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De Lankhorsterstraat wint 

Stratenvolleybaltoernooi

Sponsordiner levert maar liefst

€ 2750 op voor Alpe d’Huzes

Bronckhorst

Noord

Vorden - Haar breiwerk en de af-
standbediening van het televisietoe-
stel liggen binnen handbereik. Want 
dat zijn nog steeds een van haar 
grootste hobby’s: breien en televi-
sie kijken. Anne Borgonjen- Snel-
der barst nog van energie. Zondag 
22 maart vierde ze haar honderdste 
verjaardag in bijzijn van haar naaste 
familieleden en medebewoners in 
een van de huiskamers van De Hack-
forterhof aan de Nieuwstad waar ze 
sinds vorig jaar woont. Namens de 
gemeente Bronckhorst kwam loco- 
burgemeester Paul Sessing zondag-
morgen de felicitaties persoonlijk 
aan Anne overbrengen. Van Ko-
ning Willem Alexander en Konin-
gin Maxima ontving ze zaterdag al 
een felicitatietelegram evenals van 
de Commissaris van de Koning van 
Gelderland Clemens Cornielje. 

Anne liet zondag alle feestelijkheden 
rustig op haar afkomen. Er werd sa-
men een borrel gedronken en van een 
buffet gegeten in de sfeervolle huiska-
mer van De Hackforterhof. Sinds 2005 
woont Anne in woonzorgcentrum De 
Wehme. Ze had vorig jaar de eer om 
als oudste bewoonster het vernieuw-
de appartementencomplex officieel te 
mogen openen. In 1939 kwam Anne 
Snelder vanuit Toldijk in Vorden wo-
nen. Daar trouwde ze op 28 november 
met Bernard Borgonjen, beter bekend 
als de ‘naaimachinekearl van Vorden’. 
Vanaf 1960 stond Anne vele jaren in 
de Kerkstraat samen met haar man in 
de ‘naaimachinewinkel’. Uit het verle-

den herinnert Anne zich nog talloze 
gebeurtenissen. In de jaren na de oor-
log toen Bernard nog de ‘boer op’ ging 
met naaimachines was ze onder meer 
werkzaam voor Hotel Bakker. “Teilen 
met aardappels heb ik voor de fami-
lie Bakker geschild”, zo weet Anne te 

vertellen. Ze had een druk bestaan als 
ondernemersvrouw. Het gezin telde 
vier kinderen. Inmiddels telt de stam-
boom ook tien kleinkinderen en veer-
tien achterkleinkinderen. Voor enkele 
achterkleinkinderen is ze de laatste 
jaren volop in de weer geweest. Zo 
breidde Anne de nodige sokken maar 
ook tientallen sjaals, clubsjaals wel te 
verstaan. Die in de kleuren blauwwit 

van voetbalclub PAX uit het naburige 
Hengelo. Ze voorzag een heel ‘Hen-
gels’ jeugdelftal van clubsjaals. En 
voor een van de achterkleinkinderen 
die fanatiek Go Ahead Eagles suppor-
ter is liet ze de breinaalden door geel-
rode wolknotten glijden. Tot voorkort 
las ze de krant ook nog dagelijks. Maar 
dat gaat haar steeds moeilijker af. Op 
gezette tijden neemt Anne deel aan de 
huiskameractiviteiten van De Hack-
forterhof. “Maar ze loopt de deur niet 
plat”, zo vertelt zoon Martin tot slot 
van het gesprek als een van de me-
dewerksters van Sensire polshoogte 
komt nemen in haar sfeervol inge-
richte kamer waar ze door het perso-
neel goed wordt verzorgt. Anne gaat 
namelijk steevast als een de laatste 
bewoners ‘s avonds naar bed. Maar ze 
is ook als een van de eersten ‘s mor-
gens weer precent!

Loco- burgemeester bracht de felicitaties persoonlijk namens de gemeente aan 
Anne.Borgonjen over.

Namens de gemeente Bronckhorst kwam loco- burgemeester Paul Sessing de felicitaties aan Anne overbrengen

Anne Borgonjen-Snelder viert haar 100ste verjaardag

Ook felicitaties 
van Koning en 
Koningin

0573 - 251761

0575 - 52 25 94

vanaf 20 personen

voor 9,99 p.p

Dit alles samen voor maar 
 9,99 p.p

 

‘BEDRIJVENDAG’

Kijk voor meer info elders in deze krant. 

Uw zwemabonnement al geregeld?
ga naar onze webshop of kom naar 

de voorverkoop dagen 
26 maart en 1 april (13-20 uur)

 

Eland | Raadhuisstraat 53 | Hengelo (Gld) |

Elke Zondag  3 Pizza’s uit de diepvries € 5.00

Elke Zondag  Liter vers geperst sap  € 2.00

ELKE ZONDAG OPEN 

VAN 12.00 - 17.00 UUR



WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

“Het bijzondere zit vaak verborgen in het gewone”

" een keer dan kump 't "

Na een moeilijke laatste periode, is toch nog
onverwacht overleden, onze moeder, oma,
overgroot-oma en zus

Johanna Aleida Schotsman -
Nieuwenampsen

- Hanna -

* Lochem,
26 november 1926

t Doetinchem,
17 maart 2015

sinds 12 september 2008 weduwe van 
C.J. Schotsman

 
Onze dank gaat uit naar alle medewerkers van

verpleeghuis Den Ooiman voor de fijne en
liefdevolle verzorging.

 
Jan en Hanny
Hanny en Rien
Kees en Henny
 
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen
 
B.H. Nieuwenampsen

Correspondentieadres:
Jan Schotsman
Ruurloseweg 18
7251 LK Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

 

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de
belangstelling en het medeleven na het overlijden
van mijn lieve man, onze vader en (over) grootvader
 

Jan Arend Hietbrink
 

Aaltje Hietbrink - Groot Jebbink
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
 

Ruurlo, maart 2015

EEN DIERBARE OVERLEDEN?

Stuur uw tekst naar:
advertentie@contact.nl
advertentie@groenlosegids.nl Voor informatie:
advertentie@elna.nl Tel. 0544-371323

2FAMILIE berichten

Na een afnemende gezondheid is onze vader en opa 

overleden

Johan Weenk

weduwnaar van Toos Weenk – Rouwenhorst

levenspartner van Hennie Weulen Kranenbarg

Hij was net 83 geworden.

    Hans en Gea

    Gerard en Klara

    Ingrid en Ernest

 

    Hennie 

 

    en kleinkinderen

Het afscheid nemen en de uitvaart vinden in besloten 

kring plaats.

Je gaf ons je liefde, bezorgdheid en trouw
We hebben zo genoten van die jaren met jou
Wij weten dat het jou ook goed heeft gedaan
Maar we zullen je zo missen bij het verder gaan.

Verdrietig laten wij u weten dat op zondag 22 maart is 
overleden mijn lieve man, onze zorgzame altijd trotse 
vader, schoonvader, opa en opi

MARINUS GERHARDUS LIJFTOGT
echtgenoot van Hendrika Maria Zieverink

in de leeftijd van 84 jaar.

 Vorden: H.M. Lijftogt-Zieverink

 Eefde:  Jan en Janni Lijftogt
  Ferdy

 Eefde:  Riny en Dik Altena
  Ilse en Michiel, Twan, Lotte
  Ellen en Niels, Silke, Lieke

22 maart 2015

Smidsstraat 22, 7251 XS Vorden.

De crematieplechtigheid zal worden gehouden op 
vrijdag 27 maart om 14.30 uur in crematorium  
De Omarming, Voorsterallee 95 te Zutphen.

Voorafgaand is er gelegenheid tot afscheid nemen van 
14.10 tot 14.20 uur.

Na afloop komen we samen in de koffiekamer van het 
crematorium waar gelegenheid is tot condoleren.

Wij hebben gevoeld dat velen hebben meegeleefd 
tijdens het ziek zijn en na het overlijden van mijn 
zorgzame man, onze pa en opa

Henk Schotman
Voor alle kaarten, telefoontjes, bloemen en steun die wij 
ontvingen, willen wij iedereen hartelijk danken.

 Wilhelmien Hulshof 
 kinderen en kleinkinderen

Vorden, maart 2015

Hartelijk dank voor de overweldigende belang-
stelling, kaarten en steun betuigingen na  
het overlijden van mijn lieve man, vader, 
schoonvader en opa 

Peter Pelgrum 
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, 
maar jullie betrokkenheid helpt ons om verder 
te gaan. 
De opbrengst voor het KWF fonds is 781,69 euro; 
hartelijk dank daarvoor. 

Familie Pelgrum
Vellekesweg 
Hengelo Gld

Wij danken iedereen voor de overweldigende 
hoeveelheid belangstelling, mooie woorden, prachtige 
bloemen, fijne brieven en kaarten die wij mochten 
ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, onze 
zorgzame vader, opa en opi

Herman Maalderink
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel 
betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de  
moed om verder te gaan. 

J.A. Maalderink-Krijt
Kinderen
Klein- en achterkleinkinderen

“De Vruchthof”
Hengelo Gld., maart 2015

 

Bewonderenswaardig was haar levenskracht, 
nu is het kaarsje gedoofd.

Na voorzien te zijn van het Sacrament der Zieken is vredig
van ons heengegaan onze lieve zus, mijn schoonzus en
onze tante
 

Wilhelmina Berendina 
Gunnewijk - Huitink

 

sinds 19 juni 2005 weduwe van Jos Gunnewijk

M Vorden
29 juli 1926

T Warnsveld
22 maart 2015

 
Uit aller naam: Marie Huitink

 
Julianalaan 23
7251 EP  Vorden
 

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op
donderdag 26 maart van 19.00 tot 19.30 uur in het
uitvaartcentrum van Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.
 

De eucharistieviering, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal
worden gehouden op vrijdag  27 maart om 10.00 uur in
de parochiekerk Christus Koning, Het Jebbink 8 te Vorden.
 

Aansluitend vindt de begrafenisplechtigheid plaats op de
R.K. Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te Vorden.
 

Na afloop is er gelegenheid om de familie te condoleren
in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.



Ervaar Qi bij Seniorensoos
Vierakker - Mevrouw Ina van 
Smaalen uit Wichmond zal dinsdag-
middag 31 maart 2015 om 14.30 uur 
in het Ludgerusgebouw te Vierakker 
vertellen over haar werk.

Zij is steeds meer geïnteresseerd ge-
raakt in bewustzijnsontwikkeling en 
houdt zich nu bezig met Qi rising. Qi 

staat voor altijd stromende energie, 
materie en informatie.

Door bepaalde praktische oefeningen 
kun je Qi beïnvloeden. En zo je licha-
melijke en geestelijke gezondheid op 
peil houden of verbeteren. Meer we-
ten of ervaren? U bent deze middag 
van harte welkom.

   

PCOB Vorden

Fietstocht naar Jerusalem
Vorden - De PCOB afdeling Vorden 
en en omstreken houdt op donder-
dag 26 maart om 14.00 uur in de 
Soos (Dorpscentrum) de maande-
lijkse bijeenkomst.

Ds. S. Hiemstra, predikant te Voort-
huizen (voorheen te Hummelo), zal 
met een prachtige dia-presentatie 

over ‘de Fietstocht naar Jerusalem’ 
vertellen.

Ds.Hiemstra heeft deze tocht in 1996 
gemaakt en vertelt zijn ervaringen 
over onder andere de landen Syrië en 
Jordanië. Het belooft een interessante 
middag te worden.

   

D66 komt naar Vorden
Vorden - De gemeenteraadsfractie 
van D66 houdt maandag 30 maart 
een openbare fractievergadering in 
Vorden. 

Belangstellenden zijn vanaf 20.00 uur 

welkom Hotel Bakker. De fractie wil 
graag met inwoners van gedachten 
wisselen, dus alle inwoners van Vor-
den en omgeving zijn van harte wel-
kom.

   

Ludgervesperdienst
St. Willibrordkerk
Vierakker - Op 26 maart, de sterfdag 
van Ludger, zal er weer een vesper-
dienst worden gehouden in de St. 
Willibrordkerk in Vierakker.

Deze jaarlijkse herdenking is een 
mooie traditie geworden. Het is nu 

1206 jaar geleden dat Ludger, tijdens 
een werkbezoek aan Billerbeck over-
leed.

De vesperdienst begint om 19.00 uur 
en is speciaal omdat een grote beelte-
nis van Ludger wordt onthuld.

   

Palmzondagwandeling
Ruurlo - Een voorjaarswandeling in 
de natuur in de omgeving van Ruur-
lo. Dat is mogelijk op Palmzondag: 
zondag 29 maart. VVV Ruurlo heeft 
voor Palmzondag drie nieuwe rou-
tes uitgezet.

Men heeft keuze uit routes van vijf, 
twaalf of twintig kilometer. Vertrek 

vanaf het VVV kantoor aan het Kerk-
plein 18 in Ruurlo. Start tussen 9.30 en 
13.00 uur. De wandelroute kost 3,50 
euro inclusief een traktatie.

Inlichtingen:
VVV Ruurlo, tel. 0573-453926 of
www.vvvhartjeachterhoek.nl. 

Vorden - De hoeveelheid verzamel-
de zakken werd zaterdagmiddag 21 
maart rond het middaguur steeds 
indrukwekkender nabij de werk-
plaats van Monumentenzorg aan de 
Baakseweg. Daar verzamelden zich 
een groot deel van de 140 vrijwil-
ligers die zich ‘s morgens ondanks 
de miezerige regen hadden ingezet 
voor de jaarlijkse zwerfvuilschoon-
maakactie in het buitengebied van 
Werkgroep Zwerfvuildag Vorden.

Minutieus struinden Gerben en Mar-
greet Sterringa en Henk Westerink en 
Riet Grave in felgekleurde lichtgroe-
ne veiligheidshesjes de berm van de 
Rondweg af op zoek naar zwerfvuil. 
En die lag er voldoende. Hoewel? “De 
hoeveelheid wordt er niet groter op. 
En dat is positief. De mensen worden 
er zich steeds meer bewuster van dat 
het te gek voor woorden is dat men de 
rotzooi zo maar de natuur in kwakt”, 
zo zegt Gerben Sterringa.

Vanuit Stichting Kranenburgs Belang 
steken zeven leden de handen uit 
de mouwen. Remmie Visschedijk, 
Marietje Huitink en Henny Sueters 
ruimen vanaf de spoorlijn tot aan de 
bebouwde kom van Kranenburg de 
rommel langs de Ruurloseweg op. De 
conclusie: “Het zijn vooral snoepzak-
jes, blikjes en flesjes die we oprapen. 
Al dan niet van fietsende jongeren en 
autobestuurders die het zomaar uit 
hun auto wegwerpen.” Intussen wer-
ken Liesbeth Berenpas en René Bosch 
vanaf de Horsterkamp richting de 
Nieuwstad en de Deldenseweg. De re-

gen weerhoudt het tweetal niet om ge-
staag het zwerfvuil te verzamelen. Een 
twintigtal leden van Wildbeheer Een-
heid (WBE) IJssel Oost afdeling Vor-
den struinden het buitengebied van 
buurtschap Linde af. Ook een tiental 
inwoners van Vierakker-Wichmond 
onder leiding van Jan Rietman doen 
mee.

Afsluiting
Na gedane arbeid is het tijd voor het 
boerenkoolbuffet. Maar eerst bedan-
ken Ria van Vleuten en Wil Voerman 
van de Werkgroep Zwerfvuildag Vor-
den Bernard van de Houwen, voor de 

jarenlange inzet, die na bijna twintig 
jaar afscheid neemt van de werk-
groep. Henk Menkveld is zijn opvol-
ger. Wethouder Arno Spekschoor 
prijst de werkgroep en alle ruimers 
voor de inzet. En als waardering bla-
zen een aantal hoorblazers de ‘boe-
renkoolmaaltijd officieel aan. Tot slot 
maakt Ria van Vleuten bekend dat 
vanaf volgend jaar de actiedag op de 
vierde zaterdag van maart plaatsvindt 
en dat men aanhaakt bij de Nationale 
Schoonmaakdag, met wederom als 
eindlocatie bij Natuurmonumenten. 
En dat alles levert een spontaan ap-
plaus op.

Vorden - De plaatselijke Oranje-
commissie Medlertol organiseert 
zondag 29 maart de vierde editie 
van de Medler Lente Fair in de ge-
lijknamige buurtschap gelegen tus-
sen Vorden en Ruurlo.

Ook dit jaar heeft de coöperatieve 
werktuigenvereniging Elweco-Medo 
haar terrein en gebouwen aan de On-
steinseweg 2 in Vorden weer beschik-
baar gesteld voor deze activiteit. Tal 
van ondernemers, verenigingen en 
hobbyisten zullen zondag hun pro-
ducten tonen en verkopen. Daarnaast 
is er een grote sortering zeer mooie 
tweedehands kleding voor kinderen 
en volwassenen, speelgoed, boeken 
en klein antiek.

De rommelmarkt is in het beheer van 
de Oranjecommissie, daarnaast zul-
len nog zo’n veertig standhouders 
aanwezig zijn. Er is een grote vari-
atie onder de standhouders. Zo zijn 
er verschillende verenigingen en 
goede doelen, verschillende stands 
in groenvoorziening en bloemsier-
kunst, stands voor het onderhoud van 
gebouwen en stands voor inrichting 
van gebouwen, smidswerk, loonwerk 
en oude tractoren. Kortom te veel om 
op te noemen. Ook voor de kinderen 
heeft de Oranjecommissie weer spe-
ciale activiteiten georganiseerd zoals 
een minikraan, een knutselhoek en 
een springkussen.

En op een Lente Fair Medler horen 
natuurlijk ook dieren! Naast scha-
pen, lammeren, kippen en konijnen 
die traditioneel te gast zijn zullen dit 
jaar nog een aantal exotische dieren 
te zien zijn van zorgboerderij ‘De Met-
temaat’ uit Hengelo G. Na drie edities 
van prachtig lenteweer hoopt de or-
ganisatie hetzelfde voor dit jaar. Maar 

de organisatie kan u gerust stellen. Bij 
mindere weersomstandigheden is er 
voor nagenoeg alle standhouders een 
plaats onder dak.
De Lente Fair Medler 2015 is geopend 
van 10.00 tot 16.00 uur en de toegang 

en parkeren is gratis. Kijk voor meer 
informatie op de website (zie ook ad-
vertentie).
   

 ▶ www.medlerfeest.nl

Het is er altijd gezellig toeven op de Medler Fair. 

Remmie Visschedijk, Marietje Huitink en Henny Sueters aan het opruimen.

Veel variatie op vierde editie Medler 
Lente Fair 2015 op Elweco-Medo terrein

Honderdveertig Vordenaren minutieus 
op zoek naar zwerfvuil

Ook volop 
(dieren)vertier 
voor kinderen

3

In week 15 (week na  Pasen) verschijnt 
Contact gewoon op dinsdag 7 april.

Advertenties en kopij kunt u aanleveren
tot donderdag 2 april voor 12.00 uur.

Onze andere bedrijven

Elbrink Groen Hoveniers  &  Elbrink Bloem Kwekerij
Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

Like en deel ons op Facebook en win een boeket.                      www.elbrinkgroen.nl

Voor betaalbare topkwaliteit Bloemen en Planten gaat u gezellig 
naar Vorden! (GRATIS voor de deur parkeren)

Weekactie van 25 t/m 31 maart

Grote potten voorjaar
3 voor € 5,00  4e gratis

Vanaf 9 april 2015 bent u van harte welkom in onze tweede winkel in Warnsveld!

• Boeketten
• Bruidswerk
• Rouwbloemwerk

Sinds 1885

bloemen of planten van 1,95 p.s.
  elke week 3 stuks naar keuze voor maar  € 5,00

Openingstijden: ma. t/m do. 09.00-18.00 uur
 vrijdag 09.00-18.00 uur
 zaterdag 09.00-17.00 uur



Wij zijn op zoek naar:

Gemotiveerde mensen die een wens 
hebben om een eigen bedrijf te 

beginnen in de regio

> Affiniteit heeft met de bakkerij/food branche
> Volledig zelfstandig ondernemer en 

eigenaar van een onderneming willen 
zijn, met ondersteuning van een 
gerenommeerd bedrijf.

Bij interesse: mail je gegevens naar 
info@bakkerijoudewesselink.nl 

Huis gekocht?

Verbouwing financieren?

GEVALIDEERDE WONING

TAXATIES  VANAF € 249,- excl.

NIEUW IN VERKOOP

Kerkenkamp 47, Hengelo Gld

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUDWONING TAXATIES

Taxaties voor alle financiers geldig! Het Elshof 3, Vorden

RBM WONEN doet mee aan de Open Huizen Route op zaterdag 28 maart a.s. 

Kijk voor alle deelnemende panden en overige aanbod op

WWW.RBMWONEN.NL

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van 24 t/m 30 maart 2015

Burgemeester Galleestraat 6a

7251 EB Vorden

Tel.: 0575-550850

LEKKER LOKAAL...

Malse krop sla + komkommer 

+ 400 gr. trostomaat

                samen  2.49

ZOMERGEVOEL!

Extra zoete Hollandse

aardbeien        2 bakjes   4.99
 

Clementine mandarĳ nen

VOL SMAAK! Sappig 

en zonder pit...     15 voor   2.98

Kant-en-klare 

macaroni of 

spaghettischotel           p.p.  4.98    

(bĳ  deze maaltĳ d rauwkost naar keuze voor €1,-)

NIEUW!!!

Verse maaltijden
service

GRATIS bezorgd aan huis
of af te halen in de winkel.

Bĳ  interesse bel 0575-550850.

D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87
info@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

Aanbiedingen zijn geldig van 23 t/m 28 maart

Beef & beans

MAALTIJD IDEE

Nasi/Bami
 500 gram 398

KEURSLAGERKOOPJE

Houthakker 
steaks

 4 stuks 650

VLEESWARENKOOPJE

pekelvlees + gekookte lever
(broodje halfom)

2x 100 gram 269

SPECIAL

Beef & beans
100 gram 225

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Lamsrack

  100 gram 349

Lekkere verse boontjes in een 
pakketje van mals rundvlees en 
hartige Italiaanse ham. 
Kort rondom bakken 
in de koekenpan 
en smuller 
maar!



Zutphen - Vrijdag 20 maart heeft de 
voorzitter van Rotary Vorden-Zut-
phen, Peter van Zanten een cheque 
van € 2500,- overhandigd aan de di-
recteur van de Muzehof, Lisette La-
gerweij. 

Als grootste internationale service-
club ter wereld zet de Rotary zich in 
om relevante maatschappelijke pro-
blemen aan te pakken op zowel inter-
nationaal als lokaal niveau. Eén van 
de lokale projecten is de Talentenklas 
van de Muzehof. Peter van Zanten: 
“De Rotary Vorden-Zutphen vindt het 
belangrijk om de muzikale talentont-
wikkeling in Zutphen en omgeving in 
stand houden en te stimuleren. De 
Rotary heeft de intentie om ook vol-
gend jaar de Talentenklas te onder-
steunen.”Peter van Zanten, Lisette Lagerweij (directeur Muzehof) en Julia Loen (Rotary). 

Rotary Vorden-Zutphen vindt het belangrijk muzikale talentontwikkeling te stimuleren

Talentenklas Muzehof ontvangt € 2500,-

Vorden - Op 20 maart 2015 werd 
door Willem Kramer van de Lions-
club Bronckhorst de zuil voor de in-
zameling van Oud en Vreemd Geld 
overhandigd aan de eigenaar van de 
Bruna in Vorden, mevrouw Carmen 
Rondeel.

De Bruna in Vorden is de vijfde winkel 
binnen de gemeente Bronckhorst die 
de gelegenheid biedt om het overtolli-
ge Oud en Vreemd geld te deponeren. 
U kunt er uw overgehouden vakantie-
geld in gooien en oud geld wat u nog 
vindt. Een succesvolle actie, waaraan 
Lions Bronckhorst nog lange tijd haar 
medewerking blijft verlenen. Met de 
oud- en vreemd geldinzameling van 
Lions Nederland werd sinds de start 

in 2005 ruim € 335.000 opgebracht 
voor staaroperaties in de derde we-
reld. Voor € 15 kan een staaroperatie 
gedaan worden, waarmee door deze 
actie al 22.333 slechtzienden geope-
reerd worden en het zicht weer terug-
krijgen. De operaties worden hoofd-
zakelijk in Afrika, India en Nepal ver-
richt, meestal in samenwerking met 
plaatselijke Lionsclubs.

Organisaties
De actie wordt uitgevoerd door Fight 

for Sight, een samenwerkingsverband 
van de Wilde Ganzen, de stichting 
Lions Werkgroep Blinden en Lions 
Clubs International Foundation USA. 
In 2014 werd via de verzamelzuilen € 
45.000 aan oud- en vreemd geld in-
gezameld en omdat de jaarlijkse op-
brengst niet afneemt, wordt de actie 
de komende jaren voortgezet.

Uitvoering actie
Leden van de plaatselijke werkgroe-
pen legen de zuilen en sorteren het 
geld. Het wordt als volgt in euro’s 
omgezet: A. Lions nemen geld mee 

op hun reizen en betalen de tegen-
waarde in euro’s. B. KLM purser Jean 
Paul Breur neemt zakken met 10 á 20 
kg munten mee naar verre landen. C. 
Het oude zilver- en nikkelgeld wordt 
er uit gehaald en verkocht tegen kilo 
prijs. D. Wat niet inwisselbaar is vol-
gens A en B wordt aan verzamelaars 
verkocht of naar een oud geld veiling 
gebracht.

Meer informatie omtrent deze actie 
is te verkrijgen bij Anton van Ingen, 
tel. 0314 641076 en bij Anne Pera, tel. 
0314 625203.

Willem Kramer en Carmen Rondeel

Inzamelingszuil ‘Oud en Vreemd Geld’ bij 
Bruna ten behoeve van staaroperaties

Vorden - Groot feest op zondag 22 
maart, de 100ste verjaardag van 
Mevrouw Borgonjen. Om dit heu-
gelijke feit te vieren bezocht ze op 
vrijdag 20 maart haar vaste kapper 
om het haar weer netjes te maken. 
Niet alleen haar leeftijd is een mijl-
paal, ook het bezoek aan haar vaste 
kapper. Al 70 jaar bezoekt mevrouw 
Borgonjen de kapsalon die ooit in 
een huiskamer begonnen is, name-
lijk Da Vinci for Hair in Vorden. 

In de loop van de jaren veranderde 
deze kapsalon van naam van Kapsa-
lon Heersink in Jim Heersink Haar-
mode naar de huidige naam Da Vinci 
for Hair.
Ondertussen lopen meneer en me-
vrouw Heersink er niet meer rond, 
maar wordt de zaak gerund door de 
drie dochters.
Al circa 30 jaar is Gracia de vaste kap-
ster van mevrouw Borgonjen. Me-
vrouw Borgonjen wordt nu gehaald 
en gebracht naar de salon waardoor 
het bezoek ook echt een uitje is ge-

worden. Haar vaste Kapster Gracia 
zorgt er dan ook graag voor dat me-
vrouw Borgonjen heerlijk in de watten 
wordt gelegd. Da Vinci for Hair felici-

teert mevrouw Borgonjen nogmaals 
met haar verjaardag en hopelijk mo-
gen zij haar nog lang verwelkomen in 
de salon.

Mevrouw Borgonjen en haar vaste kapster Gracia

100-jarige mevrouw Borgonjen komt al 70 
jaar bij dezelfde kapsalon

Voor 15 euro kan 
al een operatie 
betaald worden

Voordelige bloemen

12 STUKS

1.49
  300 G

1.89
  100 G

1.39
  0.5 L

1.09
  100 G

1.79
  700 G

2.29
  550 G

2.191.89

XXL

2.49
  WEEKEND

4 STUKS

MET PAASFUNNIES

6 STUKS

INCL. JUS

0.89
  WEEKEND

0.99
  WEEKEND

0.79
  WEEKEND

2.79
  WEEKEND

1.39
  WEEKEND

4 STUKSPER STUK

400 G 1 KG

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.**Geldig t/m 29 maart. 

*Geldig van 27 t/m 29 maart.

Spitskool*

Granny Smith 
appelen*

Kaas- 
uienbollen*

504 g

Peper 
spekburgers*

Grote bos van 
40 stelen.

Narcissen Tulpen**

XXL HagelslagGesneden 
rosbief

Mini roma 
trostomaatjes 
San Mazzo*

Grootmoeders 
gehaktballen*

600 g

Mini-brunch-
broodjes

Vers geperst sap Suikerbrood

Mini beschuit

Lengte 
35 cm, 
max. 10 
stelen. 

ALLES VOOR 

PASEN

Brunchen met Pasen
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Bouma

     Zutphen, Rudolf Steinerlaan 47 (winkelcentrum Leesten)                                         

Iedere zondag open van 12.00 tot 18.00 uur   

 Gratis parkeren! P

Zoekt u het beste hypotheekadvies?
Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u een lagere hypotheekrente 
dan bij uw eigen bank?

Maak dan een afspraak 
of kijk op onze site.

10 jaar vaste rente 
vanaf 2,58%.

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 00 38 • 06-16 673 986
info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

Hypotheekadvies
bronckhorst

www.bekoebouw.nl

Keijenborg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

KOOPZONDAG

OPEN VAN 10.00

TOT 16.00 UUR

29 maart

Nobelstraat 11, 7131 PZ Lichtenvoorde. Tel. 0544 378 680

www.wesselskeukens.nl

Door de week geen tijd om de

toonzaal voor keukens en vloeren

te bezoeken?

Kom dan op

zondag 29 maart
naar Wessels Keukens & Vloeren.

Bekijk de prachtige toonzaal,

de showroomkeukens en de acties

op de PVC vloeren.

WESSELS
KEUKENS & VLOEREN

N
W

ONE-STOP-SHOPPING
KEUKENS, VLOEREN & SANITAIR

AIR

NIEUWE TOONZAAL
Meer dan 1000m² 

AMBACHTSWEG 2A * 7251 KW VORDEN
0575 - 552794 * 06-51098865

WWW.HET-KLAVIER.NL

NIEUW

ELKE VACUSTEP NU MET 

INFRAROOD LAMPEN

VACUSTEP
De vetverbrander voor 
Billen, Buik en Benen... 
Dus deze zomer met 1 of 2 

maatjes minder. 

U zult vanaf het eerste moment 
verbaasd staan 
van deze unieke 
trainingsmethode. 
Uw huid voelt 
gladder aan. 
Tevens ter 
behandeling 
van hardnekkige 
cellulitus.

Ook zeer geschikt voor mensen 
met reumatische klachten.

Voor een 
optimaal resultaat!

Speciale VacuStep
AANBIEDING:
Kuur van 20 keer

nu € 149,-

nijverheidsweg 4 • 7021 BX Zelhem
(industrieterrein van Zelhem) 

T: 0314-625763 • M: 06-51981150
www.allinshape.nl



Dash troeft Wevo’70 af in 
spannende vijfsetter
Vorden - Zaterdag 21 maart stond 
de wedstrijd tussen Wevo ‘70 dames 
1 en Dash dames 1 op het program-
ma. In de eerste seizoenshelft wist 
Wevo’70 de ongeslagen thuisstatus 
van Dash te doorbreken. Met een 
1-3 overwinning gingen de meiden 
destijds terug te naar Weerselo.

Dash had dus iets goed te maken en 
begon sterk aan de eerste set. Door 
een goede servicedruk aan Vordense 
kant werd het de tegenstander moei-
lijk gemaakt. Tevens werd de pass 
goed verzorgd en kon er aanvallend 
veel gevarieerd worden. Toch wisten 
de meiden uit Weerselo de Vordena-
ren bij te blijven. Tot 22-22 ging het 
gelijk op, maar het waren de Rood 
Zwarten die het af konden maken. 
Met 22-25 werd de eerste set door 
Dash gewonnen.

In de tweede set waren de rollen 
omgedraaid. Dit keer was het Wevo 
die het voortouw nam. Aan de kant 
van Dash werden veel servicefouten 
gemaakt, waardoor de achterstand 
verder opliep. Trainer/coach Henk 
Wahl probeerde met time-outs en wat 
wissels de meiden weer op scherp te 
zetten, maar het lukte niet. De ach-
terstand waar ze tegenaan keken kon 
niet meer worden ingehaald. Met 25-
20 ging de set naar Wevo.

In de derde set kwam Dash weer goed 
uit de startblokken. De servicedruk 
was weer terug en blokkerend wisten 
ze meer te pakken. Maike van Mourik 
zorgde voor de nodige harde klappen 
aan het net waardoor de Vordenaren 
verder uitliepen. Aan de kant van 
Wevo liep het niet zoals ze hadden ge-
hoopt. Ook maakte de scheidsrechter 
een aantal discutabele beslissingen 
waardoor de emoties wat verder op-
liepen. Dit resulteerde uiteindelijk in 
een gele kaart voor de coach van We-
vo, waarvan niemand overigens goed 

wist waarvoor hij hem kreeg. Met 16-
25 wonnen de Zwart Roden deze set 
overtuigend.

Dash had nog één set nodig om de 
winst mee naar huis te nemen. De 
vierde set werd er alleen niet goed 
gestart. Ondanks wat mooi bekeken 
prikballen kon Dash geen vuist ma-
ken. Al snel keken de Vordenaren te-
gen een 10-3 achterstand aan. Dit keer 
was het de Vordense kant waarbij het 
spel niet lekker liep. Ook in deze set 
vond de scheidsrechter het nodig om 
een gele kaart uit te delen. Dit keer 
was het Lian Leunk die om onbeken-
de rede de gele kaart ontving. De set 
ging verloren met 25-16.

Wederom hadden de meiden van 
Dash het nodig om een vijfde set te 
spelen. De beslissende set begon 
dramatisch. Een sterke service van 
Weerselose kant zorgde voor een 6-1 
achterstand. Na de nodige time-out, 
waarbij Henk Wahl de druk van zijn 
team af wist te halen, werd er weer 
beter gespeeld. Anouk Nijbroek zorg-
de ervoor dat de rollen werden om-
gedraaid met haar service en wist de 
stand weer gelijk te trekken. Met een 
7-8 voorsprong wisselden de teams 
van kant. Het bleef gelijk op gaan in 
de beslissende set. Met stalen zenu-
wen werd er gevochten voor het laat-
ste wedstrijdpunt. Met 12-15 lukte het 
Dash om de setwinst te behalen.
Dankzij de 2-3 overwinning van de 
Vordenaren mogen zij 3 punten bij-
schrijven op hun totaal.

Het einde van het seizoen nadert en 
de spanning loopt op. De directe con-
currentie pakte één punt meer op de-
ze speeldag. Nu moet Dash de tweede 
plek delen met Forza Hoogland. Met 
nog een zwaar programma voor de 
boeg zal Dash tot het uiterste moeten 
gaan om de tweede plek vast te hou-
den.

   

Sportieve dag VRTC
Vorden - Zondag 22 maart hebben 
ruim 500 deelnemers onder zonnige 
omstandigheden de jaarlijkse Lente 
toertocht van VRTC (Vordense Rij-
wiel- en ToerClub) de Achtkastelen-
rijders gefietst.

De deelnemers waren zeer te spreken 
over de beide routes van respectieve-
lijk 80 km en 110 km. Halverwege de 
routes was een eigen verzorgingspost 
bij Groenendaal ingericht, waar de 
fietsers in het zonnetje bij de inge-
richte tenten, konden genieten van 
een kop koffie of thee met krentenbol 

of mueslireep. Met name de 110 km 
was voor de meeste deelnemers zo 
vroeg in het seizoen een echte uitda-
ging met enkele venijnige klimmetjes.

Veel deelnemers gebruikten deze 
tocht dan ook als voorbereiding voor 
de Amstel Gold toertocht die op zater-
dag 18 april wordt verreden. Om 15.30 
uur kwam het laatste groepje wielren-
ners moe maar voldaan, vlak voor 
de bezemwagen uit, terug in Vorden. 
Al met al een geslaagde dag voor de 
VRTC Vorden.   
 

Vorden - Waterpolovereniging Vor-
den ‘64 bestaat al jaren niet meer. 
Maar oude tijden gaan herleven, als 
het aan Peter Besselink ligt. Voor 
oud-leden van Vorden ‘64 bestaat er 
de mogelijkheid om deze zomer één 
keer in de week ‘s avonds een par-
tijtje waterpolo te spelen in zwem-
bad In de Dennen. “Gewoon voor de 
leuk!”

Peter Besselink keepte vroeger bij 
Vorden ‘64 en heeft al jaren het plan 
om gedurende het buitenseizoen 
in zwembad In de Dennen wekelijk 
met oud-spelers bij elkaar te komen. 
“Badmeester Timme Koster was gelijk 
enthousiast toen ik het voorstelde.” 
De bedoeling is om op maandag- of 
woensdagavond wekelijks een uurtje 
met elkaar een wedstrijdje te spelen. 
“Hoe groter de groep hoe beter. Ieder-
een hoeft ook niet per se elke week te 

komen. Als er maar voldoende spelers 
zijn om twee teams te vormen.”
Na opgave zal gekeken worden wat de 
meest geschikte avond is.

Oud-leden kunnen zich opgeven via 
mijn Facebookpagina, info@pbpro-
dukties.nl of 06 51209778.

Oproep aan oud-leden Vorden ‘64:

Wekelijks mogelijkheid tot waterpoloën

Wichmond - Vrijdag 20 maart was 
het dan zo ver. Na twee spannende 
avonden waarin de voorrondes wer-
den gespeeld door 14 teams, moch-
ten 8 stratenteams door naar de fi-
naleavond. Tijdens deze avond werd 
er gestreden voor de felbegeerde 
winnaarstrofee. Zo langzamerhand 
is het jaarlijks terugkerend toernooi 
een begrip in Wichmond en omstre-
ken. Dit jaar werd het voor de 29ste 
keer georganiseerd.

Tijdens de finaleavond werd er ge-
speeld in 2 poules van 4 teams. Na 
een aantal zeer spannende en spor-
tief gespeelde wedstrijden, waren het 
de teams De Wogt 2 en de Lankhor-
sterstraat die uiteindelijk tegenover 

elkaar in de finale stonden. De fina-
lewedstrijd 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 
de Lankhorsterstraat trok op het laatst 
de 3e beslissende set naar zich toe.

De Hackforterweg en Delden streden 
om de 3e en 4e plek. De eerste set 
ging vrijwel gelijk op, maar werd uit-
eindelijk gewonnen door de Hackfor-
terweg. De tweede set werd ook door 
de Hackforterweg gewonnen en zo 
behaalde zij de 3e plaats.
In de kantine werden de winnaars ge-
huldigd en kregen ze de wisselbeker 
uitgereikt. De winnaars konden zich 

bovendien tegoed doen aan een heer-
lijke taart, aangeboden door Bakker 
Besselink. De nummers 2 en 3 ontvin-
gen een tegoedbon voor een heerlijke 
teamschaal met borrelgarnituur.
De organisatie kijkt terug op een ge-
slaagd toernooi en kijkt vooruit naar 
2016. Inmiddels het 30e stratenvolley-
baltoernooi, waarin zij hoopt op veel 
deelname.

Finale stratenvolleybal

Lankhorsterstraat wint Stratenvolleybal-
toernooi Vierakker-Wichmond

Vorden - Ilse Lindenschot uit Vor-
den komt met haar pony MacRider 
Cicero uit voor de Landelijke Rijver-
eniging De IJsselruiters uit Brum-
men en mocht als eerste afgevaar-
digde van de Kring Berkel-IJssel 
naar de Gelderse kampioenschap-
pen dressuur in Hierden. Ilse reed 
met MacRider Cicero in de klasse 
M1 categorie DE een nette proef 
waar ze uiteindelijk tweede werd 
en zich dus reservekampioen van 
Gelderland mag noemen. Tevens 
leverde dat een startbewijs voor de 
nationale kampioenschappen op.

Zaterdag 14 maart was het zover, Ilse 
en MacRider Cicero moesten als eer-
ste van de twintig combinaties starten 
in de Klasse M1 categorie DE. Ilse en 
haar pony reden een voortreffelijke 
proef wat beoordeeld werd met een 
score van 66 procent. Uiteindelijk 
moest ze twee combinaties van 66.89 
en 66.23 procent voor laten gaan. Me-
de door de sponsors MacRider die het 
mooie zadel leverde en de kleding van 
SW-Jackets, werden Ilse en Macrider 
Cicero uiteindelijk derde en mochten 
ze de bronzen plak in ontvangst ne-

men. Ilse Lindenschot rijdt sinds juli 
2014 op MacRider Cicero en heeft in 
korte tijd meerdere successen behaald 
waaronder Nederlands kampioen met 
het viertal van De IJsselruiters in de 

klasse L en BeNeLux kampioen van de 
MacRider Cup 2014/2015. Nu trainen 
ze voor het outdoor kampioenschap 
klasse M2.

Ilse Lindenschot met haar pony MacRider Cicero.

Ilse Lindenschot uit Vorden blinkt met 
MacRider Cicero uit op NK

Spannende 
en sportieve 
wedstrijden

(Advertorial)

6 Daagse excursiereis per bus 
naar Rügen
VX Mobiel Hilde Hissink organi-
seert samen met De Jong Intra Va-
kanties voor het derde jaar op rij 
een busreis. Dit keer een 6 daagse 
excursiereis per bus naar Rügen, 
eiland aan de Oostzeekust.

Het vertrek is op 14 september 2015 
met als opstapplaats Wichmond. 

Wilt u ook mee met deze reis? 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Hilde 0575-560886 of 
stuur een email naar h.hissink@vx.nl

U bent ook van harte welkom op de 
VX stand bij Ladies First (mannen 
ook welkom) op 29 maart a.s.

Verzorgingspost Groenendaal.

7SPORT



Leerlingen groep 8 planten bomen in
kader van de Nationale Boomfeestdag

Vorden - Deze woensdag vond alweer de 59ste editie van de Boomfeestdag 
plaats, ditmaal met het thema ´Bomen & Water’. De kinderen van groep 8 
hebben in het kader van de boomfeestdag geholpen met het planten van 
nieuwe bomen.

Dit jaar ruim 200 kinderen deel uit de 
groepen 8 van in totaal 9 basisscholen 
uit de gemeente Bronckhorst: St. Mar-
tinus uit Baak, De Leer en Bekveld uit 
Hengelo, De Woordhof uit Hummelo, 

St. Joannesschool uit Steenderen, De 
Rank uit Toldijk, de Dorpsschool en 
Het Hoge uit Vorden en de Jan Lig-
thartschool uit Zelhem. De organi-
satie lag in handen van het comité 

Boomfeestdag Bronckhorst. De loca-
ties waar boompjes werden geplant, 
waren: Zomervreugdweg 3 in Vorden, 
Velswijkweg 1a in Zelhem, Lamstraat 
1 in Toldijk, het voetbalterrein in 
Steenderen en de schoolpleinen van 
De Rank in Toldijk en De Woordhof in 
Hummelo.

   

Zondag 29 maart Ladies First Kulturhus in Vorden

Heerlijk dagje uit voor het hele gezin
Vorden - Zondag 29 maart komt u 
ogen en oren tekort in Kulturhus het 
Dorpscentrum. U kunt dan shop-
pen, beleven en genieten van de 
nieuwste en mooiste mode en tevens 
van schitterende optredens.

Op de eerste Ladies First in Vorden 
wordt u tijdens de opening om 13.00 
uur al verrast met de mooiste hoeden 
en vervolgens zijn er 2 prachtige mo-
deshows om 14.00 en om 16.30 uur, 
spetterende optredens van de dames-

groep Femmes en meer dan 40 stands. 
Er zijn stands op het gebied van mo-
de, sieraden, tuininrichting, brocante, 
schilderijen, reizen, lingerie, sportkle-
ding en nog veel meer. Ook kunt u zich 
laten masseren of genieten van een 
heerlijke high tea workshop of wijn-
proeverij. En natuurlijk kunt u van een 
lekker broodje en drankje genieten.

Voor de mannen en de vrouwen is er 
een heuse gratis bierproeverij in de 
Soos, het voormalige Stampertje. En 

voor de kinderen tot 12 jaar worden 
in de hobbyruimte van het Kulturhus 
leuke en spannende films gedraaid. 
Kortom: Er is heel veel vertier voor het 
hele gezin! Komt u ook ? U kunt ge-
nieten van een heerlijke ontspannen 
middag. Ladies First in Vorden start 
om 12.30 uur en eindigt om 18.30 uur. 
De toegang is helemaal gratis.
   

Voor het volledige programma:
Zie facebook Ladies First in Vorden

   

Handwerktentoonstelling in Vorden
Vorden - De commissie handwer-
ken en textiele werkvormen van de 
Vrouwen van Nu Gelderland organi-
seert een handwerktentoonstelling 
op 19 en 20 maart in het Kulturhus, 
Raadhuisstraat 6 te Vorden.

Donderdag 19 maart van 10.00 - 17.00 
uur en vrijdag 20 maart van 10.00 - 
16.00 uur. Standhouders zijn: Het Bor-

duurparadijs (voorheen In-Xtenzo) 
- Velp, Afkes merklap - Heerde, Am-
bachtelijke Patchworkwinkel Marin 
uit Westendorp en Tuinclub van de 
Vrouwen van Nu afdeling Vorden.
Ook Jo Wiggers uit Winterswijk met 
Handwerken van Toen komt, er is een 
handwerkcafé, diverse workshops van 
borduren op gerstekorrelstof, werken 
met vilt, aanbod van tweedehands 

artikelen en een verloting met prach-
tige prijzen! Toegangsprijs: leden (met 
pas): € 3.50 en niet-leden: € 5.00. Part-
ners, en kinderen tot en met 12 jaar, 
gratis. Telefonische informatie: secre-
tariaat 0575-561418 of voorz. Hilda 
Bonte 06-15237661.

Meer info: www.vrouwenvannu.nl/
gelderland

   

Cursus iPad Vorden
Vorden - De populariteit van de iPad 
is niet verwonderlijk. Het is een een-
voudig te bedienen apparaat, waar-
mee u ontzettend veel kunt doen. 
Surfen op het internet, e-mailen, 
agenda bijhouden, foto’s en films 
maken en boeken lezen. Dit kan met 
zogenaamde Apps.

U kunt (gratis en betaalde) apps toe-
voegen via de Appstore. U kunt ver-

binding maken met het Internet via 
een draadloos netwerk WIFI. De iPad-
cursus omvat 5 lessen met het boek 
‘Starten met de iPad’. Ook bij voldoen-
de deelname start er een cursus voor 
gevorderden in Vorden. De maximale 
groepsgrootte is vijf personen. Dus 
veel persoonlijke aandacht. Momen-
teel worden in Vorden en in Hengelo 
cursussen gegeven onder de vlag van 
Stichting Welzijn en Senior Web. Bij 

voldoende aanmeldingen starten we 
op maandagmiddag 6 april in Hen-
gelo en donderdagochtend 9 april 
in Vorden. Sluitingsdatum voor deze 
cursus is 30 maart 2015.

Inlichtingen: Henk Roes, tel. 06 2124 
1984 of Willy Gotink, tel. 0575-553405 
(dinsdag of woensdag 9.00 - 11.00 uur) 
of e-mail: w.gotink@welzijnvorden.nl.

   

Krentenwegge actie voor Jong Gelre
Vorden/Warnsveld - Aspiranten-
commissie Jong Gelre Vorden-
Warnsveld organiseert op zaterdag 
28 maart met medewerking van 
Bakkerij Besselink (Wichmond) een 
krentenwegge actie.

Ze gaan in de omstreken van 
Wichmond, Vorden en Warnsveld 
langs de deuren om krentenwegge te 
verkopen om geld in te zamelen, zo-

dat de aspirantencommissie leuke ac-
tiviteiten kan blijven organiseren.
Ben jij tussen de ±10 en 16 jaar oud? 
Geef je dan snel op, want je hulp is 
nodig! Dit kan door een mailtje te stu-
ren naar aspiranten_jonggelre@hot-
mail.com graag onder vermelding van 
naam, telefoonnummer en leeftijd.
Je wordt verwacht om 9.00 uur aan de 
Dorpsstraat 25 (Café d’n Olde Kriet) 
in Wichmond. Er is ook een mogelijk-

heid om in Vorden op te stappen aan 
de Raadhuisstraat 6 (Kulturhus Vor-
den). Mocht je dit willen, vermeld dit 
dan in je aanmelding. Als je het leuk 
vindt mag je ook vrienden/vriendin-
nen meenemen. Geef deze dan ook 
op. Men verwacht rond 13.00 uur 
klaar te zijn. Heb jij zelf een skelter of 
bolderkar waarmee je de krentenweg-
ge makkelijker kan verkopen?

   

Poetisch Concert
Vorden - Zondagmiddag 29 maart 
om 14.30 uur organiseert Galerie De 
Burgerij (Zutphenseweg 11) een po-
etisch concert. 

Beeldend kunstenaar, dichter en filo-
soof Ingeborg ten Hoopen draagt een 

selectie van haar gedichten voor, de 
bekende Nederlandse violist Adriaan 
Stoet omlijst haar poëzie met virtuoze 
improvisaties. Vanzelfsprekend is er 
volop gelegenheid de expositie ‘Fin-
ding comfort amidst chaos’ van Ten 
Hoopen te bekijken.

Toegang € 4,00 incl. consumpties. Info 
en reserveren (gewenst): Tel. 06 51 11 
23 90.
   

 ▶ www.deburgerij-vorden.nl.  

DASH volleybal houdt 
ballenkrasactie
Vorden - In de week van 23 maart 
start volleybalvereniging DASH 
haar jaarlijkse ballenkrasactie. Een 
actie die niet alleen voor de vereni-
ging interessant is maar ook voor de 
deelnemers. 

Alle leden van de vereniging komen 
die week bij u aan en hopen dat u 1 
of meerdere ballen weg krast. Het be-

drag dat u krast, ligt tussen de 1 en 
2,50 euro. In ruil voor 1 x krassen krijgt 
u een vel met aantrekkelijke kortings-
bonnen met kortingen van maar liefst 
16 Vordense ondernemers. Kortom 
men krijgt 16 aantrekkelijke aanbie-
dingen waardoor de investering van 
een balletje krassen royaal terug ver-
diend wordt. Een actie die voor ieder-
een aantrekkelijk is. 

   

‘Het bezoek’: film in 
Wichmond
Wichmond - Op maandagavond 30 
maart wordt in gebouw Withmundi 
(Dorpstraat 16 in Wichmond) de 
korte film ‘Het Bezoek’ vertoond. 
De film is gebaseerd op de bestseller 
van Adrian Plass. Een film met een 
bijzondere Jezus. 

Nou ja, Hij heet hier “Grondlegger”. 
Hij is maar moeilijk te vatten. Loopt 

zomaar weg uit de kerk en gaat de 
kroeg in. Hij kan best op je zenuwen 
werken. Het laat je in ieder geval het 
beeld van Jezus weer eens doorden-
ken. Na de film is er gelegenheid om 
onder leiding van Ds. Tim Wiersum 
na te praten. U bent van harte welkom 
in het Withmundi, vanaf 19.45uur 
staat de koffie klaar. De film begint om 
20.00 uur. 

   

Bridge uitslag Toldijk
Toldijk - Uitslag vijfde en laatste 
competitieavond van vijfde ronde.

In de A-lijn: 1. Will Snelder & Bert Bot-
schuyver 65,28%; 2. Inge & Reint Pel-
lenberg 63,19%; 3. Emmy Stegeman & 
Joop ten Holder 59,38%.
B-lijn: 1. Dick Brinkman & Hans Dek-
ker 57,92%; 2. Diny Hoftijzer & Leni 
Meyerink 54,17%; 3. Truus & Kees 
Mortier 53,33%.
C-lijn: 1. Wil ten Holder & Leni La-
mers 63,02%; 2. Greet Jansen & Theo 
Geurts 58,85%; 3. Gerda Tankink & 
Corinne van der Kroon 52,08%.
Zij die van de B- naar de A-lijn promo-

veren: Hennie van Druten & Gonnie 
Hulleman, Diny Hoftijzer & Leni Mey-
erink en Joke Damveld & Hans Oldho-
ven. Van de C- naar de B-lijn: Gerda 
Tankink & Corinne van der Kroon, Els 
Westerhof & Hermien Veenhuis en 
Mini Peters & Paulien Gasseling.

Donderdag 26 maart wordt er gestart 
met de zesde en laatste ronde van dit 
competitieseizoen. Afmelden kan op 
verschillende manieren: via een mail 
naar bcbronkhorst@hotmail.nl of een 
sms naar 06-25198329 (inspreken lukt 
niet), of op de wedstrijddag bellen 
naar genoemd mobiel nummer.

   

9e ClédingkanTine opent 
haar deuren
Hengelo - Bijna is het weer zover: 
de ClédingkanTine. Misschien de 
leukste Kledingbeurs van de Achter-
hoek.

Clé, Tine en een groot team vrijwil-
ligsters maken zich op voor alweer 
de 9de kledingbeurs. Wat is het grote 
verschil met andere kledingbeurzen? 
Bij de ClédingkanTine hangt of ligt 
alles zeer overzichtelijk en heeft u de 
ruimte; geen getrek, geduw en lange 
rijen. Ook is er voldoende pasruimte. 
De kleding is goed gescreend voor-
dat het op de beurs komt. Dus geen 
muf ruikende ouderwetse of versleten 
kleding maar leuke, vlotte mode voor 
jong en oud. Men is vooral trots op het 
groeiende aantal jonge meiden dat de 
weg naar de ClédingkanTine weet te 
vinden.

De Tiener en Damesbeurs krijgt een 
toegevoegde waarde door korte mo-
deshows verspreid over de gehele 
avond. De gedragen kleding komt di-
rect op een rekje voor verkoop. Van al-
les is maar 1 stuks. Hoe exclusief wilt 
u het hebben?

De ClédingkanTine verheugt zich op 
uw komst en staat garant voor veel 
koopjes en vooral veel gezelligheid.
De ClédingkanTine is op donderdag-
avond 26 maart 18.00 tot 21.00 uur. 
De beurs word wederom gegeven in 
Partycentrum Langeler Spalstraat 5 in 
Hengelo Gld.
   

 ▶ info@cledingkantine.nl of kijk op 
de Facebookpagina 

(Advertorial)

PC Basic, de eenvoudige computer
Bezoek de demonstratie tijdens “Lentekriebels”
Nieuw in het assortiment van RTV 
Rutjes is de PC Basic, de eenvou-
dige computer. zeer geschikt voor 
ouderen en iedereen met weinig of 
geen computer ervaring. Met tele-
fonische hulp op afstand inclusief 
meekijk-functie. Alle programma’s 
zijn al gebruiksklaar voor u, in het 
Nederlands, geïnstalleerd incl. in-
ternet beveiliging, u kunt dus di-
rect aan de slag. 

Functies
De PC Basic kan alles wat een gewo-
ne computer ook kan. Onder 14 gro-
te knoppen hebben wij alles voor u 
geïnstalleerd. Uiteraard alles in  het 
Nederlands. Ook krijgt u een uitge-
breide en geheel Nederlandse hand-
leiding met duidelijke voorbeelden.  

Kortingsactie
Tijdens de demonstratie ontvangt u 
bij aanschaf van een nieuwe PC Ba-
sic computer, laptop of touchscreen 
€ 50,00 korting. 

Wij nodigen u van harte uit op de 
stand van RTV Rutjes tijdens de open 
bedrijvendag met het thema “Lente-
kriebels”. 

Deze open bedrijvendag vindt plaats in 
en om Sporthal het Hooge Wessel aan 
de Prins Bernhardlaan 3 te Steenderen. 

PC Basic zal hier aanwezig zijn van 
11.00 tot 16.00 uur. Samen met vele 
andere ondernemers uit de regio bie-
den wij u een dag vol demonstraties, 
proeverijen, sfeer en vakmanschap. 
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Vorden 4 ontvangt tassen en sweaters van
Suncenter Leuvenheim
Vorden - Afgelopen zondag heeft 
Vorden 4 van haar sponsor Suncen-
ter Leuvenheim prachtige sweaters 
en voetbaltassen gekregen.

Onderweg naar de wedstrijd tegen 
Ellecom werd er een foto gemaakt bij 
het bedrijf in Leuvenheim en kregen 
beide eigenaren een bos bloemen als 
bedankje voor deze geste. Het werd 

door het 4de goed in ontvangst geno-
men en als klap op de vuurpijl werd er 
ook nog eens gewonnen bij koploper 
EDS 2.

   

Vorden 1 neemt revanche op AZC
Vorden - Met een 3-2 overwinning 
op AZC heeft Vorden 1 in een prach-
tig voetbalgevecht revanche geno-
men op de Zutphense ploeg. Op de 
9de speeldag verloor een half jaar 
geleden het 1e elftal voor de eerste 
keer dit seizoen met 2-1, maar nu 
werd er na een 0-2 achterstand met 
3-2 gewonnen van de nummer drie 
van de competitie.

De gele rookpluimen van de door de 
sfeercommissie ‘Vorden-Fanatics’ af-
gestoken rookpotten dwarrelden nog 
lichtelijk over het Sportpark ‘t Grote 
Veld alvorens geheel in het niets te 
verdwijnen boven de dennen en de 
rode glijbaan van het nabij gelegen 
zwembad, toen Vorden 1 al tegen een 
0-1 achterstand aan keek. Een vrije 
trap vanaf ongeveer 20 meter werd 
aan de linkerkant van het 16-meter-
gebied laag ingebracht door AZC. 
Doelman Robin Verstege stond aan 
de grond genageld en moest lijdzaam 
toezien hoe de bal al stuiterend in de 
verre hoek verdween. Maar de schrik 
van de ruim 500 toeschouwers zou 
nog groter worden, want nog geen 5 
minuten later stond het zelfs 0-2 toen 
een vrije trap van de rechterkant goed 
en strak werd ingebracht en vanaf 12 
meter ongehinderd werd binnen ge-
kopt.

Wat volgde was een waar voetbalge-
vecht waarbij AZC haar geliefde spel 
kon spelen door met enorme duel-

kracht, veel fysiek en van bijbehoren-
de blessures faken tot de bal steeds 
wegschieten, kon hanteren en Vorden 
dus met dit gevecht mee moest om te 
zorgen dat de wedstrijd weer in han-
den kwam. Binnen 10 minuten stond 
het alweer gelijk en ook dat had nie-
mand verwacht!
Eerst was het Gijs van der Veen die 
een inworp mooi op het bovenbeen 
controleerde en daarna in de draai 
prachtig raak schoot. Daarna was 
het Erik Oldenhave die een vrije trap 
vanaf links indraaide en Stefan Eggink 
met de keeper van AZC een luchtduel 
liet aangaan. De terugspringende bal 
werd door Rick Schröer, die met de 
rug naar het doel stond, fraai met een 
omhaal raak geschoten: 2-2.
De wedstrijd kon weer opnieuw be-
ginnen en wat volgde was een zeer 
sterke fase van het 1e elftal. Met een 
enorme drive, duelkracht, technisch 
vermogen om toch steeds in balbezit 
te blijven en met de absolute wil om 
te winnen werd AZC aangepakt en 
symptomatisch hiervoor was de 24ste 
minuut. De stevig gebouwde spits en 
één van de vaste waardes van AZC, 
Havenaar, zocht in de eerste 20 minu-
ten constant het duel op met Stefan 
Eggink en Stefan ging de strijd aan. 
Met een gehavend bovenbeen en zijn 
lijf vol met kneuzingen werd de angel 
uit het AZC-spel gehaald en liet hij 
zich in de 25e minuut wisselen en be-
haalde aanvoerder Stefan Eggink zijn 
persoonlijke triomf.

Een andere uitblinker aan Vordense 
zijde was aanvaller Koen Oosterhuis. 
Normaal gesproken houden ietwat 
frêle voetballers niet van hobbelige 
velden en tegenstanders die heel 
veel fysiek erin gooien, maar Koen is 
daarop een uitzondering. Met zijn uit-
houdingsvermogen, slimme lichame-
lijke duels en enorme bewegelijkheid 
en coördinatie was hij deze middag 
constant dreigend en 9 van de 10 keer 
bij een aanval van Vorden betrokken. 
Vlak voor rust leek hij zijn beloning te 
krijgen, maar een prachtige actie aan 
de linkerkant werd besloten met een 
goed schot volop in de loop, maar de 
bal rolde net voorlangs.

Na de rust bleef het voetbalgevecht 
voort duren en uiteindelijk kwam ook 
in een dergelijke wedstrijd toch weer 
Vorden 1 als winnaar uit de strijd, 
want in de 75e minuut benutte Rick 
Schröer een penalty, toegekend door 
de uitstekende scheidsrechter uit 
Hellendoorn nadat Frank Hiddink 
onreglementair uit evenwicht was 
gebracht. Vorden 1 behaalde alweer 
haar 15e overwinning en staat met 46 
punten uit 18 wedstrijden nog steeds 
soeverein aan kop in 3C.

Komende zondag 29 maart speelt 
men uit tegen WVV uit Hengevelde en 
in het paasweekend volgt op zaterdag 
4 april de inhaalwedstrijd thuis tegen 
Doetinchem en op 2e paasdag de top-
per tegen RKZVC in Zieuwent.

Sociï zet Klein Dochteren opzij
Wichmond - Na drie gelijke spelen 
op rij werd het voor Sociï wel weer 
eens tijd voor een overwinning. Het 
laag geklasseerde Klein Dochteren 
zou het slachtoffer moeten worden.

Sociï ging voortvarend van start en al 
snel had Raymon Golstein de 1-0 op 
zijn schoen, maar helaas redde zijn 
inzet het niet. Na vijf minuten was 
het dan wel raak, Gert-Jan Loman 
gaf een perfect uitgemeten steekpass 
op Kevin Esselink die vervolgens iets 
eerder de bal raakte dan de keeper 
en de verre hoek vond; 1-0. Sociï was 
heer en meester en met name Hans 
Vleemingh gaf zijn man geen schijn 
van kans. In de 20e minuut zag hij dat 
zo’n 20 meter van de goal zijn kans 
schoon om een schot te wagen, de 
lage schuiver ging keurig voorbij de 
keeper in de verre hoek; 2-0.
Sociï bleef de veel sterkere ploeg, 
Gert-Jan Loman zag een volley net 
naast gaan en schitterende aanval 
met Raymon Golstein (afgemeten 
pass) en Kevin Esselink (perfecte aan-
name) eindigde in een schot naast 
het doel. Zelfs in verdedigend opzicht 
viel er vlak voor rust een hoogtepunt 
voor Sociï te noteren. Een aanvaller 
van Klein Dochteren dacht eindelijk 
vrije doortocht te hebben naar het 
doel, maar had buiten Frank Stok-
kink gerekend. De jongeling zette een 
sliding uit het boekje in op de bal en 
voorkwam zo een doelpoging van de 

gasten. De rust werd bereikt bij een 
stand van 2-0.
In de tweede helft was het aan Sociï 
om de score verder uit te bouwen. 
Sociï hanteerde veel te vaak de lange 
bal en de momenten van balbezit 
duurden daardoor veel te kort. Uitge-
speelde kansen waren er eigenlijk niet 
meer te noteren in de dodelijk saaie 
tweede helft. Invaller Stefan Weenk 
dacht in de laatste minuut nog te sco-
ren uit een hoge voorzet van Gert-Jan 
Loman, maar zag het doelpunt afge-
keurd worden vanwege buitenspel.

Sociï blijft voor de vierde week op rij 
ongeslagen en mag drie punten bij-
schrijven. Volgende week staat de 
uitwedstrijd tegen Voorst op het pro-
gramma, aanvang 14.00 uur.

Uitslagen 21 maart
Sociï D1 - SV Basteom D3; 3-1. Ruurlo 
E3 - Sociï E1; 0-9. Be Quick Z. E3 - So-
ciï E2; 10-3. Sociï ME1 - Kilder ME1; 
uitg. Sociï F1 - Ratti F1; 2-5 en Sociï F2 
- MvR F3; 0-25. 

Uitslagen 22 maart
Sociï 1 - Klein Dochteren 1; 2-0. Ruur-
lo VR1 - Sociï VR1; 3-0. Sociï 2 - Voorst 
2; 1-2. Sociï 3 - Loenermark 6; 2-3. 
Brummen 6 - Sociï 4; 2-0 en Warns-
veldse Boys 6 - Sociï 5; 9-0.

Voor het wedstrijdprogramma, zie 
www.svsocii.nl. 

   

Verlies voor Ratti in Lievelde
Kranenburg - Op de vroege zondag-
morgen van 22 maart vertrokken de 
Ratti dames naar Lievelde om het op 
te nemen tegen het eerste team van 
Erix/KSV. Erix/KSV stond bovenaan 
in de competitie, dus de Ratti dames 
zetten alles op alles om punten bin-
nen te halen.

In de vijfde minuut onderschepte 
centrale middenvelder Kim Heuve-
link de bal en speelde de bal in op de 
rechtsvoor Tessa Bruggink. Zij speel-
de de bal naar voren, maar dit resul-
teerde in een buitenspel. In de tiende 
minuut deed linksvoor Els Berenpas 
een schot op goal. De verdediging 
van Erix/KSV zorgde voor een druk 
bezette zestien, waardoor de bal niet 
in het goal terecht kon komen. In de 
dertiende minuut zette Erix/KSV een 
aanval in. Zij mochten een corner ne-
men, maar keepster Esther Tuinman 
onderschepte de bal.
Hierna bleef Ratti druk zetten.In de 
21ste minuut kreeg linksvoor Els Be-
renpas een mooie kans om een ver-
dediger door de benen te spelen en te 
scoren: 0-1. Erix/KSV reageerde hier-
op door meteen druk te zetten.
Meerdere aanvallen werden door de 
verdediging van Ratti onderschept. 
In de 27ste minuut was de spits van 
Erix/KSV wel succesvol in het afma-
ken van een kans: 1-1. Erix/KSV was 
op dit moment de bovenliggende 
partij en wist vijf minuten later weer 
het doelgebied te bereiken: 2-1. In de 
40ste minuut schoot centraal mid-
denvelder Kim Heuvelink de bal van 
ruime afstand, die de keeper uit het 
goal wist te houden. Drie minuten la-
ter speelt Kim Heuvelink de bal naar 
rechtsmidden Esther Menkveld. Es-

ther Menkveld was de verdediging te 
snel af en scoorde de 2-2. Erix/KSV 
kon deze stand niet verkroppen en 
zette meer druk. In de 46ste minuut 
resulteerde dit in een tegendoelpunt 
voor Ratti: 3-2. Met deze stand gingen 
beide teams de rust in.

Na de rust was Erix/KSV erop gebrand 
om de voorsprong te vergroten. In de 
52ste minuut lukte dit: 4-2. De Ratti 
dames lieten zich niet gek maken en 
begonnen steeds meer op de helft 
van Erix/KSV te spelen. In de 52ste 
minuut schoot Kim Heuvelink de bal 
over. In de 54ste minuut speelde zij 
de bal op de paal. In de 63ste minuut 
schoot voorstopster Laura Verstege 
de bal net over. In de 66ste minuut 
was er een vrije trap voor Ratti, maar 
ook deze kans werd niet benut. On-
dertussen probeerde Erix/KSV ook 
weer aanvallen in te zetten. Er werd 
veel gevraagd van de verdediging van 
Ratti. In de 68ste minuut kon de snelle 
voorhoede van Erix/KSV scoren: 5-2. 
In de 72ste minuut was het wederom 
Erix/KSV die de bal in het net wist te 
krijgen: 6-2.
De Ratti Dames wisten dat de tijd 
begon te dringen om deze achter-
stand in te halen. Toch bleef Ratti 
kansen creëren. In de 76ste minuut 
wist rechtsmidden Esther Menkveld 
het doelgebied te bereiken. De keep-
ster van Erix/KSV pakte de bal. In het 
laatste kwartier van de wedstrijd wis-
ten beide teams de stand niet meer te 
veranderen en vertrokken de Ratti Da-
mes zonder punten naar huis terug.

Zondag 29 maart spelen de Ratti Da-
mes thuis tegen het tweede team van 
Vios Beltrum.

Lentefair
bij GroenRijk     Doetinchem

GroenRijk Steentjes Doetinchem   

ZATERDAG 28 EN ZONDAG 29 MAART van 11.00 tot 17.00 uur

 de toegang is gratis! 

Ja,

Een gezellig 
uitje voor het hele 

gezin. Hapjes, 
drankjes, 

kraampjes, veel 
mooie planten 

en andere 
tuinbenodigdheden.

Violen in hangpot

DE WEEK
FAVORIET VAN

NU 4,99

Vorden 4 met de nieuwe tassen en sweaters van Suncenter Leuvenheim
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                   Paaseieren zoeken op Koopzondag 29 maart

vrolijk 
pasen

3.

zondag 29 maart koopzondag

HEMA Vorden, Dorpsstraat 18 B

A.s. zondag 29-03-2015 geopend
     Van 13:00 tot 17:00  

# E-bike testfietsen aanwezig
# Ruime keuze in electrische fietsen
# Veel leuke acties deze dag

Wij staan ook bij het evenement ” Ladies first“ in het dorpscentrum.

Fietsen(E-Bike)drager alleen zondag 29 maart van  € 365,00 
             NU VOOR  € 275,00 

Actieknaller

Profile Bleumink, Dorpstraat 12 Vorden. Tel. 0575-551393.

In samenwerking met Timmerfabriek Besseling 
uit Vierakker wordt er een interessante beurs 
georganiseerd met als thema ‘Huis & Tuin’.

Diverse bedrijven showen hun producten op 
het gebied van wonen, bouwen en buitenle-
ven. Zo is Wim Bosman Installatie aanwezig 
met o.a. zonnepanelen, Het Kacheltje met 
mooie kachels en LMB Vorden met de nieuwste 
grasmaaiers. Verder zijn er nog exposanten op 
het gebied van beplanting, hovenierswerk, tim-

merwerken, zonwering, woninginrichting, teak 
meubelen en nog veel meer.
In de overdekte showroom, tuinwinkel en bui-
tentuinen kunt u allerlei tuinideeën opdoen. De 
nieuwste trends op het gebied van sierbestra-
ting, terrasoverkappingen en tuinmaterialen 
zijn weer in de showtuinen verwerkt.

Er zijn diverse speciale acties op deze dag. Voor 
de kinderen is er van alles te beleven en ook de 
inwendige mens wordt niet vergeten.

Huis & Tuin Beurs bij
Weulen Kranenbarg
Vorden - Dé inspiratiebron voor heerlijk (buiten)leven. Het voorjaar is begonnen. Weulen 
Kranenbarg in Vorden wil dit samen met u vieren tijdens de Huis & Tuin Beurs.



Raadhuisstraat 9a  •  7255 BK Hengelo (Gld)  •  Tel. (0575) 46 55 25  •  info@gerritsmakelaardij.nl  •  www.gerritsmakelaardij.nl

OPEN HUIZEN DAG
De volgende woningen zijn op 28 maart van 11.00-15.00 uur zonder afspraak te bezichtigen.

Go ed Ge zien Kijk voor alle deelnemende woningen

op www.gerritsmakelaardij.nl
of www.funda.nl

in de  Achte rhoek

Kapelweg 8, Hengelo

Ruime vrijstaande semi-bungalow 

met ruime garage

• kavel 981 m2 

• inhoud ca. 600 m3, 6 kamers

• via N315 goede verbinding naar 

Ruurlo en Zelhem 

• geschikt voor beroep of praktijk 

 aan huis

• grote kavel met bos aan de 

 achterzijde

   € 289.000,= k.k.

Ruurloseweg 43, Hengelo 

Mooie vrijstaande woning met 

vrijstaande berging

• inhoud ca. 500 m3

• 3 ruime slaapkamers 

• bouwjaar 2000

• slaapkamers voorzien van 

 rolluiken 

• centrale afzuiging

   € 230.000,= k.k.

Ottenkampweg 11, Keijenborg

Ruime helft van dubbel woonhuis

met garage

• woning met kelder en grote zolder 

• garage met verdieping hobby-

 ruimte/kantoor

• 6 kamers 

• mooie en ruime woonstraat 

• geheel voorzien van rolluiken

   € 239.000,= k.k.

Schoenmakersplein 28, Hengelo 

Mooi 3-kamer-appartement met 

balkon en berging.

• midden in het centrum gelegen

• woonoppervlakte 79 m2 

• beveiligde entree met intercom  

• ruim trappenhuis met lift

• eigen parkeerplaats 

   € 148.000,= k.k.



Achterhoek - Dat de Achterhoekse 
popcultuur springlevend is, blijkt wel 
uit de enorme beweging die Meindert 
Bussink (33) in drie jaar tijd op gang 
heeft gekregen onder de noemer Be-
hind the Corner. Zijn missie om de 
popcultuur in kaart te brengen en te 
stimuleren, begon in 2012 met een 
lijstje Achterhoekse bands op een web-
site. Anno 2015 werkt een vijftienkop-
pige redactie op vrijwillige basis aan 
verhalen, opiniestukken en columns 
die samen het interactieve Behind the 
Corner Popmagazine vormen.

Meindert groeide op in Varsseveld, 
woont in Zutphen en heeft de Achter-
hoek en Amsterdam als werkgebied. De 
Achterhoeker is onder meer gitarist, mu-
ziekdocent, popjournalist, bandcoach en 
festivalorganisator, maar bovenal aan-
jager en stimulator van popmuziek en 
-cultuur. In de Achterhoek is zijn belang-
rijkste wapenfeit op dat gebied het pro-
ject Behind the Corner. Onder die noe-
mer bracht hij Achterhoekse muzikanten 
bijeen die maandelijks samen optraden 
in De Radstake, organiseerde hij bandcli-
nics, presenteerde een radioprogramma 
op Optimaal FM en nu lanceert hij dus 
een online popmagazine waar onder 
meer ervaren journalisten aan meewer-
ken die hun sporen verdienden bij De 
Gelderlander, Tubantia, De Telegraaf en 
VPRO’s 3voor12.
Meindert weet nog goed dat hij in 2012 de 
BUDA-lijst op zijn website publiceerde. 
BUDA staat voor Bands Uut De Achter-
hoek. “Binnen een paar weken waren er 
meer dan honderd bands aangemeld.” In 
diezelfde periode besprak de muzieklief-
hebber met de uitbater van De Radstake 

- die hij al kende van het programmeren 
van lokale bands en zijn gitaarleerlingen 
op de Varsseveldse kermis - de moge-
lijkheid voor een maandelijks avond 
omdat hij graag wilde dat Achterhoekse 
muzikanten een plek hadden om op te 
treden en goed te documenteren. “Er is 
hier echt zo veel talent, dat moet je een 
podium bieden.” Deze nobele woorden 
wist hij in de rol van organisator ook om 
te zetten in daden. Met de roulatieforma-
tie Hooked, speelde hij samen met meer 
dan zeventig prominente Achterhoekse 
muzikanten. Daartoe behoorden oude 
rotten als Dick Kemper en Bert Heerink 

(Vandenberg), maar ook hedendaagse 
helden van bijvoorbeeld Birth of Joy en 
Pauw. Ze speelden niet alleen tijdens de 
Behind the Corneravonden in de Rad-
stake, maar ook in het voorprogramma 
van The Wall in Winterswijk en tijdens 
de Dag van de Achterhoekse Popmuziek.

Talent stimuleren
Meindert, die als docent aan het conser-
vatorium van Amsterdam en oud-hoofd-
redacteur van 3voor12 Amsterdam, ook 
mee kan praten over de popcultuur el-
ders in het land, vindt dat de Achterhoek 
een vruchtbare bodem voor muziekta-
lent is. “Het niveau van de bands die bij-
voorbeeld in de kleine zaal van Paradiso 

spelen, ligt vaak niet hoger dan dat van 
veel Achterhoekse bands die hier in klei-
nere café’s spelen. Achterhoekse bands 
die wel doorbreken, laten wel altijd zien 
trots te zijn op hun roots. Je zou de Ach-
terhoek in de popwereld net als Nijme-
gen en Eindhoven haast als een merk 
kunnen zien.” Wat volgens hem in de 
Achterhoek beter zou kunnen, is de coa-
ching van jonge bands. “Ik zie zoveel po-
tentie, daar is met de juiste coaching nog 
meer uit te halen. Het is jammer dat ini-
tiatieven als Popsport en de Popronde er 
in de Achterhoek niet zijn.” Met de stich-
ting Behind the Corner deed hij op dit 
gebied al wel een duit in het zakje door 
workshops en clinics te organiseren.

Popmagazine 
Nu wil Meindert zich met Behind the 
Corner meer op publiceren gaan rich-
ten en zo de Achterhoekse popcultuur 
in kaart brengen. De hoofdredacteur 
wil niet alleen verhalen over bands en 
muzikanten, maar ook over muziekon-
derwijs, oefenruimten, opnamestudio’s, 
festivals en met name popbeleid: “Welke 
keuze’s zijn en worden er gemaakt in de 
Achterhoekse politiek en welke gevolgen 
hebben deze voor bands, podia, jonge-
rencentra, muziekscholen en -winkels 
en andere betrokken ondernemers en 
vrijwilligers?”
In de weekbladen die Weevers uitgeeft 
- Contact, Elna en Groenlose Gids - zal 
maandelijks een speciale pagina worden 
geplaatst met artikelen, columns en mu-
ziek en optredens aanbevolen door de 
Behind the Cornerredactie.
   

 ▶ Lees meer verderop in deze krant Meindert Bussink, de grondlegger van Behind the Corner. Foto: Sander van Tuijl

Behind the Corner: de Achterhoekse popcultuur in kaart

Lijstje bands 
uitgegroeid tot 
popmagazine

Behind the Corner
officieel gelanceerd
Achterhoek - Vele bandjes en muzikanten deden er al mee aan de liveshows 
van Behind The Corner, onder meer in de Radstake. Maar, initiator Meindert 
Bussink wilde meer en kreeg veel gelijkgestemde Achterhoekers zover zijn 
ideeën met hem samen te verwezenlijken. Eén van zijn ideeën was het lan-
ceren van het ‘Behind the Corner Popmagazine.’ Zondag ging www.behind-
thecorner.nl online tijdens een live-uitzending in de studio van Optimaal FM 
in de DRU-fabriek in Ulft. “Met de bands en muzikanten die meededen aan 
Behind the Corner hebben we interviews gehouden, opnames gemaakt, die 
allen op digitale schappen zijn beland. Die kunnen nu allemaal beluisterd 
worden. Maar het is veel meer”, vertelt Meindert gepassioneerd. “Ook mooie 
achtergrondverhalen, popjournalistiek die je normaliter niet in de bladen 
en kranten leest, met bandjes, programmeurs, verhalen over oefenruimtes 
en studio’s.”

Enkel blije gezichten in de studio deze 
vroege zondagmiddag. “Een betjen tè 
vrog”, lacht Johan Godschalk, mede-
initiator van Poparchief Achterhoek 
Liemers en één van de enthousiaste 
redacteuren met een grote liefde voor 
het Achterhoekse muziekscene. “Het 
is prachtig wat Meindert doet. Als 
IDeefabriek Achterhoek ondersteu-
nen we het dan ook graag. Het voegt 
duidelijk iets toe en gaat verder dan 
wij konden als poparchief. Het is veel 
dynamischer, interactief. Dat is nu 
eenmaal de tijd.”

In de studio ook Gerwin Nijkamp, 
hoofdredacteur bij Weevers, de uitge-
ver van de Achterhoekse weekbladen 
Contact, Elna en Groenlose Gids. Nij-
kamp, zelf ook groot muziekliefheb-
ber, zocht contact met Bussink over 
een mogelijke samenwerking. Beide 
zielsverwanten wat de Achterhoekse 
muziekcultuur aangaat, vonden el-
kaar met als resultaat maandelijks een 
pagina in alle uitgaven van Weevers, 
met verhalen, columns en verwijzin-
gen naar de site van het popmagazine. 
“Het is een mooi initiatief van Mein-
dert dat wij als uitgeverij Weevers 
graag ondersteunen”, begint Nijkamp. 
“Iedere week zien we ontzettend veel 
op onze redacties binnenkomen over 
bandjes en optredens. Ik speelde al 

langer met het idee om de Achter-
hoekse popcultuur een vaste plek in 
onze kranten te geven.”
“Het is een mooi extra platform. Ik 
ben hier erg blij mee”, aldus een trotse 
Meindert Bussink, bij de geboorte van 
zijn geesteskindje. “Oh ja, de site is 
gratis, maar om de site te kunnen be-
kostigen kunnen mensen lid worden 
voor een euro per week”, sluit Bussink 
af.

Livemuziek
Over muziek en de passie ervoor pra-
ten is natuurlijk prachtig, maar naar 
luisteren vele malen mooier. Om de 
lancering van de site feestelijk op te 
luisteren, benaderde Bussink mu-
ziekvrienden Erik Hagelstein, Lilian 
de Jong en Scarlet Peters om enkele 
nummers live ten gehore te brengen 
tijdens de uitzending. Begeleid door 
Bussink zelf op gitaar volgen indruk-
wekkende vertolkingen van ‘Heroes’ 
van David Bowie en ‘With a little help 
from my friends’ van Joe Cocker, met 
een fenomenale Erik Hagelstein. Eén 
van de vele Achterhoekse muziekpa-
reltjes! Zo maar even op een vroege 
‘zondaglentemiddag’, midden in de 
Achterhoek.
   

 ▶ www.behindthecorner.nl

Hummelo - Op donderdag 19 maart 
organiseerde het Erfgoedcentrum 
Achterhoek Liemers in hotel-café-
restaurant De Gouden Karper voor 
de achtste keer het Oost-Gelders 
Streektaaldictee. Met deelnemers 
uit alle windstreken van Oost-
Gelderland die ijverig meeschre-
ven met het dictee en vol spanning 
wachtten op de uitslag, was ook deze 
editie weer zeer geslaagd.

Wie denkt dat onze streektaal geen of-
ficiële spelling kent, heeft het mis. Bij 
de samenstelling van het Woorden-
boek van de Achterhoekse en Liemer-
se Dialecten is de WALD-spelling ont-
staan die het uitgangspunt vormt voor 
dit streektaaldictee. Streektaalliefheb-
bers weten dat en zijn in groten getale 
afgekomen op deze ludieke strijd. Na 
een inleiding van streektaalkenner 
Henk Harmsen was het de beurt aan 
zanger en entertainer Henry Welling 
om het publiek op te warmen voor het 
dictee. Spelend op gitaar en mond-
harmonica amuseerde hij het publiek 
met zijn vaak humoristische teksten, 
uiteraard in het dialect.

Paoltjes en stekkeldraod
Aansluitend volgde het dictee, af-
wisselend voorgelezen door Dianne 
Marsman die het Achterhoekse ge-
deelte voor haar rekening nam, en 
Henk van Aalten die het Liemerse 
gedeelte oplas. Het streektaaldictee 
van 2015 had het onderwerp grenzen 
meegekregen en vertelde over fysieke 
grenzen zoals ‘krietstrepen’, ‘paoltjes’ 
en ‘stekkeldraod’ maar ook over taal-
grenzen. Deelnemers moesten zowel 
het Achterhoekse als het Liemerse ge-
deelte op papier noteren in de juiste 
spelling en dat viel niet altijd mee. 
De broers Hans en André Nusselder 
uit Hummelo deden allebei voor het 
eerst mee dit jaar. ‘Ik praat dagelijks 
veel plat en was benieuwd of ik het 
ook kon schrijven’, vertelt Hans Nus-
selder (48). Dus toen broer André (46) 
hem voorstelde om eens mee te doen, 
zei hij direct ja. Bij het Achterhoekse 

gedeelte had Hans twaalf fouten maar 
bij het Liemerse deel meer dan het 
dubbele. Ook André’s resultaten wa-
ren vergelijkbaar. Toch is hij net als 
zijn broer vastbesloten volgend jaar 
weer mee te doen. ‘Zeker weten’, zegt 
hij vol overtuiging. ‘Het is echt hart-
stikke leuk.’ Ook hun dorpsgenoot 
Helma Snelooper (55) doet voor de 
eerste keer mee. ‘Ik schrijf teksten en 
gedichten en heb dus affiniteit met 
taal. Ik speel ermee en gebruik in mijn 
werk ook wel eens een dialectwoord. 
Het leek me daarom leuk eens mee 
te doen.’ Helma wil volgend jaar weer 
meedoen. ‘Maar dan ga ik me wel be-
ter voorbereiden’, lacht ze.

Consequente fouten
Deze achtste editie van het streektaal-
dictee kent veel debutanten. Mirjam 
Koning (48) uit Silvolde bijvoorbeeld 
en Annette van Cappellen(54) uit 
Zelhem. ‘Ik ben opgegroeid in de Lie-

mers maar woon al jaren in Silvolde. 
Ik was benieuwd of er een duidelijk 
verschil zat in het dialect’, verklaart 
Mirjam haar deelname. ‘En dat is er 
zeker’, lacht ze er achteraan. Annette 
van Cappellen is werkzaam bij Biblio-
theek West-Achterhoek en is dus ge-
interesseerd in taal. ‘Uit nieuwsgierig-
heid wilde ik eens weten of ik de taal 
die ik kan spreken en lezen ook kan 
schrijven.’ Ze blijkt veel consequente 
fouten te hebben gemaakt, telkens de 
‘oa’ te hebben geschreven in plaats 
van de ‘ao’. Maar dat weerhoudt ook 
haar er niet van volgend jaar weer 
deel te nemen. Nadat Henry Welling 
nogmaals het publiek heeft vermaakt, 
wordt de uitslag bekend gemaakt. 
Annie Westerveld uit Breedenbroek 
blijkt de winnares van de avond te zijn 
met in totaal slechts zes fouten.
   

 ▶ www.ecal.nu

Van Aalten leest het Liemerse gedeelte van het dictee voor. Foto: Marian Oosterink

Een ludieke strijd met de pen in het
Achterhoeks en Liemers dialect
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Ontvang het laatste nieuws het eerst via Facebook 

Like ons:         /ContactVorden
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Hengelo (Gld) Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359  
Vorden Zutphenseweg 26A Vorden Tel. 0575 555733  
Zelhem Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl 

BAAK  vr.pr. q 359.000,- k.k.

Steenderseweg 1 - Royale WOONBOERDERIJ met 
een vrij uitzicht, authentieke elementen en gelegen 
aan een doodlopende weg. Het oostelijke gedeelte 
van deze woonboerderij een inhoud van 995 m³. 
Oorspronkelijk bouwjaar 1901. Het betreft een goed 
onderhouden geheel. Totale perceels- oppervlakte 
700 m². Grotendeels voorzien van dubbele beglazing. 
De inpandige garage biedt ook mogelijkheid voor 
kantoor/praktijk aan huis. 

HENGELO GLD  vr.pr. q 349.000,- k.k.

Beatrixlaan 1 - VRIJSTAAND WOONHUIS op royale 
kavel. Aan de rand van het dorp, direct grenzend aan 
het buitengebied gelegen, zeer solide woning met 
slaapkamer en badkamer op de begane grond. Inhoud 
510 m³. Perceelsoppervlakte 740 m². Bouwjaar 1988. 
Voorzien van alarminstallatie. Uitstekend geïsoleerd 
en lage stookkosten. Zeer solide en goed onderhouden 
woning. Slaapkamer en badkamer op begane grond. 

DOETINCHEM  vr.pr. q 395.000,- k.k.

Barlhammerweg 27 - In het buitengebied nabij 
Doetinchem gelegen VRIJSTAAND WOONHUIS met 
grote stal en weiland. Het object heeft een agrarische 
bestemming en is zeer geschikt voor het houden van 
hobby-vee en/of paarden. Het woonhuis en de stal zijn in 
1973 gebouwd De woning heeft een inhoud van 570 m³. 
Vanuit de woning is de garage bereikbaar. In deze garage 
is ook de CV-ketel aanwezig. In de stal bevinden zich een 
tweetal paardenboxen en een werkplaats. 

HENGELO GLD  vr.pr. q 239.000,- k.k.

Kerkstraat 14 - Een zeer royaal 3-kamer apparte-
ment met veel lichtinval op de 1e verdieping van het in 
2006 gebouwd appartementencomplex “Jacobshof”. 
Gelegen op een prachtige locatie in het centrum van 
het dorp. Woonoppervlakte ca. 120 m² en 10 m² balkon. 
Eigen parkeerplaats en berging in kelder. Aanvaarding 
op korte termijn mogelijk. Inruil eigen woning mogelijk.

OPEN HUIS
ZATERDAG 28 maart 11.00-15.00 UUR

OPEN HUIS
ZATERDAG 28 maart 11.00-15.00 UUR

OPEN HUIS
ZATERDAG 28 maart 11.00-15.00 UUR

OPEN HUIS
ZATERDAG 28 maart 11.00-15.00 UUR

VORDEN  vr.pr. q 345.000,- k.k.

Wildenborchseweg 25 - In het prachtige buiten-
gebied tussen Vorden en Lochem gelegen VRIJSTAAND 
WOONHUIS met aangebouwde dubbele garage 
en hobbyruimte. De woning is naar schatting 
gebouwd rond 1930. Inhoud woonhuis ± 450 m³. 
Perceelsoppervlakte 1355 m². Fraaie landelijke ligging. 

OPEN HUIS
ZATERDAG 28 maart 11.00-15.00 UUR

ZELHEM  vr.pr. q 197.500,- k.k.

Burgemeester Rijpstrastraat 14G - Prachtig 
APPARTEMENT in centrum  van 126 m² op de 2e 
verdieping van Villa Saleheim. Gereedgekomen in 2007 
met eigen parkeerplaats onder een carport.
Uitstekend geïsoleerd en lage energiekosten. 
Prachtige ligging. Servicekosten € 155,- per maand.

OPEN HUIS
ZATERDAG 28 maart 11.00-15.00 UUR

D E  M A K E L A A R S  V A N  B R O N C K H O R S T

MERK/MODEL BOUWJAAR ADVIESPRIJS PAASPRIJS

RANGE ROVER SPORT HSE TDV8 3.6 Automaat 3-2008 33950 33499
KIA OPTIMA TF 2.0 HYBRID SUPER PACK AUT (0000) 11-2013 31500 29999
MERCEDES C-klasse 180CGI 115kw Sedan Avantgarde 9-2011 28750 24999
TOYOTA VERSO 5-persoons 1.8 VVT-I DYNAMIC Business 3-2010 21950 20999
KIA CEE D JD 5D 1.6 PLUS PACK (JH16PP) 6-2013 21150 18999
MINI COOPER CABRIO 1.6 16v CHILI/STANDKACHEL/AIRCO 8-2009 19950 17999
TOYOTA VERSO S 1.3 VVTI ASPIRATION  MM 12-2013 19500 17999
TOYOTA AURIS HYBRIDE 5DRS 1.8 Hybride Asperation Business 3-2012 18950 15999
TOYOTA Land Cruiser 5-deurs 3.0 D4D VX AUTOMAAT 120serie 3-2006 18500 16999
TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.8 PURE ASPERATION 3-2011 18250 17999
TOYOTA YARIS 5-deurs 1.5 FULL HYBRID DYNAMIC 7-2012 17950 17499
TOYOTA AURIS HYBRIDE 5DRS 1.8 AUTOMAAT ASPIRATION 3-2011 17950 16999
TOYOTA AURIS HYBRIDE 5DRS 1.8 Full Hybrid Aspiration 6-2011 16950 16799
TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.8 Aspiration 9-2009 16950 14999
TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.8 Hybride Dynamic 3 MM 7-2009 16500 15999
TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.8 Hybride Dynamic 3 MM 6-2009 16500 15699
HYUNDAI I30 Crosswagon 1.6 CVVT Automaat  I-Motion 2-2012 15950 15499
TOYOTA AURIS HYBRIDE 5DRS 1.8  Aspiration 4-2011 15950 14699
TOYOTA AURIS HYBRIDE 5DRS 1.8 FULL HYBRID ASP. 9-2010 15500 14399
NISSAN QASHQAI 1.6-16V 2WD 6-2009 14950 14499
KIA PICANTO TA 5D 1.0 COMFORTLINE ISG 5-2014 13950 11799
KIA PICANTO TA 5D 1.0 COMFORTLINE ISG 5-2014 13950 11699
KIA PICANTO TA 5D 1.0 COMFORTLINE ISG 5-2014 13950 11499
KIA CEE D SW 1.4 CVVT SEVEN (EW1114DS) 10-2011 13750 12999
KIA PICANTO TA 5D 1.0 COMFORTLINE ISG 5-2014 13450 11399
KIA PICANTO TA 5D 1.0 COMFORTLINE ISG 5-2014 13450 11099
KIA PICANTO TA 5D 1.0 COMFORT PACK ISG (0000) 2-2014 12950 10999
KIA VENGA 1.4 X-TRA COMFORT PACK (V14DC) 5-2010 12650 12299
TOYOTA YARIS 5-deurs 1.0 VVT-i Aspiration 5D MM 6-2012 12250 10999
TOYOTA AYGO 5-deurs 1.0 DESIGN ASPIRATION 3 11-2013 11999 10499
KIA PICANTO 1.0 COMFORT PACK ISG 5D (T51210CI) 11-2013 11650 9799
KIA PICANTO TA 5D 1.0 COMFORT PACK ISG (0000) 11-2013 11500 10599
MG TF Brooklands 135 1.8 16V + Harttop 1-2004 10950 8999
TOYOTA AYGO 5-deurs 1.0 BENZINE NOW 4 MM 11-2013 10950 9999
TOYOTA AYGO 5-deurs 1.0 VVT-i NOW 4 MM 2-2014 10950 10799
TOYOTA AYGO 5-deurs 1.0 BENZINE NOW 4 MM 11-2013 10950 9999
TOYOTA AYGO 5-deurs DESIGN 1.0 BENZINE NOW 4 MM 12-2013 10950 10499
TOYOTA AYGO 5-deurs 1.0 BENZINE NOW 4 11-2013 10650 9499
TOYOTA AYGO 5-deurs 1.0 BENZINE NOW 4 11-2013 10650 8999
OPEL Corsa 1.3 CDTi 8-2011 10500 9999
HYUNDAI i20 1.2 5DRS i-Drive Cool 1-2012 10350 9499
KIA PICANTO 1.0 DESIGN EDITION 5DRS 3-2013 9750 9699
TOYOTA VERSO AUTOMAAT 1.8 VVTI  MM-T Dynamic 1-2007 9250 8999
TOYOTA IQ 1.0 vvti Asperation 7-2010 9250 8499
MINI ONE PEPPER 1.4  16V 5-2007 8950 8499
TOYOTA AYGO 5-deurs 1.0 VVT-i Aspiration Black Sports 12-2012 8900 8599
KIA PICANTO 1.0 BASE A/C 3D (T310BC) 2-2012 8750 8499
TOYOTA AYGO 5-deurs 1.0 VVT-i Aspiration 10-2012 8750 8499
LDV MAXUS 2.8 VM 120 High Roof 2-2008 8500 7999
TOYOTA RAV4  2.0 4WD LINEA LUNA 4-2003 8500 7999
TOYOTA AYGO 5-deurs 1.0 vvti COMFORT NAVIGATOR 12-2011 8450 8299
VOLVO V50 2.0 D EDITION II 4-2006 8450 7299
MG ZR 105 1.4-16V Le Mans Xpower 12-2006 8250 7499
TOYOTA AYGO 5-deurs 1.0 VVT-i NOW 1-2012 8250 7699
LEXUS IS 200 SEDAN 2.0 AUTOMAAT EXECUTIVE 7-2005 7950 7699
TOYOTA AYGO 5-deurs 1.0 VVT-i Comfort A/C 7-2012 7950 7299
TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.5 VVTI Business 10-2005 7950 7699
TOYOTA YARIS 3-deurs 1.3 VVT-i LUNA MM-T 7-2006 7950 7799
TOYOTA RAV4 Van 2.0 D4-D 4WD LINEA SOL 3-2003 7950 5999
TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.5 VVTI BUSINESS EDITION 3-2005 7950 6499
ROVER 25 CLUB 5DRS 1.6 16V 1-2006 7850 6499
CHEVROLET SPARK + LPG3 1.0 Bi-Fuel LS PLUS 12-2011 7250 6899
TOYOTA VERSO 5-persoons 1.8 VVT-i L.Sol 5-2005 7250 6999
ROVER 75 TOURER 2.0 V6 CLUB 11-2001 6950 5999
ROVER 25 STERLING 1.6 16V 5drs 8-2004 6750 5499
TOYOTA AYGO 5-deurs 1.0 VVTI Sport Plus 4-2008 6750 5699
NISSAN PIXO 1.0 ACENTA 12V 5DRS A/C 6-2010 6450 5799
PEUGEOT 107 1.0 XS 3DRS +Airco 11-2009 5950 5499
TOYOTA AYGO 5-deurs 1.0 VVTI SPORT 10-2008 5800 4999
RENAULT SCENIC 1.6-16V Dynamique 1-2004 5750 5299
TOYOTA AVENSIS SEDAN 2.0 D4D  LUNA 6-2004 5650 5299
MG F 145 1.8 16V VVC  Leder pack 7-1996 5600 4499
ROVER 75 2.0 LITRE V6 AUTOMATIC CLUB 1-2000 5450 4999
ROVER 75 2.0 LITRE CDT SEDAN 85KW BUSINESS 4-2004 5299 5500
LANCIA Ypsilon 1.4-16V 3DRS Argento 6-2004 5250 4999
FORD MONDEO WAGON 1.8 125 PK FIRST EDITION 3-2003 4500 4299
RENAULT SCENIC 2.0 16V 10-2005 4650 4199
ROVER 45 1.8 16V CLUB SEDAN 5-2004 4250 3999
KIA PICANTO 1.0 EX AIRCO 5S 9-2004 3950 3499
ROVER 45 CLUB 1.8 5-DRS 1-2001 2950 2699
ROVER 25 1.4 16V CLASSIC 5drs 2-2001 2750 2499
ROVER 416 16V SI OXFORD 6-1999 1500 1299

Bedrijventerrein ‘De Revelhorst’

Brinkhorst 7, 7207 BG Zutphen. Tel. 0575-572020. www.nijendijk.nl

Openingstijden: vrijdag 10-18 uur, zaterdag 10-17uur, 2e paasdag 10-16 uur.

OCCASIONs

Scherpe

ANWB

* Vraag onze verkopers naar de voorwaarden

L
e
t 

o
p

! 
G

e
ld

 l
e
n

e
n

 k
o

s
t 

g
e
ld

!



Foto: Kim
berly Kessler Design



Uw kunstgebit verdient 
een erkend specialist

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

Reparaties snel en vakkundig 
uitgevoerd óók in het weekend

Gratis controle

Op afspraak bezoek ik u thuis

Géén verwijzing tandarts nodig

Vooraf prijsopgaaf op basis van   
 uw wensen

Contacten met alle zorgverzekeraars

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LAVorden
Tel. (0575) 55 39 99
Fax (0575) 55 34 29
Mob. (06) 18642578

De schilder voor al uw 
Renovatie • Onderhoud 

Nieuwbouw • Glas- en Spuitwerk 

Maar ook voor verf, behang, kitten, 
schuurpapier of andere schilder-

benodigheden kunt u bij ons terecht. 

Onze winkel is open van 
Maandag t/m zaterdag 

van 9.00 – 13.00 uur 
Woensdags gesloten 

SIKKENS vakverven • FLEXA doe het zelf 

Meer weten? Bel 0575 - 54 30 44 
of kijk op www.verkeersschoolvoskamp.nl  

Verkeersschool Voskamp verzorgt al 50 jaar uitstekende rijopleidingen, met een slagingspercentage ver boven 
het landelijk gemiddelde. Bij ons ga je verantwoord en veilig de weg op en haal je in je eigen tempo je rijbewijs. 

SNEL  
JE RIJBEWIJS 
HALEN?

Geef je op voor onze theoriecursus!
De bromfietscursus begint op 28 maart.

PBB bezorgdienst
Burg. Langmanweg 14
7021 BK Zelhem
tel. 0314-625159
fax. 0314-625159
pbbbezorgdienst@live.nl

BEZORGERS 
GEVRAAGD

Ook een leuke bijverdienste?
Voor de dinsdag / woensdag zoeken wij nog 
bezorgers voor kranten en folders, 
in het verspreidingsgebied van deze krant.

Speciaal voor Vorden
Voor andere plaatsen kunt u zich ook aanmelden.

REPARATIE EN VERKOOP 

VAN ALLE MERKEN TUIN-/

PARKMACHINES EN ZAGEN

(NIEUW EN GEBRUIKT). 

OOK VOOR 

WINTERBEURTEN.

TEVENS SLIJPEN VAN 

VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur. 

 Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. Of na telefonische afspraak.

Tel./fax: 0575 - 46 22 21 Beekstraat 1b, Toldijk

Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

www.de-goudsmid.nl

Kerkweg 13 - 7021 CM Zelhem

Telefoon 0314 - 623584

• Ontwerpen van nieuwe, en veranderen

 van speciale sieraden in opdracht o.a.:

 - Trouw- en relatieringen

 - Herinneringssieraden

• Reparatie- en restauratie werkzaamheden

• Zetten van edelstenen

• Verkoop van gouden en zilveren sieraden

• Inkoop oud goud

Lentekriebelsactie! 
     Geef uw huid een oppepper!!

De winter is bijna voorbij en de lente staat voor de 
deur. Uw huid heeft een heerlijke oppepper nodig, 
om even uit haar winterslaap te komen. 

Wij hebben een speciale lentekriebelsactie voor u samengesteld:
U krijgt een Oolaboo Super Foodies behandeling, door de vele 
anti-oxidanten wordt de huid intensief gevoed en krijgt de huid 
haar gezonde uitstraling weer terug! Deze behandeling duurt 
60 minuten en is inclusief: huidanalyse,reiniging, peeling, epileren, 
massage, masker, dagcrème en een kopje Matcha-thee.
 

Prijs € 55,-

Als extraatje van ons, krijgt u na de behandeling 
een dagmake-up aangebracht, inclusief advies 
over hoe u uw make-up het beste aan kunt brengen.

Deze actie is geldig t/m zaterdag 25 april 2015.

Dr. Grashuisstraat 20-22, 7021 CL Zelhem
tel. 0314-622705

TWEE  
KEER   
VVD!

Op 18 maart  
kunt u niet  

alleen stemmen  
voor de Provinciale  

Staten, maar ook voor  
de Waterschappen.

18 maart
verkiezingen

Beste kiezer,

Op 18 maart 2015 heeft u gekozen, 
voor de VVD. 

Dankzij uw keuze blijft de VVD de grootste 
partij, zowel in Gelderland als in Nederland. 
U hebt gekozen voor een partij die instaat 
voor uw regio en daarmee voor uw belang.

Langs deze weg bedanken wij alle kiezers 
die op de VVD hebben gestemd. 

De VVD zal koers houden!

U heeft het voor het zeggen
Provinciale Staten





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 intake-
gesprek als werkzoekende kunt u heel 
eenvoudig digitaal via de website een 
afspraak maken. Voor alle andere afspra-
ken (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

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

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. 
De locaties en inloopuren vindt u op 
www.bronckhorst.nl/socialeteams.

B en w info
Burgemeester Helmi Huijbregts-Schiedon
Openbare orde en veiligheid, Handhaving, 
Communicatie, Publiekszaken

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

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

Afspraak maken? 
Als u wilt, kunt u een afspraak maken met 
één van de collegeleden, via het 
bestuurssecretariaat van de gemeente, 
tel. (0575) 75 03 84. 

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 
Informatie’ is een uitgave van de 
gemeente Bronckhorst.
Redactie: afdeling communicatie
tel. (0575) 75 02 50 
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 
www.bronckhorst.nl. 
Op deze website vindt u de belangrijkste 
informatie over de gemeente.
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De voorbereidingen voor de bouw 
van het nieuwe kindcentrum in 
Steenderen vorderen gestaag. Het 
ontwerp kwam begin dit jaar gereed, 
de omgevingsvergunning is in febru-
ari verleend en op dit moment wordt 
het terrein bouwrijp gemaakt. De 
planning is dat we in april starten 
met de bouw. Het is de bedoeling dat 
het kindcentrum in december 2015 
klaar is en de deelnemende partijen 
het gebouw per 1 januari 2016 in 
 gebruik nemen. 

Budget definitief
Inmiddels is er ook duidelijkheid over 
het benodigde budget. In eerste 
instantie was in 2013 € 3,7 miljoen 
berekend voor de bouw van een 
 nieuwe school voor vijf scholen. Door 
de demografische ontwikkelingen is 
het leerlingenbestand de afgelopen 
periode veranderd en besloten de 
scholen te gaan fuseren. Verder 
 ontstond een vraag om meerdere 
voorzieningen voor het dorp in één 
gebouw te concentreren, waardoor 
een mooie efficiëncyslag mogelijk 
was. In de nieuwe multifunctionele 
accommodatie is daarom ook plek 
ingeruimd voor kinderopvang Juut & 
Co, een muziekaanbod, consultatie-
bureau, JEKK, de schoolbibliotheek 
en tot slot sloot Steenderens Belang 

zich aan met een gemeenschaps-
voorziening. Ook zijn de kosten voor 
de verplaatsing van de skatevoorzie-
ning, het bouwrijp maken van de 
locatie, een extra rioolvoorziening, 
leges omgevingsvergunning, aanleg 
back-up installatie warmtenet, een 
post onvoorzien etc. nu concreet 
gemaakt. Een groot deel van deze 
kosten waren bij de eerste budget-
ramingen voor kindcentrum wel 
benoemd, maar nog onvoldoende 
duidelijk om mee te kunnen nemen in 
de kostenraming. De totale extra 
kosten om de multifunctionele 
accommodatie in Steenderen te 
 realiseren, zijn inmiddels bekend en 

bedragen € 540.000 incl. BTW. Een 
bijdrage van € 100.000 voor de 
gemeenschapsvoorziening wordt 
door PRO8 en Steenderens Belang 
via een provinciale subsidie beschik-
baar gesteld aan de gemeente en 
vermindert dit bedrag uiteindelijk tot 
€ 440.000. De raad heeft in septem-
ber al een mogelijke extra  bijdrage 
als risico gereserveerd in de begro-
ting 2015. 

Samenwerking
Bouwbedrijf Klomps uit Dinxperlo 
krijgt van ons de opdracht het kind-
centrum te bouwen. Tijdens de voor-
bereidingen is met alle partijen 

 constructief samengewerkt en de 
ontwerpen zijn begin 2015 aan 
belangstellenden gepresenteerd. 
Aan het definitieve plan voor de 
openbare ruimte (o.a. parkeervoor-
ziening en extra inrit) wordt nog 
gewerkt. De planning is dat dit voor 
de zomer klaar is en we na de zomer 
de werkzaamheden hiervoor begin-
nen. 

Ontwerp
Wethouder onderwijs Jan Engels: 
“Het nieuwe kindcentrum is een flexi-
bel gebouw met acht permanente en 
twee semi-permanente lokalen. Het 
flexibele zit ook in de gebruiksmoge-
lijkheden, er zijn veel vouwwanden 
waardoor ruimten voor meerdere 
activiteiten gebruikt kunnen worden. 
Het wordt een gebouw dat echt 
 uitnodigt tot samenwerken door alle 
betrokken partijen. En dat is mooi.”

Bouw kindcentrum Steenderen start binnenkort

De gemeente organiseert vijf bijeen-
komsten voor mensen die werkzaam 
zijn in het sociale domein in Bronck-
horst. Inmiddels zijn er al twee bij-
eenkomsten geweest, maar aanmel-
den voor de overige drie bijeenkom-
sten kan nog! Het idee van de Sociaal 
café bijeenkomsten is dat u in een 
ontspannen setting kunt kennisma-
ken met de sociale teams en andere 
partijen in het maatschappelijk veld. 
Zowel professionals (zoals eerste-
lijnszorg, wijkverpleegkundigen, 
ergotherapeuten, casusmanagers en 
zorgcoördinatoren) als bestuurders 
van vrijwilligersorganisaties zijn van 
harte welkom! 

Sinds we vanaf 2015 vanuit het rijk 
veel nieuwe taken op het gebied van 
zorg en welzijn overgeheveld kregen, 
werkt de gemeente met vijf sociale 
teams. Voor elk team organiseren we 
één bijeenkomst. De bijeenkomsten 
van Sociaal team Oost en Zuid zijn al 
achter de rug, maar u kunt zich nog 
wel aanmelden voor de bijeenkom-
sten van de teams Midden, West en 

Noord. De bijeenkomsten starten met 
een korte introductie door de consu-
lenten van het betreffende sociaal 
team. Daarna gaan we, aan de hand 
van een aantal thema’s en vragen die 
er leven, met elkaar in gesprek.

Data en locaties
• Sociaal team Midden:
 Maandag 30 maart 15.30-17.30 uur
 Gemeentehuis
 Elderinkweg 2, Hengelo (Gld)
• Sociaal team West:
 Maandag 20 april 15.30-17.30 uur
 Café-restaurant Den Bremer
 Zutphen-Emmerikseweg 37, Toldijk
• Sociaal team Noord:
 Dinsdag 21 april 14.30-16.30 uur
 Dorpscentrum Vorden
 Raadhuisstraat 6, Vorden

Aanmelden
Organisaties en medewerkers die bij 
ons bekend zijn hebben een uitnodi-
ging ontvangen. Heeft u geen uitnodi-
ging gehad, maar werkt u wel in het 
gebied van zorg en welzijn in Bronck-
horst? Dan bent ook u natuurlijk van 
harte welkom! Via een aanmeldfor-
mulier op www.bronckhorst.nl/
socialeteams 
kunt u zich aan-
melden. 
U kunt ook de QR-
code scannen. 

Tot  ziens bij één van de  Sociaal 
Café bijeenkomsten!

Uitnodiging bijeenkomsten 
Sociaal café
Voor professionals en vrijwilligers-
organisaties in het sociaal domein 

Met de paasdagen verlichten paas-
vuren de wijde omgeving. Jaarlijks 
komen hier duizenden mensen op 
af. Het paasvuur is een lentevuur, 
dat de zon moest aanmoedigen en 
de vruchtbaarheid van de velden 
bevorderde. 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 groter dan 
de ander; met of zonder voorzienin-
gen en bij een aantal van deze paas-
vuren kan snoeihout worden 
gebracht. Informeert u daarvoor bij 
de betreffende organisatie of het 
mogelijk is om snoeihout te brengen 
en op welke momenten dat kan. 
Voor 2015 zijn ontheffingen voor het 
verbranden van snoeihout voor 
paasvuren afgegeven. De volgende 
paasvuren mogen worden ontsto-
ken op 5 april:

- Baak, Bonte Koeweg
- Baak, Langendijk
- Baak, Toverstraat
- Halle, Dwarsdijk
- Halle, Fortstraat
- Halle, Oude Maatje
- Hengelo (Gld), Banninkstraat 35
- Hengelo (Gld), Gompertsdijk 5
- Hengelo (Gld), Memelinkdijk 1
- Hengelo (Gld), Menkhorsterweg
- Hengelo (Gld), Steenderenseweg 21
- Hengelo (Gld), Venneweg
- Hummelo, Dorpsstraat 11
- Hummelo, Zelhemseweg/Greffelink-

allee
- Hummelo, Zelhemseweg 25
- Keijenborg, Uilenesterstraat 18
- Vorden, Bergkappenweg
- Vorden, Waarlerweg 2
- Zelhem, Akkermansstraat 10 

- Zelhem, Garvelinkweg 8 
- Zelhem, Hogeveldweg 2 
- Zelhem, Kruisbergseweg/School-

tinkweg 
- Zelhem, Oude Ruurloseweg 
- Zelhem, Ruurloseweg 42

Natuurbrandgevaar
Natuurbrand is een van meest 
waarschijnlijke risico’s in onze 
regio, met potentieel zeer ernstige 
gevolgen. Dit betekent dat iedereen 
zo voorzichtig mogelijk moet zijn 
met risicoverhogende activiteiten, 
zoals paasvuren. Zeker in droge 
periodes. Informeer u zelf over de 
kans op een natuurbrand en de 
 bijbehorende maatregelen via 
www.natuurbrandgevaar.nl. Hier 
vindt u een ‘natuurbrandthermome-
ter’, die in kleuren aangeeft hoe 
groot of klein het risico op een snel 
uitbreidende natuurbrand is.

Code oranje/rood
Bij een code oranje of rood beoor-
deelt de gemeente de paasvuren 
afzonderlijk op brandgevaar voor 
de omgeving. Uitgangspunt bij de 
code oranje of rood is dat een paas-
vuur niet doorgaat. Een uitzonde-
ring daarop zijn die situaties waar-
bij 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 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 eenvoudige 
wijze onze officiële publicaties. Aan onderstaande opsomming kunt u daarom geen rechten 
ontlenen. Voor veel bekendmakingen geldt dat u bezwaar kunt maken tegen het besluit. 
Ook is het soms mogelijk beroep aan te tekenen. Hoe u dat kunt doen, staat bij de bekendmaking 
zelf op http://overuwbuurt.overheid.nl. Heeft u thuis geen computer, dan kunt u tijdens onze 
openingstijden in het gemeentehuis terecht om stukken digitaal in te zien.

Abonneer u op e-mailservice bekendmakingen
Wilt u de officiële bekendmakingen in uw mailbox 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. 

Bekendmakingen 
Halle:
• Landstraat 9B, aanleggen vijver en paardenrijbak, vergunning verleend
• Protonsdijk 5A, veranderen inrichting, melding beoordeeld

Hengelo (Gld):
• Bekveldseweg 7, wijzigen bestaande woonfunctie in agrarische bestemming,  onherroepelijk be-

stemmingsplan  
• Bleuminkweg 1 en 1A, verbouwen 2 woningen, vergunning ingetrokken 
• De Dunsborg 6, beëindigen houden van dieren, melding beoordeeld
• Entweg 2 t/m 8 (even), gewijzigd bouwen 4 woningen, vergunning verleend
• Hofstraat 23, kappen eik, vergunning verleend
• Raadhuisstraat 1A, uitoefenen van een horecabedrijf, vergunning verleend
• Zelhemseweg 13 (De Hietmaat), organiseren Concours Hippique, vergunning verleend
• Zelhemseweg 21, organiseren Feestival, vergunning verleend

Hummelo:
• Van Heeckerenweg 13, beëindigen inrichting, melding beoordeeld

Rha:
• nabij de IJssel, kleiwinning en bouwen vogelkijkplateau, aanvraag ontvangen

Steenderen:
• Prins Berhardlaan 3, organiseren beurs Lentekriebels 2015, vergunning verleend
• Timpweg 4, kappen notenboom, vergunning verleend

Vierakker:
• Koekoekstraat/IJzerhorst, verleggen watergang, aanvraag ontvangen

Vorden:
• Burgemeester Galleestraat 3, uitoefenen van een horecabedrijf, vergunning verleend
• Het Jebbink 13, het organiseren van vlooienmarkt, vergunning verleend
• Lindeseweg 29, organiseren Molenfair, vergunning verleend
• Raadhuisstraat  6, organiseren optreden DJ Paul Elstak, vergunning verleend
• Strodijk 6, kappen eik, vergunning verleend

Wichmond:
• Broekweg 9, uitbreiden melkrundveehouderij, MER-beoordeling

Zelhem:
• Akkerweg 4, kappen 5 essen, vergunning verleend
• Akkerweg 5, veranderen inrichting, melding beoordeeld
• Halseweg 25, aanleggen uitrit, aanvraag ontvangen
• Hengeloseweg 17, plaatsen dakkapel, aanvraag ontvangen
• Korenschoof 4, aanleggen paardenrijbak, aanvraag ontvangen
• Oldenoord 11 en 13, verbreden uitritten, aanvraag ontvangen
• Rubensstraat 13, kappen notenboom, vergunning verleend
• Stationsstraat 40/42, kappen kastanjeboom, aanvraag ontvangen
• Wolfersveenweg 29, organiseren ONK Motocross 2015, vergunning verleend

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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

Voor het opwekken van duurzame 
energie wil de gemeente Zutphen 
extra windmolens plaatsen. Uit een 
verkennend onderzoek kwamen drie 
mogelijke locaties voor nieuwe wind-
molens naar voren, die Zutphen 
nader wilde bekijken. Eén daarvan is 
het zoekgebied N314/Zutphen Zuid/
Revelhorst/Vierakker op de grens 
met Bronckhorst. Hierover zijn inwo-
ners die in een bepaalde straal van 
het zoekgebied wonen vorig jaar 
geïnformeerd (in onze gemeente 
ging het om inwoners uit delen van 
Vierakker, Wichmond en Baak). 

Initiatieven
Inmiddels zijn voor windmolens in 
Zutphen enkele initiatieven ontstaan. 
Energiecoöperaties uit Zutphen, 
Lochem, Brummen en Voorst werken 
gezamenlijk aan een ambitieus wind-
molenpark voor vier tot zes windtur-
bines ten noorden van het Zutphense 
bedrijventerrein De Mars en aan de 
Eefdese kant van het Twentekanaal. 
Er is een ontwikkelbureau opgericht, 
waarin de coöperaties zijn vertegen-
woordigd. Het gebied ten noorden 
van het Twentekanaal is het meest 
kansrijk. Daar is de wind het beste, in 

de buurt staan al drie windmolens en 
het ligt in een aangewezen zoekge-
bied.

Aktiegroep STOP
In Wichmond en Vierakker was de 
actiegroep Samen Tegen Opgelegde 
Plan (STOP) actief, maar zij  hebben 
hun activiteiten op een lager pitje 
gezet, omdat de beoogde locatie op 
de grens met Bronckhorst momen-
teel uit beeld is. Voor meer informa-

tie over de Zutphense windmolen-
plannen zie www.zutphen.nl/ 
energieneutraal.

Plannen voor windmolens in Zutphen

De gemeente is gevraagd of een 
groep van ca. 6 jongeren tussen de 
15 en 18 jaar en hun begeleiders op 
een aantal zaterdagen in de openba-
re ruimte wat werkzaamheden kun-
nen  verrichten. Zij vervullen hiermee 
een lichte werkstraf en doen zo iets 
terug voor de maatschappij en krij-
gen werkervaring. Als maatschappe-
lijke organisatie willen we dit moge-
lijk maken. We hebben een aantal 
activiteiten (schoffelen, blad en tak-
ken opruimen, wilgen knotten etc.) 

waar ze mee aan de slag gaan. Dit 
gebeurt onder meer in Drempt, 
 Hengelo, Vorden en Zelhem.    

Jongeren met werkstraf aan 
slag in openbare ruimte 
Bronckhorst

Bent u benieuwd naar de uitslagen van 
de verkiezingen van provinciale staten 
en het waterschap in Bronckhorst? U 
vindt deze op www.bronckhorst.nl. U 
ziet er de totalen, maar bijvoorbeeld 
ook de uitslagen per stembureau. 

Uitslagen verkiezingen vorige 
week staan op onze site!

 Houtkachels  Gaskachels
 Pelletkachels  Haarden

Onze showroom is geopend op: 
Donderdag 13.00 - 17.00 uur 

Vrijdag  09.00 - 17.00 uur 

Zaterdag  09.00 - 16.00 uur

Andere dagen op afspraak.

Kerkhoflaan 11

7251 JW Vorden

0575-470354

06 17236100

www.hetkacheltje.nl

D E  M A K E L A A R S  V A N  B R O N C K H O R S T

Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
Vorden - Zutphenseweg 26a Vorden Tel. 0575 555733
Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

In buitengebied gelegen, verassend ruime, 
moderne MIDDENWONING van 2010. 
Inhoud ± 330 m³. Perceeloppervlakte 129 m². 
Volledig kunststof kozijnen. Begane grond 
en badkamer voorzien van vloerverwarming. 
Optimaal geïsoleerd, energielabel A! 
Fraai aangelegde tuin met achterom. 
Stenen schuur.

Vraagprijs € 189.000,-- k.k.

NIEUW 

IN
 D

E 

VERKOOP

HEURNEWEG 1E  -  HALLE

 Bleekstraat 12, 7255 XZ Hengelo (Gld.)   Tel. 0575-461210   E-mail: info@eugelink.nl



Spoedreparaties en nieuwe protheses ook op implantaten

Bezoekadres
Deventerweg 113
7203 AE Zutphen

info@ttlzutphen.nl

Altijd gratis consult. Bel gerust

WONING VERKOPEN ?  

Bel ons voor een
vakkundig advies!           

Uw makelaar voor deze regio

 Vierakkersestraatweg 26 

7233 SG Vierakker   

 Tel. 0575-441331

mob. 06-22684706

www.lomanvastgoed.nl
                 www.huislijn.nl

www.jaap.nl www.huizenzoeker.nl

Zonnehorst 5
7207 BT ZUTPHEN
T  0575-570581
E info@zutphensehouthandel.nl
W www.zutphensehouthandel.nl

Openingstijden:
 ma.-vr.: 7.30 t/m 19.30 uur
 za.: 8.00 t/m 16.00 uur

Uw adres voor:
 Hout- en plaatmateriaal
 Vuren (balkhout, regelwerk)
 Tuinhout
 Kozijnen, deuren en lijstwerk
 Houten vloeren
 IJzerwaren

Met hemelvaart en pinksteren 
heeft Tirol veel te bieden. 

Motorrijden, wandelen en cultuur. 

Kom bij ons genieten.
 Marian Harenberg & Margriet Wieling
Hotel Pension Busker  Lindenweg 235   info@pensionbusker.com 
Tel. 0043 (0)533920292  6314  Niederau Wildschönau www.pensionbusker.com 

Hotel Pension Busker: “De plek in de bergen waar het altijd thuiskomen is”

• Bernina • Pfaff
  • Brother   • Anker
    • Bernina lockmachines     • Lockmachin

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen 

werkplaats

Nieuwstad 31 • Lochem • Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak

Spalstraat 3 • Hengelo (Gld.)

zaterdag 28 maart:

Café:
JPR Strinxband 

zaterdag 28 maart:

Disco:
DJ Dion

VACATURE: CHAUFFEUR VOERMENGWAGEN m/v

BEGEOLOONVOERBEDRIJF  www.begeo.nl    

Bel voor info
Bert Onstenk:

06 - 51 23 52 56

Voor het dagelijks voeren bij 
veehouders in de regio Bronck-
horst zijn wij op korte termijn op 
zoek naar een parttime (zzp-er) 
chauffeur.

Werkervaring in de agrarische sector is gewenst.
Bel 06 - 51 23 52 56 of mail naar info@begeo.nl.

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

Dorpsstraat 27
Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

www.spannevogel.nl

PVC MET 
“EMBOSSED IN REGISTER” 

TOPLAAG VAN 0.55 MM
COMPLEET GELEGD 
INCL. EGALISEREN*

 
NU VOOR SLECHTS 

€ 55,00 PER M² 
Vraag naar de voorwaarden.

Maandaanbieding MAART

EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.

WWW.ADOPTEEREENPUP.NL

ADOPTEER EEN PUP











“LOSERS”
GEWICHT



heerlijk 

T U I N M E U B E L E N  |  T U I N V E R L I C H T I N G  |  T U I N A C C E S S S O I R E S  |  W E R K -  E N  V R I J E T I J D S K L E D I N G  |  C A D E A U - A R T I K E L E N

Steenderenseweg 11 Hengelo GLD
T: 0575 46 21 39  info@goossensatomica.nl

www.goossensatomica.nl

Hoekbanken en lounge sets

€ 599,00VANAF

Aluminium tuinsets

€ 399,00
VANAF Ook uw bedrijf voor vlotte, 

sportieve vrijetijdskleding. 

Kom hiervoor naar onze winkel 

of koop via de webshop op 

www.goossensatomica.nl!

KOOP
ZONDAG
29 MAART
12.00-17.00 UUR

2e PAASDAG

12.00-17.00 uur

PAAS
SHOW

Beltrumsestraat 34 Groenlo, T 0544 - 461394 
Raadhuisstraat 27 Hengelo, T 0575 - 462547

al meer dan 50 jaar 
een begrip in de Achterhoek

Schoenmodehermans

TE ZIEN 
Hengelo

29 maart 
12.00 -

17.00 uur

Wij blijven
VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN

SPAREN

Spalstraat 11 Hengelo Gld. (0575) 46 15 21
www.memelink-bergervoet.nl

Mode en inspiratieshow
26 maart Hengelo 19.30 uur Remigiuskerk



Mode en inspiratieshow
26 maart Hengelo 19.30 uur Remigiuskerk

Raadhuisstraat 21a
7255 BK Hengelo Gld
T: 0575 79 51 85 
info@capuchonfashion.nl
www.capuchonfashion.nl

Vingino 
tas cadeau

bij elke 
aankoop

IS BINNEN!
COLLECTIE
DE VOORJAARS



Mode en inspiratieshow
26 maart Hengelo 19.30 uur Remigiuskerk

Het adres voor al uw 
druk- en printwerk!

Geboorte?

Wij hebben er 
het kaartje voor!
Wij maken altijd een proefdruk.

Envelopjes kunnen desgewenst eerder 
geleverd worden.

Vraag vrijblijvend advies of een prijsopgave.

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.
Telefoon 0575-463818

E-mail info@uiterweerd.nl
www.uiterweerd.nl

Martine Hair & Beautysalon:

Martine Hendriksen: Al 18 jaar heb ik mijn eigen salon in Hengelo Gelderland. Sinds drie jaar zijn wij aangesloten 
bij Intercoiffure. Voor ons als team betekent de Intercoiffure-ster op de deur heel veel, het geeft aan dat we kwali-
teit en vakmanschap in huis hebben. Je ziet bij Intercoiffure collega’s dat ze dezelfde passie en enthousiasme  voor 
het vak hebben, waardoor je op trainingen en shows kunt netwerken en ideeën kunt uitwisselen en dat vinden wij 
als team erg belangrijk. Wij willen ons onderscheiden en zijn daarom met veel plezier en met trots lid van Inter-
coiffure. Jonge mensen krijgen binnen deze organisatie de kans om zich te ontwikkelen in creativiteit en vakman-
schap. Voor ons is het belangrijk dat de klant zich van binnen en buiten goed voelt; ieder mens is mooi en uniek.

Mode-en inspiratieshow in de Remigiuskerk in Hengelo
Hengelo - Ook dit voorjaar laten de Hengelose ondernemers gezamenlijk de nieuwste voor-
jaars- en zomertrends aan het publiek zien. Dit gebeurt op 26 maart om 19.30 in de Remigi-
uskerk. De deuren zullen om 19.00 uur al geopend zijn. Het belooft en spectaculaire show te 
worden.
De mannequins en dressmen laten niet allen 
de laatste mode zien, ook de ondernemers zelf 
zullen zich op de catwalk presenteren. Daar-
naast zullen er voor de bezoekers speciale ac-
tie coupons uitgedeeld worden. Er is niet alleen 
kleding te zien maar ook de nieuwste kapsels 
en trends op het gebied van fietskleding kom je 
tegen. 
De Hengelose ondernemers zijn er helemaal 
klaar voor: “Het is zeker de moeite waard om 
hier naartoe te gaan en neem gezellig uw buur-
vrouw/vriendin/familie mee!”

Trends
De warme truien en dikke jassen mogen weer 
opgeborgen worden. Tijd voor luchtige blousjes, 
korte broeken, jeans, tops en jurkjes. De voor-
jaarsmode 2015 is vooral romantisch. Je ziet 
veel dromerige kleding in zachte pasteltinten. 
Ook lichtgebleekte denim en spijkerkleding zie 
je dit seizoen veel. 

Materialen
De mode is casual of romantisch en gemaakt 
van natuurlijke materialen zoals linnen, denim 
en katoen. Verschillende stoffen worden in één 
kledingstuk met elkaar gecombineerd. We zien 

nieuwe materialen die door beweging van kleur 
veranderen en we zien kleding met 3D-effecten. 
Metallics, coatings, breisels met lurex die er ook 
vorig seizoen al waren, zien we ook dit voorjaar. 
Er is gebruik gemaakt van mooie stoffen en be-
werkte materialen met kraaltjes en pailletten 
waarin we de oude handwerktechnieken terug-
zien. 

Kleuren
Het kleurgebruik is zacht en neutraal met pastel-
tinten en aardetinten. Maar felle kleuraccenten 
zijn er ook te vinden. 
Mintgroen is een belangrijke trendkleur in de 
damesmode. Daarnaast zien we andere pastel-
tinten, (blauw, roze en geel) oudroze, zwart, wit, 
jeansblauw, koper/roest tinten, donkerrood en 
felle kleuraccenten.
Pasteltinten zoals roze en blauw, grijstinten, fla-
mingo, wit, zwart en groen zien we in de heren-
mode veel terug. Overhemden met gekke prin-
ten en van natuurlijke tinten zien we veel maar 
ook verwassen T-shirts en de iets strakkere jeans 
zijn weer helemaal terug. Veel leuke details aan 
de kleding die een artikel net even iets eigens 
geven. Ook in herenoverhemden en T-shirts zien 
we jeansstoffen terug.

Schoenen
Veel sneakers en sportieve schoenen zie je dit 
voorjaar en deze zomer. Er worden diverse ma-
terialen gebruikt in verschillende printjes en 
kleuren. Ook zullen de pantoffelachtige instap-
pers en slip Ons  in diverse materialen en kleu-
ren het straatbeeld gaan sieren.
Veel zachte kleuren beige, roze, groen en ice 
blauw, al dan niet gepoederd en natuurlijk wat 
witte tinten  mogen niet ontbreken het komende 
seizoen.

Kapsels
Bij een goede outfit hoort ook een up-to date 
kapsel. Deze zomer gaan we vde lange bob weer 
veel zien. Ook het dragen van een pony is erg 
trendy dit seizoen. De trendkleuren zijn veelal 
natuurlijk blond. Dit kan bereikt worden door 
mooie highligts. 
Kort blijft de trend bij de heren. Zowel opgescho-
ren als bedekte kapsels zie je veel dit seizoen. 

Fietsen
Slotboom Tweewielers laat de nieuwste trends 
zien op het gebied van fietskleding, regenkle-
ding en diverse accessoires. Voor jong en oud, 
man en vrouw.
Ook zullen er verschillende fietsen uit de collec-
tie van 2015 de revue passeren.
Sportief blijft belangrijk, maar ook retro is hele-
maal terug.

Bij aankoop van Trunsun Full black panelen in combinatie met een 

bijpassende Nedap omvormer krijgt u ieder 6e paneel of een veelvoud 

daarvan gratis. U kunt tijdens deze actie maximaal 4 panelen gratis 

ontvangen. Dus bestelt u er 10 dan krijgt u er 12, bestelt u er 15, dan 

krijgt u er 18 en bestelt u er 20 dan krijgt u er 24. De Trunsun panelen 

zijn Solar IF gecertifi ceerd en worden geleverd met 15 jaar fabrieks-

garantie. De actie loopt tot eind maart. Meer informatie vindt u op 

www.solar-sell.nl

In februari en maart kunt u bij Solar Sell 

profi teren van een speciale actie: 

bij iedere vijf panelen die u koopt, 

ontvangt u het 6e paneel gratis.

Ieder 6e zonnepaneel
gratis!

Ziekenhuisstraat 1

7141 AN Groenlo

T +31(0)544 37 93 29

E info@solar-sell.nl

I www.solar-sell.nl

SOLAR SELL IS PARTNER VAN SOLAR WORLD, SUNPOWER, NEDAP EN AGEM



Word Huisvriend van het Inloophuis

Inloophuis Oude IJssel voor 
mensen met kanker
Doetinchem - Onlangs werd aan de 
Plantenstraat 2 in Doetinchem (di-
rect achter het gemeentehuis) het 
inloophuis ‘Oude IJssel’ geopend. 
Doel van het huis is om een ont-
moetingsplek te zijn voor mensen, 
die leven met kanker. Dat kan zijn 
omdat ze zelf kanker hebben, maar 
het inloophuis is zeker ook bedoeld 
voor mensen, die te maken hebben 
met kanker in hun omgeving. 

De mededeling ‘Kanker’ zet het le-
ven van de patiënt, maar ook van z’n 
omgeving op de kop. Een goed ge-
sprek, er even uit zijn, het oppakken 
van een hobby, ontspanning, contact 
met lotgenoten, etc. kunnen daar een 
belangrijke rol in spelen. Vandaar een 
inloophuis.
Twee jaar geleden ondervond een 
kankerpatiënte uit de regio Doetin-
chem het gemis aan zo’n voorziening. 
Ze ging op zoek naar de mogelijkhe-
den en ontmoette overal begripvolle 
instanties, bedrijven en mensen, die 
wilden helpen om dit idee uit te wer-
ken.

Besloten werd om de stichting In-
loophuis Oude IJssel op te richten 
en eigenlijk is het vanaf dat moment 
heel snel gegaan. Er werd een geschikt 
pand gevonden aan de Plantenstraat, 
dat met hulp van vele vrijwilligers en 
sponsors totaal werd gerenoveerd en 
ingericht.
Ook materiaal en meubilair werd 
veelal gratis beschikbaar gesteld. 
Inmiddels was er ook een manager 
aangesteld en sinds juni 2014 is het 
de taak van Dorothé Hammecher om 
alle zaken rondom het inloophuis te 
stroomlijnen.

Officiële opening
Minister mevr. Edith Schippers kwam 
eerder deze maand naar Doetinchem 
om het pand officieel te openen. De 
komende periode is het inloophuis al-
leen geopend op dinsdag (10.00-13.00 
uur, 14.00-16.00 uur en 19.39-21.30 
uur) en donderdag (10.00-13.00 uur 
en 14.00-16.00 uur) geopend, “Maar 
we hopen de openingsuren te kunnen 
uitbreiden”, aldus Dorothé tijdens een 
rondleiding door het pand.

Plantenstraat 2 blijkt een ruim woon-
huis met praktijkruimte en garage 
met daardoor vele ruimtes waar acti-
viteiten kunnen plaatsvinden. Er zijn 
ruimtes voor 1 op 1 gesprekken, maar 
ook voor thema-bijeenkomsten, film-
voorstellingen, etc.

Huiselijkheid
“Centraal staat toch onze woonkamer 
en keuken, waar een gezellige sfeer 
moet heersen, want die huiselijkheid 

is de basis voor ons inloophuis, aldus 
Dorothé.” De praktijkruimte is een 
prachtige ruimte, geschikt voor yoga 
en lichte lichamelijke oefeningen. 
Door het aanbod van twee masseuses 
uit de regio is de voormalige garage 
omgebouwd en ingericht als massa-
geruimte. “Onder de ‘Vrienden van 
het Inlophuis’ zijn ook raadsvrouwen 
en raadsheren, mensen met een pro-
fessionele achtergrond in maatschap-
pelijk werk of fysiotherapie, die be-
schikbaar zijn als gasten met vragen 
zitten op dat gebied.”

Geen therapeutisch centrum
Dorothé benadrukt daarnaast dat 
het inloophuis zeker geen therapeu-
tisch centrum is. De ‘inlopers’ wor-
den ontvangen door vrijwilligers, 
die als gastvrouw (en ook gastheer) 
getraind zijn in het luisteren naar 
anderen. Dorothé: “ We willen een 
veilige omgeving bieden voor men-
sen met kanker en hun omgeving 
uit het gehele verzorgingsgebied van 
het Slingeland ziekenhuis en werken 
daarvoor samen met de oncologische 
zorgketen, huisartsen, paramedici en 
psychotherapeuten, maar we bieden 
geen medisch advies en zijn geen the-
rapeutisch centrum. We zijn er voor 
een goed gesprek, lotgenotencontact, 
voor ontspanning en verwerking.

Bij ons zijn ze even geen patiënt, maar 
gewoon gast en die gast mag zelf be-
palen of ‘ie alleen komt koffie drinken 
of een boek lezen of ook gebruik wil 
maken van onze andere voorzienin-
gen.”

Nog meer activiteiten
Voor het inloophuis is een groeimodel 
denkbaar met ruimere openingstijden 
en nog meer activiteiten, maar daar-
voor komt de stichting op dit moment 
geld tekort op de exploitatie. Het huis 
moet ook gedragen worden door de 
regio en daartoe wordt iedereen uit-
genodigd om ‘Huisvriend’ te worden.

Word huisvriend
Op de website www.inloophuisoude-
ijssel.nl vindt u hoe u huisvriend kunt 
worden. In principe geeft u daarvoor 
een machtiging af, waarop de stich-
ting één keer per jaar een bedrag van 
€ 25,-- van uw rekening mag afschrij-
ven.

Open Huis
Om het inloophuis meer bekendheid 
te geven, wordt (t/m juni) elke laatste 
zaterdag van de maand ‘Open Huis’ 
gehouden. Op die zaterdagen bent u 
tussen 10.00 en 15.00 uur van harte 
welkom. De eerstvolgende Open Dag 
is zaterdag 28 maart.

   

Sterk maken voor ondernemen Achterhoek

Toppers in Ondernemen
Doetinchem - Club 22-24 in Doe-
tinchem staat op 9 april geheel in 
het teken van “Ontmoeten, Netwer-
ken en Ontspanning”. Op deze da-
tum vind namelijk de tweede editie 
plaats van het “Toppers in Onder-
nemen” event. Het evenement voor 
alle Ondernemers en Managers bin-
nen de regio Achterhoek.

Toppers in Ondernemen is de verbin-
dende factor voor alle netwerkorga-
nisaties en individuele ondernemers. 
Als organisatie bieden wij een plat-
form binnen de Achterhoek, waarbij 
ontspannen netwerken centraal staat.

Naast de persoonlijke business seats 
waar je plaats kunt nemen, is er ook 
ruimte voor presentatie van jezelf of 
de organisatie. De DJ zal je tijdens de 
avond meenemen in feeststemming.

Binnen de grenzen van de regio zijn 
er veel “Toppers van Ondernemers” 
die zich sterk maken voor een suc-
cesvol en ondernemend Achterhoek. 

Door deze mensen samen te brengen, 
deel je kennis en ontstaan er nieuwe 
contacten en samenwerkingen o p 
een ontspannen wijze. Kortom een 
netwerk-event, die het bezoeken meer 
dan waard is!

Om 20.00 openen wij de deuren en 
wordt je hartelijk ontvangen met een 
welkomstdrankje. Een half uur later 
zal de officiële opening plaats vinden 
door de organisatie. De avond duurt 
tot 00.00 uur. Verschillende netwerk-
organisaties hebben zich al bij het 
event aangesloten.

Deelnemen
Wil jij net als hen ook deelnemen aan 
deze avond? Bestel je tickets dan via 
www.22-24.com of neem contact op 
via info@22-24.com

Door het grote succes van afgelopen 
jaar zijn er beperkt kaarten beschik-
baar. Ben je al lid van een netwerkor-
ganisatie, vraag je bestuur dan naar 
kaarten voor genodigden.

Ruurlo - Het Hexagon Ensemble 
komt zondag 29 maart naar ‘t Kul-
turhus in Ruurlo met ‘De verbeel-
ding’, een heel bijzonder evenement 
waarin beeldende kunst, muziek 
en poëzie worden samengebracht 
in één totaalbeleving. De muziek, 
kunstwerken en gedichten verster-
ken elkaar.

Het Hexagon Ensemble (vijf blazers 
en een pianist) speelt het beroemde 
werk van Modest Moessorgski ‘Schil-
derijen van een tentoonstelling’. De 
componist schreef dit werk nadat hij 
op 23 juni 1874 een bezoek had ge-
bracht aan de tentoonstelling van de 
schilderijen van zijn vriend Viktor 
Hartmann. Van deze schilderijen zijn 
er dertien bewaard gebleven; zij spe-
len een belangrijke rol in de expositie 
en het concert. KunstKring Ruurlo 
nodigde amateur- en professionele 
kunstenaars en dichters uit om zich te 
laten inspireren door de muziek van 
Moessorgski.

Van de kunstenaars worden alle schil-
derijen en andere kunstuitingen op-
genomen in een videopresentatie die 
niet alleen tijdens het concert, maar 
daarna ook op de website te zien 
zal zijn. De meeste worden vanaf 29 
maart gedurende zes weken geëxpo-
seerd in het Kulturhus Ruurlo.

Opening expositie
De opening van de expositie is even-
eens op 29 maart. Vorig jaar werd dit 

project van het Hexagon Ensemble 
al met veel enthousiasme en waarde-
ring ontvangen in een aantal plaatsen 
in Nederland en Rusland. De Kunst-
Kring Ruurlo is er trots op dat het is 
gelukt om in het twintigste jaar van 
haar bestaan zo’n bijzonder evene-
ment naar Ruurlo te halen.

Zeventig inzendingen
Naar verwachting zal de belangstel-
ling vanuit de hele Achterhoek groot 
zijn. Op 10 oktober kwamen zo’n veer-
tig kunstenaars naar een informatie-
middag over dit evenement.
Uiteindelijk hebben zeventig mensen 
iets ingeleverd. Hun enthousiasme 
voor het project heeft geleid tot een 
hoog niveau.
Een kennismaking met het Hexagon 

ensemble, de muziek van Moessorg-
ski en de schilderijen van Hartmann is 
mogelijk op www.hexagon-ensemble.
com en op www.kunstkringruurlo.nl. 
De opening van de expositie is om 
14.00 uur, het concert begint om 15.30 
uur.

Kaartverkoop
Kaarten à € 17.50 in de voorverkoop 
zijn te krijgen via de website. Ook bij 
de winkels: Everwennink, Leeuwerik-
straat 5 en Groot Jebbink, bloemen 
zijn kaarten te koop. In principe ook 
aan de kassa, maar dan kosten zij 
€20.-.
   

 ▶ www.kunstkringruurlo.nl/
kaartverkoop

Bronckhorst - In 2015 organiseert de Stichting Bronckhorster Paarden-
meerdaagse voor de 7e keer een meerdaagse rit voor de echte liefhebbers 
van het recreatief paardrijden in de natuur. De data zijn 2 , 30 en 31 mei. 
Ook dit jaar is de inschrijving opengesteld voor zowel ruiters/amazones als 
voor menners.

Er zullen deze drie dagen routes ge-
reden worden van 25 á 30 km door 
de omgeving van Vorden, Hengelo en 
Zelhem. De opzet is om in een gemoe-
delijke sfeer de mooiste plekjes uit de 
gemeente Bronckhorst te ontdekken. 
Het is een zeer gevarieerd landschap 
met bosgebieden, landerijen, kaste-
len en uiterwaarden dat zich erg goed 
leent om op een ontspannen manier 
met de ruiter- of mensport in de na-
tuur bezig te zijn.

Iedere aanspanning en ruiter ont-
vangt een routebeschrijving en op een 
aantal plekken is de route middels pij-
len aangegeven. Er is voldoende ver-
keersbegeleiding aanwezig om op on-
overzichtelijke plekken alles in goede 
banen te leiden. Er kan individueel 
gestart worden, maar er mag ook in 
kleine groepjes van meerdere aan-
spanningen/ruiters gereden worden. 
De start is elke dag tussen 11.00 uur 
en 12.30 uur. Het secretariaat sluit om 
18.00 uur. Hoewel het zeker de moei-

te waard is om alle 3 routes te rijden 
kunnen de deelnemers ook volstaan 
met 1 of 2 routes.
Wilt u meerijden met de 7e editie 
van de Bronckhorster Paardenmeer-
daagse, dan kunt u zich inschrijven 
door het inschrijfformulier van de site 
www.bronckhorsterpaardenmeer-
daagse.nl te downloaden, in te vullen 
en te verzenden per mail of post.
U ontvangt een bevestiging en ver-
dere informatie over uw inschrijving 
na ontvangst van uw inschrijfformu-
lier 2015. Er zijn weggetjes opgeno-
men die normaal niet toegankelijk 
zijn maar speciaal voor dit evenement 
opengesteld worden door de land-

goedeigenaren. De deelnemers wor-
den zoveel als mogelijk is vrij gelaten 
om te rijden wanneer zij willen.
Het bekende paardenevenementen-
terrein de Hietmaat (Zelhemseweg 
15, 7255 PS Hengelo) is het dagelijks 
start- en eindpunt van de tocht. Van 
hieruit zijn alle routes uitgezet; vrij-
dags richting Vorden, zaterdags in de 
omgeving Hengelo en zondags naar 
Zelhem. De afgelopen jaren bleek 
dat er zeker ook belangstelling is 
voor deze rit van mensen die er een 
vakantietocht van willen maken. De 
mogelijkheden voor overnachtingen 
met pensionstalling voor paarden in 
de gemeente Bronckhorst is groot. U 
kunt vele adressen op de site van de 
VVV vinden.
   

 ▶ bronckhorsterpaardenmeerdaagse.nl

De Paardenmeerdaagse van 2014.

Het Hexagon Ensemble brengt met ‘De Verbeelding’ een heel bijzonder program-
ma 

Meerdaagse rit voor de echte liefhebbers van het recreatief paardrijden in de natuur

Paardenmeerdaagse door Bronckhorst

Hexagon Ensemble: unieke combinatie van 
muziek, beeldende kunst en poëzie

Ensemble bestaat 
uit vijf blazers en 
een pianist

Voor zowel ruiters, 
amazones en 
menners
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Reüniepodium Zaal Heezen
Steenderen - Een Bronckhorster 
Band-Reünie-Avond bij zaal Hee-
zen. Dat staat de bezoekers op 28 
maart te wachten in Steenderen. 
Aanvang 21.30 uur.

De avond wordt georganiseerd door 
Heezen nadat er ter sprake kwam dat 
er in al die jaren diverse bands zijn 
gestopt. Zo ontstond het idee om een 
Band-Reünie-Avond te houden. Vier 
bands hebben zich voor deze gele-
genheid aangemeld: Van Peelen, Ha-
ze, The Avalanche en Covik.

Covik
De uit Steenderen afkomstige rock-
formatie Covik maakte muziek uit de 
periode 1970 - 1980. Oprichters van 
de band waren destijds Gerard Wie-
cherink (gitaar), Jos Melchers (gitaar), 
Hans Masselink (bas) en Walter Rut-
ten (drums). Niet veel later werd de 
band aangevuld met Ingrid Masselink 
en Edith Rutjes (zang). Van 2004 tot 
2010 beleefde de band zijn tweede 
jeugd.

Nu is het 2015 en 32 jaar na oprichting 
van de band tijd om een reünie-op-
treden te verzorgen in de oude bezet-
ting van 1983. Helaas is Walter Rutten 
overleden.
Covik speelt 28 maart ook met Harry 
Angenend (drummer uit de 2de jeugd 
van de band) en Dennis Arends (zan-
ger uit de 2de jeugd van de band). 
Voor deze avond staat de setlist vol 
met jaren ‘70-’80 nummers en 3 eigen 
nummers.

The Avalanche
De legendarische Achterhoekse rock-
coverband The Avalanche begon haar 
carrière in 2003. Na zes jaren op de 

planken van vele kroegen, zalen en 
tentfeesten besloot de band er in 2009 
een punt achter te zetten en zich indi-
vidueel op andere muzikale projecten 
te gaan richten.

Miranda Jansen, Renske Zenhorst, 
Eelke van Ark, Ruben Smits en John 
Berndsen spetteren nog éénmaal in 
deze samenstelling op het podium. 
Zij zullen covers brengen van Metal-
lica tot Guns ‘n Roses en van Within 
Temptation tot De Dijk.

Haze
Zo’n zeven jaar bestond de band Haze 
voordat zij in 2007 besloten te stop-
pen. Met Marieke Ruessink als front-
vrouw en de muzikanten Frans Zee-
len, Thijs Wisselink, Marcel Buunk 
en Tom Salemink had deze band een 
grote aanhang in de wijde omgeving.
Ook in Steenderen zal Haze weer la-
ten horen waarom deze band zo suc-
cesvol was. Nummers van onder an-
dere Alanis Morissette, Skunk Anansie 
en Anouk komen voorbij, net als eigen 
werk in de vorm van melodische pop.

Van Peelen
Begonnen in 2006 is de band Van 
Peelen. Dit kwartet met de broers Roy 
en René Nijhuis, Eduard Peelen en 
Marco Leeflang gaf vol overgave vele 
optredens. Het afscheidsconcert op 
het Steenderense Marktplein in 2014 
was noemenswaardig en voor de fans 
een reden om dit in grote opkomst bij 
te wonen.

De avond start stipt om 21.30 uur. 
Kaarten zijn in de voorverkoop te ver-
krijgen bij Café Heezen. Info: tel. 0575 
451204 of info@hotelheezen.nl.

   

Gemeentebelangen Bronckhorst

Samen denken en doen
Bronckhorst - Samen denken en doen, is het credo van Gemeentebelangen 
Bronckhorst. Daar heeft de partij de inwoners voor nodig en wil daarom 
graag met hen van gedachten wisselen. Hiervoor is een open avond belegd 
op maandag 30 maart vanaf 19.30 uur in Ons Huis aan de Beukenlaan 30 in 
Hengelo.

Uitgangspunt is van de partij is dat het 
voor de inwoners (huidige en toekom-
stige) van jong tot oud goed wonen, 
werken en leven is in Bronckhorst.
Er zullen een aantal onderwerpen be-
sproken worden: wonen, zorg, werk 
en mobiliteit. “Wat houdt u bezig? 
Waar maakt u zich zorgen over? Waar 
loopt u tegen aan? Wat zou u anders 
willen? Wat kan beter? En wat kunnen 

en moeten we daarvoor doen! Maar 
ook ideeën of initiatieven die u wilt 
verwezenlijken.

Vragen of opmerkingen daarover ho-
ren wij graag.” Vrije inloop of aanmel-
den, beide mag. Als u zich aanmeldt 
met uw vraag kan de partij zich beter 
voorbereiden. U kunt dat doen via 
info@gbbronckhorst.nl.

   

Achterhoek Familiefestival 
Weidepop komt dichterbij
Wolfersveen - Op zondag 17 mei, in 
het weekend van Hemelvaart, wordt 
in Wolfersveen voor de derde keer 
het Weidepop festival georgani-
seerd. Er spelen diverse bands uit de 
regio en voor de kinderen is er van 
alles te doen. De barbecue staat aan, 
er kan gerelaxt worden of actief een 
potje beachvolleybal gespeeld wor-
den. Het familiefestival kenmerkt 
zich door de ongedwongen sfeer en 
werd vorig jaar door meer dan 1200 
bezoekers bezocht. De entree is gra-
tis.

Nienke Kok, een van de organiseren-
de vrijwilligers, vertelt: “Op veel festi-
vals zie je dat er weinig georganiseerd 
is speciaal voor de kinderen. Maar wij 
vinden het belangrijk dat de kinderen 
zich de hele dag kunnen vermaken 
terwijl de ouders genieten van een 
drankje en muziek.”

Kinderactiviteiten
Kinderen kunnen quadrijden, ge-
schminkt worden, er is een storm-
loopbaan, een springkussen en er 
wordt een touwklimbaan opgezet.
“Voor € 5,- per kind kan er een kinder-
arrangement gekocht worden waar-
mee ze onbeperkt gebruik kunnen 
maken van alle speelmogelijkheden, 

onbeperkt ranja, een zakje snoep en 
een ijsje krijgen”.

Bands
Ieder jaar wordt er gezocht naar leuke 
bands uit de regio. Henk Hengeveld 
zit in de organisatie van het Weide-
popfestival én speelt zelf in de band 
Deliverance. “In de Achterhoek zijn 
er veel (beginnende) bandjes die wij 
graag een kans willen geven om op te 
treden.

Vier bands Weidepop
Dit jaar spelen vier bands op Weide-
pop: Everlong uit Halle, Underkoffer 
uit Hengelo, Pulse uit Doetinchem en 
ook ik speel met mijn band Delive-
rance op het festival”. Tussen de bands 
door zorgt DJ Jeffrey voor swingende 
muziek. De bands treden op van 14.00 
tot 21.00 uur.

Meer informatie
Ga voor het speelschema van de 
bands en verdere informatie naar de 
website (hieronder) of de Facebook-
pagina. Het festival wordt gehouden 
in Wolfersveen: in de scherpe bocht 
tussen Zelhem en Ruurlo.
   

 ▶ www.weidepop.nl

Delden - Afgelopen zaterdag werd in 
Delden bij de familie Broekgaarden 
de 1e clubcross van dit seizoen ge-
organiseerd door de Vordense mo-
torclub. De organisatie had naast de 
clubcross wedstrijden ook een twee-
tal U.M.X. (uitwisseling) wedstrij-
den op het programma staan. De 50 
en 65cc klasse reden voor punten in 
het U.M.X. kampioenschap. De 85cc, 
MX2, Recreanten en Open klasse 
konden punten halen voor het club 
kampioenschap. De vrijwilligers 
van de vereniging hadden een mooi 
parcours uitgezet op donderdag en 
vrijdagavond.

Helaas speelde het weer op zaterdag 
niet mee en was de baan een modder-
bad. De 50cc klasse reed daarom maar 
1 wedstrijd. Kyro Donker pakte de 
winst voor Roan Davids en Rick Koer-
huis in het U.M.X. kampioenschap. 
Roan Davids pakte als clublid de volle 
punten voor het club kampioenschap. 
Collin Schellen wist de U.M.X. klasse 
65cc kleine wielen winnend af te slui-
ten. De winst in de categorie U.M.X 
65cc grote wielen ging naar de jonge 
dame Laura Davids. Demi van Voorst 
wist de volle buit te pakken voor het 
club kampioenschap in de 65cc. Zo-
wel in de 50, 65 en 85cc deden een 
groot aantal meisjes mee die menige 
jongens achter zich lieten. Mike Roes 
won met grote overmacht de klasse 85 
cc. Romy Davids en Mees van Lenning 
werden 2e en 3e. Jeneau Evers pakte 
een keurige 4e plaats voor Micky 
Roes, het jongere zusje van Mike Roes. 
Thomas Sterk werd in totaal 6e. Joost 

Mokkink was de snelste man in de 
MX2 en won tweemaal overtuigend. 
Ties Hellegers werd 3e achter de als 
2e geklasseerde Stan Kromkamp. De 
rollen waren in de 2e manche omge-
draaid voor beide heren. Hetzelfde 
gold voor Damon Teerink en Koen 
van Dort. Damon werd 4e in de eerste 
manche en 5e in de 2e manche. Koen 
reed deze uitslagen andersom. Door-
zetter Dion Evers, die een paar maal 
ten val kwam, werd tweemaal 6e in de 
MX2. Bij de recreanten ging de winst 
eenmaal naar Marcel Bulten. Bulten 
liet wedstrijd twee aan zich voor-
bij gaan en daardoor pakte Richard 

Enzerink de dag overwinning. Mark 
Wichink Kruit deed goede zaken met 
een 2e plaats voor Nico Freriks in het 
dag klassement. Vreugde en verdriet 
was er voor Thijs Bulten. Zijn motor 
kreeg kuren en Thijs moest de wed-
strijd staken. Remco Toonk pakte de 
dag overwinning voor Tom Berends 
en Jan Wiemer.
Johannes van Kempen bedankte de 
familie Broekgaarden voor het ter be-
schikking stellen van het stuk land. 
Nanneke van Ginkel en Helga Meije-
rink kregen applaus voor de goede ca-
tering. Zondag 29 maart is er de eerste 
Hamove clubcross.

Halle - Op zondag 29 maart komt 
het Open Nederlands Kampioen-
schap naar een van de meest spec-
taculaire circuits van Nederland. De 
Halmac in Halle biedt de rijders een 
uitdagend circuit waarbij ze op veel 
plaatsen lang in de lucht hangen. Dit 
is voor het publiek super om te zien. 
Ook de afwisseling van tafelbergen, 
op- en afstappen, ritmesecties en 
dubbelsprongen zal de mannen van 
de jongens onderscheiden waar-
door je als toeschouwer niet snel 
uitgekeken zult raken.

Tijdens de eerste wedstrijd in Gemert 
was het in alle vier de klassen span-
nend. De rijders waren goed aan 
elkaar gewaagd en de starthekken 
stonden meer dan vol. Dit zal ook in 
Halle het geval zijn want meer dan 
tweehonderd rijders uit binnen- en 
buitenland zullen gaan strijden voor 
de ONK punten.

Nederlandse leider in ONK 85cc
In de 85cc klasse hebben we met Rick 
Elzinga een Nederlandse leider. De rij-
der uit Zenderen kent het circuit van 
Halle goed maar zal het op 29 maart 
zeker niet cadeau krijgen. KTM fa-
brieksrijder Mikkel Ringfeldt Haarup 
staat namelijk op een tweede plaats in 
de tussenstand en wil niets liever dan 
de leiding in het kampioenschap over 
nemen. De derde plaats is in handen 
van Loeka Thonies en Max Schwarte, 
die al enige jaren lid is van de Halmac, 
staat op een mooie vijfde positie.

Noud van Kraaij in strijd
In de 125cc klasse is het op dit mo-
ment een Buitenlands onderonsje met 
de KTM fabrieksrijders Jorge Prado en 
Conrad Mewse op de eerste en twee-

de plaats. De Belgische belofte Cyril 
Genot staat op een derde plaats en de 
beste Nederlander is Noud van Kraaij 
op een vierde plaats. De rijder uit het 
HSF Logistics Motorsport Team heeft 
de snelheid om het zijn Buitenlandse 
concurrenten moeilijk te maken maar 
kende in de tweede manche in Ge-
mert wat pech. Van Kraaij is er dan 
ook opgebrand om deze fout in Halle 
recht te zetten.

In de MX2 klasse zal clublid Davy Po-
tjes alles in het werk stellen om zijn 
allereerste podiumplaats in het ONK 
MX2 te bemachtigen. Pootjes is of-
ficieel fabrieksrijder voor KTM en is 
momenteel aan zijn eerste jaar bezig 
in de MX2 klasse. In de eerste ONK in 
Gemert werd hij zesde. Een rijder die 
ongetwijfeld de strijd met Pootjes aan 
zal gaan is Lars van Berkel. De rijder 
uit het HNHF Kawasaki Team kende 
een hele sterke eerste ONK en net als 
Pootjes is ook van Berkel nog steeds 

opzoek naar zijn allereerste ONK po-
dium uit zijn carrière.

Ceriel Klein Kromhof grote favoriet
In de MX1 klasse is Ceriel Klein Krom-
hof uit Daarlerveen de grote favoriet 
voor de eindzege. Klein Kromhof 
maakt tot op dit moment een heel 
sterk seizoen door met podiumplaat-
sen in Mantova en Gemert en komt op 
het circuit van Halle altijd goed uit de 
voeten. Hij kan tegenstand verwach-
ten van o.a. Jeffrey Dewulf (Belgie), 
William Saris en Rick Satink. Maar 
zoals gezegd, is het circuit van Halle 
erg technisch waarop een foutje snel 
is gemaakt en waarbij een absolute 
favoriet van tevoren moeilijk aan te 
wijzen is.
De trainingen beginnen in Halle om 
09:00 uur en het starthek zal voor de 
eerste keer vallen om 12:00 uur.
   

 ▶ www.onk-motocross.nl.

Beelden van een vorige editie in Gemert.

Start MX2 klasse. Foto: Henk Teerink

Afwisseling van tafelbergen, op- en afstappen, ritmesecties en dubbelsprongen

ONK Motocross 29 maart circuit Halle

Eerste Clubcross van V.A.M.C.  
‘De Graafschaprijders’ in Delden

Meer dan 200 
rijders uit binnen- 
en buitenland
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Zondag 22 maart werd Behind the 
Corner Popmagazine officieel ge-
lanceerd. In deze krant wordt ook 
maandelijks een pagina opgenomen 
met verhalen, columns en andere 
stukken afkomstig van de redactie 
die dit magazine verzorgen. Hoofd-
redacteur Meindert Bussink legt uit 
waarom het Behind the Corner Pop-
magazine er volgens hem moest ko-
men.

Waarom een magazine?
Behind the Corner Popmagazine is 
een mix van een magazine en een 
weekendbijlage. Een magazine ver-
schijnt doorgaans wekelijks of maan-
delijks en heeft aandacht voor de 
grafische kant van een verhaal. Het 
speelt niet zoals een krant in op da-
gelijks nieuws, maar maakt letterlijk 
ruimte voor uitgebreide achtergrond-
artikelen en uitgesproken meningen 
in columns. Een weekendbijlage van 
een krant kan ook onderzoeksartike-
len publiceren om dagelijks nieuws 
van een structurele context te voor-
zien. Om de geheel vrijwillige redac-
tie ook weekendrust te gunnen, be-

ginnen we met een 
maandelijkse fre-
quentie.

Waarom een pop-
magazine?

Pop staat voor populaire cultuur in al 
zijn verscheidenheid. De rode draad 
bij alle artikelen van Behind the Cor-
ner popmagazine is popcultuur. Van 
anekdotes en meningen van muzikan-
ten, tot portretten van ondernemers 
met oefenruimten, muziekwinkels, 
opnamestudio’s en meer. Ook poli-
tieke keuzes van gisteren en vandaag 
worden niet geschuwd en kunnen in 
combinatie met de Behind the Corner 
radio-uitzendingen bijvoorbeeld poli-
tici en bestuurders om een toelich-
ting op de gemaakte keuzes vragen.

Waarom een Achterhoeks popmaga-
zine?
De Achterhoekse popcultuur is een 
van de oudste van ons land. Met 

bekende voortrekkers als Normaal, 
Vandenberg, Bettie Serveert en Jun-
kie XL, komen al generaties jongeren 
en muzikanten in aanraking met pop-
muziek en alle aspecten die daarbij 
horen zoals les krijgen op zolders of 
garages van lokale helden, repeteren 
in oude varkenstallen, optreden in 
weilanden of op fantastische podia 
van oerkroeg Schiller in Aalten tot de 
Buitensociëteit in Zutphen of de tien-
tallen andere succesverhalen van mu-
ziekondernemers zoals Loc7000 uit 
Lochem of de Feestfabriek uit Henge-
lo. De vruchtbare voedingsbodem die 
hierdoor in de afgelopen decennia is 
gelegd, bewijst onder meer het suc-
ces van een nieuwe generatie inspi-
rerende muzikanten van De Staat en 

Shaking Godspeed tot bijvoorbeeld 
Villa Zeno of Evelien Scheers.

Waarom een online Achterhoeks 
popmagazine?
Wanneer bovenstaande cocktail on-
line verschijnt, ontstaan er allereerst 
mogelijkheden voor een interactief 
debat met een goed geïnformeerd 
publiek. Dit debat wordt tevens goed 
gearchiveerd, in tegenstelling tot 
discussies op sociale media, die na 
verloop van tijd letterlijk wegzakken. 
Daarnaast brengt online tientallen 
mogelijkheden met zich mee om au-
dio en video toe te voegen aan de ar-
tikelen om nog meer achtergrond en 
beleving te kunnen bieden.

Waarom een online Achterhoekse 
popmagazine met leden?
Om in navolging van het succesvol-
le muziekplatform Subbacultcha en
het journalistieke platform De Cor-
respondent een onafhankelijk en 
grotendeels advertentievrij medium
voor langere tijd te kunnen lanceren,
is een lidmaatschap een meer dan 
logische keuze. Behind the Corner is 
in die zin een soort gemeenschaps-
media, zeg maar de gemeentepils
onder de media. Met duizend echte 
liefhebbers, moet een artiest, een
schrijver of een site kunnen bestaan 
volgens Wired oprichter Kevin Kelly. 
Voor 1 euro per week (jaarlijks be-
taald) word je lid en maak je Behind 
the Corner mede mogelijk.

WAAROM 
BEHIND THE 
CORNER 
POPMAGAZINE?

VOOR 1 EURO PER 
WEEK MAAK JE 
BEHIND THE CORNER 
MEDE MOGELIJK 

BEHIND  CORNERTHE 
 BEHIND THE CORNER viert de Achterhoekse muzikant, 

brengt de talentvolle Achterhoekse popcultuur in kaart .

Toen ik op mijn vijftiende, min of 
meer, de gitaar van mijn broertje con-
fisqueerde, hield ik onder andere van 
U2, The Beatles en The Rolling Sto-
nes, Deep Purple, Led Zeppelin, Elvis 
en hardrock. Op twee snaren schreef 
ik in het Achterhoeks, en beïnvloed 
door Status Quo, mijn eerste twee 
liedjes getiteld: Wi-j goat hen knap-
pen én Dat bunt gin geintjes meer, 
kmot drieten as een beer.

Het eerste liedje ging erover dat ik 
op mijn traphengst, samen met mijn 
vrienden, naar de boerendisco I’Var-
ca ging en mijn nog vrij onschuldige 
bloemetjes buiten zette. Het tweede 
handelde over de dag erna, over dat 
een vrij schuchter krampachtig wind-
je als ‘lauw bier’ uit je puber-poepert 
spoot. Wij kennen dit fenomeen als 
De Kater.
Ja, ik schreef al vroeg over mijn leven. 
Ik keek ademloos naar de gitaristen 
bij I’Varca en vroeg me oprecht af hoe 
die gasten toch anderhalf uur lang ál 
die vakjeswisselingen konden ont-
houden?
En zo langzamerhand ging ik dus ook 
eens wat aandachtiger naar die gi-
taristen luisteren en dan vooral naar 
de hardrockersen, maar óók naar 
The Edge van U2. Ik wist niet wat ef-
fect-pedaaltjes waren, dus ik dacht 
gewoon dat The Edge zoo rapide kon 

spelen. Ik had geen 
flauw idee dat hij 
daarvoor een delay 
gebruikte.

Toen ik als aanstor-
mend gitaristje nog 
met een eierschaal-
tje, op mijn overi-
gens voor de rest 
best wel grote kop 
rondliep, hoorde ik 

Pink Floyd’s One of these days. On-
der invloed van een royaal gestopte 
waterpijp, waarvoor op Woodstock 
voor gewaarschuwd zou zijn gewor-
den mits-ie er rond zou zijn gegaan, 
dacht ik: ‘Allemachtig, wat is dát dan 
voor een racegitaar, en hoe flikte Da-
vid Gilmour dat?’.

Ik ging zitten en begon. Nou, de rook 
kwam van mijn plectrum af, en vloog 
welhaast in de fik, zoo snel probeerde 
ik te spelen. Maar het klonk nergens 
naar en vele spiertjes in mijn arm, die 
ik als het ware daarvóór nooit had 
waargenomen, raakten geïrriteerd. 
En ik óók.
Tóch had het een behoorlijke invloed 
op me, omdat ik op een gegeven 
moment redelijk snel kon spelen. 
Hardrockgitaristen gebruikten óók 
pedaaltjes, om hun rocksound te krij-
gen, dát wist ik óók niet. Ik meende 
dat je gewoon ‘knoepens hard’ moest 
aanslaan om dat geluid te bereiken! 
En óók dát had een grote invloed op 
me, want ik had om de haverklap 
géén snaren meer op mijn plankje. 
Daar ben ik toen maar mee gestopt, 
want ik wilde sowiso al The Beatles 
leren tokkelen.

Ja, je raakt dus als muzikant door van 
alles en nog wat geïnspireerd natuur-
lijk. Je gaat nummers naspelen en na-

zingen. Je eerste band speelt wellicht 
covers, en zoo leer je het met vallen 
en opstaan.

Het is niet Floyd’s meest creatieve uit-
spatting, maar de gitaar scheurt wél 
alsof er een wagenpark vol Ferarri’s 
optrekt. Het had een grote invloed 
op mij, toen ik nog drie graden ach-
ter Venus rondzwevend, solo’s van 
36 uur en een handjevol secondes 
speelde.

En zoo leerde ik de slidegitaar ken-
nen. Op de plaat van David Byrne 
en Brian Eno My life in the bush of 
ghosts staat een gitaarsolo in het 
nummer Regiment. Ook daar luister-
de ik intens naar. Wat gebeurde daar? 
Wat een vreemde trillingen en bui-
gingen speelt die gitarist? Ik kon het 
met de beste wil van de wereld niet 
naspelen.
Maar wat bleek nou!? Het album 
stond op een, van een vriend gekre-
gen, verrot gedraaide cassette, die de 
boel zoo vervormde, dat ik dus dacht 
dat die duivelse toetsen van Eno een 
gitaar was. Maar hij deed het gewoon 
met zijn pitchknop.

En toch was mijn poging om het na 
te spelen van grote invloed op mij, 
en toen ik wat later de sitarspeler Ra-
vi Shankar ontdekte, begreep ik zijn 
wegschietende kauwgumnootjes een 
stuk beter. Niet in de vakjes spelen, 
maar er lekker al koprollend over-
heen schieten. En zoo kan ik nog wel 
even door gaan.
Sommige invloeden ebben weg, an-
deren blijven voor altijd op je strandje 
met mogelijkheden liggen. Maar mu-
ziek blijft voor mij telkens verrassend 
en dat is dan óók wel hét belangrijk-
ste voor me. ‘Surprise , surprise, most 
beauty in life is surprise’.

COLUMN ROCCO OSTERMANN 
SURPRISE, 
SURPRISE, MOST 
BEAUTY IN LIFE 
IS SURPRISE

Hans Mellendijk is behalve redactielid van Behind the Corner ook columnist 
van de Gelderlander, dichter, internaut, vormgever, programmeur Erbar-
men Festival, ‘nDrom, lid dichterscollectief De Omsmeders en Het instituut 
Praktische Poëzie (HiPP). Was werkzaam in de kunst -en cultuureducatieve 
sector (‘tSteK en EDU-ART). Voor Behind the Corner zette hij zijn favoriete 
(Achterhoekse) Youtube-video’s op een rij:

The Bruurkes   Kief
The Bruurkes   Herman höldt van kapsalon
Typhoon ft. André Manuel  Zandloper (Lowlands 2014)
Boh Foi Toch   Balkenbrij (Live)
Boh Foi Toch   Rap
Jovink  Brommers kieken (Afscheidsconcert)
De Firma Weijland  Vremde
Shaking Godspeed  She’s Young
Opticks  New Year
Hans Keuper  Nao ‘n Heelweg

Link naar de Youtube-lijst: http://goo.gl/mF5Vhv

BEHIND THE CORNER MAANDTIPS:
Hans Mellendijk

DEZE MAAND OP 
BEHINDTHECORNER.NL:
Bram Hallatu runt al 17 jaar oefenruimtecomplex 
Scenic Sound in Zutphen.

Jan Manschot -  Sóh de show is gedaon. Hans 
Mellendijk over de drummer van Normaal en de 
laatste veldtocht.

Rubriek Drummerstok met Bauke Bakker

Achtergrond: Brabants talentenprogramma Proud of 
the South, ook voor Achterhoek?



Nationale Sterrenkijkdagen
Toldijk - Op vrijdag 27 maart en za-
terdag 28 maart is het Achterhoeks 
Planetarium in Toldijk opengesteld 
en vrij toegankelijk. Op beide avon-
den is het planetarium geopend van 
19.30 tot ca. 22.00 uur. Gegaran-
deerd sterren kijken, ook bij slecht 
weer.

U krijgt in kleine groepjes een rondlei-
ding van een uur met een bezoek aan 
ons zonnestelsel, het observatorium, 
de aardglobe en het zuidelijk half-
rond. Bij helder weer kunt u ‘s avonds 
ook door een van de telescopen kij-
ken.
Wijlen Henk Olthof bouwde zijn pla-
netarium naar voorbeeld van het be-
roemde Eisinga Planetarium in Fra-
neker. In het observatorium staat de 

zelfgebouwde spiegeltelescoop.
Op het buitenterrein staan zeven bij-
zondere bouwwerken (o.a. de Eiffelto-
ren) die ‘s avonds zijn verlicht.
Een bezoekje aan de aardglobe is een 
unieke belevenis. U stapt in een grote 
bol en in 2 minuten tijd ziet u de hele 
wereld om u heen draaien. Dan gaat 
het licht uit en verschijnt er een in-
drukwekkende sterrenhemel.
Zelfs bij een bewolkte lucht kunt u in 
Toldijk toch sterren kijken. Het derde 
planetarium heet ‘De wereld op z’n 
kop’ en laat het zuidelijk halfrond zien 
en nadat het donker is geworden de 
sterrenhemel boven Antarctica.

Hoogstraat 29 in Toldijk
info: www.achterhoeksplanetarium.
nl

   

Handbal Quintus
Hengelo - De handbalcompetitie 
loopt tegen het einde en de teams 
proberen in deze laatste fase nog 
punten te verdienen. Het eerste 
Heren Seniorenteam van SV Quin-
tus behaalde wederom winst en be-
houdt hiermee de derde positie.

Quintus E2 speelde de uitwedstrijd 
tegen Minerva E3 in Gaanderen. Al 
na vijf minuten stond de E2 met 3-0 
achter. Net voor rust werd het 3-1. De 
tweede helft zagen ze de echte spirit 
weer bij Quintus. Ze hebben zich te-
rug geknokt tot 3-3, een mooie twee-
de helft. De Heren B1 moest vandaag 
naar A.A.C.1899 HB1 in Sporthal Rij-
kerswoerd in Arnhem.

Ze begonnen de wedstrijd goed en 
het ging een lange tijd gelijk op. Op 
een gegeven moment werd Quintus 
slordiger in balbezit en liep AAC snel 
uit. Eindstand 30-13. De Heren Se-

nioren 1 van Quintus troffen tegen-
stander Donar in Sporthal Veldwijk 
in Hengelo(O). De eerste helft van 
de wedstrijd verliep gelijkmatig. Met 
een ruststand van 14-15 bleef het ook 
in het begin van de tweede helft een 
spannende pot.

Na een paar prachtig gestopte penal-
ty’s door de keeper van Quintus kon er 
in de aanval afgesloten worden waar-
door de heren van Quintus op een 
aantal doelpunten voorsprong kon-
den komen. Uitslag 23-25. Quintus D1 
ging naar Arnhem voor de wedstrijd 
tegen Udi ‘96 D1. Quintus verdedigde 
niet goed en het andere team was 
sneller. Het thuisteam kwam beter tot 
scoren, uitslag 18-3.

Kijk op www.svquintus.nl voor meer 
informatie. Deze week op www.hand-
bal.nl: ‘Club in de Spotlight: Quintus’.

   

Sponsordiner levert € 2750 
op voor Alpe d’Huzes
Vorden - Op initiatief van André Wil-
lems, organiseerde Grand Bistro De 
Rotonde op 16 maart onder leiding 
van Wendie en Thomas een culinair 
sponsordiner om geld in te zamelen 
voor Alpe d’Huzes. André zal op 4 
juni aanstaande deelnemen aan dit 
evenement en proberen 6 keer de 
Alpe D’Huez op te fietsen voor het 
goede doel; aandacht vragen voor 
kanker en geld inzamelen voor on-
derzoek tegen kanker.

Met medewerking van Roy Eijkel-
kamp, Vordenaar en nu sous-chef bij 
het bekende 2 Michelinsterrenrestau-
rant De Bokkedoorns, werd de avond 
afgetrapt met een heerlijke amuse met 
champagne op het terras van De Ro-
tonde buiten. Het weer werkte geluk-
kig ook goed mee. Vervolgens gingen 
de ruim 110 gasten aan tafel voor een 
unieke culinaire avond, samengesteld 
door Roy en Thomas Kniewallner.
De wijnen werden verzorgd door Yvo 
Pieksman, die met speciale wijnen 
naar Vorden is gekomen om de ver-
schillende gerechten te voorzien van 
bijpassende, exclusieve wijnen. Ook 
wijn die deze avond kon worden ge-
kocht, droeg weer bij aan het goede 
doel.Cleo Vlogman zorgde samen 

met een gitarist voor passende ach-
tergrondmuziek en gaf hiermee de 
avond een nog een extra tintje.

Polsbandjes met namen
Naast het inzamelen van geld voor 
onderzoek tegen kanker, werd er deze 
avond ook op symbolische wijze aan-
dacht gegeven aan kankerpatiënten; 
alle deelnemers kregen de mogelijk-
heid om op een polsbandje een naam 
te schrijven van een persoon die te 
maken heeft, of heeft gehad, met een 
vorm van kanker. Deze bandjes wer-
den om André’s fiets gehangen en 
gaan in juni mee tijdens het fietsen. 
Dat dit een ‘beladen klim’ wordt is 
wel zeker.

Cheque van € 2750
Door de medewerking van alle vrij-
willigers in de keuken, in de bedie-
ning, maar ook van de verschillende 
toeleveranciers die dit evenement op 
verschillende manieren sponsorden, 
leverde deze avond € 2750 op! Aan 
het einde van de avond overhandige 
Wendie Kniewallner-Vrieler van De 
Rotonde een cheque aan André Wil-
lems, die nu z’n best zal moeten doen 
op de Alpe d’Huez komende zomer.

Hengelo - Op zaterdag 28 maart was-
sen vrijwilligers van de Jongeren Werk-
groep Roemenië auto’s, zowel van bin-
nen als van buiten. Autowassen is mo-
gelijk vanaf 9.00 tot 16.00 uur, voor een 
geringe prijs. De actie wordt gehouden 
bij Autobedrijf Wassink, gevestigd aan 
de Banninkstraat 24 in Hengelo.

Deze actie komt ten goede aan de ont-
wikkeling van speelmogelijkheden voor 
de kinderen in Roemenië. Ook helpen 
zij de ouderen aan een betere leefomge-
ving. De Jongeren Werkgroep Roemenië 
gaat al een aantal jaar naar Roemenië om 
daar met lokale jeugd de speelvoorzie-
ningen voor kinderen te verbeteren en 
uit te breiden. Ook worden er in het be-
jaardentehuis werkzaamheden verricht 
om de leefomstandigheden te verbete-
ren.Graag tot zaterdag 28 maart!Autowasactie Jongeren Werkgroep Roemenië.

Met een glimmende auto het zonnige voorjaar in

JWR houdt wederom een autowasactie

Baak - Oortgiese campers uit Baak 
heeft op 28 en 29 maart weer fees-
telijke open dagen. Het mooie weer 
komt er weer aan dus de camper-
kriebels komen ook weer naar bo-
ven. Diverse modellen, zoals inte-
graalcampers, halfintegralen, bus-
campers en alkoofcampers, bieden 
voor iedereen wat wils. Zowel voor 
verkoop als verhuur zijn er diverse 
interessante aanbiedingen. Daar-
naast is er volop informatie over de 
mogelijkheden voor onderhoud/
APK en voor schadeherstel en mon-
tage van accessoires.

Wat betreft de doelgroep word vaak 
gedacht dat alleen 50+ers met de 
camper op pad gaan. Maar bij Oort-

giese zien ze een duidelijke groei in 
andere leeftijdsgroepen. Janno en 
Joost eigenaren van Oortgiese cam-
pers: “Wij zien steeds meer gezinnen 
met jonge kinderen maar ook jonge 
stellen die de vrijheid van de camper 
als een grote plus ervaren”.
De verhuurvloot van 2015 is flink uit-
gebreid met onder andere een aantal 
integraalcampers. Deze campers ken-
merken zich door de enorme ruimte-
beleving en luxe uitrusting.
Het doel is om ieder seizoen de ver-

huurvloot compleet te vernieuwen, 
zodat er ieder jaar weer de meest ac-
tuele verhuurcampers aangeboden 
kunnen worden. De campers die een 
aantal maanden in de verhuur heb-
ben gezeten worden in het najaar voor 
verkoop aangeboden. “Het voordeel 
van onze ex-verhuurcampers is dat je 
een zo goed als nieuwe camper koopt 
voor een tweedehands prijs.”
Dit seizoen starten Janno en Joost met 
22 campers. “Een behoorlijke uitda-
ging met zijn tweeën maar gelukkig 
hebben we goede hulptroepen die bij 
kunnen springen. Uiteraard blijft het 

prioriteit dat we de tijd kunnen ne-
men voor onze klanten en persoonlijk 
advies kunnen geven. We ervaren dat 
onze klanten dit erg waarderen.”
Iedereen is van harte welkom op za-
terdag en zondag 28 en 29 maart van 
10.00 tot 17.00 uur. Alle campers zijn 
open voor bezichtiging. Uiteraard 
staat er een kopje koffie voor u klaar 
aan de Broekstraat 11a in Baak. Voor 
vragen kunt u bellen naar 06 3010 
1122.
   

 ▶ www.oortgiese-campers.nl

Veel campers te zien op de Open Dagen.

Diverse modellen, zoals integraalcampers, halfintegralen, buscampers en alkoofcampers

Open Dagen Oortgiese Campers

Barchem - Een goede service, een 
gemoedelijke sfeer en klantvrien-
delijkheid staan bij Bos- en Tuinma-
chines Rouwenhorst Barchem hoog 
in het vaandel. Door gespecialiseer-
de vakkennis en jarenlange ervaring 
zijn ze in staat u een goed advies te 
geven en uw tuinmachines, van welk 
merk dan ook, vakkundig te repare-
ren en te onderhouden.

In de Inruilweek van 7 tot en met 11 
april diverse aanbiedingen van tuin-
machines. In het assortiment maaiers 
vindt u modellen voor iedere tuin en 
gebruiker, van elektrische maaiers tot 
zitmaaiers en robotmaaiers. Maar ook 
diverse andere tuinmachines zoals 
heggenscharen, bosmaaiers, trim-
mers en kettingzagen. Elke machine 
is gemaakt om uw werkdag gemakke-
lijker te maken en een fantastisch ga-
zon te creëren. Voor kleine storingen 
en reparaties heeft Rouwenhorst een 
compleet ingerichte servicebus waar-
mee eventueel bij de klant de storing 
ter plekke opgelost kan worden.

Verticuteermachines
Voor een goede beluchting en het ver-
wijderen van onkruid en mos is het 
belangrijk het gras minimaal eenmaal 
in het maaiseizoen te verticuteren. 
Een verticuteermachine is bij Rou-

wenhorst te huur en te koop. 
   

 ▶ www.rouwenhorstbarchem.nl
 ▶ 0573 - 258094
 ▶ Zwarteveenweg 1-b, Barchem

Inruilweek van bos- en tuinmachines bij 
Tuinmachines Rouwenhorst Barchem

Campers uit de 
verhuur worden 
verkocht in najaar
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Steenderen – In Sporthal Het Hooge Wessel wordt op zondag 29 maart een 
Open Bedrijvendag gehouden. Maar liefst 32 deelnemers richten een stand 
in om hun bedrijf te presenteren met proeverijen en demonstraties binnen 
het thema ‘Lentekriebels’. Iedereen is welkom van 11.00 tot 16.00 uur. De 
entree is gratis.

Ondernemersvereniging de SOV or-
ganiseert het jaar door diverse activi-
teiten, zoals netwerkbijeenkomsten, 
winkeliersacties en open bedrijven-
dagen. Dit jaar zal voor de vierde keer 
een open bedrijvendag worden geor-
ganiseerd met als thema ‘Lentekrie-
bels’. “Het wordt voorjaar en ieder-
een krijgt weer zin in nieuwe dingen,” 
vertelt Monique Horstink enthousiast. 
Op de Lentekriebels poster dragen 
mieren een tak. “De mieren zijn de 
ondernemers. Door samen te werken 
kun je alles klaren. Het kriebelt, er is 
veel bedrijvigheid.”

“De Steenderense Ondernemers Ver-
eniging klinkt of het alleen Steende-
ren is, maar het is de Oude Gemeente 
Steenderen,” legt Monique uit. “We 
spreken nu over Ondernemersvereni-
ging de SOV en de Open Bedrijvendag 
wordt georganiseerd door onderne-
mers uit Baak, Bronkhorst, Olburgen, 
Rha, Steenderen en Toldijk. Mensen 
zullen verrast zijn wat we allemaal 
te bieden hebben in de nabije omge-
ving.”

Demonstraties en proeverijen
De voorbereidingen zijn in volle gang, 
de diversiteit in standhouders is 
groot. Zij zullen de bezoekers verras-
sen met demonstraties, proeverijen, 
sfeer en vakmanschap. Zo kan men 
kennismaken met de nieuwste SOV 
leden zoals Studio Tegendraads, Eco-
bouwen, Gerritsen Grafmonumen-
ten, Regiobank Arci Steenderen en 
Uitzendbureau Stezu. En zal Greven 
& van Haaster Groenadviseurs bezoe-
kers inspireren met hun modeltuin en 
tuinontwerpen. 

De kappers van Haarstijl Edith, Kapsa-
lon Het Kniphuus en Unique Hairsty-
ling brengen de bezoekers met hun 
gezamenlijke show op de hoogte van 
de nieuwste haartrends. Op verschil-
lende stands zijn heerlijke (streek)pro-
ducten te proeven, zoals de rookworst 
van Heezen en de Achterhoek Kaas uit 
het assortiment van Horstink. 

De catering op het gezellige binnen-
plein wordt verzorgd door de nieuwe 
Stichting Sport, Cultuur en Educatie, 
SCE. Daar kunnen bezoekers genieten 
van live muziek van Infidelity onder 
het genot van een lekkere kop koffie, 
een hapje of een drankje. Natuurlijk 
zijn er voor de kinderen ook leuke ac-
tiviteiten.

Standhouders
• Autobedrijf Aal • Autobedrijf Melgers 
• Autobedrijf R.S. Kluit • Boerderijwin-
kel Fruitbedrijf Horstink • Bouw- en 
Timmerbedrijf Bekoe • Bouwmarkt 
De Tolbrug • Café Hotel Zaal Heezen 
• Colors@Home Gosselink • Dagwin-
kel Willemsen • Drogisterij de Vijzel • 
Ecobouwen • Eliesen Electro • Gerrit-
sen Grafmonumenten • Greven & van 
Haaster Groenadviseurs • Haarstijl 
Edith • IJsselcomputerservice • Jos 
Reclame • Kapsalon Het Kniphuus • 
Kinderdagverblijf’t Holthuisje • Kunst-
handel Baak • Marketz Installatie-
bedrijf • Mouris Hout • Oscar Kreijtz 
Praktijk voor fysiotherapie • Radio- 
TV-Elektra Rutjes • Regiobank Arci 
Steenderen • Streek Makelaars • Stu-
dio Tegendraads • Travel Counsellor 
Joke v/d Kolk • Uitzendbureau Stezu 
• Unique Hairstyling • Verheij Toldijk • 
Voetenhof Pedicure.

Win mooie prijzen!
Elke bezoeker krijgt bij de ingang een 
lootje, waarmee zij meedoen met de 
verloting die aan het einde van de dag 
wordt gehouden. Daarmee maken zij 
kans op één van de mooie prijzen die 
beschikbaar worden gesteld door le-
den van Ondernemersvereniging de 
SOV. 

De lentekriebelsdag is een leuk dag-
je uit voor jong en oud. De toegang is 
gratis.

www.de-sov.nl

Open Bedrijvendag
Lentekriebels bij Ondernemersvereniging de SOV



CNC OPERATOR/PROGRAMMEUR | 
VIA1359108
DOETINCHEM - FULLTIME

OMSCHRIJVING
Voor Gunnebo Doetinchem zijn wij op zoek naar een 
Allround CNC Operator/Programmeur. Je bent in staat om 
meerdere CNC plaat bewerkingsmachines te bedienen, 
zoals pons/ nibbelautomaten en kantbanken. Je hebt er-
varing met het zelfstandig instellen en programmeren van 
kantbanken. Het gebruikersonderhoud van de machines en 
gereedschappen behoort ook tot je taak. Uiteraard vind je 
het belangrijk om de kwaliteit van de processen en pro-
ducten te bewaken. Je rapporteert aan de teamleider van 
de plaatwerkafdeling. Bij gebleken geschiktheid bestaat er 
de mogelijkheid voor een contract voor onbepaalde tijd.

FUNCTIE CRITERIA
- MBO werk- en denkniveau;
-  Ervaring met het ponsen en kanten van plaatwerk inclusief 

programmeren;
-  Groot verantwoordelijkheidsgevoel en bent flexibel;
-  Je kunt goed onder druk werken zonder dat de kwaliteit 

uit het oog wordt verloren;
-  Bereid om aanvullende trainingen te volgen;
-  Bereid in een 2-ploegensysteem te werken.

WERKVOORBEREIDER WTB | 
VMA1360095
VARSSEVELD - FULLTIME

OMSCHRIJVING
Voor onze opdrachtgever, een innovatief bedrijf en grote 
speler in haar segment, zijn wij op zoek naar een gedre-
ven werkvoorbereider / engineer. Binnen het team van 6 
werkvoorbereiders zet je ideeën om in werkbare technische 
tekeningen. Dit gebeurt met behulp van de 3D tekenpro-
gramma’s sketch up en paletteCAD. Daarnaast bent je ver-
antwoordelijk voor een goede projectbegeleiding. Je bent 
de schakel tussen klant, verkoop en de productie. Door 
jouw goede communicatie loopt het project efficiënt en 
wordt de juiste kwaliteit geleverd. Je bent het type dat zich 
zaken snel eigen maakt, een groot verantwoordelijkheids-
gevoel heeft maar ook weet te delegeren wanneer nodig. 

FUNCTIE CRITERIA
- HTS geschoold, richting WTB;
-  Communicatief sterk;
-  Praktisch ingesteld;
-  Kennis van SketchUp en/of paletteCAD;
-  Ambitieus type.

TEKENAAR/CONSTRUCTEUR | 
VIO1358898
DOETINCHEM - FULLTIME

OMSCHRIJVING
Voor onze relatie in de omgeving van Doetinchem zijn we 
op zoek naar een Tekenaar/ Constructeur. In deze functie 
ga je het tekeningenpakket en stuklijsten verzorgen, lever je 
de juiste en complete technische informatie & documenta-
tie aan ten behoeve van inkoop en assemblage. Je bent ver-
antwoordelijk voor het opstellen van constructiedossiers 
en maakt handleidingen/ onderhoudsinstructies. Je komt 
te werken in een multidisciplinair team van engineers waar 
je de producten en productieonderdelen uit gaat werken in 
constructie- en detailtekeningen.

FUNCTIE CRITERIA
-  Afgeronde opleiding MTS werktuigbouwkunde;
-  Minimaal 2 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke 

functie;
-  Ervaring met SolidWorks;
-  Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in 

zowel Nederlands, Engels als Duits (Frans is een pre).

ALLROUND ONDERHOUDSMONTEUR | 
VMA1254242
DOETINCHEM - FULLTIME

OMSCHRIJVING
Binnen een team van ervaren technische dienst mede-
werkers ben je verantwoordelijke voor het onderhoud van 
technische installaties en verhelpen van storingen. Je komt 
daarbij in aanraking met mechanische technieken, bestu-
ringstechnieken en elektrische systemen. Het betreft een 
vacature met uizicht op een vast dienstverband. 

FUNCTIE CRITERIA
-  MBO werk- en denkniveau;
-  Technisch geschoold;
-  Flexibel inzetbaar;
-  Stressbestendig (oplossen storingen);
-  Bereidheid tot werken in ploegendienst.

Gunnebo Doetinchem B.V. is een productiebedrijf dat deel 
uitmaakt van de wereldwijde operende (Zweedse) Gunnebo 
Groep. Met 220 medewerkers produceert de onderneming 
beveiligings- en inbraakwerende producten. De uitgebreide 
kennis en expertise in combinatie met hoogwaardige kwali-
teit, modern design en leverbetrouwbaarheid hebben ertoe 
bijgedragen dat Gunnebo één van de toonaangevende le-
veranciers van beveiligings- en inbraakwerende producten 
ter wereld is. Veel producten zijn onafhankelijk gecertifi-
ceerd om de vereiste beschermingsgraad te garanderen. 
Gunnebo Doetinchem is het mondiale kenniscentrum voor 
OEM klanten en de productiefaciliteit voor Europa. Klanten 
zijn onder andere industriële bedrijven, banken, financiële 
instellingen en overheid. 

In samenwerking met andere productielocaties (o.a. USA / 
India & China) worden de klanten op diverse continenten 
toegeleverd. Kenmerkend voor de organisatie is gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor het succes en een pragmatische 
aanpak. Nadere informatie over Gunnebo is te vinden op 
internet op www.gunnebo.com

Namens Gunnebo Doetinchem zijn wij op zoek naar een:
 

TECHNISCH Process Engineer - 
HTS’er met ambitie

Functie
Training on the job
In deze nieuwe functie doorloop je veel activiteiten zodat 
je het bedrijf door en door leert kennen. Het accent ligt 
op praktische werkervaring opdoen, bij de verschillende 
afdelingen, onder andere werkvoorbereiding, engineering, 
orderafhandeling en productie. Hierbij kijk je kritisch naar 
het totale productieproces. Binnen projectgroepen denk je 
mee over logistiek, onderhoud en productie en kom je met 
ideeën voor efficiencyverbeteringen. Je rapporteert aan de 
Productieleider.

Startfunctie met doorgroeimogelijkheden
In deze startfunctie krijg je de kans om ruime, brede werk-
ervaring op te doen binnen een prestatiegerichte, succes-
volle onderneming in beweging. Eigen initiatieven en ideeën 
worden aangemoedigd. Je bent zelf verantwoordelijk voor 
je carrièreperspectief. Na bewezen resultaten bestaat de 
mogelijkheid tot doorgroei naar een leidinggevende func-
tie. Je wordt welkom geheten door plezierige collega’s die 
gezamenlijk ervoor gaan.

Eisen
Je werkt graag in een teamverband naar resultaat. Hierbij 
steek je de handen uit de mouwen en weet je van aanpak-
ken. Met een frisse, oplossingsgerichte blik kijk je naar 
productieprocessen. Je maakt je collega’s met humor en 
tact enthousiast voor verbeterideeën. Naast een HTS op-
leiding Werktuigbouwkunde / (Technische) Bedrijfskunde 
of vergelijkbaar heb je enkele jaren werkervaring in een 
productieomgeving, bij voorkeur in de metaalverwerkende 
industrie. Uiteraard ben je gewend om met geautoma-
tiseerde systemen te werken. Daarnaast beheers je de 
Engelse taal goed. 

Ben jij deze High Potential, reageer dan op deze vacature. 
Voor aanvullende informatie kun je je wenden tot 
Ilse Assink, zij is te bereiken onder nr. 0575 - 555518.
Sollicitaties (cv en motivatiebrief): i.assink@europlanit.nl

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

OP ZOEK
NAAR EEN
NIEUWE
UITDAGING?

Steun ons. 
Word 

collectant.

www.brandwondenstichting.nl/collecteren
bel 0251 - 27 55 55

Foto: Kim
berly Kessler D
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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.

Onderhoudsschilder m/v

Ben jij een ervaren onderhoudsschilder en 
heb je een passie voor onderhoudswerk?

Functieomschrijving
In de functie van onderhoudsschilder verricht je 
onderhoudswerkzaamheden aan boerderijen, 
monumentale panden, woningen en bedrijfspanden. 
Je werkt zowel zelfstandig als in een team. De werk-
zaamheden zijn in de omgeving van Deventer, maar 
ook in de omgeving van Enschede. Woonachtig in 
deze omgeving is daardoor van belang. Om in aan-
merking te komen voor deze functie is het tevens 
van belang dat je minimaal 3 jaar ervaring hebt als 
schilder en je het gewend bent om bij diverse klan-
ten te werken. Het kan voorkomen dat je bij diverse 
opdrachtgevers werkzaam zal zijn.  

Machinaal Houtbewerker m/v

Ben jij een ervaren machinaal houtbewerker 
en op zoek naar een fulltime functie?

Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het 
maken van ramen, deuren en kozijnen. Je hebt 
ervaring met machines, zoals vierzijdige schaaf-
bank, CNC pennenbank, CNC inkroosmachine en 
CNC freesmachine. Het is belangrijk dat je snel 
kunt schakelen tussen diverse werkzaamheden 
en dat je over een goed technisch inzicht beschikt. 

Werkstudenten m/v

Zoek jij naast je studie een baan en heb je 
veel affiniteit met techniek en sleutelen?

Functieomschrijving
In deze functie van monteur / werkstudent werk je 
naast je opleiding bij een professioneel technisch 
bedrijf waar je diverse onderhoudswerkzaamheden 
uitvoert aan treinstellen. Na een gedegen inwerk-
periode werk je op doordeweekse dagen minimaal 
1 dag van 15:00 uur t/m 23:00 uur en wordt er ook 
van je verwacht dat je in het weekend op zondag 
werkt. Deze functie is ideaal te combineren met je 
opleiding. Je leert veel van onderhoudswerk in de 
praktijk en je zal je technisch goed kunnen ontwik-
kelen. Na je opleiding is het mogelijk om een vast 
dienstverband te krijgen bij de opdrachtgever.

Hoofd calculatie m/v

Ben jij ondernemend ingesteld en beschik jij 
over kennis van schilderwerk?

Functieomschrijving
In de functie van Hoofd Calculatie ben je verant-
woordelijk voor een juiste calculatie en werkvoor-
bereiding van vele diverse projecten. Je neemt de 
leiding over de afdeling en zorgt voor een juiste 
aansturing en verdeling van het werk. Je krijgt veel 
vrijheid om het op jouw manier aan te pakken, dus 
als je beschikt over een ondernemersgeest, zit je 
hier wel op je plek. Je taken richten zich op het ver-
zorgen van een adequate en volledige werkvoor-
bereiding, offertes aanvragen, zorgdragen voor 
tijdige afronding van offertes en overleg voeren met 
projectleiders inzake voor te bereiden projecten. 
Je beschikt over technisch inzicht en hebt goede 
kennis van schilderwerk. Je kan goed plannen en 
hebt kennis van projectmanagement.

Onderhoudsmonteur m/v

Heb jij ervaring in de technische dienst en 
weet jij alles van elektrische installaties?

Functieomschrijving
In de functie van onderhoudsmonteur ben je bin-
nen het team van de technische dienst verantwoor-
delijk voor het onderhoud en reparaties aan alle 
machines, installaties en elektrisch 
gereedschap. Je zorgt ervoor dat het 
machinepark in optimale conditie is 
en zorgt voor tijdige reparaties en 
het vervangen van onderdelen. Het 
kan daarbij voorkomen dat je las-
werk, slijpwerk of draaiwerk verricht. 
Je bewaakt de kwaliteits- en vei-
ligheidsvoorschriften en zorgt voor 
het up to date houden van instruc-
ties, procedures en registraties. De 
functie van onderhoudsmonteur is 
een zelfstandige functie binnen een 
modern bedrijf. Bij goed functione-
ren maak je kans om door te groeien 
naar een leidinggevende functie.
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Bezorgklachten 
Weevers
Tel. (0575) 55 10 10

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

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

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 af-
wijken, kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

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

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:
28 - 29 maart: D. Stolk, Ruurlo, 0573 - 452021.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoord-
apparaat.

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 aangift e kunt u een afspraak maken. 
Aangift e 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 buiten-
gebied). Bel tijdens de openingstijden het gemeentehuis, 
tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook doorgeven via www.
bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en 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 eerst-volgende werkdag, ons 
calamiteitennr. (06) 13 10 07 77.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Doetinchem - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - 
Zutphen - Eerbeek - Brummen. 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: kraam-
zorg 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 algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724. 24 uur per dag bereikbaar. 
Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand 
telefoonnr. bellen of kijken op www.sensire.nl

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

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

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

Buurtzorghuis Warnsveld
Huis voor terminale en palliatieve zorg, 24 uur per dag 
een verpleegkundige 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 mo-
gelijk: info@bronckhorst.nl. De locaties en openingstijden 
vindt u op www.bronckhorst.nl/socialeteams. 

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB  Vorden, tel (0575) 55 34 05. Voor 
alle activiteiten en curssusen. De inloop- en spreekuurtij-
den zijn van dinsdag t/m donderdag van 9.00 – 11.00 uur.
Administratief secretarieel medewerkster Willy Gotink, 
w.gotink@welzijnvorden.nl. 
Informatie: info@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 risicovoe-
ten, lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

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

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22. 
Openingstijden: Maandag 13.00-17.00 uur. Dinsdag t/m 
donderdag: 10.00-16.00 uur. Vrijdag: 9.00-16.00 uur (i.v.m. 
de weekmarkt).  Zaterdag: 10.00-14.00 uur.

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- 
gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en work-
shops, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. (06) 21 60 72 27. 
www.marliesmeenks.nl / info@marliesmeenks.nl 
Lid VNT, RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behande-
ling, 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. Afgift e aan de Gietelinkdijk 4 te 
Hengelo.

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
‘t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00
info@avonturijn.nl

PvdA Ombudsteam Bronckhorst
Vragen? Zorgen? Loopt u vast in het oerwoud van regels? 
Schakel het PvdA Ombudsteam in! Voor alle inwoners van 
Bronckhorst. Telefonisch spreekuur maandags van 18.00-
19.00: 06-52662996 
Mailadres: ombudsteam@pvdabronckhorst.nl 
Voor meer info www.bronckhorst.pvda.nl

SchuldHulpMaatje Bronckhorst
Voor hulp bij schuldenproblematiek. Tel. 06-83039005.

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 29 maart *Palmpasen* 
Gezamenlijke gezinsdienst in de Dorpskerk
10.00 uur: ds. J. Kool, ds. F.W. Brandenburg.
1e C: KiA: Totale werk (LA); 2e C: Plaatselijk jeugd- en 
jongerenwerk

19.00 uur: Zangdienst “Vorden zingt” in de Dorpskerk,
ds. P. Boomsma uit Nijverdal.
1e C: Evangelisatiecommissie; 2e C: Herv. en Geref. kerk.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 29 maart *Palmpasen* 
Gezamenlijke gezinsdienst in de Dorpskerk
10.00 uur: ds. J. Kool, ds. F.W. Brandenburg.
1e C: KiA: Totale werk (LA); 2e C: Plaatselijk jeugd- en 
jongerenwerk

19.00 uur: Zangdienst “Vorden zingt” in de Dorpskerk,
ds. P. Boomsma uit Nijverdal.
1e C: Evangelisatiecommissie; 2e C: Herv. en Geref. kerk.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 29 maart: Palmzondag = gezinsdienst.
10.00 uur: ds Tim Wiersum.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 28 maart, geen viering.
Zondag 29 maart, 10.00 uur: Woord- en Communieviering, 
vg. T. Bruin, Koorleden. Palmzondag/Kindernevendienst.

R.K. kerk Vorden
Zondag 29 maart 9.30 uur. 
Palmzondag: Woord- en Communieviering 
vg. J. van Kranenburg, pastoraal werker.

 Donderdag 26 maart De Cléding-
kanTine. Kledingbeurs voor Tie-
ners / Dames. Van 18.00 - 21.00 
uur bij Partycentrum Langeler, 
Spalstraat 5 in Hengelo Gld.
       

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

    Te huur PAASHAAS PAKKEN.DS 
Design.Molenkolkweg 33 Steen-
deren 0575-452001
       

    Palmzondagwandeling: 29 
maart: Startlocatie VVV Ruurlo, 
Kerkplein 18 Ruurlo. Afstanden, 
5, 12 en 20 km. Start: 9.30 - 13.00 
uur. Kosten: 3,50 euro p.p. Inl. 
tel. 0573-453926 of www.hartje-
achterhoek.nl
       

    Kringloop De Boedelhof Enk-
weg 17b in Vorden di t/m vrij 
9.00-17.00 zaterdag 9.00-16.00 
tel. 0575-555456 laatste zat. v/d 
maand magazijnverkoop
       

    Te koop gevraagd: antiek, cu-
riosa en alles wat verzameld 
wordt. Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, Rijks-
straatweg 35, (0575) 52 29 19.
       

    Bij ideële kringloopwinkel “De 
Werf”, Enkweg 11 in Vorden 
kunt u elke ochtend (behalve 
zondags en ‘s-maandags) van 
09.00 tot 12.00 uur en dinsdag, 
donderdag- en vrijdagmiddag 
van 13.30 tot 17.00 terecht voor 
een groot assortiment meubels, 
kleding, witgoed, elektronica, 
huishoudelijke artikelen, boe-
ken enz..Inbrengen van goed 
verkoopbare artikelen kan tij-
dens 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 ophalen 
van spullen.
       

    Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel ge-
woon Frits Peppelinkhausen, tel 
(0575) 55 29 16, (06) 51 60 15 16.
       

    Te huur appartement op b.g. va 
1-5, tijdelijke basis, rand Vorden, 
1-2 pers, woonkmr, keuken, slp-
kmr, badkmr. €675,- ex. info@
kr8vorm.nl 
       

    27 mrt 20:00u. Kulturhus. KRATO 
speelt de klucht’Extra hulp op 
de eerste hulp’ Volw: € 5,- kind.
tm 12: € 2,50
       

    Heem- en stinzenplanten, ver-
wilderde bollen en ontluikende 
varens langs de beek en onder 
de hoge bomen van De Wiersse: 
rondleiding elke do. en iedere 
za. van de maand, beginnend 2 
april. Vertrek 10.30 uur vanaf de 
Wiersserallee; op Koningsdag 
om 10.30 en 14.30 uur. € 7,50 
p.p. Aanvragen rondleidingen 
op andere dagen (voor min. 15 
personen): 0573-451409. www.
dewiersse.nl
       
   

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

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

VLOOIENMARKT
VORDEN

Zondag 19 april

10-17 uur

Sporthal ’t Jebbink
Jebbink 13

Inf. Kraamhuur:
tel. 0639108152

www.animo-markten.nl

25 t/m 31 maart. Dagmenu’s ophalen € 8,00. Dagmenu’s bezorgen € 9,25. 
Dagmenu bĳ ons consumeren € 11,00. (Bestellen mag, maar hoeft niet.)  Vanaf 
16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in 
het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 25 maart Bosuiensoep/Varkensmedaillon met champignonsaus, 
aardappel kroketten en groente

Donderdag 26 maart Boerenkool met rookworst en verse worst, jus en 
zuur/bavaroise met slagroom

Vrĳdag 27 maart Tomatensoep/Zalmfilet met dille saus, gebakken 
aardappel en groente

Zaterdag 28 maart Italiaanse Cordon Blue met gebakken aardappel en 
sla/Ĳs met slagroom (alleen afhalen of bezorgen)

Maandag 30 maart Gesloten
Dinsdag 31 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 thea! 

Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel of dinercheque…. kook-
workshop, 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

Dagmenu’s

Spalstraat 3 • Hengelo (Gld.)

zaterdag 28 maart:

Café:
JPR Strinxband 

zaterdag 28 maart:

Disco:
DJ Dion

Vlotte energieke      
 jongen
Voor zaterdaghulp en eventueel 
vakanties. Vanaf 16 jaar.

Pompoenerie 
Tondor Pandana
Martin Spiegelenberg
Tel. 06-54323046

GEVRAAGD:




