categorie-
winnaars, zie website.
   

 ■ www.boerderijzuivel.nl/boeren/
cum-laude-2016

Kinder-Kunstenaars
gezocht
BRONCKHORST - Voor haar tienja-
rig jubileum is de Kunst4daagse 
binnen de gemeente Bronck-
horst op zoek naar tien kunste-
naars van tien jaar oud. Wie zin 
heeft om te exposeren bij de gro-
te opening op dinsdagavond 3 
mei, mag zijn of haar kunstwerk 
laten zien aan een groot publiek 
en schitteren in het volle (kunst)
licht.

Opgeven kan via het e-mailadres: 
kunst4daagsebronckhorst@gmail.
com. Doe dit voor sluitingsdatum, 
woensdag 30 maart. Daarna wordt 
bekend gemaakt wie is uitgekozen 
om mee te mogen doen. De ge-
selecteerde Kinder-Kunstenaars 

krijgen ter inspiratie een gezellige 
middag aangeboden bij een erva-
ren kunstenaar in een heus werk-
atelier. Daar horen zij dan hoe zij 
het beste de kunstenaar in henzelf 
naar boven kunnen halen door 
te boetseren, schilderen, rijmen, 
schrijven, kliederen, plakken, 
sprokkelen, fotograferen, tekenen, 
beitelen of zingen. Zij kunnen hun 
fantasie loslaten op het thema 
‘kunst’. Zij zijn de kunstenaars dus 
zij bepalen de regels!
Mail voor vragen en aanmeldin-
gen.
   

 ■ kunst4daagsebronckhorst@
gmail.com

   

Goede Week en Pasen    
in de RK parochie
REGIO - De Goede Week en Pa-
sen is dan ook een tijd waarin de 
parochie HH. Twaalf Apostelen 
weer een zeer gevarieerd aan-
bod aan activiteiten heeft. Voor 
gelovigen, voor zoekers, maar 
ook voor ongelovigen. 

De parochie HH. Twaalf Aposte-
len welke de gemeenten Zutphen, 
Brummen, Bronckhorst, Lochem 
en gedeelte van Berkelland omvat, 
is er zich van bewust dat er onder 
het grote aantal parochianen en 
inwoners in haar gebied velen zijn 
die in deze dagen verlangen naar 
spiritualiteit. Daarom is er voor elk 
wat wils. Voor mensen die een kijk-
je willen nemen in het Heiligen-
beeldenmuseum in Kranenburg 
tot Boetevieringen, een Vasten-
gala met wandeling en maaltijd, 
de succesvolle Via Dolorosa (ten-
toonstelling voor kinderen over 
pesten gebaseerd op de Kruisweg), 

bezinningsavonden, Gregoriaanse 
Getijdenvieringen, Palmpasenvie-
ringen voor kinderen, een Passion 
for Kids en uiteraard ook reguliere 
vieringen. Qua grootte zal ook dit 
jaar De Passie op Goede Vrijdag 
weer de kroon spannen (zie ook 
pagina 3 in deze krant).

Meer informatie over de activi-
teiten, kunt u vinden in de infor-
matiefolder, die in de kerken en 
op verschillende openbare plaat-
sen in de parochie verspreid is, 
en op de website. Voor vragen of 
meer informatie: Jaap van Kra-
nenburg, pastoraal werker. email 
j.vankranenburg@12apostelen.nl, 
telefoon (0575) 711310 (dinsdag 
t/m vrijdag 9.00-12.00 uur). Paro-
chie HH. Twaalf Apostelen, Van 
Heemstrastraat 4, 7204 DJ Zutphen.
   

 ■ www.12apostelen.nl

VORDEN - De op 13 maart gehou-
den KunstZondagVorden verliep 
in één woord stralend. Het mooie 
voorjaarsweer lokte veel publiek 
naar Vorden om de route langs 
de ateliers en galeries te volgen. 

Wandelend door het dorp en fiet-
send door het buitengebied volgde 
het zeer geïnteresseerde publiek 
aan de hand van het Infoblad de 
kunstroute. Naast verrassend veel 
inwoners uit Vorden en de directe 
omgeving waren er veel bezoekers 
uit het oosten van de Achterhoek. 
Ook veel toeristen pakten hun 
kans om kennis te maken met 
kunst en kunstenaars in Vorden 
en haar buitengebied. Vorden en 
hedendaagse beeldende kunst- en 
vormgeving werden zo goed in 
the picture gezet. Op alle locaties 
ontstonden geanimeerde gesprek-
ken tussen het oprecht geïnteres-
seerde publiek en de kunstenaars/ 
vormgevers/galeriehouders over 
de werkwijze en inspiratiebron-

nen van de kunstenaars. Organi-
satie, deelnemers en publiek kun-
nen terugkijken op een inspire-
rende KunstZondagVorden. Zet u 
12 juni 2016 alvast in uw agenda? 

Dan wordt de volgende KunstZon-
dagVorden gehouden.
   

 ■ www.kunstzondagvorden.nl

KunstZondagVorden: Stralend in
the picture

Bezoeker bekijkt werk van Rond van de Werf in Galerie de Burgerij. Foto: PR

Het team laat trots de winnende producten zien. Foto: PR

Geweldige avond Vrouwen van Nu
VORDEN - De Vrouwen van Nu 
afdeling Vorden hadden woens-
dag 16 maart een geweldig mooie 
avond, georganiseerd door het 
eendagsbestuur. Dus was het een 
verrassing wat er op het program-
ma stond. Desondanks was er een 
geweldige opkomst van de dames, 
de zaal bij de Herberg zat hele-
maal vol. Het eendagsbestuur had 
mannenkoor Leedvermaak uit Ei-
bergen uitgenodigd, maar liefst 32 
mannen betraden het podium. Er 
werden prachtige liederen gezon-
gen van o.a. Simon en Garfunkel, 
Boh Foi Toch en diverse andere. 
Het geheel werd op humoristi-
sche wijze aan elkaar gepraat door 
dirigent Arie, die de nodige mop-
pen vertelde. De dames hebben 
zich geweldig vermaakt.Het mannenkoor Leedvermaak uit Eibergen. Foto: PR

gezonde maaltijden
Een zorg minder.

Vrij verkrijgbare cannabis tabletten.
nieuwe wetenschappelijke inzichten zorgen voor hype

Door nieuwe extractie methoden 
kan er nu alleen de stof CBD uit de 
cannabisplant worden gehaald. Dit 
speciale proces garandeert dat er in 

komen dan alleen CBD, wat staat voor 
Cannabidiol, één van de ingedienten van 
de cannabis plant. Dus geen THC, de stof 
die verslavend en hallucinerend werkt.

Deze planten, ook wel wietplanten 
genoemd, worden onder strikte 
voorwaarden geteeld. Al eeuwen worden 

allerlei doeleinden. Zelfs de medische 

zijn talloze wetenschappelijke onderzoeken 

is dat er Vitamine B12 aan toegevoegd 
is. Dit zorgt ervoor dat deze neutraal 

o.a. leerprestatie, concentratie, geheugen, 

heldere geest. In drukke tijden waarin we 

zorgt het mede voor een goede weerstand. 

de mondslijmvliezen. Zo kan het snel en 

natuurlijke energie in het lichaam. Immers, 

vele toepassingen, die door toenemende 
onderzoeken steeds populairder wordt. 
Veel mensen zoeken op internet naar de 

kwalitiet en de herkomst van de producten. 

normen, onder apothekers toezicht, 

zorgvuldig geselecteerde drogisterijen 
en speciaal zaken. Dit om de kwaliteit te 

advies te voorzien.

Het is vanaf heden vrij verkrijgbaar bij:
Etos drogisterij Barendsen
Zutphenseweg 3, Vorden T :0575
554 082
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Deze week maken wij extra veel:

PAAS BUCHE

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

www.jolinkbanket.nl
/banketbakkerijjolink

Buche met een vulling van vanille met 
advocaat, afgewerkt met marsepein

voor10.95

Via www.schouwburglochem.nl/agenda kunt u dag en nacht 
eenvoudig en snel uw kaarten reserveren

Oosterwal 22  7241 AR  Lochem   I   T 0573 - 25 00 51

Openingstijden Bespreekbureau  -  di. t/m vr. van 10.00 tot 12.00 uur

E info@schouwburglochem.nl  -  I  www.schouwburglochem.nl

Ronald Goedemondt (uitverkocht)
Nieuwe voorstelling (try out)
Vrijdag 1 april

Richard Groenendijk
Met de mantel der liefde
Zaterdag 2 april

Hartstocht, een thriller
Recept voor een paar bloedstollend uren
Zaterdag 9 april

Simone! (wachtrij)
One woman show
Donderdag 14 april

Viggo Waas
Cruijff & Pipo
Vrijdag 15 april

Arnout Van den Bossche
De relatiefluisteraar
Zaterdag 16 april

Lochem Live/Jazz on a Sunday
Jay Jay’s Border Jazzmen
Zondag 17 april

Jeroen Leenders
Pagliacci (try out)
Vrijdag 22 april

Kees Torn en Onno Innemee
Eraf met dat dak!
Zaterdag 30 april

MAANDAGENDA APRIL

FILMHUIS LOCHEM
Marguerite

Film

Zondag 10 april

Publieke werken

Film

Dinsdag 26 april

2e PAASDAG
Opening nieuwe winkel en voorjaarsshow!

OPEN HUIS
Met de nieuwe collectie en scherpe aanbiedingen!

Een hapje en drankje staat voor U klaar,
hopelijk tot ziens in de winkel!

Dorpsstraat 31 • 7261 AV Ruurlo • Tel. 0573-453100
www.fokkinktweewielers.nl • info@fokkinktweewielers.nl
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Wie er in de buurt woont, is het 
niet ontgaan. Vorige week zijn de 
eerste grondwerkzaamheden ge-
start voor de aanleg van het so-
larpark in Hengelo. NL Solarpark 
De Kwekerij wordt een prachtig 
park waar natuur en duurzaam-
heid hand in hand gaan. Het 
hoofddoel van het zonnepark is 
met bijna 7.000 zonnepanelen 
duurzame energie op te wekken 
voor ruim vijfhonderd huishou-
dens. Wat het park uniek in Ne-
derland maakt, is dat er daar-
naast volop gelegenheid is om te 
recreëren in de natuur en al wan-
delend er doorheen innovatieve 
toepassingen van zonne-energie 
te ontdekken. 

Op 29 maart is de officiële start 
van de aanleg. Een feestelijk mo-
ment waarvoor de initiatiefne-
mers een aantal nauw betrokken 
partijn en buurtbewoners hebben 
uitgenodigd. De komende weken 
vindt groot grondwerk plaats en 
wordt de omheining (meidoorn-
haag met een hekwerk) aange-
legd. Daarna komt de plaatsing 
van de panelen en het inzaaien 
van het groen (met name gazon 
en bloemenmengels). De planning 
is dat de opening na de zomer 
plaatsvindt. Natuurlijk houden wij 
u de komende tijd op de hoogte 
van de vorderingen op het terrein. 

Recreëren in het groen tussen 
duizenden zonnepanelen
Vijvers met drijvende zonnepane-
len, mogelijkheden voor het be-
nutten van opgewekte zonne-

energie voor uw elektrische auto, 
wandelpaden en natuurlijke 
speelplekken tussen vele zonne-
panelen, mooi landschappelijk 
ingepast in de omgeving. Zo ziet 
straks het solarpark in Hengelo er 
uit. Ook een kleine schaapskudde 
moet z’n plek in het park gaan 
vinden. Het park is de eerste in z’n 
soort in Nederland en ook daar-
buiten. Wethouder Jan Engels van 
duurzaamheid: “Een heel mooi 
visitekaartje voor Hengelo en 
Bronckhorst, omdat het een ge-
heel nieuw concept is waar natuur 
en energie echt samen komen. 
Bovendien levert het werkgele-
genheid op en draagt het bij aan 
ons streven om steeds meer ener-
gie duurzaam op te wekken. 
Voor inwoners wordt het een 
bijzondere plek om te recreëren en 
ze kunnen er hun duurzame zonne-
stroom afnemen. Voor meer infor-
matie hierover, zoals over de kos-
ten voor een huishouden, kunt u 
vanaf 29 maart terecht op de 
website van de initiatiefnemers: 
www.nlsolarparkdekwekerij.nl of 
scan de QR-code. 
Deze mooie inves-
teringsmogelijk-
heid staat open 
voor iedereen die 
geïnteresseerd is!”

Samenwerking
In het project werken gemeente, 
IQ-SOLAR.COM, NL en Greenlabel 
samen. De gemeente zet zich in 
voor duurzaamheid en wil in 2030 
energieneutraal zijn. Dit project 
draagt hieraan bij. 

De gemeente stelt de gronden 
tegen een pachtvergoeding 
beschikbaar. NL Greenlabel 
verzorgt de landschappelijke 
inpassing van het park. IQ-
SOLAR.COM is projectontwik-
kelaar en leverancier van de 
zonne-energie-installatie.

Gebied
Het plangebied voor het solarpark 
loopt van de Hiddinkdijk aan de 
noordkant tot de De Heurne aan 
de zuidkant, het Vordens voetpad 
aan de oostkant en nieuwbouw-
wijk De Kwekerij aan de westkant, 
in Hengelo. 

Aanleg solarpark De Kwekerij in Hengelo gestart
Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De gemeente heeft de ambitie om 
in 2030 energieneutraal te zijn 
(alle energie voor gebouwen in 
Bronckhorst moet dan duurzaam 
opgewekt worden). Om dit te 
bereiken, moet zowel energie 
bespaard als energie duurzaam 
opgewekt worden. Als het gaat 
om het energiezuiniger maken van 
woningen, boden we eigenaren de 
afgelopen jaren de mogelijkheid 
gebruik te maken van subsidie-
regelingen als ‘Achterhoek 
bespaart’. Dit helpt echter onvol-
doende om woningeigenaren aan 
te zetten tot grootschalige ver-
duurzamende maatregelen aan 
hun woning. Daarom ging de 
gemeente op zoek naar andere 
mogelijkheden. Een lening onder 
gunstige voorwaarden stimuleert 
waarschijnlijk meer mensen om 
besparende maatregelen uit te 
voeren. Met een zogenaamde 
duurzaamheidslening kunnen 
particuliere woning bezitters te-
gen een zeer gunstig rente tarief 
een lening aangaan om hun huis 
te verduurzamen. B en w besloten 
hiervoor deze week een bedrag 
beschikbaar te willen stellen. 
Het werkt niet veel anders dan 

een lening bij een bank of andere 
kredietverstrekker. B en w vragen 
de raad in april om een deel van 
ons eigen vermogen ter grootte 
van 2 miljoen euro in te zetten 
voor duurzaamheidsleningen die 
door Stimuleringsfonds Volks-
huisvesting Nederland worden 
verstrekt. Particuliere woning-
eigenaren kunnen deze straks 
aanvragen via het verduurSaam 
Energieloket, bijvoorbeeld voor 
het aanbrengen van isolatie, een 
warmtepomp, zonnepanelen etc. 
De planning is dat inwoners na de 
vaststelling door de raad de duur-
zaamheidslening vanaf mei 2016 
kunnen aanvragen. Wellicht is het 
wat voor u! Vanaf mei start een 
uitgebreide informatiecampagne 
en hoort u meer. 

College stelt invoering
duurzaamheidslening voor

Invoering taaleis voor inwoners 
met uitkering
Vanaf 1 juli 2016 onderzoeken 
we of inwoners die een uitkering 
ontvangen voldoen aan het door 
de wet voorschreven taalniveau. 
Kennis van de Nederlandse taal 
is belangrijk om mee te kunnen 
doen in de samenleving. Het ver-
groot de kansen om werk te vin-
den. Daarom is vanaf 1 januari 
2016 de Participatiewet uitge-
breid met de taaleis. Dit betekent 
dat alle mensen met een uitke-
ring de Nederlandse taal moeten 
beheersen op minimaal het ni-
veau eind basisschool. Voor 
mensen die vóór 1 januari 2016 
al een uitkering ontvingen gaat 
de wet in op 1 juli 2016. Van een 
groot deel van onze inwoners 
met een uitkering is bij ons 
bekend dat zij aan deze taaleis 
voldoen. De mensen waarvan 
dit niet bij ons bekend is, vragen 
we vanaf 1 juli om gegevens. Zij 
kunnen met bijvoorbeeld rappor-
ten of diploma’s aantonen dat zij 
aan het vereiste taalniveau vol-
doen. Mensen die geen bewijs 
kunnen laten zien waaruit blijkt 
dat zij het Nederlands voldoende 
beheersen, nodigen we uit om 
een taaltest te doen. Is het taal-

niveau onvoldoende, dan moet 
dat verbeterd worden. Dat kan 
op verschillende manieren, bij-
voorbeeld via een cursus, online 
via websites of bij taalinformatie-
punten in de bibliotheek.

Laaggeletterden
De wet Taaleis richt zich op men-
sen met een uitkering. De ge-
meente vindt het belangrijk om 
breder te kijken en wil laaggelet-
terdheid en analfabetisme in z’n 
algemeenheid snel herkennen. 
De consulenten van de sociale 
teams in Bronckhorst krijgen 
hierin binnenkort bijscholing. 
Op die manier kunnen zij laag-
geletterdheid sneller herkennen 
en zo samen met de inwoner een 
oplossing zoeken. 

Statushouders
De meeste statushouders (vluch-
telingen met een verblijfsver-
gunning) beheersen de Neder-
landse taal (nog) niet. Maar op 
het moment dat zij de inburge-
ringscursus doorlopen en deze 
succesvol afronden tonen zij 
(voor de wet) aan dat zij het mini-
male taalniveau beheersen.



Een gezond gewicht is goed voor 
de gezondheid, kan lichamelijke 
klachten voorkomen en zorgt er-
voor dat u langer zelfstandig bent 
en minder zorg nodig heeft. Met 
het project ‘Volwassenen op 
gezond gewicht’ onderzoekt de 
gemeente hoe ze inwoners kan 
stimuleren en helpen bij het berei-
ken van een gezond gewicht. Dit 
doen we in nauwe samenwerking 
met de Hogeschool van Arnhem 
en Nijmegen (HAN), de Wagenin-
gen Universiteit en GGD Noord en 
Oost Gelderland. 

Met de resultaten van het onder-
zoek ontwikkelen we een aanpak 
om volwassenen in Bronckhorst 
bewust te maken van het belang 
en de voordelen van een gezonde 
leefstijl. Het eerste deel van dit 
onderzoek (inwonerpanel Bronck-
horst Spreekt, zie hieronder) is 
inmiddels afgerond. Het vervolg-
onderzoek start binnenkort en 
bestaat uit groepsgesprekken met 
inwoners. Daarvoor zijn we op 
zoek naar deelnemers.

Wie kan er mee doen? 
We starten met een pilot in Zel-
hem. Bent u tussen de 19 en 65 
jaar, denkt u dat u overgewicht 
heeft en woont u in Zelhem 
(of omliggend buitengebied)? 
Dan kunt u meedoen aan het 
onderzoek en dus aan één van 
de groepsgesprekken! 

Groepsgesprekken
De groepsgesprekken over het 
thema ‘gezond gewicht’ vinden in 

april 2016 plaats, onder leiding 
van een ervaren onafhankelijke 
gespreksleider. Vragen die aan 
bod komen zijn o.a.: Hoe denkt u 
over gezondheid en gewicht? En 
welke ideeën heeft u over het sti-
muleren van een gezond gewicht? 
Een gesprek duurt 1,5 uur en wij 
vragen deelnemers om aan één 
gesprek deel te nemen. Na aan-
melding kunt u aangeven of u wilt 
meedoen in de ochtend- of in de 
avonduren (in de ochtend is er 
mogelijkheid tot kinderopvang op 
de locatie). Per gesprek streven 
we naar 8-12 deelnemers en de 
opbrengsten worden anoniem 
verwerkt. Na afloop ontvangt u 
een kleine attentie. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden tot 5 april 
a.s. via www.bronckhorst.nl/
onderzoekgezondgewicht of via 
tel. (0575) 75 02 50. Na aanmelding
nemen we contact met u op om 
te bespreken wat een geschikte 
datum en tijd is voor u. 

Inwoners van Zelhem: 
doet u mee aan onderzoek naar 
gezond gewicht?

In het najaar van 2015 vond 
onder de deelnemers van ons 
inwonerpanel Bronckhorst 
Spreekt een onderzoek plaats 
over de oorzaken van overge-
wicht in Bronckhorst. Met 439 
bruikbare ingevulde vragenlijs-
ten is het onderzoek betrouw-
baar. De respondenten zijn op 
basis van hun berekende Body 
Mass Index (BMI) ingedeeld in 
een groep: normaal gewicht, 
matig overgewicht of zwaar 
overgewicht. 

Groep ‘normaal gewicht’
Van de groep met een normaal 
gewicht is 62% vrouw en 17% 
van hen is laagopgeleid. Dat is 
een relatief laag percentage ten 
opzichte van de 23% in de groep 
met matig overgewicht en 36% 
in de groep zwaar overgewicht.

Groep ‘matig overgewicht’
In de groep met matig overge-
wicht bestaat de meerderheid uit 

mannen (58%). Wat opvalt is dat 
deze groep gemiddeld meer 
vlees eet en meer alcohol (vooral 
bier) drinkt dan de andere groe-
pen. Gemiddeld gaat het in deze 
groep om 7,7 glazen per week, 
tegenover 5,7 glazen in de groep 
met normaal gewicht en 4,8 in 
de groep met zwaar gewicht. 
Het aantal mensen dat voldoende 
beweegt, is groter dan in de 
andere groepen. 

Groep ‘zwaar overgewicht’
Van de groep met een zwaar 
overgewicht is het grootste deel 
vrouw (63%). Het aandeel laag 
opgeleiden is in deze groep het 
grootst, namelijk 36%. Deze 
groep drinkt minder alcohol dan 
de andere groepen. Het percen-
tage dat voldoende beweegt 
daarentegen is lager dan de 
andere groepen. Acceptatie 
voor het hebben van overgewicht 
is in deze groep groter dan in de 
groep met normaal gewicht. 

Resultaten inwonerpanel

Om mee te kunnen doen aan 
leuke en gezonde activiteiten in de 
samenleving kunnen inwoners 
met een laag inkomen en een laag 
vermogen in aanmerking komen 
voor de participatiebijdrage van 
de gemeente. Deze draagt bij in 
de kosten van bijvoorbeeld het 
lidmaatschap van een sportclub, 
zwemles of concertbezoek. 
Om hiervoor in aanmerking te 
komen, geldt een leeftijds-, 
inkomens- en vermogenseis. 
Hieronder leest u hoe hoog de 
participatiebijdrage is, welke 
eisen er zijn en hoe u een aan-
vraag kunt indienen. Inwoners 
met een bijstandsuitkering van de 
gemeente, hoeven geen aanvraag 
in te dienen. Hun participatiebij-
drage is automatisch op hun 
bankrekening overgemaakt.

Hoogte
De hoogte van de participatie-
bijdrage is:

- leeftijd 0 tot 18 jaar  € 200,- per
gezinslid

-  leeftijd 18 jaar en
ouder  € 150,- per

gezinslid

Inkomenseis
Uw inkomen mag niet hoger zijn 
dan 110% van de geldende bij-
standsnorm. Inkomen is bijvoor-
beeld loon, uitkering, alimentatie 
en heffingskorting. De volgende 
inkomensgrenzen (netto exclusief 
vakantietoeslag) per maand zijn 
van toepassing:

Vermogenseis
Vermogen is bezittingen min schulden. 

Voorbeelden van bezittingen zijn: 
bank- en spaargelden, koopwoning, 
auto, boot, caravan, aandelen, lijf-
rente. Het vermogen mag niet meer 
bedragen dan:

-  gehuwde/samenwonende/ 
alleenstaande ouder € 11.840, - 

- alleenstaande € 5.920,-

Aanvragen en informatie
U kunt de participatiebijdrage met 
uw DigiD digitaal aanvragen via 
www.bronckhorst.nl. Voor vragen 
kunt u contact opnemen met één 
van de sociale teams in de ge-
meente via e-mail: info@bronck-
horst.nl of tel. (0575) 75 02 50. 

Voor uitgebreide contactgegevens 
en inlooptijden van de teams, zie 
www.bronckhorst.nl/socialeteams

Laag inkomen? Vraag de participatiebijdrage aan

Alleenstaanden
18 tot 21 jaar € 251,-
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.016,-
pensioengerechtigde leeftijd € 1.142,-
in zorginstelling wonend € 363,-

Alleenstaande ouders € 1.307,-

Gehuwden
18 tot 21 jaar zonder kinderen € 402,-
18 tot 21 jaar met kinderen € 792,-
één 18 tot 21 jaar, ander 21 jaar of ouder zonder kinderen € 977,-
één 18 tot 21 jaar, ander 21 jaar of ouder met kinderen € 1.267,-
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.452,-
pensioengerechtigde leeftijd € 1.560,-
in zorginstelling wonend € 590,-

Vorige week werd bekend dat 
onze gemeentesecretaris Arne 
van Hout per half mei door b en w 
van Nijmegen is benoemd tot de 
nieuwe gemeentesecretaris van 
die stad. Hij werkte sinds 2005 in 
Bronckhorst. Eerst als manager 
van verschillende afdelingen en de 
laatste 6 jaar was hij gemeente-
secretaris. Arne van Hout: “Ik heb 
met ontzettend veel plezier samen 
met bestuur en ambtenaren aan 
Bronckhorst gewerkt. 

In ruim 10 jaar tijd hebben we na 
de herdeling een mooie gemeente 
opgebouwd, die landelijke bekend-
heid geniet. Door onder meer de 

wijze waarop we omgingen en 
-gaan met vraagstukken als 
krimp, veranderingen in de zorg 
en de economische crisis. Bronck-
horst is een gezonde gemeente, 
in een prachtig gebied, met 
ent-housiaste inwoners die veel 
voor elkaar over hebben en waar 
maken. Mijn ervaring neem ik 
mee naar de enorme uitdaging 
die de stad Nijmegen biedt.” 

Opvolging 
Bronckhorst gaat op zoek naar een 
nieuwe gemeentesecretaris. Tot 
dat deze gevonden is, neemt loco-
secretaris Johan van Cranenburgh 
de taken van Van Hout waar.

Gemeentesecretaris Arne van Hout wordt 
nieuwe gemeentesecretaris van Nijmegen 

Afval scheiden: in veel huishou-
dens en bedrijven is het inmid-
dels heel gewoon. Het is goed 
voor het milieu, want veel afval 
is geen afval maar kan prima 
als grondstof worden herge-
bruikt. Daarnaast is afval schei-
den goed voor de portemonnee. 
De gemeente streeft naar een 
zwerfafval- en restafvalvrij 
Bronckhorst. Daarom kunnen 
scholen en verenigingen nu 
gratis mee doen aan het schei-
den van afval op school of bij 
hun club. 

Leden en leerlingen scheiden 
thuis ook afval, dus dan is het 
geen probleem om dat op 
school of in de sporthal ook te 
doen. En er is nu een landelijke 
pilot, waardoor ze met het ge-
scheiden inzamelen van onder 
andere blikjes, flesjes en ande-

re kleine plastic verpakkingen 
een kleine beloning verdienen 
om de school- of clubkas te 
spekken. 

Hoe werkt het?
Aan scholen en verenigingen die 
meedoen, stellen we gratis con-
tainers voor gft (groen), plastic, 
metaal en drankpakken (oranje) 
en papier (blauw) ter beschikking 
om afval te scheiden. Voor het 
aanbieden van de oranje 
container ontvangen zij 
een vergoeding. Bijvoor-
beeld om leuke activiteiten 
van te organiseren of ma-
teriaal voor te kopen. 
Daarnaast kunnen scholen 
kosteloos gebruik maken 
van het educatieve afval-
scheidingspakket Clean-
wise. De scholen en een 
aantal verenigingen met 

eigen accommodaties kregen 
van ons een brief over het project 
en wij nemen contact met hen op 
om tijdens een afspraak een en 
ander nader toe te lichten. 

Heeft u vragen over dit 
onderwerp? 
Mailt u ons dan via 
info@bronckhorst.nl 
of bel (0575) 75 02 50.

Scholen en verenigingen: scheid afval
en spek de kas!

Vanaf 20 maart sluiten wij de 
Stikkenweg af voor het verkeer 
om de hoofdriolering te verleggen. 
De afsluiting duurt ca. 3 weken.

Bereikbaarheid
Bedrijven en aanwonenden zijn 
via een omleiding te bereiken. 

Meer informatie?
Voor vragen kunt u contact 
opnemen met de heer J. Wilting 

van Verhoeve Infra. Hij is tijdens 
kantooruren bereikbaar op 
tel. (06) 51 21 72 59 of via
jwilting@verhoeveinfra.nl. 

Werkzaamheden Stikkenweg 
in Zelhem 



Uit de raad

Raadsvergadering 
31 maart 
Op 31 maart 2016 vergadert de 
gemeenteraad in de raadzaal van 
het gemeentehuis. De openbare 
vergadering begint om 20.00 uur. 
U bent van harte welkom om de 
vergadering bij te wonen. Op de 
agenda staan onder meer de vol-
gende onderwerpen:
• Benoemen lid/onderzoeker 

Rekenkamercommissie BBLM

• Bestemmingsplan Stedelijk 
gebied Bronckhorst

 De meeste oude bestemmings-
plannen in Bronckhorst zijn ge-
actualiseerd en gedigitaliseerd. 
Er zijn nu zes hoofdplannen 
voor stedelijk gebied (de ker-
nen) en drie voor landelijk ge-
bied (het buitengebied). Deze 
worden vervolgens weer sa-
mengevoegd tot één bestem-
mingsplan voor het stedelijk 

gebied en één voor het landelijk 
gebied. De inspraaktermijn voor 
het nieuwe bestemmingsplan 
Stedelijk gebied Bronckhorst is 
achter de rug. Aan de raad ligt 
nu een voorstel voor hoe te 

 reageren op de zienswijzen
• Onderzoek Rekenkamer-

commissie BBLM ‘Een goed 
raadsvoorstel is het halve werk’

 De Rekenkamercommissie 
Berkelland, Bronckhorst, Lo-
chem en Montferland heeft de 
kwaliteit van de raadsvoorstel-
len onderzocht. Het rapport 
met de uitkomsten ligt voor aan 
de raad

• Uitvoeringsagenda 2.0 regio 
Achterhoek

 De Uitvoeringsagenda 2.0 geeft 

de ambitie weer van de Achter-
hoek voor de komende vijf tot 
tien jaar. De Uitvoeringsagen-
da2.0 bevat een totaalpakket 
aan programma’s en projecten 
die er samen voor moeten zor-
gen dat de Achterhoek vitaal en 
leefbaar blijft. Het concept is tot 
stand gekomen door nauwe 

 samenwerking tussen de 
 ondernemers, overheid en 

maatschappelijke organisaties. 
De raad wordt gevraagd de 
concept-uitvoeringsagenda 2.0 
Achterhoek vast te stellen

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

Hoe kan ik mijn stem laten 
horen?
Tijdens raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over 
onderwerpen die op de agenda 
staan kunt u inspreken tijdens 

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

Spelregels en aanmelden
Voor het inspreekrecht geldt een 
aantal spelregels, zoals min. 48 
uur voor de vergadering aanmel-
den en spreektijd max. 5 minuten 
per persoon. Voor meer informa-
tie of aanmelden voor het spreek-
recht kunt u contact opnemen met 
de griffie, via tel. (0575) 75 02 50 
of griffie@bronckhorst.nl.

Voor alle informatie over de 
onderwerpen die op de agenda 
staan van deze 
vergadering, 
verwijzen wij u 
naar www.
bronckhorst.
nl/Gemeente-
raad of scan 
de QR code.

Met de paasdagen verlichten 
paasvuren de wijde omgeving. 
Jaarlijks komen hier duizenden 
mensen op af. Het paasvuur is 
een lentevuur, dat de zon moest 
aanmoedigen en dat de vrucht-
baarheid van de velden bevor-
derde. Hoewel de paasvuren een 
typisch plaatselijke traditie zijn, 
gemaakt door en voor de eigen 
bevolking, is iedereen welkom. 
Ook in onze gemeente zijn dit jaar 
weer vele paasvuren. De ene gro-
ter dan de ander; met of zonder 
voorzieningen en bij een aantal 
van deze paasvuren kan snoei-
hout worden gebracht. Infor-
meert u daarvoor bij de desbe-
treffende organisatie of het mo-
gelijk is om snoeihout te brengen 
en op welke momenten dat kan. 

Voor 2016 zijn ontheffingen voor 
het verbranden van snoeihout 
voor paasvuren afgegeven. 

De volgende paasvuren mogen 
worden ontstoken op 27 maart:
- Baak, Bonte Koeweg
- Baak, Langendijk
- Baak, Toverstraat
- Halle, Bielemansdijk
- Halle, Fortstraat
- Halle, Oude Maatje
- Hengelo (Gld), Banninkstraat 35
- Hengelo (Gld), Gompertsdijk 5
- Hengelo (Gld), Memelinkdijk 1
- Hengelo (Gld), Menkhorsterweg
- Hengelo (Gld), Steenderense     
   weg 21
- Hengelo (Gld), Venneweg
- Hummelo, Dorpsstraat 11
- Hummelo, Zelhemseweg –               
   Broekhorsterstraat
- Hummelo, Zelhemseweg 25
- Keijenborg, Uilenesterstraat 18
- Vorden, Bergkappenweg
- Zelhem, Akkermansstraat 10
- Zelhem, Garvelinkweg 8
- Zelhem, Hogeveldweg 2
- Zelhem, Kruisbergseweg –           
   Schooltinkweg
- Zelhem, Oude Ruurloseweg 2
- Zelhem, Ruurloseweg 42

Natuurbrandgevaar
Natuurbrand is een van meest 
waarschijnlijke risico’s in onze 
regio, met potentieel zeer ernsti-
ge gevolgen. Dit betekent dat ie-
dereen zo voorzichtig mogelijk 
moet zijn met risicoverhogende 
activiteiten, zoals paasvuren. Ze-
ker in droge periodes. Informeer 
u zelf over de kans op een na-
tuurbrand en de bijbehorende 
maatregelen via www.natuur-
brandrisico.nl. Hier vindt u een 
‘natuurbrandthermometer’, die 
in kleuren aangeeft hoe groot of 
klein het risico op een snel uit-
breidende natuurbrand is.

Code oranje/rood
Bij een code oranje of rood 
beoordeelt de gemeente de 
paasvuren afzonderlijk op 
brandgevaar voor de omgeving. 
Uitgangspunt bij de code oranje 
of rood is dat een paasvuur niet 
doorgaat. Een uitzondering daar-
op zijn die situaties waarbij door 
de ligging van het paasvuur en de 
aanwezigheid van een evene-
mentenorganisatie gewaarborgd 
kan worden dat er geen brand-
gevaar voor de omgeving is. 

Paasvuren

In Bronckhorst hebben we een 
rijk verenigingsleven. Daar mogen 
we trots op zijn! Vrijwilligers 
vervullen hierin de hoofdrol. 
Maar wie zijn deze vrijwilligers? 
Hoe houden we vrijwilligerswerk 
leuk? En heel belangrijk: Op welke 
manier gaan we dit in de toekomst 
organiseren en borgen? 

Een TOP-avond!
De gebiedsambtenaren van de 
gemeente Bronckhorst en de 
Bronckhorster Uitdaging nodigen 
u van harte uit voor de eerste 

Bronckhorster Vrijwilligers-TOP 
2016!

Wanneer? 
Maandag 11 april a.s., inloop vanaf 
19.00 uur. Om 19.30 uur openen 
we de avond. O.a. José Luesink, 
voorzitter van voetbalvereniging 
AZC Zutphen, vertelt ‘over hoe AZC 
vrijwilligers wint en wint met  
vrijwilligers’.

Voor wie?
Bestuursleden en vrijwilligers van 
verenigingen/stichtingen/maat-
schappelijke organisaties

Waar?
Gemeentehuis van Bronckhorst

Het wordt een avond vol ideeën, 
energie, uitwisseling van ervarin-
gen, verbindingen en leermomen-
ten voor uw organisatie! 

Kom ook en meld u (maximaal 
2 personen) voor 4 april a.s. aan 
op www.bronckhorst.nl/11-april

Vrijwilligers-TOP 2016
Inspiratie-avond over het 

vrijwilligerswerk van morgen

Op de begraafplaats in Vorden 
veranderen we eind maart 2016 
een aantal zandpaden in gazon-
paden. Vanaf dit jaar mogen we 
onkruid niet meer chemisch 
bestrijden. Dat zou betekenen 
dat we de zandpaden voortaan 
handmatig of mechanisch moeten 
schoffelen. Behalve dat dit ar-
beidsintensief is, verliezen de pa-
den hierdoor hun vaste structuur. 
Daardoor zijn de paden niet altijd 
prettig om over te lopen, vooral 

bij natte weersomstandigheden. 
De aanleg en het onderhoud van 
gazonpaden is duurzaam en rela-
tief goedkoop. Het geeft de be-
graafplaats een groener aanzicht, 
waardoor het meer warmte uit-
straalt. Bovendien waait in droge 
periodes minder zand op de gra-
ven, waardoor de graven schoner 
blijven. De werkzaamheden 
duren ongeveer twee weken, 
de graven blijven gewoon bereik-
baar voor bezoekers. 

Omvorming paden begraafplaats Vorden

Bekendmakingen
In deze rubriek vindt u een verkorte versie van de bekendmakingen die wij afgelopen week 
officieel digitaal gepubliceerd hebben. Via http://overuwbuurt.overheid.nl vindt u op een-
voudige wijze onze officiële publicaties. Aan onderstaande opsomming kunt u daarom geen 

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

Bekendmakingen en mededelingen



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

Baak:
• Bakermarksedijk 15, aanbouwen mantelzorgwoning, aanvraag ontvangen
• Dollemansstraat 11, verbouwen woning, aanvraag ontvangen
• Wichmondseweg 30, verkrijgen van speelautomatenvergunning, vergunning verleend

Bronkhorst:
• Veerweg 1, verkrijgen van Drank- en Horecavergunning, vergunning verleend

Halle:
• Oude Maatje, organiseren van paasvuur, vergunning verleend
• Halle Nijmanweg 44, wijzigen bestemming, voorbereiding bestemmingsplan

Hengelo (Gld):
• Entweg 10 t/m 16 (even), gewijzig bouwen 4 woningen, vergunning verleend 
• Heideweversweg 4A, veranderen bedrijf, melding beoordeeld
• Ruurloseweg 80A, bouwen tussenhal, vergunning verleend
• Varsselseweg 49, plaatsen zonnepanelen, aanvraag ontvangen
• Varsselseweg 49, activiteit milieu: wijzigen inrichting, aanvraag ontvangen

Hoog Keppel:
• Monumentenweg 30, organiseren 25 jaar Focus, vergunning verleend

Kranenburg:
• Eikenlaan 15A, organiseren van bingo, vergunning verleend

Steenderen:
• J.F. Oltmansstraat  6, verkrijgen van speelautomatenvergunning, vergunning verleend
• Pr. Bernhardlaan ong., bouwen schuur, aanvraag ontvangen

Vorden:
• Handelsweg 10, activiteit milieu: wijzigen inrichting, aanvraag ontvangen
• Julianalaan, organiseren buurtfeest, tijdelijke verkeersmaatregel genomen
• Kerkstraat 2, organiseren zomeravondconcert Harmonie, vergunning verleend
• Ruurloseweg 8, intern verbouwen showroom, vergunning verleend
• Strodijk 23, vergroten melkveestal, procedure termijn verlengd
• P. van Vollenhovenlaan 1, plaatsen erfafscheiding, vergunning verleend
• Wientjesvoortsweg 1, activiteit milieu: wijzigen inrichting, vergunning verleend

Zelhem:
• Akkermansstraat 10, organiseren van paasvuur, vergunning verleend
• Centrum, organiseren van voorjaarsmarkt/braderie, vergunning verleend
• Jan van Eyckstraat 11, verbreden uitrit, aanvraag ontvangen
• Hengeloseweg 49, tijdelijk plaatsen woonunit, aanvraag ontvangen 
• Korenweg 4, organiseren VMC rit, tijdelijke verkeersmaatregel genomen
• Meeneweg 1, plaatsen terrasoverkapping, aanvraag ontvangen
• Nabij Stationsstraat  2, organiseren koningsdag Zelhem, vergunning verleend
• Nabij Oude Ruurloseweg 2, organiseren van paasvuur, vergunning verleend
• Vincent van Goghstraat 72, aanbouwen kantoor, vergunning verleend

Bekendmakingen en mededelingen vervolg

Blijf op de hoogte!

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

TEST DIVERSE 
SPEED-BIKES 
EN E-BIKES!

Altijd al een elektrische fiets willen uit proberen? Kom naar 
de opstapdag 2016! Ervaar zelf vrijblijvend de modellen en 
ontdek welke elektrische fiets het best bij u past. 

• Test alle merken en modellen op één dag

• Ervaar het comfort van een elektrische fiets

• Profiteer van exclusieve acties

• Stel al je vragen aan onze deskundigen

• Geniet van een hapje en drankje

Bij aanschaf van een elektrische fiets of speedbike is uw fiets 
een jaar lang gratis verzekerd tegen diefstal en krijgt u 
bovendien een hangslot cadeau.

Rijksstraatweg 80

7231AH Warnsveld

Tel: +31575523105

www.fietsenvanstenis.nl

Op een dag hoopt Willem vrij te zijn. 
Lees wat hem zijn leven kan teruggeven in ons magazine 
Voortleven. Aan te vragen via nierstichting.nl/nalaten

Bel of mail naar onze media-adviseurs

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

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

Bas Bloem, tel. (06) 52 58 49 92 
bas.bloem@achterhoeknieuws.nl

Ook adverteren?



Druk bezochte filmavond Hamove

HENGELO - Afgelopen week was 
er in café Marktzicht zaal Wol-
brink de jaarlijkse filmavond van 
de Hamove. De avond werd ver-
zorgd door Rudi Kreunen die het 
hele jaar in de weer was geweest 
om het een en ander op beeld vast 
te leggen van de Hengelose motor 
vereniging. Kreunen doet dit al ve-
le jaren en zijn werk is ver buiten 
de gemeente Bronckhorst bekend.

Veel motorsportliefhebbers geno-
ten van zijn verslagen. Hij filmt 
niet alleen de wedstrijden maar 
ook de randverschijnselen van de 
motorsport, wat de film zo boei-
end maakt. Een belangrijk onder-
deel van de film zijn de jaarlijkse 
wegraces die gehouden worden 
op de Varsselring.

Veel aandacht is er voor de actieve 
Hamove leden die mee doen in 
de top van de Internationale Road 
Racing Championship (IRRC). 
Deze serie wedstrijden werden 
het afgelopen seizoen verreden 
in Hengelo, Oss, Oostende, Chi-
may, Horice en Frohburgh. Het 
Performance Racing Achterhoek 
team uit Hengelo met hun rijders 
Joey den Besten en Jochem v.d. 
Hoek komen ook ruim aan bod. 
De Veteranen Rally en de jaarlijk-
se Off Road rit zijn ook meer dan 
de moeite waard en zijn mooi in 
beeld gebracht. Naast dit alles ko-
men er ook veel leden in beeld en 
dat maakt de film juist zo bijzon-
der. Tijdens de filmavond werd 
er ook nog teruggekeken op het 
jaar 1981. Daar kwam de cross in 

‘het Zand’ nog aan bod evenals de 
wegraces waar de grote drie Boet 
van Dulmen, Jack Middelburg en 
Wil Hartog aan de start kwamen. 
Zij reden in die tijd mee op we-
reldniveau in de 500cc grand-prix.

De klassiekers, touring en vele an-
dere activiteiten van de club kwa-
men ook aan bod. Voor degenen 
die niet naar de filmavond konden 
en het toch nog willen zien is dit 
alles op dvd gezet. Deze dvd even 
als dvd’s uit voorgaande jaren zijn 
te verkrijgen bij de familie Kreu-
nen uit Hengelo. Voor meer infor-
matie kijk op de site.
   

 ■ www.kreunen-multimedia.nl

Vorden 1 speelt enerverende wedstrijd 
tegen FC Winterswijk

VORDEN - Vorden 1 heeft afgelopen 
zondag in een enerverende wed-
strijd het 10e gelijke spel behaald 
van dit seizoen. In een ware veld-
slag, waar het tempo enorm hoog 
lag en beide ploegen fysiek tot het 
gaatje gingen, was Vorden in het 
eerste half uur de betere ploeg en 
leidde terecht met 1-0. Het moest 
echter na de rode kaart van Mike 
van Lingen een uur lang met 10 
man verder en toen om 15.45 uur 
uiteindelijk de 1-1 op het score-
bord stond konden beide ploegen 
hier wel mee leven.

In het eerste half uur was het Vor-
den dat de klok sloeg en met aan-
vallend en snel spel Winterswijk 
volledig onder druk zette. De te-
genstander van deze middag had 
de laatste vijf wedstrijden gewon-
nen en had inmiddels de 2e plaats 
van de ranglijst behaald. Toch was 
hier in het eerste gedeelte van de 
wedstrijd niets van terug te zien, 
want Vorden was op alle onderde-
len de betere ploeg. Zoals zo vaak 
dit seizoen wordt dit niet altijd in 
cijfers uitgedrukt, maar gelukkig 
was dit deze middag wel het ge-
val, want in de 25e minuut bracht 
Mike van Lingen de stand op 1-0.

Net daarvoor had Siebren Bijenhof 
al een goede kans toen een voor-
zet van Daan Horstman maar net 
over werd getikt. Vijf minuten later 
was het dus wel raak toen Frank 
Hiddink vanaf 20 meter precies 
tegen de paal aan schoot en de te-
rugspringende bal door Mike van 
Lingen werd binnen geschoten. 
Dezelfde spits, die een prima eer-
ste half uur speelde, was in de 30e 
minuut wederom de hoofdrolspe-
ler, alleen nu in negatieve zin. Hij 
werd aan de grond getrokken door 
de voorstopper van Winterswijk 
en onder de ogen van de scheids-
rechter nam hij te opzichtig wraak 
en maakte zich met een trappende 
beweging los van zijn lastpost.

De rode kaart was een kentering 
in de wedstrijd, want het was voor 
Vorden natuurlijk onbegonnen 

werk om met 10 man op dezelfde 
aanvallende en agressieve wijze te 
blijven aanvallen. Toch werd het 
door dit spelsysteem toch nog bij-
na 2-0 toen één minuut voor rust 
Koen Oosterhuis een voorzet van 
Daan Horstman, nadat de doel-
man de bal had los gelaten, keurig 
binnen tikte maar jammer genoeg 
zijn inzet van de lijn gehaald zag 
worden.

Tweede helft
In de tweede helft was de strijd iets 
meer in evenwicht en probeerde 
FC Winterswijk met een man meer 
de gelijkmaker af te dwingen. In de 
60e minuut was het dan ook raak 
toen in de rebound de bal vanaf 
20 meter keurig werd binnen ge-
schoten en onhoudbaar voor 
Robin Verstege onder in de hoek 
verdween. Heel even leek FC Win-
terswijk door te willen drukken, 
maar door de enorme inzet en ge-
drevenheid van Vorden 1 bleef de 
wedstrijd zowaar in evenwicht en 
in het laatste kwartier was het zelfs 
Vorden 1 dat de meeste aanval-
lende acties uit de mouw schudde.

Via de aanjagers Roy Böhmer en 
Koen Oosterhuis op het midden-
veld en het uitstekende centrale 
duo Stefan Eggink en Bas Kortstee 
in de achterhoede, ging Vorden 
nog een aantal keren vol op de 
aanval. Onder aanmoedigingen 
van het enthousiaste publiek, dat 
zelfs een stunt via een late treffer 
tot de mogelijkheden zag, kreeg 
Vorden puur op inzet en fysiek 
vermogen nog een aantal kleine 
kansen.

Uiteindelijk leverde deze enorm 
zware inspanning niet de ge-
wenste overwinning op, maar de 
spelers gingen aan het einde van 
de wedstrijd alsnog met een kla-
terend applaus het veld af. Dit ge-
lijke spel na ruim een uur met 10 
man te hebben gespeeld, was een 
prima resultaat en Vorden 1 be-
wees andermaal dat dit team dit 
seizoen een aanwinst is voor de 2e 
klas!

   

Humanitas nu ook actief 
in Bronckhorst
BRONCKHORST - Sinds begin van 
dit jaar kunnen de medewerkers 
van de sociale teams in Bronck-
horst de hulp inschakelen van 
vrijwilligers van Humanitas. Voor 
vragen betreffende eenzaamheid 
of sociaal isolement zijn dit vrij-
willigers van Humanitas Vriend-
schappelijk Huisbezoek of Huma-
nitas Tandem Achterhoek.

Ook in de gemeente Bronckhorst 
zijn veel mensen eenzaam. Voor 
velen van hen geldt bovendien dat 
zij weinig tot geen sociale contac-
ten hebben. Het gaat niet alleen 
om ouderen, het betreft ook jon-
geren, bijvoorbeeld door ziekte 
of psycho-sociale problemen. De 
stap om weer onder de mensen te 
komen, is vaak gemakkelijker te 
nemen als je met z’n tweeën bent. 
Een vrijwilliger van Humanitas 
Tandem heeft een luisterend oor 
voor wat zijn maatje bezighoudt. 
Samen bedenken zij welke activi-
teiten leuk zijn om te gaan doen. 
Wandelen, tuinieren, hardlopen, 
een gezellig kopje koffie op een 
terrasje; het kan van alles zijn: ac-
tiviteiten, die gericht zijn op het 
doorbreken van het isolement, het 
uitbreiden van het sociale netwerk 
en het weer actief deelnemen aan 
de samenleving. Ongeveer een 

jaar lang stelt de vrijwilliger alles 
in het werk om zijn maatje het 
plezier en zelfvertrouwen te geven 
om zelf nieuwe contacten te leg-
gen en te onderhouden.

Vrijwilligers van Vriendschappe-
lijk Huisbezoek kunnen je thuis 
opzoeken als je door omstandig-
heden aan huis gebonden bent of 
kunnen je steunen bij het verwer-
ken van een ingrijpende gebeur-
tenis. Zij begrijpen dat de dagen 
soms lang kunnen duren voor wie 
door omstandigheden niet veel 
buiten komt. Zij kunnen goed 
luisteren en zijn er speciaal voor 
mensen die hun gedachten, erva-
ringen en verhalen met iemand 
willen delen. Het Vriendschappe-
lijk Huisbezoek kan duren van een 
paar maanden tot mogelijk langer 
dan een jaar.

Humanitas is op zoek naar nieu-
we vrijwilligers uit de gemeente 
Bronckhorst, die dit boeiende en 
belangrijke vrijwilligerswerk wil-
len doen. Interesse? Bel of mail. 
   

 ■ (06) 57552508 ■ tandem.achterhoek@
humanitas.nl ■ achterhoekwest@humanitas.nl

BRONCKHORST - Vrijdagmid-
dag 18 maart vonden de finales 
plaats van het jeugddebattoer-
nooi van Bronckhorst, dat werd 
geopend door burgemeester Ma-
rianne Besselink. Na een stevige 
strijd kwam het team van Obs Jan 
Ligthartschool groep 8 uit Zel-
hem, Sccschl 3.0 groep 7 uit Wol-
fersveen en CBS Bekveld groep 8 
uit Hengelo als beste uit de bus.

Het winnende team had goede te-
genstand van het team van Obs De 
Klimtoren uit Drempt, CBS Bek-
veld groep 7 uit Hengelo en Obs 
de Dorpsschool uit Vorden.
Burgemeester Besselink zat sa-
men met schrijfster Martine Let-
terie en Else van Nieuwkerk van 
het Nederlands Debat Instituut in 
de jury. Gelet werd op presentatie, 
argumentatie, teamwork en luis-
teren naar elkaar. Het debat werd 
geleid door mr. Arthur Noordhuis 
van het Nederlands Debat Insti-
tuut.
De debaters moesten de voorge-
legde drie stellingen: ‘In de ge-
meente Bronckhorst moeten langs 
de IJssel 10 windmolens worden 
geplaatst’, ‘Hoe meer koeien een 
boer heeft, hoe beter’ en ‘Ouders 
moeten een ouderdiploma ha-
len om kinderbijstand te krijgen’ 
verdedigen, los van hun eigen 
mening. Zij kregen hierbij onder-

steuning van schoolgenoten op 
de tribunes die spandoeken mee 
hadden. Leerlingen met de sterk-
ste argumenten kregen bijval door 
applaus. Het team dat op werk-
bezoek bij een boer geweest was, 
maakte indruk.
Tussen de stellingen door zorgde 
Marcel Rieu, oud-burgemeester 
van Niemandsland, voor een mu-
zikaal intermezzo met een wave. 
Na drie stellingen en tot slot een 
laatste zigzagronde met de mo-
tivaties van zowel voor- als te-
genstanders, gingen de juryleden 

in beraad. Marja Nengerman en 
Nienke Dijkstra van de griffie, de 
initiatiefnemers van dit toernooi, 
werden in de bloemen gezet. De 
raadsleden die de kinderen be-
geleidden in het leren debatteren 
kregen eveneens applaus. Tot slot 
liet de burgemeester weten veel te 
hebben geleerd van de debatten. 
Zij reikte het winnende team de 
medailles en bekers uit.

Deze winnaars gaan op 16 april 
naar het Madurodam basisschool-
debattoernooi in Rotterdam.

Leerlingen debatteren stevig

Het team van deze drie scholen gaat naar het landelijke debattoernooi. Foto: Liesbeth 

Spaansen

Rudi Kreunen filmt de activiteiten van Hamove. Foto: Henk Teerink
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De gemeenteraad van Bronckhorst bestaat uit zes raadsfracties: CDA (8), GBB (5), VVD (4), PvdA (3), D66 (3) en Groen Links (2). Deze pagina in Contact is een initiatief van de zes 
raadsfracties. De pagina informeert inwoners van Bronckhorst over onderwerpen die de fracties belangrijk vinden. De verantwoordelijkheid voor de bijdragen ligt bij de fracties. 
Reacties kunt u sturen naar het e-mailadres dat vermeld is bij de bijdrage van een fractie. 

Contact met de POLITIEK

gbbfractie@bronckhorst.nl  •  www.gbbronckhorst.nl

Op 2 maart hebben we, met een informatie-
avond onder begeleiding van twee inleiders 
van ‘Van Goud’ advocaten uit Arnhem, ge-
tracht kennis te delen met alle aanwezigen 
over de inhoud van en het proces rondom 
een bestemmingsplan. Voor velen was het 
gegeven dat men niet persoonlijk in kennis 
wordt gesteld van veranderingen in het toe-
gelaten gebruik van gronden en gebouwen 
een eyeopener. Dit terwijl bijvoorbeeld een 
bestemmingsplan van grote invloed is op 
hoe je als inwoner je eigendom (grond en/
of gebouw) mag gebruiken. Daarnaast is 
tijdens deze avond ook het inmiddels veel 
besproken begrip ‘draagvlak’ ter sprake ge-
weest. Hoewel de gemeente meer en meer 
draagvlak vraagt bij ruimtelijke ontwikke-
lingen, heeft het begrip geen juridische 
status. Het is vooral een begrip dat door 
bestuur en politiek wordt gehanteerd. Dit 
vraagt daarmee vanuit de gemeente een 
heldere definitie van het begrip draagvlak. 
GBB zal binnen Bronckhorst inzetten op een 
discussie over de definiëring van het begrip 

draagvlak. Onze volgende informatieavond 
gaat over leefbaarheid van en veranderend 
gebruik c.q. schaalvergroting op het platte-
land. Nadere informatie hierover volgt zo 
spoedig mogelijk. Ook bij deze informatie-
avond zullen één of meerdere gastsprekers 
aanwezig zijn.

Informatieavond GBB succesvol 
en krijgt vervolg

vvdfractie@bronckhorst.nl  •  www.vvdbronckhorst.nl

De gemeente is voornemens om 25 nood-
woningen voor statushouders te plaatsen. 
De VVD-fractie heeft daar toch een aantal 
kritische vragen bij:
1. Als gemeente hebben wij een woonvi-

sie vastgesteld. Niet bouwen voor leeg-
stand, was het credo. Is het dan niet wijs 
om eerst van de bestaande woningen 
gebruik te maken? 

2. Er staan uitzonderlijk veel woningen te 
koop. Kunnen die daar niet voor worden 
ingezet?

3. Huisvesting van meerdere gezinnen sta-
tushouders bij elkaar, is dat bevorderlijk 
voor de integratie?

4. Welk signaal geven we af als men in een 
noodwoning wordt geplaatst? U bent 
toch zo weer vertrokken?

5. Er staan ook nog andere panden leeg, 
zoals voormalige kantoorruimten en 
winkels. Kunnen die dan niet op eenvou-
dige wijze tot noodwoning omgevormd 
worden?

De VVD-fractie denkt dat het ook anders 
kan. De gemeente zou met de woning-

corporaties in gesprek 
kunnen gaan en kijken of 
zij geen te koop staande 
woningen zouden kun-
nen opkopen. Deze woningen vervolgens 
te huur aanbieden,  niet alleen aan sta-
tushouders, maar ook aan anderen, zoals 
jeugdigen of zzp-ers die moeilijk aan een 
hypotheek kunnen komen en  die hier 
graag willen (blijven) wonen. Een wachttijd 
van meerdere jaren op een huurwoning 
vinden wij niet meer van deze tijd, zeker 
in het licht gezien van het grote aantal te 
koop staande woningen. Vraag en aanbod 
moeten beter op elkaar worden afgestemd 
en de gemeente kan hier best een sturende 
rol in vervullen. Ook eigenaren van nu leeg-
staande kantoor- en winkelpanden zouden 
benaderd kunnen worden of zij hun pand 
voor de komende 10 jaar als noodwoning 
zouden willen klaarmaken en verhuren.
Deze twee mogelijkheden zijn snel te re-
aliseren, want de gebouwen staan er al. 
Met een beetje goede wil kunnen de eerste 
mensen binnen enkele weken al hun nieu-
we woning betrekken.

Noodwoningen

pvdafractie@bronckhorst.nl  •  www.bronckhorst.pvda.nl

De PvdA juicht het toe als mensen stevig 
voor hun belangen opkomen. De huishou-
delijk medewerkers van TSN voerden actie 
in het gemeentehuis. Moet kunnen, binnen 
grenzen.

Wij als PvdA vinden hun eisen meer dan 
redelijk: Overgaan naar een andere werk-
gever alleen bij de handhaving van loon en 
vast contract. En het in stand houden van 
de koppels medewerker-cliënt. 

Bronckhorst heeft die overgang prima en 
op tijd geregeld: De medewerkers gaan 
over naar twee andere betrouwbare 
zorg-werkgevers, arbeidsvoorwaarden en 
koppels blijven in stand. 

De FNV claimt dat dit resultaat komt door 
hun acties. Dat is maar de vraag. Al maan-
den geleden begon de positie van TSN te 
wankelen. Het college reageerde snel en 
adequaat: De eerste stappen werden toen 
al gezet om te regelen dat de zorg voor alle 
cliënten gewoon door zou gaan. Inmiddels 
zijn we maanden verder. 

Nu de rust weergekeerd is, mogen alle be-
trokkenen tevreden zijn met het resultaat: 
voor cliënten en huishoudelijk medewer-
kers blijft, althans in Bronckhorst, alles bij 
het oude.  Ere wie ere toekomt. 

Fractie PvdA Bronckhorst

Actie: 
De huishoudelijke 
zorg is goed geregeld, 
door B&W

cdafractie@bronckhorst.nl •  www.cdabronckhorst.nl

De vreselijke beelden van ontheemde men-
sen, die een veilige toevlucht zoeken in Eu-
ropa, domineren nog steeds het nieuws. 
Het opvangen van deze mensen is voor CDA 
Bronckhorst een vanzelfsprekende zaak.

CDA Bronckhorst zet in op het huisvesten 
van statushouders, wat er voor zorgt dat er 
ruimte ontstaat voor ‘nieuwkomers’ in de 
asielzoekerscentra (AZC). Een goede huma-
ne opvang vraagt heldere opvattingen. 

De hoofdlijnen van de uitgangspunten van 
CDA Bronckhorst zijn:
 
• Solidariteit staat centraal: Een van de 

vier centrale CDA uitgangspunten; we 
leven niet voor onszelf maar we zijn pas 
mens door met elkaar te leven.

• Bijdrage aan het vluchtelingenvraag-
stuk past bij de schaal van Bronck-
horst; het bieden van extra huisvesting 
aan statushouders past bij de omvang 
van onze dorpskernen en conflicteert 

niet met het bieden 
van  huisvestings-
vraag aan onze eigen 
inwoners.

• Snelle integratie van de nieuwe (tij-
delijke) inwoners van Bronckhorst; In-
zetten op leren van de Nederlandse taal, 
inburgering, onderwijs voor kinderen, 
bieden van dagbesteding, deelname aan 
de samenleving, voorbereiden op werk.

• Samen leven met de nieuwe inwoners 
van Bronckhorst; Gemeente zorgt voor 
goede en tijdige communicatie naar alle 
betrokkenen.

• Wegnemen (gevoel van) onveiligheid; 
De gemeente treft, in afstemming met 
de driehoek, maatregelen die er toe lei-
den dat inwoners (gevoelsmatige) veilig-
heid ervaren en communiceert daarover.

Voor een eigen beschrijving van het vluch-
telingenbeleid van CDA Bronckhorst ver-
wijzen wij u naar www.cdabronckhorst.nl

Zorg voor vluchtelingen; 
een vanzelfsprekende zaak

d66fractie@bronckhorst.nl  •  www.d66bronckhorst.nl

D66 is voor opvang en huisvesting van toe-
gelaten asielzoekers. Ook in onze gemeente. 
Waarom? Omdat niets doen vanuit een men-
selijk perspectief gewoon geen optie is.

Veel mensen uit oorlogsgebieden zijn op zoek 
naar veiligheid en een betere toekomst. Het is 
een Europees probleem dat we niet op Grie-
kenland en Italië kunnen afschuiven. Neder-
land heeft altijd de naam gehad gastvrij en 
ruimdenkend te zijn. In de eerste wereldoor-
log kwamen hier (een miljoen) Belgen, tijdens 
de Hongaarse opstand kwamen Hongaren, 
iets later bij de Praagse lente Tsjechen. Vaak 
waren het alleenstaande jonge mannen die 
hier door gezinnen werden opgevangen. Ze 
integreerden en hun namen zien we terug in 
de sport, in de amusementswereld en in aller-
hande andere sectoren. Omgekeerd vertrok-
ken na de tweede wereldoorlog een miljoen 
Nederlanders naar elders. Ook op zoek naar 
een betere toekomst.

Na de Rwandezen en Joegoslaven in de jaren 
‘90 komen er nu Syriërs. Wat beweegt men-
sen huis en haard te verlaten en met kleine 
kinderen in gammele bootjes via niet onge-
vaarlijke routes naar elders te trekken. Vrijwel 

dagelijks levert 
de televisie beel-
den die ons dat 
duidelijk maken.
Toch hoorden 
we nooit zoveel 
protest als in de 
huidige tijd. Zijn we dan banger geworden? 
Of vrezen we agressie van protesterende te-
genstanders? Gelukkig hebben zich in onze 
gemeente 120 vrijwilligers gemeld. Dat is 
hartverwarmend.

Laten we deze bevolkingsgroei eens wat va-
ker positief benaderen. Al jaren waarschuwen 
economen dat we door bevolkingskrimp voor 
allerlei functies handen te kort gaan komen. 
Vaak voor het werk dat de ‘eigen’ inwoners 
niet graag willen doen. Daarnaast brengen 
migranten ook nieuwe kennis en vaardighe-
den mee die een verrijking kunnen zijn voor 
onze gemeenschap. D66 streeft naar een har-
monieuze samenleving, ook in de gemeente 
Bronckhorst.

Voor het volledige standpunt van D66 kunt u 
terecht op www.d66.nl

Johanna Prick

Menselijk perspectief

Krimp en Kansen 
in de Achterhoek

groenlinksfractie@bronckhorst.nl  •  www.groenlinksbronckhorst.nl

“Elk nadeel heb zijn voordeel” deze beken-
de uitspraak van onze voetbal-grootmeester 
kan ook voor de Achterhoek gelden. Bevol-
kingskrimp daagt ons allen uit om creatief te 
zijn en nieuwe wegen te zoeken. 
GroenLinks steunt daarom van harte de  
‘Uitvoeringsagenda 2.0 Achterhoek 2020’. 
Dit is het ambitieuze vervolg op de agenda 
‘Achterhoek 2020’. Bronckhorst kan hiermee 
op veel terreinen de omschakeling inzet-
ten naar een houdbare en duurzame eco-
nomie en samenleving. GroenLinks ziet de 
‘Smart-Industrie’, duurzaam bouwen, reno-
vatie van huizen tot energie neutraal wonen, 
productie van zonne- en windenergie en 
vooral ook de boeren, als grote trekkers. 
Vernieuwing in de landbouw moet bijdragen 
aan het behoud van het kleinschalig karak-
ter  van de Achterhoek. Agrarische productie 
met behoud van de biodiversiteit en land-
schap. Insecten, bijen en vlinders dreigen nu 
uit te sterven als gevolg van de huidige mo-
no-cultuur van gras- en maïsland. De kwali-
teit van de bodem loopt nu sterk terug. 

Zonder deze beestjes komt echter onze 
voedselvoorziening in gevaar. Ook zijn de 
weidevogels al nagenoeg  verdwenen. Boe-
ren kunnen best lekker een eerste kwaliteit  
voedsel produceren zonder schade toe te 
brengen aan de omgeving en het milieu. 
Het kleinschalige  en natuurlijke landschap 
kan behouden blijven als we stoppen met 
schaalvergroting en bulkproductie voor de 
wereldmarkt. Van trots op productie naar 
trots op product! Dat is de uitdaging waar 
agrariërs voor staan en GroenLinks steunt 
hen hierbij van harte. Het nadeel van de 
krimp is een feit. Het voordeel van  kansen 
pakken we samen. De Achterhoek was, is 
en blijft de Parel van een steeds meer ver-
stedelijkt Nederland. GroenLinks werkt 
daaraan.

GroenLinksfractie 
Bronckhorst,  Herman 
van Rooyen en Titus Smit  
https://bronckhorst.
groenlinks.nl/ 



Stage mondt uit in FCT Meidenvoetbaldag

4 Mei sportpark 
Den Elshof sv Grol
Door Henri Walterbos

GROENLO - Beiden dienden ze in 
het kader van hun studie een eve-
nement te organiseren. Max de 
Vries voor de HBO-opleiding ALO 
(Academie Leraar Lichamelijke 
Opvoeding) aan de Hogeschool 
Arnhem/Nijmegen en Maxime 
Bennink voor de Johan Cruijff 
Academie (MBO) Enschede. Het 
werd de FCT Meidenvoetbaldag: 
woensdag 4 mei, van 10.00 tot 
16.30 uur, op sportpark Den Els-
hof. De thuishaven van sv Grol, de 
club waar beiden warme banden 
mee onderhouden. Alle factoren 
bij elkaar opgeteld is de opzet, in-
vulling en ‘samenwerking’ tussen 
sv Grol en FC Twente een voor de 
hand liggende keuze. Uitvoeren-
den zijn echter Maxime en Max 
zelf, met behulp van het kader van 
sv Grol en FC Twente-speelsters.

“Ik vertelde Max, bij wie ik stage 
loop in de begeleiding van Grol 
C1, dat ik voor school een eve-
nement moest gaan organiseren 
voor iets of iemand. Dat wilde ik 
graag bij Grol doen,” vertelt Maxi-
me, zelf voetbalster bij FC Twente, 
en inmiddels international in alle 
leeftijdsklassen die zei doorliep.

“Grol is mijn oude club, voordat ik 
naar FC Twente ging. Daar wil ik 
graag iets voor doen. Ik wilde iets 
met meisjesvoetbal doen omdat 
dat steeds meer in opkomst is, ook 
bij Grol. En misschien levert het 
Grol leden wel leden op.” Dat laat-
ste is geen doelstelling, maar zou 
een prettige bijeenkomst kunnen 
zijn voor sv Grol, dat enthousiast 
reageerde op het initiatief en haar 
complex en faciliteiten gratis ter 
beschikking stelt.

Laagdrempelig
Deelname aan FCT Meidendag 
is zeer laagdrempelig. Deelname 
is gratis, tussen de middag wordt 
er voor een lunchpakket gezorgd, 
aangeboden door Jumbo Bennink 
Lichtenvoorde. Ook krijgen alle 
deelnemers krijgen een eigen shirt 
aangeboden, mogelijk gemaakt 
door sponsoring. “We hopen 
op veel deelname. De naam FC 
Twente zegt heel veel in voetbal-

land. Twente loopt met het vrou-
wen- en meisjesvoetbal voorop 
in Nederland. Deze dag komen 
enkele speelsters van het 1e elftal 
naar Groenlo voor clinics en bege-
leiding.

In de lunchpauze zal Michel 
Kamphuis de meiden van alles 
vragen over hun ervaringen in 
een topsportklimaat. Ook mogen 
de meisjes die deelnemen vragen 
stellen, handtekeningen vragen, of 
met de speelsters op de foto.” De 
organisatoren voerden goede ge-
sprekken met FC Twente over de 
invulling van de dag. Het thema 
is dan ook ‘Beleef 1 dag als FC 
Twente Vrouwen speelster’. Voor 
de meiden een unieke kans om te 
ervaren hoe het is om te leven als 
topsportster.

De FCT Meidenvoetbaldag is be-

stemd voor meisjes, geboren tus-
sen 2002 en 2006. “Meisjes die 
reeds voetballen mogen deelne-
men, maar ook meisjes die nog 
niet voetballen maar graag een 
dag als voetbalster willen bele-
ven,” legt Maxime uit. “En je hoeft 
niet per se uit Groenlo te komen. 
Iedereen is welkom,” voegt Max 
toe.

Invulling
Om 10.00 uur worden alle meiden 
verwacht op Sportpark Den Els-
hof. Een half uur later de circuit-
training, verzorgd door Sabine 
Allouzi, speelster van FC Twente 
1. Deelnemers gaan hierbij aan 
de slag met oefenstof vanuit de 
FC Twente Vrouwen academie. 
Verschillende onderdelen en trai-
ningsvormen zullen worden be-
handeld. Na de lunch wordt er 
vanaf 13.30 uur een voetbaltoer-

nooi om de FC Twente Vrouwen 
Cup gespeeld. Hierbij zijn mooie 
prijzen te winnen, met als super 
hoofdprijs: ballenmeisje zijn bij 
de wedstrijd FC Twente Vrouwen-
Ajax (wellicht de kampioenswed-
strijd).

DJ Ray Montreal (Ramon Nien-
huis) zal de dag voorzien van lek-
kere muziek waar lekker op ge-
voetbald kan worden. Daarnaast 
heeft Liona Soccer, de enige vrou-
wenvoetbalkledinglijn, toegezegd 
een bezoekje te brengen aan de 
meidenvoetbaldag.

Deelnemen kan enkel door je 
vooraf aan te melden, door mid-
del van het invullen van het in-
schrijfformulier en dit te sturen 
naar fctmeidenvoetbaldag@gmail.
com. Het inschrijfformulier kan 
via enkele links op www.svgrol.nl 

verkregen worden. Het inschrijf-
formulier kan ook via de post ver-
zonden worden naar Max de Vries, 
t.a.v. Meidenvoetbaldag, Garsten-
veld 6, 7141 NG Groenlo.

Informatie
Neem je als lid van sv Grol een 
meisje mee dat nog niet op voet-
bal zit, dan maak je kans op mooie 
prijzen. Vul dit in bij punt 5 op het 
inschrijfformulier. Ook zij moet 
zichzelf nog wel inschrijven om 
deel te nemen aan de dag. Voor 
meer informatie en/of op de hoog-
te blijven van alle ontwikkelingen: 
Instagram: Meidenvoetbaldag, 
Facebook: FCT Meidenvoetbal-
dag. Vragen? Mail naar fctmeiden-
voetbaldag@gmail.com of bel 06-
28243406.

BRONCKHORST - De schulden-
problematiek van Nederlandse 
huishoudens blijft de laatste jaren 
groeien. Ook in Bronckhorst, want 
zestig gezinnen hebben in 2015 
hulp ingeroepen van Schuldhulp-
maatje en begeleiding ontvangen 
van een maatje, omdat zij waren 
beland in een zorgelijke financiële 
situatie. Dit is reden tot grote zorg 
omdat schulden veel negatieve 
gevolgen hebben voor mensen in 
hun functioneren, gezondheid en 
welzijn.

De redenen waardoor mensen in 
de schuldenproblematiek zijn heel 
divers. Bij schuldhulpmaatje in 
Bronckhorst zijn veertien maatjes 
actief in het begeleiden van circa 
tachtig gezinnen of alleenstaande 
personen. Zo wist men door grote 
inspanning een drietal uithuiszet-
tingen te voorkomen. Nieuw is de 

samenwerking tussen Schuldhulp-
maatje en de Stadsbank. Op deze 
wijze kunnen mensen sneller wor-
den geholpen en procedures wor-
den bekort. Positief is dat er ook 
een groot aantal gezinnen zijn die 
door hulp en ondersteuning van 
een maatje weer zelfstandig hun fi-
nanciën en administratie beheren. 
Zorgelijk is dat het aantal jongeren 
toeneemt met schuldenproblema-
tiek. Het bestuur van Schuldhulp-
maatje heeft in onderzoek op welke 
wijze preventie in te zetten.
Vroegsignalering van dreigende 
probleemsituaties is van het groot-
ste belang en dat is ook de reden, 
dat Schuldhulpmaatje Bronckhorst 
bedrijven en instellingen hebben 
benaderd om daar waar sprake is 
van loonbeslagen te verwijzen naar 
de dienstverlening. Medewerkers 
met schulden kennen een hoger 
ziekteverzuim en presteren vaak 

ook minder. Door de toename van 
het aantal hulpvragers worden er 
vrijwilligers gevraagd die opgeleid 
willen worden om als maatje aan 
de slag te gaan. Inwoners die een 
schuldenprobleem hebben kunnen 
zich via onderstaand e-mailadres 
melden. De gemeente Bronck-
horst draagt voor een deel bij in 
de kosten van Schuldhulpmaatje, 
daarom is men ook aangewezen op 
bijdragen en subsidies van derden. 
Dit wordt steeds problematischer, 
omdat instellingen en goede doe-
len steeds vaker verwijzen naar de 
overheid. De stichting heeft het jaar 
2015 dan ook met een nadelig saldo 
moeten afsluiten en heeft de stich-
ting geld moeten lenen om haar 
werk te kunnen doen.
   

 ■ gidie.schuldhulpmaatje@gmail.
com

Steeds meer inwoners doen beroep op 
Schuldhulpmaatje

Max de Vries en Maxime Bennink roepen meiden op deel te nemen aan de door hen opgezette FCT Meidenvoetbaldag.

Zing mee met lenteconcert 
Almen
ALMEN - Op zondag 20 maart vindt 
een Lenteconcert plaats in de kerk 
van Almen door een projectkoor 
onder leiding van Janneke Moes. 
Het concert begint om 16.00 uur. 
Kom en zing mee. Entree is vrij, 
maar een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld. 

Het Projectkoor in Almen is afge-
lopen september opgezet. Onder 
leiding van koordirigente Janneke 
Moes heeft het koor gewerkt aan 
een mooi programma om vandaag 
het begin van de lente te vieren. 
Elke repetitie begint het koor met 
Werbeck oefeningen, sleutels tot 
het bevrijden, verdiepen en ont-
hullen van de stem. En vanaf die 
basis duiken we in een wereld van 
prachtige liederen.

Janneke Moes, geboren in Zeist, 
begon haar zangstudie bij Mariola 

Niedzielska en Christiaan Boele 
aan Hogeschool Helicon/de Vrije 
Muziek Academie. Na het behalen 
van haar bachelor in 2005 verhuis-
de ze naar Helsinki waar ze na drie 
jaar een vervolgstudie afrondde bij 
Christiaan Boele op de Snellman-
Korkeakoulu.

Janneke’s solo repertoire omvat 
klassieke en 20e eeuwse kunstlie-
deren, maar ook b.v. Argentijnse 
muziek. Zij werkt als uitvoerend 
musicus, docent en koordirigent 
in Nederland en Finland. Janneke 
werkt intensief met de Schule der 
Stimmenthüllung, ook bekend als 
de Werbeck-scholing.

Nieuw projectkoor
Na de zomer wordt gestart met 
een nieuw projectkoor. Hiervoor 
kunt u zich aanmelden bij: dou-
lapraktijkagathe@concepts.nl
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Kom mèt etten bi-j
Gaon etten, hét pop-up 

restaurant van de Achterhoek

www.gaon.nl
Voor informatie en reserveren 
bijzondere plek | pop-up restaurant | achterhoeks cultureel sausje | regionale streekprodukten | lange tafels | samen eten | achterhoekse wijn | achterhoeks bier

29 april 25e feestelijke jubileum  
      in de buurt van Zutphen 
27 mei in de buurt van Steenderen
24 juni in de buurt van Vorden
26 augustus in de buurt van Borculo
30 september in de buurt van Aalten
28 oktober in de buurt van Zelhem



Anneke Huijbers en Jaap van Norden 
brengen expositie ‘kleur’
BRONKHORST - Anneke Huijbers 
en Jaap van Norden zijn col-
lega’s in het vrijwilligerswerk bij 
Het Kunstgemaal op de dijk in 
Bronkhorst en delen een passie: 
schilderen. Zij exposeren samen 
in de Kapel van Bronkhorst van 
26 maart tot 2 april, dagelijks ge-
opend van 11.00 tot 17.00 uur.

Anneke Huijbers werkte de afge-
lopen tijd met pasteltekeningen, 
hoofdzakelijk met als ondergrond 
ei tempera, gemaakt van eidooier, 
olie en pigmenten, waarna zij het 
werk met pastelkrijt verder be-
werkte voor een warme uitstraling. 
“Vooral landschappen inspireren 
mij. Iedere keer is een landschap 
weer anders door verandering van 
seizoenen.”

Het geschepte papier koopt ze bij 
de Middelste Molen in Eerbeek. 
Het papier is er in allerlei soorten, 
verschillende kleuren, bewerkt 
met textiel of - heel interessant - 
met poep van olifanten. “Ik raad 
mensen die met schilderen bezig 
zijn aan om daar eens een bezoek-
je te brengen. Ik heb jaren met 
acryl gewerkt, maar pastelkrijt is 
toch mijn ding.”

Jaap van Norden is een zelfgeleerd 
schilder, die al vanaf zijn jeugd 
schildert en nog steeds leert. “Mijn 
voorkeur gaat uit naar surrealis-
me, fantasie en andere imaginaire 
kunst. En ik hou van kleur. Kleur 
is immers een gave in de natuur, 
net als fantasie. Toen ik een jaar 
of achttien was verruimde mijn 
blik op de wereld zich. In die tijd 
heb ik veel van mijn gedachten en 
gevoelens getekend en geschilderd. 
Nu pas vind ik mijn technieken 
goed genoeg om die gedachten via 
mijn werken op de mensheid los te 
laten.”

Een serie van toen heet ‘1969’ en 

bestaat uit zes werken die voorna-
melijk de bedoeling hebben men-
sen te prikkelen. Van zijn nieuw-
ste serie ‘Stapelingen’ zijn drie 
van de zes klaar. Het leven is een 

stapeling van gebeurtenissen, ge-
voelens, ervaringen, etc. De gesta-
pelde ‘ietsen’ op mijn werken zijn 
ad hoc ontstaan.

Reuma zwemmen
in Vorden
Vorden - Wegens enorm succes is 
er nu een derde groep voor reuma 
zwemmen in Vorden. Er word 
een half uur gezwommen en een 
half uur geoefend onder leiding 
van een fysiotherapeut. Dit alles 
in warm water 34 graden. Er zijn 

nog enkele plaatsen vrij, dus wil je 
meedoen dan kunt u zich telefo-
nisch aanmelden.
   

 ■ 0313-652593

   

Met dialect op de koffie
LIEVELDE - Op zondag 3 april is er 
weer een editie van Met dialect 
op de koffiemet een optreden van 
Jans Polling uit Drenthe (Borger, 
1946) radiomaker, presentator, 
schrijver, zanger en verhalenver-
teller. Hij heeft tien verhalenbun-
dels geschreven, waarin hij op hu-
moristisch-relativerende wijze de 
dagelijkse gang van zaken in zijn 
gezin beschrijft. Als radiomaker 
verwierf Polling bekendheid als 
medepresentator van het Drents 
Programma van Radio Noord en 
(later) van Radio Drenthe. Op de-
ze morgen zal ook het boekje met 

fiets- en wandelroutes langs de 
dialectborden worden gepresen-
teerd. In 2011 werd door de Dia-
lectkring Achterhook en Liemers 
een aantal dialectborden geplaatst 
in Winterswijk en omgeving, hier-
langs zijn thans fraaie fiets- en 
wandelroutes samengesteld. Le-
den van de Dialectkring krijgen 
het routeboekje gratis thuis ge-
zonden. Duur van 11.00 tot 13.00 
uur bij Erve Kots in Lievelde. Ook 
niet-leden van de Dialectkring zijn 
als altijd van harte welkom. Meer 
informatie en kosten: www.dia-
lectkring.nl 

WINTERSWIJK - Tenten zijn er in 
allerlei vormen en maten, zoals 
koepel-, tunnel- en piramideten-
ten, Bij Obelink zijn de laatste 
trends en ontwikkelingen te zien 
op dit gebied. Tweede paasdag is 
Obelink open en dan staan de ten-
ten volop ‘in the picture’.

Opblaastenten worden steeds 
populairder en dus worden er op 
de tentenafdeling een tiental ver-
schillende modellen gedemon-
streerd. Bij een opblaasbare of 
oppompbare tent is het ijzeren- of 
aluminium frame vervangen door 
luchtslangen/kokers die opge-
pompt worden. Hierdoor is de tent 
veel lichter dan een tent met stok-
ken en ook het opzetten verloopt 
een stuk gemakkelijker. Ook de 
nieuwste modellen pop-up tenten 
zijn te bezichtigen. Pop-up tenten 
zijn polyester tenten die voorzien 
zijn van één lange glasfiber stok. 
Hierdoor hebben deze tenten een 
unieke vorm en kunnen daardoor 
heel gemakkelijk opgebouwd wor-
den: gooi maar in de lucht, en met 
twee handige draaien weer wor-
den ingevouwen. 

Voor de liefhebbers is er nog een 
wedstrijd pop-up tenten invou-
wen. Wie de snelste tijd neerzet 
mag de tent uiteindelijk mee naar 
huis nemen. Wie tijdens deze 

tentenspecial een tent aanschaft, 
krijgt er een luxe haringtas bij 
cadeau. Bij het kamperen hoort 
natuurlijk ook een heerlijke bar-
becue en daarvoor heeft Obelink 
op tweede paasdag het bekende 
merk Weber uitgenodigd. De kok 
geeft leuke en leerzame kookde-
monstraties op een Weber barbe-
cue en de nodige uitleg over hoe 
het beste grillresultaat te bereiken 
is en welke barbecue het beste te 
gebruiken is voor verschillende 
toepassingen. Op de tuinmeubel-
afdeling staat de nieuwe collectie 

tuinmeubelen en bijbehorende 
kussens uitgestald.

Tent wordt verloot
Houd rond tweede paasdag de fa-
cebookpagina van Obelink in de 
gaten, want daar wordt een Co-
leman Cook 4-tent inclusief lui-
fel verloot. In het restaurant is de 
wekkerprijs-actie: als de wekker 
afgaat op het moment dat een gast 
aan het afrekenen is, dan mag hij 
doorlopen zonder te betalen. Alle 
afdelingen zijn geopend van 10.00 
tot 17.00 uur.

Tweede paasdag: tentenspecial
bij Obelink

Foto: PR Obelink

zelfstandig wonen 
Een zorg minder.

(Advertorial)

Dolf Sloetjes levert elektrische 
shovel aan Boerderij Ruimzicht

Duurzaam ondernemen is de 
missie van Boerderij Ruimzicht 
uit Halle. Toen eigenaar Ger-
jo Koskamp toe was aan een 
nieuwe shovel was het dus een 
logische keuze dat hij voor een 
elektrisch exemplaar koos. Eind 
februari werd de shovel gele-
verd. ‘Echt een unicum in de 
regio Achterhoek’, zegt leveran-
cier Dolf Sloetjes uit Zelhem, 
‘maar dit wordt de toekomst.’

Tekst en foto: Ceciel Bremer

Boerderij Ruimzicht aan de Biele-
mansdijk is een biologisch dyna-
misch bedrijf met een tuinderij en 
veehouderij en doet daarnaast 
dienst als zorgboerderij en boer-
derijschool. In de eigen boerde-
rijwinkel worden kaas, vlees en 
groente verkocht via losse ver-
koop of kant-en-klare weekpak-
ketten. Voor de circa vijftig melk-
koeien die eigenaar Koskamp 
houdt in een heuvelstal, maakte 
hij voor het hooien en uitmes-
ten van de stal jarenlang gebruik 

van een shovel die naast diesel 
ook op eigen koolzaadolie reed. 
‘Die moest vervangen worden 
en toen dacht ik: nu ga ik voor 
echt groen’, vertelt de biologisch 
ondernemer. Hij nam contact op 
met Dolf Sloetjes van het gelijk-
namige landbouwmechanisatie-
bedrijf dat zich bezighoudt met 
de verkoop, restauratie en het on-
derhoud van kleine tractoren en 
machines en bovendien een rui-
me verfspuitcabine heeft om al-
les in eigen beheer uit te kunnen 
voeren. Voor Koskamp ging hij op 
zoek naar een geschikte shovel. 
‘Dit exemplaar is superkrachtig, 
direct op snelheid en bijzonder 
zuinig want bij stilstand verbruikt 
hij niets. Je kunt er vier uur mee 
werken en de meerprijs ten op-
zichte van een reguliere shovel is 
gering. Niet alleen rijden op elek-
trisch maar er ook mee werken, 
dat is de toekomst’, vertelt Dolf 
Sloetjes vol overtuiging.

www.dolfsloetjes.nl
www.boederijruimzicht.nl

Dolf Sloetjes (l) overhandigt de sleutels van de elektrische shovel aan Gerjo Koskamp.

Werk van Jaap van Norden: Avondrood. Foto: PR

Anneke Huijbers werkt graag met pastel. Foto: PR
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Fysiotherapie 
& ShockWave
Doetinchem

Fit4Golf

Feyke Hogenbirk

Melkweg 2a

Doetinchem

tel. 0314 394 222

Big en CKR geregistreerd, con-

tracten met alle grote zorgver-

zekeraars. Behandelingen wor-

den (geheel of deels) vergoed 

door uw zorgverzekeraar.

www.fysiotherapiedoetinchem.com

(Advertorial)

Zelf de e-bike ervaren?
26 maart opstapdag bij Fietsen van Stenis
De ontwikkelingen op het vlak van de e-bike en de speedbike gaan 
razendsnel. De accu’s worden steeds beter en de elektronica steeds 
betrouwbaarder, de frames wegen minder en de fietsen worden 
steeds beter betaalbaar. Hoe het fietsen op een e-bike of speedbike 
voelt, kunt u zaterdag 26 maart tussen 9.00 uur en 17.00 uur zelf 
ervaren tijdens de opstapdag bij Fietsen van Stenis, aan de Rijks-
straatweg 80 in Warnsveld.

Steeds meer mensen overwegen 
om voor woon-werkverkeer de 
auto te laten staan en te kiezen 

voor een e-bike (tot 25 km/uur) 
of speedbike (tot 45 km/uur). De 
accu’s zijn gemakkelijk van de fiets 

te nemen en kunnen op het werk 
worden opgeladen. Koga, Gazelle, 
Trek, Rih, Stromer; de speedbike- 
en e-bikemerken die Fietsen van 
Stenis in huis heeft, zijn allemaal 
sterke merken. 
De bikes hebben lichte aluminium 
frames en verschillende accu’s die 
–afhankelijk van uw wensen en 
behoeftes- bij de fiets kunnen wor-
den gekozen.  

Opstapdag
Het team van Fietsen van Stenis 
heet u zaterdag 26 maart vanaf 
9.00 uur van harte welkom in de 
showroom aan de Rijksstraatweg. 
De koffie staat dan klaar. Aan de 
gezellige tafel in de showroom 
kunt u zich uitgebreid laten infor-
meren over de voordelen van de 
verschillende merken en modellen 
e-bikes en speedbikes. Én u mag 

de straat op om zelf te ervaren hoe 
de verschillende merken voelen. 
Marco van Fietsen van Stenis ruil-
de zelf zijn auto in voor een hybri-
de maar laat deze graag staan, en 
rijd graag een blokje om met zijn 
speedbike om naar de zaak te ko-
men. “Ik merk dat er maar weinig 
momenten zijn dat het daadwerke-
lijk regent als ik op de fiets zit. Die 
momenten zijn minimaal. En als 
het dan een keer voorkomt, kun je 
je er prima op kleden.”  Het liefst 
ziet Marco iedereen weer op de 
fiets. Een uitstekende manier om 
de neus buiten de deur te steken 
en fit te blijven. De tijd dat de e-bi-
ke werd vergeleken met een be-
jaardenfiets, is al lang voorbij. Het 
zijn steeds meer sportieve mensen 
die de e-bike gebruiken voor woon- 
werkverkeer. Ook jongere mensen 
die verder moeten om naar school 
te komen, schaffen steeds vaker 
een e-bike aan”, aldus Marco.

Tijdelijke actie
Laat u informeren over de moge-
lijkheden om deel te nemen aan 
Het nieuwe Fietsenplan of om via 
uw werkgever een e-bike te leasen. 
Fietsen van Stenis heeft daarnaast 
nog een paar aantrekkelijke e-bike 
en speedbike aanbiedingen, zo-
als het Nyon navigatiesysteem ter 
waarde van 500 euro dat u tijde-
lijk cadeau krijgt bij de Koga XLR8 
Speedbike.

Fietsen van Stenis
Rijksstraatweg 80
7231 AH Warnsveld
tel. 0575-523105
www.fietsenvanstenis.nl

Bij aankoop van 
2 GildeKorn 
broden

Van Asselt De Echte Bakker

Becel met Roomboter!  
50% minder verzadigd vet 

Vorden: Zutphenseweg 18  -  T. 0575-551384 
Warnsveld: Runneboom 2A   -  T. 0575-571528

• Houtkachels 
• Pelletkachels
• Gaskachels 
• Haarden
• Rookkanalen

 

Aanbiedingen geldig vanaf  donderdag 24 maart t/m 2e Paasdag

2e PAASDAG
OPEN

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR!

KOM GEZELLIG  
WINKELEN BIJ  

GROENRIJK STEENTJES
DOETINCHEM

GroenRijk Steentjes Doetinchem
 groenrijkdoetinchem.nl



Kennismaken met kunst4daagse 
deelnemers rondom Hummelo
BRONCKHORST - De kunstmani-
festatie in Bronckhorst, gehou-
den van 5 t/m 8 mei viert dit jaar 
het tienjarig jubileum. Voor de 
tiende keer openen vele kunste-
naars, galeriehouders en (gele-
genheid)kunstlocaties hun poor-
ten voor een breed publiek. Deze 
week aandacht voor de (fiets)
route in en rond Hummelo. De 
locaties van de deelnemers zijn 
herkenbaar aan de vlag, beach-
vlag of banner.

Aandachtspunt: Op zondag 8 mei 
loopt de route van de Wielerronde 
Giro d’Italia in de ochtend en een 
deel van de middag door Hum-
melo. Tijdelijk kunnen delen van 
de Kunstroute afgesloten zijn.

Deze route start en eindigt op de 
parkeerplaats van De Gouden 
Karper, dat in de volksmond ook 
wel de Krent wordt genoemd.
Aan de J.D. Pennekampweg 26 is 
Atelier ‘2 Blauwe Matrozen’, het 
portretatelier van Irene van Leeu-
wen. Haar huiskamer is tentoon-
stellingsruimte. Kunstcollectief 
Noord en Oost exposeert in de 
sier- en landschapstuin aan de 
Rozengaarderweg 2. Deelnemers 
zijn Tom Lucassen, Linda van 
Huffelen, Hans van Roggen, Maria 
Bomers,Henny Schaapman en Ba-
bette van Duinkerken.
Kampeerboerderij Groot Zande 
aan de Rijksweg N317 nummer 
122 biedt ruimte aan Graat Metz, 
Ingrid Sewpersad en José Seeling 
om hun werk te tonen. Eveneens 
aan de Rijksweg, nummer 40a be-
vindt zich het atelier aan huis van 
Julia Joosen.
Atelier De Witte Hemel is een werk-
atelier, gesitueerd in monument 
De Witte Hemel. De tweehonderd 
jaar oude boerderij is tegenwoor-
dig de woon- en werkstede van 
Liesbeth Mulder. Zij exposeert 
er met Cees Roorda. Kunstenaar 
Frans Gerritsen heeft zijn atelier 

ZeppGerritsen aan huis, Rijksweg 
25. Frans werkt daarnaast samen 
met Henk van Kesteren onder de 
naam Inyx-art.
De wijngaard van Wijnboerderij 
‘t Heekenbroek is omringd door 
prachtige natuur. De bezoekers-
ruimte heeft de naam De Dobbe, 
dit is in Groningen een (vee)
drink plaats, waar Nolly Bouhuijs 
uit Eerbeek exposeert. Maria Ge-
schiere en Olga Boh exposeren bij 
Ars Longatuin, Zomerweg 29. De-
ze tuin is in 1998 opgezet en in de 
loop der jaren veranderd tot een 
rustgevende plek. Het heeft een 
bamboetuin, vijver, een Marok-
kaans en Aziatisch terras.
Verscholen achter de winterdijk 
van de Gelderse IJssel, aan de Ca-
pellegoedweg 4a ligt Minicamping 
‘t Hofke. Huidige eigenaren van 
voormalig bakhuis ‘t Hofke, Janny 
Kuiper en Tonny van Deudekom, 
kwamen er in 1998 wonen en be-
gonnen in 1999 de minicamping 
naast hun huis. Janny Kuiper en 
gast-exposant Ria Tijhaar tonen 
hun werk.
Maurice Kummers exposeert bij 
IJsboerderij de Steenoven. De 
boerderij ligt op het Landgoed 

Enghuizen, het oudste gebouw 
dateert van 1843. De boerderij is 
vanaf 1921 in handen van de fa-
milie Pelgrom. Vanaf 1997 maakte 
Ronald Pelgrom ambachtelijk be-
reid ijs van de melk van hun koei-
en in het voormalige tanklokaal, 
vanaf 2010 in de ijsmakerij in de 
nieuwe, welzijnsvriendelijke stal. 
Er is een ontvangstruimte en ter-
ras met speeltuin. Eveneens aan 
de Broekstraat, huisnummer 13 
exposeren Mariette Schouten en 
Corry Kooy in galerie ‘de Bisschop’, 
maar ook op het erf. Boerderij De 
Bisschop, het ouderlijk huis van 
Mariette Schouten, dateert van 
midden 1700.
Aan de Van Heeckerenweg 1a, in 
het voormalig bijgebouw van de 
kerk Het Wissel, voormalig peuter-
speelzaal en schilderswerkplaats, 
is na een verbouwing het atelier en 
de cursusruimte van Fieke Jolink 
gevestigd, Project1Art.
Via de Dorpsstraat wordt het cen-
trum van Hummelo bereikt.
Alle routes staan in de brochure bij 
Weekblad Contact en de website.
   

 ■ kunst4daagsebronckhorst.nl

Zang- en ontmoetingsdienst 
Achterhoek
ZELHEM - Zondagavond 3 april is 
er in Zelhem een zang- en ont-
moetingsdienst georganiseerd 
door Stichting de Opdracht. Dit 
zal plaatsvinden in Cultureel 
centrum De Brink aan het Sta-
tionsplein 12 (ingang zaal via 
parkeerplaats achterzijde, Indu-
strieweg.

In deze bijeenkomst, die om 19.30 
uur begint, hoopt Ds. P. Passchier 

uit Veenendaal voor te gaan. Het 
Gospelkoor ‘Inspiration - Vorden’ 
zal meewerken aan deze dienst. 
De samenzang wordt begeleid 
door Kees van Dusseldorp op pi-
ano.
De toegang is vrij, wel is er een col-
lecte. Na afloop is er koffie.
   

 ■ Info: (0314) 622878 ■ www.stichtingdeopdracht.nl

   

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

Op maandag 28 maart, Tweede 
Paasdag, zal Ds. Arja Oude Kotte-
de Boon uit Wehl een overdenking 
houden.
Het programma ‘De Muzikale 
Ontmoeting’ wordt iedere maan-
dagavond tussen 19.00 en 20.00 

uur uitgezonden via Radio Ideaal. 
Muzikale verzoekjes kunnen t/m 
vrijdags voor de uitzending aange-
vraagd worden via telefoon (0314) 
622878.
De kabelfrequenties van Radio 
Ideaal zijn voor heel Oost-Gelder-
land: FM 91.1 of 94.00.
De etherfrequenties zijn 105.1 t/m 
107.7 en via internet.
   

 ■ www.ideaal.org

   

Bridgen in Toldijk
TOLDIJK - Uitslag van donderdag 
17 maart , de vijfde avond van de 
vijfde ronde van de competitie 
van Bridgeclub Bronkhorst.

In de A, B en C lijn twaalf paren. In 
de D lijn weer zes paren, door het 
meespelen van Han van Ooster-
bos, Theo Damen en Theo Schut.

Lijn A: 1.Joke Damveld & Hans 
Oldhoven 62,08%, 2. Bert Deunk 
& Herman Stapelbroek 59,30%, 
3. Dinie Hartelman & Ruud Bij-
loo 59,25%. Lijn B: 1. Fien & Henk 
Biezeman 62,92%, 2. Will Snelder 
& Bert Botschuyver 61,67%. 3. Em-
my Stegeman & Joop ten Holder 
59,17%. Lijn C: 1.Margaret Heijting 
& Gerda Tankink 60,83%, 2. Frieda 

Driever & Harrie Pelgrom 57,75%, 
3. Jan Veenhuis & Joop Rutten 
56,17%. Lijn D: 1.Theo Damen 
& Theo Schut 68,33%, 2. Jeen Je-
ninga & Han Oosterbos 63,33%. 3. 
Desire Bosman & Johan Hilderink 
56,67%. Door het samenvoegen 
van de instroomgroep-D met de 
C-lijn, zal aangepaste promotie en 
degradatie worden toegepast voor 
de komende competitie-ronde. 
Deze laatste competitieronde van 
dit seizoen, begint op 31 maart.
Volgende week bridgen op don-
derdag 24 maart, week top-inte-
grale paasdrive met veel eieren.
Afmelden minstens vóór 12.00 
uur op de wedstrijddag via het 
mobiele nummer van de club: 06-
25198329.

   

Presentatie De Graafschap 
Zakenmanifestatie
DOETINCHEM - Onder de naam 
Blend 4 Business verenigen zich 
vier Achterhoekse ondernemers 
om zich te presenteren tijdens 
De Graafschap Zakenmanifesta-
tie op 23 en 24 maart in Doetin-
chem. Een mix van vier bedrij-
ven die andere ondernemers wil 
ontmoeten en inspireren in een 
informele setting.

Het business-to-business event op 
de Vijverberg dat in de gehele re-
gio bekend staat als een netwerk-
feest, is voor de vier Achterhoekse 
ondernemers een uitgelezen mo-
gelijkheid om zich als collectief 
te presenteren: Achterkamp uit 
Baak, ontzorgpartner in bedrijfs-
veiligheid, Lodder Dales accoun-
tants- en advieskantoor uit Doe-
tinchem, Havezathe Carpe Diem 
hotel en restaurant in Vethuizen 
en multimedia-bureau en drukke-
rij Weevers uit Vorden.

Vier bedrijven die één gezamenlijk 
doel delen: klanten op informele 
wijze helpen bij ontwikkeling, 
groei en ervaring. Dat is wat hen 
inspireerde en deed besluiten om 
samen te werken, de diensten te 
mixen en samen sterker te worden. 
Tijdens De Graafschap Zakenma-

nifestatie profileren zij zich onder 
de naam: Blend 4 business. “We 
ondernemen met passie, nuchtere 
passie. Wij nodigen elke onderne-
mer uit om ook zijn of haar passie 
met ons te delen. Zodat onze ge-
zamenlijke mix nog rijker wordt... 
“, aldus het collectief.

De Graafschap Zakenmanifestatie 
2016 vindt plaats op woensdag 23 
en donderdag 24 maart van 15.00 
tot 21.00 uur in een paviljoen op 
het terrein van Betaald Voetbal 
De Graafschap. Het is voor de 
negende keer dat dit business-to-
business event wordt georgani-
seerd. Duizenden zakenmensen 
uit het hele land komen er om te 
netwerken, inspiratie op te doen 
en van de gezellige sfeer te genie-
ten. Traditiegetrouw vindt er op de 
eerste avond een modeshow met 
de selectiespelers plaats en beide 
avonden worden afgesloten met 
een netwerkborrel.

Blend 4 Business op De Graaf-
schap Zakenmanifestatie heeft 
stand nummer 13. Vraag een gratis 
toegangskaart aan via de site.
   

 ■ www.dgzm.nl

BRONCKHORST - Van vrijdag 8 
t/m zondag 10 juli wordt een In-
ternationaal Dansfestival gehou-
den. Folkloristische dansgroep 
De Iesselschotsers organiseren 
dit festival om hun 35-jarig be-
staan te vieren.

Voor het feestelijk dansfestival 
zijn dansgroepen uit Nederland 
en buitenland uitgenodigd. De 
buitenlandse gezelschappen ver-
zorgen optredens in het Kulturhus 
in Vorden, op het Marktplein in 
Steenderen en op twee dansvloe-
ren in het stadje Bronkhorst, de 
Nederlandse groepen wisselen 
elkaar af op de verschillende lo-
caties. De Iesselschotsers openen 
elke voorstelling.

In de afgelopen 35 jaar hebben de 
Iesselschotsers tal van optredens 
verzorgt in binnen-en buitenland, 
in de beginjaren nog vlak over de 
grens in de buurlanden Duitsland 
en België, maar de grenzen wer-
den telkens verlegd, van Enge-
land, Zwitserland naar optredens 
in Polen, Tsjechië, Zweden en zelfs 
heeft een deel van de groep in 2012 
deelgenomen aan de Folkloriade 
in Zuid-Korea en komend jaar in 
Mexico. Ook tijdens de festivals 

die werden gehouden, kwamen de 
groepen steeds uit verdere oorden.

Om de buitenlandse dansers te 
huisvesten worden nog gastgezin-
nen gezocht. “Het exacte aantal is 
nog niet helemaal bekend, maar 
we gaan uit dat we een 110 bed-
den nodig hebben”, legt Herman 
Bouman uit. “Minimaal twee per 

gastgezin, of meer. Dat is voor de 
gasten het gezelligst.”

Contactpersoon voor het aanmel-
den van gastgezinnen is Maria Lo-
man, per mail of telefonisch.
   

 ■ iesselschotsers@hotmail.com ■ (0575) 452419

Internationaal Folkloristisch 
Dansfestival

Dansgroepen uit verre oorden treden op tijdens het Internationaal Folkloristisch Dansfes-

tival. Foto: PR

Nolly Bouhuijs wordt geïnspireerd door Frankrijk en de Provence. Foto: Kunst4daagse
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Lankhorsterstraat 28

7234 ST Wichmond 

T  (0575) 44 16 21

E  info@autolangwerden.nl

I  www.autolangwerden.nl

                               www.autolangwerden.nl

Citroën DS3  1.6 E-HDI SO CHIC 77943 km 2012 € 10950
Dacia Sandero  1.6 STEPWAY 92873 km 2012 € 8750
Dacia Sandero  1.4 Ambiance 77702 km 2009 € 5750
Ford Focus Wagon 1.6 ECOBOOST TREND 106383 km 2012 € 13500
Peugeot 207  1.4 VTI X-LINE 127832 km 2010 € 5950
Renault Scénic 1.5 dCi 110pk/navigatie 141604 km 2009 € 9950
Toyota Verso 1,6 Terra 79587 km 2008 € 11250
Citroen Jumper 2,0 L2 H1 215265 km 2005 ex btw € 3500
FordFiesta 1,25 16v 27585 km 2012 € 9450
Renault Trafic  2,0 dci 115 pk L2 H1 2x schuifdeur 78196 km 2012 ex btw € 11950
Renault Trafic  2,0 dci 115 pk L2 H1 2x schuifdeur 73772 km 2012 ex btw € 11950
VolkswagenPolo1, 2tdi bluemotion comfortline 52871 km 2013 €  11450

ŠKODA Fabia Combi
1.4-16V ELEGANCE 

152325 km, 2006

€ 5250

Wassenaarweg 2 Zelhem
0314-620 871

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur - Zaterdag van 9.00 tot 1 .00 uur

Onderhoud - APK - Banden - Velgen - Uitlaten
Schokbrekers - Accu’s - Remmen - Carkits

v.a. 75,-

3

APk € 19.- 

all-in

WIJ ZIJN HET ADRES VOOR UW WINTERBANDEN.

GRATIS 
WINTERCHECK

HEEFT U GEEN RUIMTE OF ZIN IN DE OPSLAG VAN BANDEN BIJ U THUIS? 

GEEN PROBLEEM! WIJ SLAAN GRAAG DE BANDEN VOOR U OP.

www.autobedrijfmelgers.nl

CITROËN 
C3 1.2

PURETECH
20.083 KM, 2015

€ 13.750,-
FORD FIESTA 1.25 TREND 108.894 2010 € 7.500,-
HYUNDAI SANTA FE 2.41 CVVT 4WD STYLE 93.765 2012 € 24.750,-
HYUNDAI TUSCON 2.0 CRDI STYLE 188.019 2007 € 7.250,-
KIA PICANTO 1.0 CVVT ISG COMFORT PACK 42.843 2013 € 8.950,-
MINI MINI 1.4 ONE PEPPER 172.776 2007 € 7.450,-
OPEL AGILA 1.0 EDITION 62.403 2012 € 7.950,-
PEUGEOT 307 CC CC 2.0 16V-130kW 3BRFKC 188.544 2005 € 6.250,-
RENAULT CLIO 1.2 TCE COLLECTION 44.795 2010 € 8.750,-
SKODA FABIA COMBI 1.2 GO 67.857 2013 € 11.250,-
VOLKSWAGEN POLO 1.2 EASYLINE 66.321 2013 € 10.750,-
VOLVO XC70 2.4 D5 SUMMUM 266.510 2005 € 7.250,-
PEUGEOT 206 1.4 3 DRS GENTRY AIRCO 139.150 2004 € 3.950,-

Zutphen-Emmerikseweg 113, Baak 
Tel. (0575) 44 14 48 / 06-21842167
www.autobedrijfwisselink.nl

ONDERHOUD ALLE MERKEN

TOYOTA YARIS AUTOMAAT 2010 € 9.450
OPEL ZAFIRA 1.6 MAXX 2004 €  4.950
OPEL VECTRA ELEGANCE 2005 €  3.950
OPEL CORSA 5-DRS 2012 € 9.950
OPEL MERIVA 1600-16V 2005 €  4.950
OPEL MERIVA TURBO 2011 €  11.950
SUZUKI ALTO 2004 €  2.450
PEUGEOT 207 2006 €  5.950
RENAULT TWINGO  2010 €  5.950
RENAULT TWINGO  2010 €  5.950
PEUGEOT 206 STATION 2004 €  3.950
VW GOLF 5-DRS TRENDLINE 2004 €  6.450
VW GOLF PLUS TDI 5-DRS 2008 €  8.650
VW GOLF 5-DRS STYLE 2011 € 12.950
CHRYSLER 300 C 2006 €  11.950 Autobedrijf Aal

Nijverheidsweg 15
7221 CK  Steenderen
Telefoon: 0575-451113 
www.autobedrijf-aal.nl      

Maak nu een afspraak

BANDENWISSEL
Altijd scherpe bandenprijzen!

PCA Gewoon Goed!



‘Hol van ‘t Leaven’ laatste revue van De Raddreijers

Doek valt voor De 
Raddreijers
Door Karin Stronks

WINTERSWIJK - Nog één keer staan 
De Raddreijers op de planken van 
theater De Storm. Nog twee avon-
den kan het publiek genieten van 
een onvervalste revue van het en-
thousiaste gezelschap. Nog twee 
avonden liedjes, sketches, praatjes 
en gekkigheid van De Raddreijers. 
Met de revue ‘Hol van ‘t Leaven’ 
nemen de Raddreijers afscheid. 
Na vijftig jaar komt er een einde 
aan een bijzondere traditie die 
haar oorsprong had in de Winters-
wijkse buurtschap Corle.

Revue en receptie 
De laatste twee voorstellingen van 
De Raddreijers worden op vrijdag 
22 en zaterdag 23 april gehouden 
in theater De Storm. Beide avon-
den begint de revue ‘Hol van ‘t 
Leaven’ om 20.15 uur. Er zijn to-
taal 1200 plaatsen beschikbaar, 
meer dan de helft van de kaarten 
zijn inmiddels verkocht. Via Thea-
ter De Storm en leden van De Rad-
dreijers zijn entreebewijzen te re-
serveren. Op zondag 24 april hou-
den De Raddreijers een afscheids-
receptie bij Woordes in Corle, op 
de plaats waar het allemaal begon. 
Iedereen die het enthousiaste ge-
zelschap nog een keer de hand wil 
drukken is van harte welkom van 
15.00 tot 17.00 uur.

Oorsprong in Corle 
Maandagavond 7 maart, nog zes 
weken te gaan voordat De Rad-
dreijers voor de laatste keer op de 
planken staan. Bij de firma Grijsen 
Park & Straatdesign druppelen 
vanaf een uur of half acht de Rad-
dreijers binnen, al dan niet met 
muziekinstrumenten, versterkers 
en microfoons. Er is koffie met 
gebak, voorzitter Johan Damkot is 
jarig geweest. Er worden herinne-
ringen opgehaald, de groep is en-
thousiast, de sfeer is ontspannen 
en gezellig.

Toevallig zijn enkele oudgedien-
den aanwezig. “De Raddreijers 
vinden hun oorsprong in Corle. 
Twee partijen liepen op het zelfde 
moment met hetzelfde idee rond. 
Volksfeest Corle zat krap bij kas en 
enkele actieve Corlenaren wilden 
een soort van revue gezelschap in 
het leven roepen. In 1966 waren 
De Raddreijers een feit!” Aan het 
woord is Joop Menting, één van de 
Raddreijers.

Inspiratie 
Totaal 48 mensen zijn lid geweest 
van het gezelschap, sommigen 
hielden het na één voorstelling 
voor gezien, anderen bleven tien-
tallen jaren.
“Zoals zangeres Willy Dibbets 
bijvoorbeeld. De eerste uitvoe-
ring maakte ze niet mee maar als 
hardwerkende kracht op de ach-
tergrond heeft ze wel de veertig 
jaar vol gemaakt”, glimlacht Henk 
Beijers. Het gezelschap bestaat al 
jarenlang uit tien tot twaalf per-

sonen. Drie man verzorgen de 
techniek, drie zijn muzikant en 
zes personen staan op de planken 
met zang en sketches. “We begin-
nen elk jaar met een wit vel papier. 
Alle teksten, ook de liedjes, schrij-
ven we zelf. Inspiratie halen we uit 
actuele dingen uit Winterswijk en 
omstreken maar we gaan ook vaak 
terug in de tijd. En alles in dialect.”

Minder
“De laatste jaren merkten we dat 
het op alle fronten minder werd. 
Minder publiek, minder geld voor 
culturele activiteiten, we werden 
minder vaak geboekt. Vier van 
ons gaven te kennen dat ze wilden 
stoppen. Niet om dramatisch over 
te doen maar we zijn wel gaan 
beraadslagen, wat gaan we doen? 
Vijftig jaar bestaan we nu en we 

hebben in goed overleg besloten 
dat we dit jaar de laatste revue op 
de planken brengen”, vertelt Astrid 
te Kronnie. Hennie Grijsen ver-
volgt: “Met de revue ‘Hol van ‘t 
Leaven’ sluiten we een geweldige 
periode af. We hebben er veel zin 
in, de try outs zijn goed ontvan-
gen. We gaan nog twee avonden 
vol aan de bak en dan valt defini-
tief het doek voor De Raddreijers.”

De Raddreijers tijdens een repetitie. Foto: PR

Unieke Achterhoekers en hun 
ambassadeurs - Het praktijkverhaal

Aan het woord
Ambassadeur Polyketting
Het Zelhemse Polyketting werd in 
1956 opgericht in Den Haag en ver-
huisde bijna 20 jaar later naar Zel-
hem. “Helaas ging ons bedrijf in 2011 
failliet, onder meer door te weinig 
aandacht voor het implementeren 
van strategieën en mislukte over-
names”, vertelt huidig directeur Ton 
de Groot. “Ten tijde van het faillisse-
ment was ik financieel manager. Mijn 
handen jeukten om het anders aan 
te pakken, met meer focus op onze 
vier kernactiviteiten; onderdelen en 
service, projecten, Intralox en fifo 
tafel. Na het faillissement staken de 
R&D-manager, salesmanager en ik 

de koppen bij elkaar en kochten het 
bedrijf van de curator. Met hulp van 
vutters en gepensioneerden draaiden 
we binnen een week weer productie. 
Sindsdien groeit en bloeit ons bedrijf 
weer. In 2011 starten we met 15 men-
sen en zitten nu op 52.”

Administratief medewerker Koen 
Ton kent Koen (25) al vanaf zijn ge-
boorte. Op jonge leeftijd blijkt dat 

Door Marja Hengeveld-Hallie

Directeur Ton de Groot van Polyketting in Zelhem vindt het de normaal-
ste zaak van de wereld dat hij mensen in dienst heeft met een beperking. 
Gewoon omdat hij van mening is dat bedrijven naast een economische, 
ook een sociale verplichting hebben. “Sommige mensen hebben pech in 
hun leven. Maar als ze van goede wil zijn, horen ze er wel gewoon bij. Zo 
simpel is dat.”

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

Koen een zeldzame aandoening heeft 
in de energievoorziening van de spier-
cellen. Daardoor werken de spieren in 
zijn benen, ogen en oren niet zoals het 
hoort. Hij heeft moeite met lopen, ziet 
en hoort slecht. Maar Koen is ambiti-
eus, heel slim, een kei met cijfers en 
gaat geen uitdaging uit de weg. Zijn 
mbo-stage vervulde Koen bij Polyket-
ting. Ton: “Omdat ons bedrijf weer in 
de lift zit en hij het uitstekend doet, 
kon hij bij ons blijven. Koen heeft 
een contract sinds 2012 en werkt 
zo’n 4 uur per dag als administratief 
medewerker.” Koen’s leidinggevende 
Adriën Althof (29) deelt een kantoor 
met hem. Adriën: “Met elkaar praten 
vergt een andere benadering en dat 
was best wennen in het begin. Maar 
inmiddels zijn Koen en ik uitstekend 
op elkaar ingespeeld. Zo goed zelfs 
dat we prima met elkaar kunnen ‘pra-
ten’, waarbij Koen gebruik maakt van 
liplezen.  Hij werkt hard, draait volle-
dig mee en ik vind het leuk dat we on-
geveer van dezelfde leeftijd zijn.”

‘Werken in commercieel bedrijf is 
leuker’
Net als de meeste mensen wil Koen 
iets betekenen voor de maatschappij. 
Thuiszitten vindt hij helemaal niks. 
Koen: “Werken in een commercieel 
bedrijf dat winstgevend moet zijn, 
is veel spannender en uitdagender 
dan werken bij een sociale instelling. 
Ik maak mee hoe dit bedrijf zich uit-
breidt en het is leuk dat ik daaraan 
mijn steentje kan bijdragen. Omdat 
de Achterhoek tamelijk klein is, is het 
in mijn situatie best moeilijk werk te 
vinden. Dat Ton mij een kans heeft 

gegeven, waardeer ik enorm. Werken 
maakt mijn leven completer.”

Meer informatie?
Wilt u net als Polyketting uw sociaal 
ondernemerschap uitdragen? Het 
versterkt uw imago, is goed voor de 
bedrijfssfeer en voor uzelf. Bel het 
Werkgeverservicepunt Achterhoek: 
0314 39 95 78. Of kijk op uniekeach-
terhoekers.nl.

Unieke Achterhoeker 
Koen: “Werken in een 
commercieel bedrijf 
dat winstgevend moet 
zijn, is spannender en 
uitdagender.”

Ambassadeur Polyketting: 
“Koen werkt hard, is slim 
en een kei met cijfers. Hij 
draait volledig mee.” 
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Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

Meer dan alleen een uitzendbureau, 
dat is Match 4U. Bij ons draait het om mensen.
Dat is onze toegevoegde waarde.

Allround metaalbewerker m/v

Ben jij de Allround Metaalbewerker die op zoek is naar 
een zelfstandige functie?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Ter vervanging van iemand die met pensioen gaat zijn wij voor 
onze opdrachtgever op zoek naar een Allround Metaalbewerker. 
Je hoofdtaak in deze functie is het afbramen van onderdelen. Je 
boort ook gaten vanaf technische tekeningen en voert  eenvoudige 
laswerkzaamheden uit.  Naast deze werkzaamheden zorg je voor 
het interne transport van materialen met behulp van een heftruck 
en help je met het laden en lossen van vrachtwagens. Het gaat 
om fysiek zwaar werk. Jouw zelfstandige en nauwkeurige werk-
houding zijn hierbij erg belangrijk. Jij kunt goed prioriteiten stellen, 
waardoor je overzicht houdt over jouw werkzaamheden. Het gaat 
om een functie voor minimaal 24 uren per week, maar in drukke 
periodes word je vaker ingepland en werk je meer dan 24 uren. 
Daarom is fulltime beschikbaarheid een vereiste.

Financieel Administratief Medewerker m/v

Kan jij bergen werk verzetten? Heb jij ervaring op een 
grote finance afdeling? En ben jij parttime inzetbaar? 
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als Financieel Administratief Medewerker versterk je tijdelijk het 
team voor de komende maanden. Je werkzaamheden richten zich 
op het verwerken van boekhoudkundige gegevens. Denk daarbij 
aan bankmutaties doorvoeren en het inboeken van inkoopfac-
turen en verkoopfacturen. Je controleert de gegevens en stelt 
geautoriseerde facturen betaalbaar. Ook draai je aanmaningen uit. 
Je ondersteunt bij diverse administratieve processen binnen het 
bedrijf en beantwoordt vragen van medewerkers.

Medewerker Technische Dienst (E) m/v

Is elektrotechniek jouw sterke punt en wil jij aan een 
modern machinepark?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
In de functie van Medewerker Technische Dienst maak je een deel 
uit van en team van vier technische dienst medewerkers. Hiervan 
zijn er twee elektrotechnisch en twee mechanisch onderbouwd. 
Samen met je collega’s zorg je ervoor dat het machinepark in opti-
male conditie is. Je houdt je bezig met het onderhoud en de repa-
ratie van alle machines, installaties en elektrische gereedschap-
pen. Verder bewaak je de kwaliteits- en veiligheidsvoorschriften 
en zorgt voor het up-to-date houden van instructies, procedures 
en registraties. Het gaat om een functie in dagdienst, maar als het 
druk is kan het zijn dat er wordt opgeschaald naar twee-ploegen. 
Het is daarom belangrijk dat je ook bereid bent om in twee-ploegen 
te werken.

Poedercoater m/v

Ben jij de poedercoater die graag een uitdaging aangaat? 
Onze opdrachtgever is een internationaal bedrijf in de machine-
bouw. Het bedrijf streeft een hoge kwaliteit na wat terug te zien is in 
het product. De sfeer is erg prettig, er is veel persoonlijke aandacht 
en de leidinggevende motiveert jou om het beste uit jezelf te halen. 

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Ter uitbreiding van het team zijn wij voor onze opdrachtgever op 
zoek naar een Poedercoater. Je hoofdtaak in deze functie is het 
coaten van grote onderdelen. Je brengt een dikke primerlaag van 
100mU gelijkmatig aan. Ook straal je de producten zowel handma-
tig als met een robot. Naast deze werkzaamheden zorg je voor het 
interne transport van materialen met behulp van een heftruck. Het 
gaat om fysiek zwaar werk. Omdat je in een klein team collega’s 
werkt heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je controleert 
zelf de laagdiktes en je werkt zeer nauwkeurig.  

Allround magazijnmedewerker m/v

Ben jij voor 2 tot 3 dagen op zoek naar 
een zelfstandige magazijnfunctie?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Voor onze opdrachtgever in Lochem zijn wij 
op zoek naar een allround magazijnmedewer-
ker die verantwoordelijk is voor alle inkomen-
de en uitgaande goederen. Je hebt veelvuldig 
contact met de administratie over voorraden, 
backorders en bestellingen. Je verzamelt de 
orders zelfstandig en zorgt voor het netjes 
afwerken van bestellingen. Je kunt goed over-
weg met de heftruck en hebt een goed over-
zicht. Het gaat om regelmatig fysiek werk door 
het lassen en lossen van goederen.

www.sebo-personeelsdiensten.nl

IJSSELMUIDEN:
Grafhorsterweg 2a
Tel. (038) 33 22 888

BALKBRUG:
Coevorderweg 46b
Tel. (0523) 820 330

NIJKERKERVEEN:
Amersfoortseweg 130b
Tel. (033) 82 00 330

MARKELO:
Grotestraat 34a
Tel. (0547) 214 008

Wij zijn op zoek naar:

• Grondwerkers
 ervaren en leerling

• Ervaren rioleurs
• Stratenmakers
 ervaren en leerling

Schrijf je nu in d.m.v. het 
sollicitatieformulier op onze 
website of kom langs op 
één van onze vestigingen.

Wij zoeken 
aanpakkers!

Sebo Personeelsdiensten is dé 
uitzendorganisatie wanneer het 
om gemotiveerde aanpakkers 
gaat. Dagelijks zetten wij ons in 
voor de land- en tuinbouw, bouw, 
infra, groen en transportsector. 
Sebo staat voor no-nonsense, 
persoonlijk, slagvaardig en altijd 
bereikbaar. Door onze kennis en 
ervaring, weten wij haarfi jn de 
juiste kandidaten te selecteren 
voor uw werk. Wij vinden het 
belangrijk dat onze medewerkers 
met een gezonde drive en oprechte 
interesse hun werkzaamheden 
uitvoeren. 

Sebo Personeelsdiensten hecht 
veel waarde aan professionaliteit 
en betrokkenheid. Certifi ceringen 
als NBBU, NEN4400-1 en VCU 
tonen dit aan. Wij stimuleren al 
onze medewerkers om het VCA 
diploma te behalen en daarnaast 
leiden wij onze medewerkers 
telkens breder op, om zo altijd een 
toegevoegde waarde te kunnen 
zijn voor onze opdrachtgevers. 
In deze samenstelling zijn 
wij een betrouwbare partner 
voor uitzendkrachten en 
opdrachtgevers. 

Bent u op zoek naar werk of zoekt 
u een gedreven medewerker in 
uw bedrijf? Bel ons dan voor meer 
informatie.  

KOOKBEGELEIDER IN DE ZORG
Koken met cliënten  -  Warnsveld en Vorden

Wij zijn op zoek naar enthousiaste en ervaren 
kookbegeleiders die samen met de patiënten 
gaan koken in verschillende complexe groepen. 
In deze functie bent u verantwoordelijk voor 
het brengen van sfeer en huiselijkheid op de 
afdeling.

doelgroepen en ervaring met koken voor grote 
groepen? Stuur dan uw CV en motivatie naar 
info@attend.nl 

per week werkt maar wel altijd ingezet moet kunnen worden. Dus bent u bijv. met 
pensioen maar wilt u nog graag een mooie maatschappelijke functie vervullen?
Dan is dit dé functie voor u. Kijk op www.attend.nl voor meer informatie.

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

VLOOIENMARKT
WESTERVOORT

10.00-17.00 uur

SPORTHAL 
PLANETS DE PALS

Emmerik 5

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

VLOOIENMARKT
ZELHEM 

Zondag 10 april
10.00 - 17.00 uur

Sporthal De Pol
 Vincent van Goghstraat 72

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

VLOOIENMARKT
HOOG-KEPPEL 

Zondag 17 april
10.00 - 17.00 uur

HESSENHAL
Monumentenweg 30

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

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio



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

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

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92. De algemene 
bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 18.00-19.30 uur. 
Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, kijk hiervoor op de site: 
www.gelreziekenhuizen.nl

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

Tandprotheticus
Tandprothetische Praktijk J. Riefel, gespecialiseerd in het maken van 
nieuwe kunstgebitten en het repareren van uw huidige kunstgebit. 
Hoetinkhof 1a, Vorden. Tel. 0575-464433 of 06-51446299.

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

Tandarts:
21 t/m 28 maart incl. Goede vrijdag en Pasen, D. Stolk, Ruurlo (0573) 45 20 21.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

Calamiteiten gemeente
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, wateroverlast, 
milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen naar het alarmnr. 
(0900) 88 44 of bij grote spoed 112. Kleinere meldingen over de openbare 
ruimte? Bijv. over een afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet 
brandt, losliggende stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde 
kom (dus niet de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de ope-
ningstijden het gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook door-
geven via www.bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en leefom-
geving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, omdat het niet 
kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, bel dan ons calamiteitennr. 
(06) 13 10 07 77. Storingen aan gemalen en het drukrioleringsysteem in 
het buitengebied svp melden via tel. (0575) 75 05 00. 

Wmo-hulpmiddelen
Ook voor meldingen over problemen met Wmo-hulp-middelen zoals een 
niet-werkende scootmobiel of tillift verzoeken wij u tijdens kantoortijden 
het gemeentehuis te bellen via tel. (0575) 75 02 50 en buiten kantoortijden, 
als het niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, ons calamiteiten-
nr. (06) 13 10 07 77.

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

Dierenkliniek Zutphen
Laarstraat 71, 7201 CC Zutphen, tel. (0575) 51 31 51
www.dierenkliniek-zutphen.nl
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 46 03 12
www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

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

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

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

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

Sensire maatschappelijk werk
Sensire maatschappelijk werk bereikbaar via Sociale Teams Bronckhorst.

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

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

Buurtzorghuis Warnsveld
Huis voor terminale en palliatieve zorg, 24 uur per dag een verpleeg-
kundige aanwezig. Vordenseweg 12, 7231 PA Warnsveld. 
Tel. (06) 20 58 55 54, e-mail: info@buurtzorghuiswarnsveld.nl. 
www.buurtzorghuiswarnsveld.nl

Sociale teams Bronckhorst
De gemeente Bronckhorst kent vijf sociale teams. U kunt er terecht met 
vragen op het gebied van bijvoorbeeld welzijn, jeugd en opvoeding, 
schulden of werk. Telefonisch zijn de teams bereikbaar via (0575) 75 02 50. 
Ook e-mailen is mogelijk: info@bronckhorst.nl. De locaties en ope-
ningstijden vindt u op www.bronckhorst.nl/socialeteams. 

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.
Inloopspreekuur dinsdag en woensdag van 09.00 - 11.00 uur. 
Informatie over alle activiteiten en cursussen, dinsdag- en woensdag-
morgen, tel. (0575) 55 34 05. info@welzijnvorden.nl. Voor vervoersvragen: 
ma. t/m do. van 09.00 - 10.00 uur, alleen telefonisch (0575) 55 52 82.
Administratief secretarieel medewerkster Willy Gotink. 
w.gotink@welzijnvorden.nl / www.welzijnvorden.nl

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

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

Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden e.o.
Tel. (06) 55 91 62 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Voet- en handverzorgingssalon Podi
Gediplomeerd pedicure, diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, 
Dorpsstraat 8, Vorden, tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl

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

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22. 
Openingstijden: maandag t/m donderdag: 9.30 - 17.00 uur.
Vrijdag: 9.00 - 17.00 uur. Zaterdag: 10.00 - 15.00 uur.

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte 
kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, Het Hoge 3, 
7251 XT Vorden, tel. (06) 21 60 72 27. 
www.marliesmeenks.nl / info@marliesmeenks.nl 
Lid VNT, RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, 
doorverwijzing huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

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

Kinderdagverblijf, speel-/leergroep, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
‘t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00, info@avonturijn.nl
Kerkstraat 17a, 7251 BC Vorden, tel. (0573) 76 02 00
Dorpsstraat 19, 7234 SN Wichmond, tel. (0573) 76 02 00
Eikenlaan 22, 7251 LT Kranenburg, tel. (0573) 76 02 00
Cosmeastraat 2, 7021 XW Zelhem, tel. (0573) 76 02 00

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

Kerkdiensten

Gereformeerde Kerk Vorden
Vrijdag 25 maart - Goede Vrijdag – 19.30 uur: ds. F.W. Brandenburg, 
viering Maaltijd van de Heer de Heer (geen collecte).
Zondag 27 maart - **PASEN** - 10.00 uur: ds. F.W. Brandenburg.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Witte Donderdag 24 maart, 19.30 uur ds. J. Kool, viering Maaltijd van de Heer, 
1e C: Het Passion; 2e C: Eredienst & pastoraat.
Goede Vrijdag 25 maart, 10.00 uur: ds. H. Westerink, viering Maaltijd van 
de Heer, 1e C: Het Passion; 2e C: Eredienst & pastoraat.
Goede Vrijdag 25 maart, 19.30 uur: mevr. J. Ruiterkamp (geen collecte).
Stille Zaterdag 26 maart, 22.00 uur: ds. J. Kool (geen collecte).
Zondag 27 maart **PASEN**, 10.00 uur: ds. J. Kool.
1e C:Diaconaal werk (Paasbloemengroet); 2e C: Landelijk Jeugdwerk (LA)
Zondag 27 maart - Zangdienst “Vorden zingt” in de Dorpskerk, 
(20 jarig bestaan), Meditatie: dhr. C. Weeda uit Deventer, 
1e C: Evangelisatiecommissie; 2e C: Herv. en Geref. kerk.

Protestantse gemeente Wichmond 
Donderdag 24 maart, 20.00, Ds Tim Wiersum, witte donderdag HA.
Goede Vrijdag 25 maart, 20.00, Hr Rien Baauw, 0575-441744. 
Zondag 27 maart, 10.00, Ds Tim Wiersum, Pasen, Acapella  koor. 

R.K. kerk Vierakker
Witte Donderdag 24 maart 19.00 uur, Eucharistieviering, Locatie: 
H. Willibrord, Olburgen, vgs. J. Leisink, em.-priester en diaken A. Bos. 
Goede Vrijdag 25 maart 15.00 uur, Kruisweg, vg. werkgroep. 
Goede Vrijdag 25 maart 19.00 uur, Goede Vrijdag Liturgie, 
Locatie: H. Willibrord Steenderen, vg. F. Zandbelt, em.-priester. 
Stille Zaterdag 26 maart 22.00 uur, Eucharistieviering, 
vgs. Vicaris H. Pauw en diaken A. Bos 
Zondag 27 maart, geen viering.

R.K. kerk Vorden
Witte Donderdag 24 maart 19.00 uur, Eucharistieviering, 
Locatie: Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Joppe, vgs. E. Wassink, 
em.-priester en J. van Kranenburg, pastoraal werker. 
Goede Vrijdag 25 maart 15.00 uur, De Passie, vgs. pastoor H. Scheve, 
M. Peters, pastoraal werker, J. van Kranenburg, pastoraal werker en 
W. Matti, em.-pastoraal werker. 
Goede Vrijdag 25 maart 19.00 uur, De Passie, vgs. M. Peters, pastoraal 
werker, J. van Kranenburg, pastoraal werker en W. Matti, em.-pastoraal 
werker.
Stille Zaterdag 26 maart 22.00 uur, Eucharistieviering, vgs. F. Zandbelt, 
em.-priester en diaken G. Oude Groen. 
Zondag 27 maart, geen viering.

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

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

T.k. nw. tapijttegels meer 
dan 100 verschillende kleu-
ren/motieven vanaf 0.90 p/
tegel=3.60 per m2. 0545-
472574 of 06-12300129.
   

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

Goede Vrijdag 25 maart gaat 
de DOOLHOF open. Zondag 
27 maart 1e paasdag is er 
een Eierzoekwedstrijd om 
13.00 u., 14.00 u. of 15.00 u. 
in de Doolhof Hengelose-
weg te Ruurlo. Inl. tel. 0573-
453926 VVV Ruurlo.
   

Boerderijwinkel Groot Bran-
denborch met (h)eerlijk 
vlees, zuivel en groente, veel 
van eigen erf.Ma, woe, en 
vrij. van 10-16 uur en za. van 
10-14 uur Brandenborchweg 
1, Vorden.
   

Te huur gevr. woonruimte 
straal ruim rondom Ruurlo 
- Zutphen voor 1p. BV deel 
boerderij waarbij mijn hulp 
welkom is (lichte mantel-
zorg, huishoud, boodschap, 
koken, erf, tuin, dieren…), 
max. 650 € incl. 06-19503383.
   

Bij ideële kringloopwinkel 
“De Werf”, Enkweg 11 in Vor-
den kunt u elke ochtend (be-
halve zondags en ‘s-maan-
dags) van 09.00 tot 12.00 uur 
en dinsdag, donderdag- en 
vrijdagmiddag van 13.30 tot 
17.00 terecht voor een groot 
assortiment meubels, kle-
ding, witgoed, elektronica, 

huishoudelijke artikelen, 
boeken enz. Inbrengen van 
goed verkoopbare artikelen 
kan tijdens openingstijden 
of d.m.v. een telefonische 
afspraak (06-44629049) of 
email: vcdewerf@gmail.
com. Tevens kunt u via ons 
telefoonnummer een af-
spraak maken voor het op-
halen van spullen.
   

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

Engelse les van een echte 
britse. Verbeter je spreek-
vaardigheid. Verbreed je 
woordenschat. Ook scholie-
ren. Tel 0575-471802.
   

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

Schilder/behanger heeft nog 
tijd over. Netjes en voordelig. 
Tel.: 06-1818 1234.
   

K I P P E N M E S T K O R -
REL het beste voor uw 
gazon,groente,fruit  en 
siertuin per zak 5 euro 6 
zakken(90kg) 25 euro Mors-
dijk 2 Ruurlo 0612971503.
   

Te huur PAASHAASKOS-
TUUMS DS Design Molen-
kolkweg 33 Steenderen 0575 
452001.
   

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

Dagmenu ophalen € 8,00 Dagmenu’s bezorgen € 9.25 
Dagmenu bĳ ons consumeren € 11,00. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet.) Vanaf 16.00 uur. Eerder in overleg mogelĳk. 
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering. 

Woensdag 23 maart Groentesoep/Varkensmedaillons met champignon-

saus, aardappelkroketten en groente

Donderdag 24 maart Jachtschotel met hutspot en zuurganituur/Tiramisu

Vrĳdag 25 maart Mosterdsoep/Pangasiusfilet op oosterse wĳze, rĳst en 

groente 

Zaterdag   26 maart Sparerib met zigeunersaus, frieten en rauwkostsala-

de/Ĳs met slagroom

 (alleen afhalen of bezorgen)

Maandag 28 maart 2e Paasdag geopend

Dinsdag 29 maart Wiener schnitzel met aardappelen en groente/Ĳs met 

slagroom

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

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

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

Ervaring met houtskeletbouw is een pre. 
Goede voorwaarden. 
Schoolverlaters kunnen ook reageren. 






