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Veel mensen voelen zich niet happy 
bij hun eetgedrag en zoeken naar an-
dere mogelijkheden. Anders omgaan 
met koolhydraten levert een constan-
ter energieniveau, een betere contro-
le over het eetgedrag en het bereiken 
van een natuurlijk lichaamsgewicht. 
Dagelijks groeit de kennis over de 
gezondheidsvoordelen van deze ma-
nier van eten. Bakkers zien inmiddels 
hun omzet dalen en schakelen over 
op het bakken van koolhydraatarm 
brood en speltbrood. Er is dus duide-
lijk sprake van een trend.

Erika Vreeswijk, initiatiefneemster 
van KOOOK.nu, had net zoals velen, 
een haat-liefde verhouding met eten. 
Altijd bezig met de kilootjes en toch 
lekker Bourgondisch willen genieten. 
Drie jaar geleden ontdekte zij hoe 
lekker koolhydraat beperkt eten kan 
zijn. Hierbij kies je voor voeding die 
‘trage’ koolhydraten bevat. Deze wor-
den langzaam in je lichaam opgeno-
men. Voedingsmiddelen met ´snelle´ 
koolhydraten beperk je zoveel moge-
lijk. Deze veroorzaken sterke schom-
melingen in je bloedsuikerspiegel wat 
leidt tot vermoeidheid, overgewicht 
en andere problemen zoals hart- en 
vaatziekten en diabetes. Vreeswijk: 
‘Zelf eet ik nu gedurende drie jaar 
op deze wijze en ik voel me daar zeer 
goed bij. Mijn onbeheersbare trek is 
veranderd in plezierige eetlust die ik 
onder controle heb. Als je eenmaal 
hebt ervaren hoe verrukkelijk dit 
eten is en hoe makkelijk je afvalt, wil 
je nooit meer anders. Dat wil ik breed 
uitdragen. Als ervaringsdeskundige 
weet ik namelijk wat je tegenkomt 
als je de stap zet. De samenleving is 

er (nog) niet op ingesteld. Hoe maak 
je bijvoorbeeld verantwoorde keuzes 
bij het boodschappen doen in de su-
permarkt? En hoe zorg je ervoor dat 
je niet duurder uit bent dan anders?’ 
Samen met twee diëtisten en een 
psycholoog die veel ervaring heeft in 
verandering van gezondheidsgedrag, 
heeft zij de workshops opgezet. Niet 
de zoveelste nieuwe aanpak, maar 
een concrete vertaling van het be-
staande aanbod aan theorie, weten-
schap en ervaring naar de praktijk 

van alle dag. KOOOK.nu haalt het uit 
de sfeer van diëten. ‘Het is absoluut 
geen dieet, maar een andere manier 
van eten met veel voordelen. Natuur-
lijk minder kilo’s, maar ook meer 
energie. En het is ook gewoon lekker 
genieten, dichtbij de pure ingrediën-
ten met hun eigen geur en smaak,’ 
aldus Erika. 

Erika Vreeswijk geeft de workshops 
in de Grande Cuisine van Villa Zilver-
linde, de Bed&Breakfast aan het dorp-

spark de Decanije in Vorden. Veel 
deelnemers combineren de work-
shop met een overnachting in één 
van de luxe suites. Uiteraard wordt 
er ’s morgens, naast verse broodjes, 
ook een koolhydraat OK ontbijt geser-
veerd. Met het voorjaar in aantocht 
zijn er speciale lente-arrangementen.

Workshops bewust omgaan met koolhydraten

Vordense wil Nederland anders leren eten
Vorden - Afgelopen januari start-
te Erika Vreeswijk met het geven 
van workshops ‘koolhydraat OK 
eten.’ Hierin leert zij mensen lek-
ker te eten zonder het gebruik 
van koolhydraatrijke voedings-
middelen zoals suiker, tarwe of 
aardappelen.

 Erika Vreeswijk, initiatiefneemster KOOOK.nu, in de Grande Cuisine van Villa Zilverlinde.

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL

Kiezers bedankt! 

WILT U OPVALLEN BIJ 
EEN BREED PUBLIEK? 
Bij ons worden uw advertenties in deze 
krant GRATIS op de goedbezochte 
website CONTACT.NL geplaatst. 
In maart 2014 ruim 55.000 bezoekers!

Neem contact op met onze 
media-adviseurs voor een 
campagne op maat!

advertentie@contact.nl 

of (0575) 55 10 10

advertentie@elna.nl

of (0544) 37 13 23

advertentie@groenlosegids.nl

of (0544) 46 18 28 GROENLOSE GIDS

ELNA

Opleiding volgen en direct aan het werk?
 

Word beroepsverkeersregelaar
Info: www.europetraffic.nl of 0314-624889

 

Openingstijden: maandag - woensdag 08.00 - 20.00 uur, donderdag - vrijdag 08.00 - 21.00 uur, zaterdag 08.00 - 20.00 uur

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

Bij de Plus parkeert u voor de deur!

Geldig 24 t/m 29 maart

6 Verse Slagers-
gehaktballen
nu 3.99

5.49

Koop nu uw zwemabonnement met
voorverkoopkorting: www.zwembad-indedennen.nl



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

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

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

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

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers Grafimedia
Tel. (0575) 55 10 10

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

! nnp

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

STOEL TE KOOP

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

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

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

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

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

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

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

Tandarts
Zaterdag 29 en zondag 30 maart, D. Stolk, Ruurlo. 
Tel.  0573 -45 20 21
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 34 05 
of (06) 22 92 96 30.
Welzijnsadviseur: Wilma Berns, e-mail: w.berns@sswb.nl
De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 
donderdag van 9.00-11.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek 
en huisbezoek mogelijk op afspraak.
Administratief medewerkende: Willy Gotink, 
e-mail: w.gotink@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.

24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.

www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl

Sensire wijkzorg (thuiszorg)
Verzorging en verpleging. Tel. 0900 - 88 56 (10 ct./min), 

24 uur per dag bereikbaar. www.sensire.nl / info@sensire.nl 

Sensire thuiszorgwinkels
Doetinchem, Kruisbergseweg 27 (bij Slingeland Ziekenhuis). 

Geopend ma t/m vrij van 9.00 - 17.30 uur, za 10.00 - 13.00 uur.

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724. 24 uur per dag bereikbaar. 

Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand telefoonnr. 

bellen of kijken op www.sensire.nl

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 

verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, dieet en 

voeding, maaltijdservice, personenalarmering en thuisbegeleiding. 

Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min.), 24 uur per dag bereikbaar. 

www.sensire.nl / info@sensire.nl

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 

bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. (0314) 36 02 85. 

Fax (0314) 36 02 87. E-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl

www.thuiszorggrootgelre.nl

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 

Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

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

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 
Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-

ten Arve. Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.

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

Dag- en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Voet- en handverzorgingssalon Podi
Gediplomeerd pedicure, diabetische en reumatische voet, 

lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / 

(06) 27 35 53 82. www.podi.nl

Annie Mokkink-Kasteel
Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 69 08. Pedicure +, 

gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, 

lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: 
De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; Nijntje in Halle; 
Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg; Hummeloord in 
Hummelo en Het Eerste Steentje in Steenderen. 

Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22.

Openingstijden: Maandag 13.00-16.00 uur. Dinsdag t/m donderdag 

10.00-16.00 uur. Vrijdag 9.00-16.00 uur. Zaterdag 10.00-14.00 uur.

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- 

gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 

Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. (06) 21 60 72 27. 

www.marliesmeenks.nl, info@marliesmeenks.nl. Lid VNT, 

RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, door-

verwijzing huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

Roemenië / inzameling goederen door St. COEH
op de 1e en 3e maandag van de maand (18.30 - 20.00 uur) 

inzameling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

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

info@avonturijn.nl

Kerkdiensten

Dorpskerk Vorden
Zondag  30  maart, 10.00 uur, ds. J. Kool

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag  30  maart, 10.00 uur, ds. F.W. Brandenburg

Protestantse gemeente Wichmond
Vrijdag 28 maart, 20.00 uur, ds. T. Wiersum, Vesperdienst.

Zondag 30 maart, 10.00 uur, geen dienst in Wichmond

R.K. kerk Vorden
Zondag 30 maart 9.30 uur, Woord en Communieviering, 

vg.diaken Th. Ten Bruin

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 29 maart, 17.00 uur, Eucharistieviering 

vg. F. Zandbelt, em. -priester 

Weekenddiensten

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

Alleen op afspraak.

Kamermuziekconcert Passe 

Partout op 30 maart in Kul-

turhus Ruurlo om 15.30 u.

Kaarten à € 17.50 via www.

kunstkringruurlo.nl

De hele maand maart

Daar word je vrolijk van!

GRATIS
thuis!

jouw 

bestelling

Dagmenu’s 26 maart t/m 1 april
Dagmenu om mee te nemen € 7,75. Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 9,00. Dagmenu bij ons consumeren € 10,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet.)
Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. 
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 26 maart
Groentesoep/Wiener zwiebelrostbraten, aardappelen en groente

Donderdag 27 maart 
Varkensmedaillons met champignonsaus, aardappelkroketten 
en rauwkostsalade/apfelststrüdel met vanillesaus en slagroom

Vrijdag 28 maart
Champignonsoep/Kabeljauwfilet met mosterdsaus, aardappelen 
en rauwkostsalade

Zaterdag 29 maart 
Gehaktbal in jus met frieten en rauwkostsalade/IJs met slagroom 
(alleen afhalen/bezorgen)

Maandag 31 maart
Gesloten

Dinsdag 1 april 
Wiener schnitzel met aardappelen en groente van het seizoen/
IJs met slagroom

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

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

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

Te huur in buitengebied Vor-

den: 4-kamer woning, alles

begane grond. Tel: 0575 -

556680

2de Handskleding en

speelgoed beurs! 30 maart  Het

Witte Paard in Zelhem van

11.00 tot 15.00 uur.

Entree € 3,- kinderen tot 12 jr

gratis. Kom gezellig kijken!

Model gezocht met acne/

onzuivere huid voor mijn

examen op 16 april tel:

0611792070

Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel gewoon Frits Peppelink-

hausen, tel (0575) 55 29 16, 

(06) 51 60 15 16.

Buurtvereniging De Veldwijk 

presenteert op 4 april a.s.:

“De Boer op” door Irene van

der Aart

Helaas moesten door om-

standigheden een paar spe-

lers afhaken, waardoor er 

dit jaar geen voorstelling is

door de toneelgroep van “De 

Veldwijk”. De buurtvereniging 

zocht en vond een leuk alter-

natief, en is blij Irene van der

Aart te hebben kunnen strik-

ken voor deze avond. 

Cabaretière Irene van der Aart

woonde in de stad en was he-

lemaal niet op zoek naar een 

boer, tot ze op vakantie een

leuke veehouder uit de Ach-

terhoek tegen het lijf liep. De

voorstelling is op vrijdag 4 

april, zoals gebruikelijk in ‘Het 

Dorpscentrum / Kulturhus’, 

aanvang 20:00 h. Toegang 5 

euro,  gratis voor kinderen in 

de basisschoolleeftijd.

Bij ideële kringloopwinkel “De

Werf” (stichting veilingcom-

missie), gelegen aan de Enk-

weg 11 in Vorden kunt u elke

ochtend (behalve zondags en 

‘s-maandags) van 09.00 tot

12.00 uur en daarnaast ook

nog dinsdag, donderdag- en

vrijdagmiddag van 13.30 tot 

17.00 terecht voor 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: vc-

dewerf@gmail.com. Tevens 

kunt u via ons telefoonnum-

mer een afspraak maken voor

het ophalen van spullen. Be-

zoek onze meimarkt op 24 mei

!! Nadere informatie op onze

website: www.veilingcommis-

sie.nl.



GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Opeens was er nog zo veel te zeggen.
Opeens was er nog zo veel te vragen.
Opeens is het te laat.

Diep geraakt zijn we door het overlijden van mijn 
lieve vrouw, onze zus en tante 

Richelle Sosef - Hillege
echtgenote van Ton Sosef

* Den Haag, † Vorden, 
9 februari 1951 19 maart 2014

Richelle overleed in de leeftijd van 63 jaar.

 Vorden: Ton Sosef
   
 Vorden: Denise en Paul 
  en kinderen
 De Lier: Margreet en Nico
  en kinderen

  en verdere familie

De Stroet 1 
7251 CP Vorden 

De crematieplechtigheid wordt gehouden op 
woensdag 26 maart om 14.30 uur in de aula van 
crematorium “de Omarming”, Voorsterallee 95, 
7203 DN  Zutphen.

Na afloop van deze plechtigheid wordt u uitgenodigd 
voor het drinken van een kopje koffie in de koffie-
kamer van genoemd crematorium, waar u tevens 
de familie kunt condoleren.

Indien u geen persoonlijk bericht hebt ontvangen,                                                                             
dan graag deze advertentie als uitnodiging 

te beschouwen.

U kunt nu ook al uw aankopen doen van stofzuiger tot 
wasmachine bij www.installatiebedrijf-altena.nl 

klik webwinkel.

graag ontvangen wij u hier,
Installatiebedrijf Altena

Borculoseweg 9
Ruurlo

Vereniging van Mediators en Scheidingsbemiddelaars in het Notariaat
V M S N

Notariskantoor Blankestijn nu de deskundige bij echtscheiding!

UITNODIGING
Informatieavonden over de laatste notariële ontwikkelingen

Notariskantoor Blankestijn organiseert twee gratis informatieavonden 
in Zelhem en Hengelo over actuele notariële onderwerpen. Tijdens deze 
avonden wordt in ieder geval aandacht besteed aan:

- De schenkingsvrijstelling
 Mijn kinderen kopen een huis en hoe kan ik hen daarbij helpen? En welke  

schenkingsmogelijkheden zijn er nog meer?
- Eigen bijdrage in de AWBZ
 Moet ik mijn spaargeld of huis opeten wanneer ik naar een verzorgingshuis ga? 

Hoe hoog is mijn eigen bijdrage? Hoe wordt deze bijdrage berekend? Welke 
maatregelen kan ik treffen om mijn bijdrage te verminderen? Of valt het al-
lemaal wel mee?

- Wilsonbekwaamheid en het levenstestament
 Regels en wetten veranderen steeds sneller en ook de persoonlijke omgeving 

staat niet stil. Er kan van alles gebeuren. Wat heb ik daarvoor eigenlijk gere-
geld? Wie regelt mijn zaken, wanneer ik daar zelf niet meer toe in staat ben, 
door bijvoorbeeld een ziekte of dementie? En wat wil ik eigenlijk dat er gebeurt 
als ik zeer ernstig ziek ben? 

- Testament en belasting besparen 
 Wat wil ik dat er gebeurt als ik er niet meer ben? Gaat mijn bezit dan naar de 

personen waarvan ik ook wil dat zij het krijgen? Wat kan ik nu regelen om te 
voorkomen dat mijn erfgenamen veel belasting moeten betalen? 

Wanneer en waar:
dinsdagavond 8 april 2014 bij Ellen’s Restaurant en Zalen 
Burg. Rijpstrastraat 10, Zelhem
dinsdagavond 13 mei 2014 bij Partycentrum Langeler
Spalstraat 5, Hengelo (Gld.)

Beide avonden is de zaal open vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis.

U kunt zich aanmelden voor deze avonden door te bellen met ons kantoor, tele-
foonnummer 0314 - 621141 of door een e-mailbericht te zenden naar 
info@notariszelhem.nl, onder opgave van het aantal deelnemende perso-
nen en op welke avond u aanwezig zult zijn.

Notariskantoor Blankestijn is gelegen aan de rondweg van Zelhem en goed bereikbaar van-
uit de hele omgeving. Het kantoor beschikt over gratis parkeergelegenheid op eigen terrein. 
Is vervoer een probleem, dan komen we graag bij u aan huis.

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

de specialist voor uw gebitsp
roth

es

e

Adinda Brugman
Tandprothetische praktijk

Kastanjelaan 11b
Hengelo Gld.
0575 46 26 40
info@tppbrugman.nl
www.tppbrugman.nl

Tijd voor een feestje…
Op 31 maart hoop ik 65 jaar te worden. 
Graag wil ik dit met jullie vieren op zaterdag 5 april 
om 20.00 in het café.

Tot dan!

 Hannie Buchter
 Eetcafe de Veldhoek
 Varsselseweg 55
 7255 NR Hengelo gld

 i.p.v. kaarten

Cadeautip:  

      voor Gambia

        Hij zorgt voor U

Wij zijn verdrietig om het overlijden van onze 
lieve, sterke en altijd positieve moeder en oma

HENDRIKA ALEIDA 
KNOL - RADSTAKE

Riek
sinds 16 juli 1988 weduwe van Jenne Knol

* Doetinchem,   † Hengelo Gld., 
14 oktober 1922 23 maart 2014

 Hengelo Gld.: Gerda en Henk
   Rick en Peggy, Rosie
   Jerry en Miranda, Joy, Mitch

 Eefde: Janni en Jan
   Ferdy

 Hengelo Gld.: Kier en Anja
   Bart
   Jesse

 Almelo: Jan en Wilma
   Silke
   Nadine en Joey

 Midland Ontario: Willemien en Edwin
   Alex
   Tim
   Paul

 Hasselt: Ida en Johan
   Priscilla en Arno, Faye, Liz
   Byron en Marielle

Hengelo Gld., Steintjesweide 73

Correspondentieadres: 
Spijkpad 10, 7211 AJ Eefde.

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid 
nemen op donderdag 27 maart van 19.00 tot 
19.30 uur in de Aula “Ons Huis”, Bleekstraat  
te Hengelo Gld.

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, 
zal worden gehouden op zaterdag 29 maart  
om 11.00 uur in de Remigiuskerk aan de Kerkstraat 
te Hengelo Gld.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op  
de Algemene Begraafplaats, Vordenseweg te 
Warnsveld.
Na afloop komen we samen in “Ons Huis”, 
Beukenlaan 30 te Hengelo Gld., waar ook 
gelegenheid is tot condoleren. 

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Vanadis  Uitvaartverzorging

Uitvaartinformatiedag 
zaterdag 5 april van 10.00 tot 17.00 uur, 

Marspoortstraat 18  Zutphen. 
 

Een traditionele uitvaartdienst, een crematie in stilte, een groots afscheid,
 begraven op een Natuurbegraafplaats, een Achterhoekse kist, 
een Fair-Trade mand, biologische catering, uitvaart op locatie

www.vanadis.nl         Frank Dekker & Arnoud de Bruïne

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

Uniek
klein
lief

zacht
heel bijzonder
ons wonder

Lena
17 maart 2014

Jasper Rietman en Nienke Mulder

Baakseweg 12, 7251 RH Vorden



Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

• Bernina • Pfaff
  • Brother   • Anker
    • Bernina lockmachines     • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.
Voor informatie: Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak

Kerkstraat 3, Vorden. Tel. 0575-551519

Grand bistro de Rotonde heeft ruimte om haar 

huidige team uit te breiden.

Er is een vacature voor:

Afwasspoelkeuken/huishouding
Full-timer of parttimer. Geen 9 tot 5 mentaliteit. 

Ben je tussen de 19 en 45 jaar?

En er zijn vacatures voor:

Gastheer/Gastvrouw
Parttime basis gericht op het weekend. Geen 9 

tot 5 mentaliteit. Ben je tussen de 17 en 22 jaar?

Heb je zin om deze uitdaging aan te gaan? En vol-

doe je aan bovengenoemde punten dan hopen 

wij je CV te ontvangen via info@grandbistro 

derotonde.nl t.a.v. Wendie Kniewallner-Vrieler.

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

LENTE GROENTEN!!!
400 gram gesneden raapstelen + 
1 kg geschrapte aardappelen 
    samen voor € 3.98
Mooie Hollandse paksoi       per stuk  € 0.89
FRUIT KOOPJES!!!
Hollandse conference peren   kg € 1.29
Zoete en sappige 
Handpers sinaasappelen  2 kg € 2.98
MAALTIJD KOOPJES!!!! 
goed gevulde ambachtelijke bereide wraps
+ GRATIS rauwkost naar keuze maaltijd
  voor 2 personen  € 9.98

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

Aanbiedingen geldig t/m maandag 31 maart 2014

 genieten van eten  beheersbare gezonde trek 
 constant energieniveau   natuurlijk gewicht

www.

koolhydraat OK eten                      
               

ontdek hoe lekker en 
eenvoudig dat kan zijn

workshops  

 in Vorden!

T: 06-21811791
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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

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden 
kipfilet

GRATIS 100 GRAM 
KIPSALADE

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Shoarma 
pakket

samen 650

SPECIAL

Lentehaasje

100 gram 245

KEURSLAGERKOOPJE

Kipfilet

4 enkel 598

MAALTIJD IDEE

Nasi of
Bami

500 gram 398

Broodje 
Shoarma

vlees + saus + broodjes

maart maart maart

donderdag vrijdag zaterdag

27 28 29

PLUS Kanzi handappels
Los
Per kilo

PLUS Culinaire
varkenshaas
Amerikaans of naturel  
Per 500 gram     

7.99500 GRAM

5.49
2 VOOR

4.99

Abee Huzaren-, rundvlees- 
of zalmslaatje
Kuipje à 140 gram, combineren mogelijk
6 kuipjes
2.34-3.90

1.99
6 VOOR 2.49

1.69
KILO

Canei
Alle fl essen à 75 cl,
combineren mogelijk
2 fl essen     
5.98-7.98

GENIET, MAAR DRINK MET MATE.

Geldig in week 13 (zondag 23 t/m zaterdag 29 maart 2014) 

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeldt, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant.
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als uw PLUS; 
kijk voor overige voorwaarden op www.plus.nl/nergensgoedkoper. 
Voor 1+1 gratis geldt: u krijgt 50% korting op de totaalprijs. 
Voor 2+1 gratis geldt: U krijgt 33,3% korting op de totaalprijs. 

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

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

Karvan Cévitam 
Limonade siroop
Alle bussen à 750 ml
Per bus     

2.73-2.86 

PLUS Klaverland kaas 48+
Alle stukken à ca. 500 gram,
combineren mogelijk
2 stukken
Bijv. Belegen 2 stukken à 500 gram  

12.60  6.30

  

Ariel Wasmiddel Alle fl acons 
à 590-2380 ml, pakken à 1170-2340 gram, 
tabs pakken à 16-30 stuks of 
Lenor Wasverzachter 
Flacon 750 ml, combineren mogelijk
3 stuks   
Bijv. Ariel regular 3 fl acons à 1260 ml

17.37  11.58



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

Eva maakte naam in de nationale 
theaterwereld door de liedteksten 
voor de Alfred Jodocus Kwak-voor-
stellingen van Herman van Veen te 
schrijven. Verder maken onder meer 
Trijntje Oosterhuis en Claudia de 
Breij gebruik van haar creatieve ta-
lent. Inmiddels mag ze zich ook een 
‘Bekende Bronckhorster’ noemen. Zo 
was de poëet vorig jaar in de race om 

‘Dichter des Achterhoeks’ te worden, 
is een glazen wand in het gemeente-
huis verfraaid met een stuk poëzie 
van haar hand en Eva deed een voor-
dracht tijdens de start van de Lancas-
terberging. Die zal ze op 4 mei nog 
eens overdoen op de begraafplaats  
in Zelhem. Daarnaast kan men haar 
kennen als trouwambtenaar van de 
gemeente Bronckhorst.

Het leven van de geboren Amers-
foortse speelde zich het grootste deel 
ver buiten het Achterhoekse platte-
land af. Daar ontpopte haar creatieve 
talent zich in rap temp. Ze gold aan 
het begin van dit millennium als een 
talentvol performer. In 2003 won Eva 
zelfs de juryprijs bij het Concours om 
de Wim Sonneveld-prijs van het Am-
sterdams Kleinkunst Festival en later 
gooide ze eveneens hoge ogen bij het 
Leids Cabaretfestival. Ondanks de 
veelbelovende start op de bühne, be-
sloot ze zich na een jaar solo-tournee 
en drie jaar Kleinkunstacademie toch 
meer op het schrijven te richten. In 
Herman van Veen heeft ze inmiddels 
de perfecte vertolker van haar tek-
sten gevonden. 
De wandeling langs het carrièrepad 
leerde Eva dat de schrijftafel haar 
beter bevalt dan de planken van het 
toneel. “Ik vond de toneelwereld niet 
lief genoeg”, zegt ze nu over de keuze 
voor een leven dat zich meer achter 
de spotlights afspeelt.
Als trouwambtenaar herontdekte ze 
zichzelf als entertainer. “Je moet tij-
dens het voltrekken van huwelijken 
veel improviseren, letten op je stem-
gebruik en de zaal zien te pakken. 
Mijn podiumervaring komt daarbij 
goed van pas.” Het idee om trouw-
ambtenaar te worden is volgens haar 
echt uit liefde geboren en past hele-
maal bij haar. Lachend: “Ik weet ze-
ker dat ik in Bronckhorst de persoon 
ben die de meeste hartjes in huis 
heeft.” Als trouwambtenaar streeft 
ze ernaar de geliefden een leuke en 
luchtige ceremonie te bezorgen. “Ik 
gun het de mensen altijd zo om een 
mooie bruiloft te hebben. Het maakt 
me trots en blij om daar onderdeel 
van uit te maken.” 

Wonen in Wichmond
De ideale plek om zich met haar ge-
zin te nestelen, heeft de woordkun-
stenares gevonden in Wichmond. 
Tot haar eigen verbazing vragen veel 
mensen zich af wat ‘iemand als zij’ 
naar de Achterhoek brengt. “Dat zijn 
vaak mensen die hier geboren en 
getogen zijn en zelf nooit meer weg-
gaan”, lacht Eva. “Dan moet het hier 
wel heel goed zijn toch? Waarom zou 
ik dat niet zo kunnen ervaren?”
Het grote verschil met bijvoorbeeld 
de Randstad is dat men je hier de 
tijd geeft om te aarden, zo ervoer de 
import-Achterhoeker. “Er wordt hier 
misschien wel veel over elkaar ge-
sproken, maar zonder dat er echt een 
mening over iemand wordt gegeven. 
Er is hier een groot vertrouwen in de 
gemeenschap.” 
Dat gemeenschapsgevoel zit er bij 
zowel jong als oud ingebakken. Veel 

mensen werken van ‘s ochtends 
vroeg tot ‘s avond om vervolgens ook
vrijwillig de handjes nog vele uren uit
de mouwen te steken. Daar heeft ze
veel bewondering voor. “Ze zijn hier
zo zuinig op alle voorzieningen die
er zijn en vechten keihard om die te
behouden.”
Zelf voelt ze zich inmiddels ook al on-
derdeel van de Wichmondse samen-
leving. Ondanks het feit dat ze moest
wennen aan de gebruiken en vanzelf-
sprekendheden. Zo maakte ze geen
‘buurt’ en had ze in het eerste jaar
dat ze er woonde, tijdens de feest-
week in augustus, haar agenda nog
niet vrijgehouden. “Maar dat doe ik 
nu wel hoor”, roept ze schuldbewust.
De creatieveling voelt zich thuis in
Bronckhorst en hoeft er eigenlijk
nooit meer weg.”Als ik mezelf kan
blijven, dan heb ik hier de tijd van 
mijn leven!”

Creatief multi-talent heeft haar thuis gevonden in de Achterhoek

Eva Schuurman: ‘Je zal hier maar mogen wonen’

Nog maar zes jaar woont het creatieve multi-talent Eva Schuurman 
(33) in Wichmond, maar ze wil er nooit meer weg. Het is voor deze fris 
ogende en open vrouw de ideale plek om te wonen, leven en te schrij-
ven. De schrijfster, dichter en performer is helemaal verknocht aan de 
streek met de vele tegenstellingen. “Je zal hier maar mogen wonen!”

Eva Schuurman verruilde het leven op het podium voor een rol meer achter de schermen: 
“Ik vond de toneelwereld niet lief genoeg.”

4 mei
Een groot inlevingsvermogen is een 
groot goed voor iemand die schrijft 
over en voor mensen. Gelukkig is 
Eva daarmee gezegend. Voor het 
gedicht dat ze voordroeg tijdens de 
start van de Lancaster berging in 
Zelhem, verplaatste ze zich naar de 
belevingswereld van de mannen die 
vochten voor onze vrijheid en ter 
aarde stortten in het weiland nabij 
boerderij Gasthuisplaats. 
Ze weet dat één van de omgekomen 
piloten vader is. “Hij heeft zijn kin-
deren echter nooit zien opgroeien. 
Inmiddels is hij zelfs opa, maar dat 
is hij niet. Hij is altijd die jongen ge-
bleven. Een hele wereld is aan hem 
voorbijgetrokken. Dat intrigeert 
me.”
Eva vindt het belangrijk dat deze 
mannen niet vergeten worden en zal 
daarom op 4 mei het gedicht over de 
Lancaster nogmaals voordragen op 
de begraafplaats in Zelhem. Zowel 
in het Nederlands als in het Engels, 
vanwege de nabestaanden die erbij 
aanwezig zullen zijn.
Daarnaast heeft Eva een gedicht ge-
schreven gericht op kinderen. Dat 
heeft ze aangeboden aan alle 4 mei 
comités in de gemeente Bronckhorst. 
De dichter hoopt daar twee dingen 
mee te bereiken: dat het besef blijft 
dat vrijheid niet vanzelfsprekend is 
en dat de jeugd blijft schrijven.

De Achterhoek biedt Eva Schuurman 
voldoende inspiratie. Het is volgens 
haar niet zo dat een rustieke om-
geving de creativiteit onvoldoende 
prikkelt. “De inspiratie komt bij mij 
binnen door een luikje in mijn hoofd. 
Het maakt mij niet uit of het druk of 

rustig is. Er gebeurt altijd wel iets en 
daar doe ik dan wat mee. Bovendien 
is een rustige omgeving voor iemand 
die creatief is in het hoofd goed.”

De vele tegenstellingen die het karak-
ter van de inwoners en het landschap 

in de Achterhoek kenmerken zijn 
dankbare onderwerpen voor haar po-
etische uitspattingen. De taalvirtuoos 
bracht haar kijk op de streek onder 
woorden in een gedicht dat is aan-
gebracht op een glazen wand in het 
gemeentehuis van Bronckhorst.

Uit de lucht gegrepen,
met de kracht van zwaarte.

Suizend rond heimwee
naar warme, volle armen.

Zijn je vleugels omgeruild,
voor een setje van papier.

En de resten van wat aards was
liggen hier.

Zwevend rond plichtsbesef
en vaderlandsliefde, met een lading

die zich weigerde te storten
- uit angst of voorkennis –

op hen, die thuis ook vrouwen
hadden met buiken vol leven.

Wachtend op de aarde.

Ze nooit te zien hinkelen
rond schaterlach en broodkorst.
Omdat je moest verzandden in 

natuur,
zoals je eens gekomen bent.
Luidkeels, rillerig en bang.

Met een klap van levensbelang.
Omarmd door de aarde.

Wind dartelt nu rond leegte,
langs troost en eindeloos gemis,
door oud geschut van onschuld,

bij moed en ongewis.
Alleen de vogels zingen zachtjes van

een toekomst zonder dromen,
van wat schuilt er in de aarde?

En de lucht vormt melodieën,
heeft zich blazers aangemeten.
Als vanzelf zijn er plots zinnen,
uit de stem van een geweten:

‘We zijn je nooit,
echt werkelijk nooit,

we zijn je nooit vergeten.’

Eva Schuurman droeg een gedicht op aan 
de soldaten die in de onlangs geborgen 
Lancaster zaten.

Betrokken en afstandelijk   Visionair behoudend   Verzorgd en alledaags 
nieuwsgierig maar geduldig   harde werkers, zoete rust   gestreken of in lompen 
voorzichtigjes aanwezig   smal en breedgeschouderd   toegankelijk besloten 
impulsief zorgvuldig   ferme hand of zacht gekust   weids en ook bekrompen

In klei, op zand en zacht verwaaid.
Met ruwe, wijze, rode konen.

Befaamd in al zijn zwijgen   Liefdevol en zeker   
vruchtbaar maar ook schraal  zoekend, altijd hier   
verrassend doch voorspelbaar  eeuwig trouw aan twijfel
niemand, allemaal    nuchter en zeer fier

Naast verre buur en goede vriend.
En dat je daar mag wonen.

           Eva Schuurman

Het gedicht van Eva Schuurman zoals dat op een glazen wand in het gemeentehuis van de gemeente Bronckhorst te zien is.

Achterhoek: streek van tegenstellingen

Op vrijdagavond 28 maart wordt 
gestart met de voorverkoop van de 

entreebewijzen. Vanzelfsprekend is 
dit bij Café de Tol in de Wittebrink. 
Van 21.00 tot 23.00 zal DJ Ozzie de 
muziek verzorgen, vanzelfsprekend 
Duitstalig! Kaarten kosten in de voor-
verkoop € 12,50, op zondag 1 juni 
kost een entreekaart € 15,--. Dit jaar 
zijn er ook een beperkt aantal zit-
plaatsen, met bediening aan tafel, te 
reserveren. Hiervoor betaald men € 
5,-- meer. Het verdiend de aanbeve-
ling om deze zitplaatsen op tijd te 
reserveren. Bedrijven die een spon-
sortafel willen reserveren wordt ge-
adviseerd om contact op te nemen 
met Cafe De Tol. Remon te Brake kan 
u hierover alles vertellen!

Start kaartverkoop Weissenbrink 
Wein und Bier Fest 2014
Wittebrink - Zoals wellicht be-
kend moge zijn wordt het Weis-
senbrink Wein & Bier Fest 2014 
georganiseerd op zondag 1 juni 
(de zondag van het Hemelvaarts-
weekend). Tijdens het Weissen-
brink Wein & Bier Fest zal weer 
een keur aan artiesten optreden, 
die weer voor een middag “voll 
mit Stimmung und Spass” zul-
len zorgen. Optredende artiesten 
zijn onder andere Claudia Ansel, 
Peter Borkes, Tirol Sound en de 
Tiroler Teufel.

Voor klanten van de voedselbank
in Doetinchem, Zutphen en Lich-
tenvoorde is de kleding zelfs gratis.
Kopers moeten zich dan wel kun-
nen legitimeren en een bewijs van
inschrijving tonen.Inmiddels is de
zomercollectie weer uitgepakt. En
volop zomerkleding. Natuurlijk kunt
u ook kleding brengen bij de voor-
malige Schildersoordschool aan de 
Johannes Vermeerstraat in Zelhem.

Kledingbank open
Zelhem - Zaterdag 29 maart is de
kledingbank weer open van 10.00
tot 13.00 uur. De kledingbank
is voor iedereen toegankelijk en
voor de kledingstukken wordt
een minimumprijs van € 1,-- ge-
vraagd.In de uitzending van 31 maart is er 

een overdenking te beluisteren van 
Ds. Fini van Zoelen  van de Protes-
tantse Gemeente Steenderen. Mw. 
Gera van Dorp uit Zelhem heeft 
haar medewerking toegezegd aan 
de uitzending van maandag 07 
april. Op maandag 14 april zal Pas-
tor Ed Wassink uit Zutphen de over-
denking verzorgen. Het programma 
‘De Muzikale Ontmoeting’ wordt 
iedere maandagavond  tussen 19.00 

en 20.00 uur uitgezonden  via  Ra-
dio Ideaal. Na de  uitzending  kun-
nen er  van  20.00 uur tot 20.30 uur 
nieuwe  muzikale  verzoekjes  aan-
gevraagd worden  voor  de  daarop  
volgende  week,  via het  tel. num-
mer  van de studio: 0314-624002. De 
kabelfrequenties  van  Radio Ideaal  
zijn voor  heel  Oost-Gelderland:  FM 
91.1 of  94.00.  De etherfrequenties 
zijn  105.1 t/m 107.7 en via internet: 
www.ideaal.org

Kerk en radio
Regio - In het interkerkelijke programma ‘De Muzikale Ontmoe-
ting‘ bij Radio Ideaal zijn voor de komende uitzendingen weer stu-
diogasten uitgenodigd.



“We vinden het belangrijk een lokaal 
team te steunen. Een gezamenlijk te-
nue maakt mede het team”, zei Step-
han Zweverink, één van de twee uit 
het bedrijf. “We wensen de jongens 

veel plezier met het tenue en veel 
succes op de baan”, voegde Mariska 
er later nog aan toe.
Op 6 april start voor de jongens van 
VTP Vorden weer een nieuw seizoen. 

Ze zullen op ieder Achterhoeks ten-
nisveld pieken, met de kleding die 
door het hoveniersbedrijf ter beschik-
king is gesteld.

Piek Zweverink staat voor kwaliteit 
om hun nauwe contact met de klan-
ten, gedetailleerd overleg en prima 
afwerking. VTP piekt met Piek Zwe-
verink!

VTP ‘piekt’ met nieuwe sponsor

Vorden - Team 1, jongens tot en met 17, van VTP Vorden is erg blij 
met hun nieuwe sponsor Hoveniersbedrijf Piek Zweverink. Ze hebben 
met hun nieuwe kleding nu niet alleen een professioneel spel, maar 
stralen ze dit ook uit.

Team tot en met 17 v.l.n.r: Mariska, Hugo, Vincent, Daan, Korné, Stephan. 2e rij: Sander, Stephan.

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 1  en de Lankhor-
sterstraat die uiteindelijk tegenover 
elkaar in de finale stonden.

De finalewedstrijd was spannend, er
moest heel wat strijd geleverd wor-
den om met de titel te kunnen gaan
strijken. Hoewel Lankhorsterstraat 
veel  weerstand bood, is het de Wogt
1 gelukt om ook dit jaar weer de win-
naarsbeker te bemachtigen.

De Kempe 1 en Delden  streden om 
de 3e en 4e plek. De eerste set ging
vrij wel gelijk op, maar werd uitein-
delijk gewonnen door de De Kempe
1 .met De tweede set werd ook door
de de Kempe 1 gewonnen en zo be-
haalde zij de 3e plaats. 
In de kantine werden de winnaars ge-
huldigd en kregen ze de bekers uitge-
reikt. Deze bekers waren beschikbaar
gesteld door de Rabobank. De win-
naars konden zich bovendien tegoed
doen aan een heerlijke taart, aange-
boden door Bakker Besselink.

De Wogt 1 winnaar 
Stratenvolleybaltoernooi
Wichmond - Vrijdag 21 maart 
was het dan zo ver. Na twee span-
nende avonden waarin de voor-
rondes werden gespeeld door 
maar liefst 18 teams, mochten 
8 stratenteams door naar de fi-
naleavond. Tijdens deze avond 
werd er gestreden voor de wel-
begeerde winnaarstroffee. Zo 
langzamerhand is het jaarlijks 
terugkerend toernooi een begrip 
in Wichmond en omstreken. Dit 
jaar werd het voor de 28e keer ge-
organiseerd.

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

Administratiekantoor     WASSINK

Verzorging
Belastingaangifte

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

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

info@administratiewassink.nl
www@administratiewassink.nl

Een ‘nieuwe’ supermarkt in Vorden:
C1000 Grotenhuys wordt Albert Heijn Grotenhuys
Graag horen we hierover uw mening.

Doet u mee? Vul dan een korte vragenlijst in.
U maakt daarbij kans op een levensmiddelenpakket
ter waarde van 25 euro!

Deze prijs reiken wij uit aan maar liefst 25 deelnemers.
Vertelt u ons wat u belangrijk vindt?

Ga naar www.nieuwesupermarkt.nl/vorden

Doe vandaag nog mee!



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

In de gang en de raadzaal van het 
gemeentehuis verzamelden zich 
van de zeven partijen van Bronck-
horst kandidaten voor de gemeen-
teraad, leden van de partijen en an-
dere belangstellenden.
De verschillende sprekers, van de 
gemeente Peter Besselink en van Ra-
dio Ideaal Frank Fukking en Björn 
Kummeling hielden de aanwezigen 
op de hoogte van de voorlopige ver-
kiezingsuitslagen en meningen van 
lijsttrekkers.
VVD Wethouder Josephine Steffens 
vond het toch spannend. Ze hoopte 
dat haar partij de juiste dingen heeft 
gedaan. “Ik wil afmaken wat ik ben 
begonnen en graag dat de zorg goed 
ingebed en geïntegreerd wordt. Dat 
we de zorg op maat dichtbij, zonder 
veel bureaucratie kunnen regelen.” 
De nieuwe lijsttrekker van de VVD, 
Ton van Linder, is blij dat de cam-
pagne erop zit. “Het was toch heel 
druk, zeker voor mij als nieuweling 
om alles bij te houden en te lezen.” 
Hij was met velen in afwachting 
naar de cijfers die op het scherm 
verschenen. “De eerste berichten 
zijn niet zo goed na de tellingen 
van de kleine stembureaus. Je moet 
dat wel ergens weer terugwinnen. 
Ik denk dat er stemmen gaan naar 
Gemeentebelangen en D66. Het zijn 
wel partijen die dicht bij ons liggen. 
Dan zijn het geen concurrenten 
maar eigenlijk geestverwanten.”
Na de tellingen van de eerste 14 
stembureaus blijkt de CDA de 
grootste partij. Drie partijen zitten 
daarna dicht bij elkaar; VVD, PvdA 
en GBB. Na 19 stembureaus was 
bijna duidelijk dat de SGP/Christen-
Unie geen zetel meer zou behalen. 

Het CDA staat dan op 9 zetels, VVD 
op 4, PvdA 3, GroenLinks blijft 2, 
D66 naar 3 en Gemeentebelangen 
naar 4 zetels. De kiezers lieten bij 
deze verkiezingen zien meer locale 
partijen te steunen.
Voor Radio Ideaal zei CDA-lijst-
trekker Dirk Jan Huntelaar dat hij 
deze ochtend twee kaders had. Hij 
hoopte dat in Bronckhorst 60% van 
de kiesgerechtigde mensen naar 
de stembus zouden gaan en dat de 
CDA zich in ieder geval zou kunnen 
handhaven. Na de definitieve uit-
slag zal zijn partij gaan kijken hoe 
in Bronckhorst verder te gaan. Hij 
vond het jammer dat de landelijke 
politici zich met de gemeentelijke 
verkiezingen bemoeiden. Bronck-
horst heeft alles financieel redelijk 
op orde, zo vindt hij. Ze kunnen ver-
der met alle voorzieningen te priva-
tiseren. De mensen hebben hier het 
heft in eigen hand genomen.
De Partij van de Arbeid ging de ge-
meenteraadsverkiezingen in met 
een nieuwe lijsttrekker, Annelies 
Lichtenberg. “Het is heel spannend 
met eigenlijk nog vooral Zelhem te 
gaan. Drie zetels, wij hoopten dat 
we op zijn minst zouden houden 
wat we hadden, al zag het er lan-
delijk niet zo uit. We wachten het 
even af. Bijna 30% van de stemmen 
gaan naar gemeentelijke partijen.”
Na het invoeren van de laatste (Zel-
hemse) stemmen daalde CDA naar 
8 zetels, VVD ging toch naar 5, 
PvdA 3, GroenLinks 2, D66 3. Win-
naar van deze avond was Gemeente-
belangen Bronckhorst met 4 zetels. 
SGP/ChristenUnie had meer stem-
men dan 2010, maar dat is niet ge-
noeg voor een zetel.

Lijsttrekker van Gemeentebelangen 
Bronckhorst Evert Blaauw voelde 
zich heel lekker. “Als je een team 
hebt, dat je volledig ondersteunt, 
dan lukt het wel.” Voor Bronck-
horst wil deze partij een luisterend 
oor zijn en een invulling geven aan 
plaatselijke problemen. “Ervoor 
zorgen dat er een oplossing komt.” 
De CDA en VVD blijven de grootste 
partijen en kunnen samen verder 
met 13 van de 25 zetels, maar Evert 

Blaauw vindt dat geen breed draag-
vlak.
Vrijdag 21 maart is de verkiezings-
uitslag van de gemeenteraadsver-
kiezingen definitief vastgesteld. 

Landelijk gezien ging 53% van de 
stemgerechtigden naar de stembus. 
In de gemeente Bronckhorst was dit 
hoger, meer dan 58%.

Meer foto’s op: www.contact.nl

Gemeentebelangen Bronckhorst grote winnaar
Bronckhorst - De gemeenteraadsverkiezing heeft in Bronckhorst een 
verrassende uitslag gegeven. Gemeentebelangen Bronckhorst (GBB) 
wint 3 zetels en gaat van 1 naar 4. Tegen de landelijke trend in heeft 
het CDA meer mensen gemotiveerd om te gaan stemmen, maar blijft 
op 8 zetels staan.

GBB lijsttrekker Evert Blaauw (r.) in gesprek met Ideaal presentator Björn Kummeling.

De Matthäus Passion van Johann Se-
bastian Bach is een muzikale uitwer-
king van hoofdstuk 26 en 27 van het 
evangelie van Mattheus uit het Nieu-
we Testament. In deze hoofdstukken 
worden de laatste levensdagen van 
Jezus Christus beschreven. De peri-
ode uit zijn leven waarbij door velen 
wordt stilgestaan in de Paastijd. Met 
onder meer koralen, aria’s en solo-
partijen wordt zijn lijdensweg in de 
Matthäus Passion beschreven. Het 
laatste avondmaal, de gevangenne-
ming, de verloochening door Petrus, 
de geseling en doornenkroning en 
ten slotte de kruisiging, dood en graf-
legging passeren op een voor velen 

doordringende manier de revue.
Muziekkenner Kees van Houten ver-
diepte zich in het meesterwerk en 
raakte ervan overtuigd dat Bach de 
de Matthäus Passion een structuur 
in de vorm van het kruis heeft mee-
gegeven. De compositie is namelijk 
in twee delen opgedeeld. Om meer-
dere redenen zou het voor de hand 
liggen om daarbij de hoofdstukstruc-
tuur uit het Nieuwe Testament aan 
te houden. Dit deed Bach echter niet: 
hij knipte het stuk in tweeën na de 
gevangenneming van Jezus in Ge-
thsemane. Oftewel na 56 van de 75 
verzen van hoofdstuk 26. 
Volgens Van Houten, zelf een inter-

Kees van Houten geeft  lezing over kruisvorm in Bachs meesterwerk

Passie voor de ‘Passion’

Vorden - De Matthäus Passion, één van Bachs meest bekende meester-
werken, staat de aankomende weken weer volop in de belangstelling. 
Ook in deze regio wordt de Passion in veel plaatsen opgevoerd. Het 
Cultuurfonds Vorden biedt een lezing die een extra dimensie toevoegt 
aan de Matthäus Passion en misschien twijfelaars wel overhaalt eens 
4,5 uur te gaan zitten voor Bachs compositie. Kees van Houten vertelt 
op passievolle wijze over zijn overtuiging dat de kruisvorm is aange-
bracht in het stuk.

Kees van Houten vertelt vol passie over de theorie dat Bach de kruisvorm heeft aangebracht 
in de Matthäus Passion.

Wim Polman is net als Kees van Houten helemaal in de ban van Bachs meesterwerk. 
Zodra het voorjaar zijn intrede doet, begint het bij de Vordenaar te kriebelen.

nationaal bekende organist en oud-
docent orgel aan de Hogeschool van 
de Kunsten in Utrecht, kan het eer-
ste deel als dwarsbalk en het tweede 
deel als staander van een kruis wor-
den gezien. Daar waar de twee balken 
elkaar raken staat de verloochening 
van Jezus Christus centraal. In het 
eerste deel kondigt Jezus op dat punt 
namelijk aan dat Petrus hem ‘in die-
ser Nacht, ehe der Hahn krähet’, drie-
maal zal verloochenen. In het tweede 
deel heeft Petrus Jezus driemaal ver-
loochent en herinnert hij zich op het 
punt waar de denkbeeldige balken 
elkaar raken, de woorden van zijn 
meester: ‘Ehe der Hahn krähet...’
Hier komen de twee belangrijkste 
thema’s - de kern - van de christelijke 
geloofsovertuiging naar voren: zonde 
en genade. Christus heeft geleden en 
is gestorven om de mensheid te ver-
lossen van de zondeval van Adam. 
Petrus zondigde net als Adam door 
zijn meester driemaal te verlooche-
nen. Na de dood van Jezus, werd hij 
de eerste grote leider van de kerk. Dit 
gegeven staat symbool voor het voort-
durend verloochenen van God door 
de christenmens, die steeds weer 
in zonde vervalt, en daarmee Jezus 
steeds weer aan het kruis slaat, ver-
volgens voelt hij zich schuldig en bidt 
hij om genade. Kees van Houten legt 
deze theorie uit aan de hand van ver-
tellingen en muziek. Hij wordt overal 
in het land geboekt vanwege de boei-
ende wijze waarop hij de lezingen 
houdt. In Trouw werd over hem ge-
schreven: “Als een volleerd artiest 
spreekt hij een overvolle zaal toe. 
Het publiek luistert ademloos. Van 
Houten vertelt het lijdensverhaal als 
een thriller...” Van Houten geeft de 
lezing over de Matthäus Passion op 
zondag 13 april om 14.00 uur in de 
Dorpskerk van Vorden. De toegang 
is 5 euro, dat is inclusief koffie/thee 
en een snee paasbrood. Het Cultuur-
fonds Vorden is er enorm trots op 
dat deze bekende muziekkenner op 
palmzondag naar Vorden komt.

Wim Polman leeft elk voorjaar weer toe 
naar de Matthäus Passion
Wim Polman, voorzitter van het Cultuurfonds Vorden, is ontzet-
tend enthousiast over de komst van Kees van Houten naar het 
kastelendorp. Net als de gelauwerde muziekkenner is Polman een 
gepassioneerd ambassadeur van de Passion. “Zodra de lente aan-
breekt, begint het bij mij te kriebelen.”

De nu 79-jarige Vordenaar moet bekennen dat hij een dikke 50 jaar geleden 
aanvankelijk minder enthousiast was. “Mijn moeder ging op Palmzondag 
steevast naar de uitvoering van de Matthäus Passion in het Amsterdamse 
Concertgebouw. Ze had de partituur en kon alles helemaal meezingen.” 
Toen Polman midden twintig was, kon hij er niet meer onderuit om samen 
met zijn moeder per trein af te reizen naar de hoofdstad. 
“Ik zat er toen echt niet op te wachten om 4,5 uur op een stoel naar dat stuk 
te luisteren”, lacht hij. Polman praat nu op zo’n aanstekelijk manier over de 
compositie van Bach dat je ervan overtuigd raakt dat het de moeite waard 
is om eens een uitvoering te bezoeken. De liefde voor de Passion is bij de 
Vordenaar gegroeid. “Als het voorjaar aanbreekt, begint het bij me te krie-
belen.” Op Palmzondag of Goede Vrijdag gaat staat bij de Bach-liefhebber 
de cd met de Matthäus Passion op. “En de radio staat dan echt hard aan!” 
Ook bezoekt hij met zijn vrouw de vele uitvoeringen die er ook in deze regio 
zijn. Volgens Polman proef je het lijden van Christus in Bachs meesterwerk. 
“Je ziet de beelden voor je als het verhaal zich in je hoofd afspeelt bij het 
aanhoren van de indrukwekkende aria’s en koralen.” Hij is ervan overtuigd 
dat iedereen na de lezing van Kees van Houten enthousiast de kerk verlaat 
en denkt: “Nou wil ik de Matthäus Passion wel eens helemaal beleven!”

Volgens lijsttrekker en fractievoor-
zitter Dirk Jan Huntelaar is deze uit-
slag de waardering van de kiezers 
voor consequent gevoerd beleid. Hij 
dankte de kiezers daarvoor nadruk-
kelijk. Ook feliciteerde hij Gemeen-
te Belangen Bronckhorst en D66 
met de door hen behaalde winst. 
Tegen de landelijke prognoses in 
behaalde het CDA Bronckhorst een 
gelijk aantal zetels als in de periode 
2010-2014. Het totaal aantal mensen 
dat een stem uitbracht op het CDA 
steeg met 1,5% ten opzichte van de 
verkiezingen van 2010. Deze uitslag 
stimuleert enorm en de kiezers mo-
gen dan ook op  rekenen dat CDA 
Bronckhorst zich  met veel enthou-
siasme zal blijven inzetten voor de 
inwoners van Bronckhorst.
Berichtgevingen van het CDA 
Bronckhorst kunt u ook volgen op 
www.cdabronckhorst.nl

CDA oogst 
waardering  
en dankt de 
kiezer
CDA Bronckhorst komt in de 
raadsperiode  2014-2018 met 8 
zetels in de gemeenteraad van de 
gemeente Bronckhorst en is we-
derom de grootste partij.



Schooldirecteur Sietske Brouwer stel-
de de sprekers van deze ochtend voor 
aan de 33 leerlingen tellende groep 8. 
Deze groep bezocht eerder het ber-
gingsterrein van de Lancaster ED470, 
naast boerderij De Gasthuisplaats op 
de Hummeloseweg in Zelhem. “Nu 
gaat het over het lesmateriaal wat ge-
maakt is, om echt goed aan jullie uit 
te leggen hoe belangrijk dat is, wat 
daar allemaal gebeurd is en wat we 
daar nu nog mee kunnen.”
De burgemeester heeft zelf de oor-
log niet meegemaakt, zijn vader wel. 
“Veel veteranen zijn overleden en 
dan is er niemand meer die kan ver-
tellen hoe dat was,” weet hij. “Hier 
in Bronckhorst zijn in de jaren 40-45 
meer dan 40 vliegtuigen neergestort. 
Neergeschoten in Zelhem, maar ook 
in andere delen van de gemeente. In 
Zelhem ging het om een hele grote 
Lancaster, waar zeven mensen inza-
ten. Een man overleefde, die kwam 
met de parachute in Borculo in een 
boom terecht. De andere zes zijn 
overleden. Dan moet je je voorstel-
len dat je je opa eigenlijk niet gekend 
hebt, sommige kinderen hebben hun 
papa niet gekend.”

Nadat er brieven kwamen van klein-
kinderen die wilden weten of hun 
opa of vader hier begraven ligt, werd 
onderzoek gedaan. De gemeente 
vormde een werkgroep met mensen 
van Stichting Oud Zelhem, Museum 
Smedekinck en anderen. “We wilden 
niet alleen het vliegtuig opgraven, 

maar er ook een educatief project van 
maken. Aan de kinderen van nu via 
digitale mogelijkheden laten zien wat 
er gebeurd is. We leven nu in vrijheid 
en het is goed om daar ieder jaar, op 4 
mei, weer even bij stil te staan.”
Harry Somsen, de regisseur van het 
lespakket, legde uit wat er allemaal 
in de leskist te vinden is. “Er worden 
elf verschillende crashes besproken 
in verschillende plaatsen verdeeld 
over de gemeente. Daarnaast nog 
een stuk over de luchtoorlog boven 
de Achterhoek en Nederland. Er zit-
ten in totaal dertien lessen in, samen 
gemaakt met de studenten van de 
Iselinge Hogeschool in Doetinchem.” 
In de leskoffer zitten ook films, ge-
maakt door Radio Ideaal, een stukje 
parachutestof en in een doosje een 
stuk van de bom en van het spant 
van het vliegtuig dat in Zelhem werd 
opgegraven.

Sander Regelink mocht de leskoffer 
in ontvangst nemen, voor de school. 
Hij woont op boerderij De Gasthuis-
plaats waar het vliegtuig neerstortte 
en de berging plaatsvond. “We zijn 
allemaal onder de indruk geweest 
van de bijdrage van Sander in het 
Jeugdjournaal,” lacht burgemeester 
Aalderink. ”Waar hij op een fantas-
tische manier verteld heeft, hoe hij 
ernaast woonde.”
Met een proficiat van Harry Somson 
en een groot applaus van de klas met 
hun gasten, pakte Sander de koffer 
aan. De film uit de leskist werd beke-
ken, Na een dankwoord van Sietske 
Brouwer namen burgemeester Aal-
derink en Harry Somsen nog tijd om 
antwoord te geven op vragen van de 
kinderen.

Meer foto’s op:
www.contact.nl

Eerste leskist over luchtoorlog boven 
Bronckhorst voor Sander Regelink
Zelhem - Burgemeester Henk Aal-
derink overhandigde met Harry 
Somsen namens stichting Oud 
Zelhem de eerste leskist over de 
luchtoorlog boven Bronckhorst 
in de Tweede Wereldoorlog aan 
Sander Regelink van groep 8 van 
CBS Het Loo. Hij heeft de ber-
ging van de Lancaster vanuit zijn 
slaapkamerraam kunnen volgen.

Harry Somsen overhandigt de leskist over de luchtoorlog boven Bronckhorst aan Sander 
Regelink.

Het Comité heeft aangifte gedaan bij 
de politie. Op de borden stonden de 
teksten ‘Geen gecross in het bos’ en 
‘Comité Crossbaan Nee’. Buurtbewo-
ners protesteren hiermee tegen de 
plannen van de gemeente Bronck-
horst om de plaatselijke motorclub 
een vergunning te geven. Op het ille-
gale circuit aan de Deldensebroekweg 
zou volgens het plan op zaterdagmid-
dag en dinsdagavond gecrosst mogen 
worden. De gemeente is voorstander 
van de aanleg van een professioneel 
circuit waar 34 motoren tegelijk de 
baan op kunnen en waarvan het la-
waai in Vorden hoorbaar zal zijn.
Het Comité Crossbaan Nee heeft geen 

idee wie de borden heeft vernield en
gestolen. “’Wij hebben het volle ver-
trouwen dat de politie deze zaak tot
de bodem uitzoekt en de dader of
daders te pakken krijgt”, zegt een
woordvoerder van het Comité. “Wij 
gaan ervan uit dat burgemeester en
wethouders zich openlijk distantië-
ren van dit voorval.”  
De gemeente heeft in januari aange-
kondigd een omgevingsvergunning
te willen verlenen aan de motorclub,
hoewel dit strijdig is met de geldende
regels. In de zomer van 2012 heeft de
gemeente Bronckhorst het illegaal 
crossen verboden, omdat de baan 
niet voldoet aan de eisen en omdat
de motorclub geen vergunning heeft.
De afgelopen twee jaar is er niet meer
gecrosst.

Zeker 22 direct omwonenden hebben
een bezwaarschrift ingediend bij de 
gemeente Bronckhorst. Het Comité
Crossbaan Nee laat zich niet uit het
veld slaan door de vernieling en blijft
zich tot het uiterste inspannen om de
plannen van tafel te krijgen.

Protestborden Comité 
Crossbaan Nee vernield en 
ontvreemd
Vorden -  De protestborden van 
het Comité Crossbaan Nee zijn 
in de nacht van 14 op 15 maart 
vernield. De borden, die geplaatst 
waren in een weiland langs de 
Hengeloseweg tussen Vorden 
en Hengelo, zijn afgebroken en 
in een naastgelegen greppel ge-
gooid. Een dag na de vernieling 
zijn de borden ontvreemd.

Welzijnsadviseur Wilma Berns daar-
over: “Ontmoeting en Dagbesteding 
organiseert overdag activiteiten voor 
zelfstandig wonende senioren in Vor-
den en omstreken. Hierbij gaat het 
om een vaste dag- of dagdelen in de 
week. Dit biedt hen de mogelijkheid 
om samen met andere senioren aan 
een gevarieerd programma deel te 
nemen. De contacten met de andere 
deelnemers dragen bij aan het voor-
komen van alleen zijn of voelen. Er 
is veel begeleiding en aandacht voor 
iedere deelnemer, zodat hij/zij zich 
thuis voelt. Door het bezoeken van de 
dagbesteding kunnen senioren langer 
zelfstandig blijven wonen en wordt 
hun thuissituatie ondersteund. Dag-
besteding is ook voor o.m. partners 
en familie vaak een goede oplossing. 

Zij kunnen met een gerust hart wat
meer tijd voor zichzelf nemen, omdat
ze weten dat hun partner of familie-
lid goed begeleid en verzorgd wordt”,
zo zegt ze. 

De dagindeling biedt een vaste struc-
tuur. Daarnaast is er veel ruimte voor
eigen inbreng van de deelnemers. 
Welke activiteiten worden aangebo-
den is afhankelijk van de vraag en de
wensen van de deelnemers. Wilma
Berns: “De Ontmoeting en Dagbeste-
ding is bedoeld voor zelfstandig wo-
nende senioren die lichamelijk niet 
meer zo goed uit de voeten kunnen,
behoefte hebben aan sociale contac-
ten en gezelligheid of structuur van
de dag. Deze mogelijkheid kan een 
aanvulling zijn op en/of ondersteu-
ning van de hulp die al geboden wordt
door professionele hulpverleners of
partner, familie, buren en bekenden.
Wil men eigen ervaring of deskun-
digheid inzetten om deze plannen
verder te gaan uitwerken dan kun-
nen zij mij bellen (0575- 553405) of
een mailtje naar w.berns@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden 
op zoek naar vrijwilligers
Vorden - De Stichting Welzijn 
Vorden is op zoek naar enthousi-
aste vrijwilligers, die mee willen 
doen in een werkgroep, om de 
dagactiviteit Ontmoeting en Dag-
besteding in Vorden op te gaan 
zetten.

Na zeven jaar de afdeling op voor-
treffelijke wijze te hebben geleid 
nam Krijn van der Heijden afscheid. 
Hiervoor werd hij dan ook uitvoerig 
bedankt met lovende woorden, een 
boekenbon en bloemen. Hoewel Krijn 
geen deel meer uitmaakt van het be-
stuur, blijft hij gelukkig als vrijwilli-
ger wel nauw betrokken bij het wel 
en wee van de ANBO. Als opvolger 
koos de vergadering Jan Berenpas 
als nieuwe voorzitter van de afdeling 
Vorden. Jan Berenpas is al jaren zeer 
actief binnen de afdeling en het lijdt 
geen twijfel dat hij een goede voorzit-
ter zal zijn. Het is fantastisch om in 
deze tijd nog enthousiaste mensen te 
vinden die zich in willen zetten voor 
de belangen van de ouderen. In de-
zelfde vergadering werd mevrouw C. 

Bosman-Groot Roessink herbenoemd
als bestuurslid en lid van de Sociaal
Culturele Commissie. Afscheid werd
genomen van dhr. N. Nijenhuis als
lid van de commissie die in de zomer
de ANBO-fietstochten organiseert. Hij
wordt opgevolgd door E. Berns. Dit al-
les ging uiteraard vergezeld van dank
woorden en bloemen. Het bestuur
gaf aan nog op zoek te zijn naar vrij-
willigers voor het project ‘eenzaam-
heid’. Mensen die ouderen willen
bezoeken kunnen zich melden bij
mevrouw E. Meurs, telefoon 554388.
Na afloop van de jaarvergadering trad
mevrouw Diny Hiddink-Dijkman uit
Lochem op met een voordracht in het
Achterhoeks dialect, met korte ver-
halen en gedichten, waarmee ze de
aanwezigen een groot plezier deed.

ANBO-Vorden kiest een nieuwe 
voorzitter
Vorden - Op 14 maart 2014 hield de ANBO afdeling Vorden haar jaar-
vergadering. Deze drukbezette bijeenkomst stond onder andere in het
teken van de verkiezing van een nieuwe voorzitter.

Tijdens de collecte van 10 tot en 
met 15 maart 2014 is in Vorden en 
Kranenburg in totaal 2261,33 euro, 
waarvan 424,45 euro in Kranenburg 

opgehaald. Hiermee leveren Vorden
en Kranenburg een belangrijke bij-
drage aan de reumabestrijding in Ne-
derland.

Reumafonds bedankt Vorden en 
Kranenburg
Vorden - Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden en
bewoners in Vorden en Kranenburg voor hun grote inzet en bijdrage
aan de landelijke collecteweek.

Penningmeester Erna Otten: “De 
bedoeling is dat wij middels deze 
Lente Fair geld genereren voor ons 
jaarlijkse Oranjefeest. Een paar jaar 
geleden zijn wij als Stichtingsbestuur 
gaan brainstormen over hoe we de 
financiën op orde kunnen houden. 
Een rommelmarkt, oliebollenactie, 
alles kwam ter sprake. Uiteindelijk 
werd besloten om in het voorjaar een 
fair te organiseren”. De eerste twee 
edities werden een daverend succes. 
Helaas moest de Medler Lente Fair 
vorig jaar vanwege droeve omstan-
digheden worden afgelast. Zondag 30 
maart wordt de draad weer opgepakt. 
De CWV-MEDO stelt die dag haar ter-
rein en gebouwen voor dit goede doel 
beschikbaar. Henk Oortgiesen van de 
Stichting Oranjefeest Medlertol: “In 
de werkplaats en de loodsen zullen 
ondernemers en verenigingen uit de 
buurt activiteiten ontplooien en pro-
ducten promoten. Wij hebben daar-
voor mensen benaderd maar er heb-
ben zich ook belangstellenden zelf 
aangemeld.” Er is een hovenier, riet-
dekker, smid, noem maar op. Bloem-
binderij Elzentuin, honderd meter 
verderop, houdt komend weekend 
open dagen. “Voor de bezoekers aan 
onze fair een mooie gelegenheid om 
daar ook een kijkje te nemen. An-
dersom geldt hetzelfde”, zo zegt Erna 
Otten. Stichting Oranjefeest Medler-
tol houdt zich niet alleen bezig met 
de organisatie, maar verkoopt deze 
zondag ook een groot aantal produc-
ten zoals glaswerk, boeken, kleding. 
En dat alles voor een ‘zacht’ prijsje. 

Pluimvee- en Konijnenvereniging 
PKV is aanwezig met kippen en ko-
nijnen. Ook zijn er lammetjes te be-
zichtigen. Voor de kinderen van de 
basisscholen ook vertier genoeg. Be-
stuurslid Herbert Wenneker: “Er zijn 
kraantjes waarmee de jeugd zand kan 
scheppen en vervoeren. Ook kunnen 
zij zich op trapskelters vermaken.” 
Aan hapjes en drankjes zal het op de 
fair evenmin ontbreken. De organi-
satie hoopt zondag tussen 10.00 en 
16.00 uur weer op hetzelfde aantal 
bezoekers als een paar jaar geleden. 
Toen werden er bijna 1500 geteld! 

Oranjefeest
Het Oranjefeest op de Medlertol 
wordt dit jaar gehouden op 4 en 5 
juli. Vrijdagavond 4 juli vindt in de 
hal van de CWV-MEDO de playback-
show plaats. Zaterdag 5 juli eerst een 
‘mini-optocht’, gevolgd door de volks- 
en kinderspelen. 
Henk Oortgiesen: “Dit jaar hebben 
wij het programma een tikkeltje ge-
wijzigd. Aangezien de feestavond op 
de zaterdagavond veelal pas laat op 
gang komt, wordt dit jaar om half 
acht begonnen met het vogelschie-
ten. Na afloop feest met De Sleppers 
uit Ruurlo”.

Medler Lente Fair
Vorden - Een ‘kunstkip’ op een 
paal op het voorterrein van 
CWV-MEDO in het buurtschap 
Medlertol, duidt er op dat Pasen 
met rasse schreden nadert. Toch 
heeft deze ‘kip’ daar niets mee 
van doen. Ze fungeert als trek-
pleister. De tekst op een bord 
geeft namelijk aan dat zondag 30 
maart de Medler Lente Fair wordt 
gehouden. De organisatie is in 
handen van de Stichting Oranje-
feest Medlertol.

Vlnr: Henk Oortgiesen, Herbert Wenneker en Erna Otten



Met de Husqvarna Automower be-
spaart men veel tijd. Met een paar mi-
nuten aandacht per week neemt de 
Automower uw urenlang maaiwerk 
uit handen. Doordat de Automower 
zeer frequent maait verdwijnt mos en 
wordt uw gazon voller en mooier van 
kleur. Nooit meer grasresten oprui-
men. Er worden telkens zeer kleine 
stukjes van het gras gesneden. Deze 
verdwijnen onzichtbaar in het gazon 
en zorgen voor natuurlijke voeding. 
Ook is men niet afhankelijk van het 
weer. De Automower gebruikt het 
feit dat het regent niet als excuus om 
niet te maaien. Dag of nacht, regen 
of zonneschijn, hij maait altijd door. 
De Automower is uitgerust met een 
anti diefstalalarm en een unieke pin-
code. Het te maaien gebied wordt af-
gebakend met een begrenzingsdraad. 
Deze is eenvoudig aan te brengen en 
‘verdwijnt’ na een paar weken on-
zichtbaar in het gras. Indien wense-
lijk wordt de Automower geprogram-
meerd en ingeschakeld. Bij komend 

voordeel is dat de Automower fluis-
terstil uw gazon maait volgens een 
willekeurig patroon non-stop. Obsta-
kels zijn geen probleem. De sensoren 
detecteren een lichte aanraking en de 
Automower vervolgt zijn weg in een 
andere richting. Als de batterijen bij-
na leeg zijn, zoekt de Automower zijn 
laadstation op en laadt zijn batterijen 
op. Vervolgens gaat hij zelfstandig 
onverstoord aan het werk. Glooiin-
gen in het gazon, speelse vormen en 
meerdere door tuinpaden gescheiden 
gazons: de Automower kan vele situ-
aties aan. Ook heuvelachtige tuinen 
met hellingen tot 45 procent vormen 
geen probleem.

Voor meer informatie over de Husq-
varna Automower kan men op zater-
dag 5 en zondag 6 april terecht bij 
Rouwenhorst Bos- en Tuinmachines 
aan de Zwarteveenweg 1-b te Bar-
chem, tel. 0573-258094. 
Voor meer informatie: 
www.rouwenhorstbarchem.nl.

Voorjaarsshow op zaterdag 5 en zondag 6 april

Automatische maaiers 
bij Bos- en Tuinmachines 
Rouwenhorst

Barchem - Gazononderhoud is een nieuw tijdperk binnengegaan. La-
waai, uitlaatgassen en tanken behoren nu tot de geschiedenis. Ontdek 
de Husqvarna Automower en u krijgt tijd om andere dingen te doen 
terwijl het maaiwerk door deze ‘tuinman’ wordt gedaan. De ‘automa-
tische tuinman’ is te zien tijdens de Voorjaarsshow op zaterdag 5 en 
zondag 6 april van 10.00 tot 17.00 uur bij Rouwenhorst bos- en tuin-
machines aan de Zwarteveenweg in Barchem.

Met de Husqvarna Automower bespaart men veel tijd. Met een paar minuten aandacht per 
week neemt de Automower uw urenlang maaiwerk uit handen.

De parochianen willen dit niet onge-
merkt voorbij laten gaan en besteden 
aan dit heuglijke feit op zondag 13 
april 2014 vanaf 9.30 uur aandacht 
met een feestelijke Eucharistieviering  
waarin wordt voorgegaan door de 
pastoor van de parochie H. 12 Aposte-
len, F. Hogenelst, door de oud-pastoor 
van de parochie Christus Koning/H.
Antonius van Padua  J.M. van Zeelst 
o.f.m. en emeritus-pastoor J. van der 

Meer. Omdat het die dag Palmzondag 
is laten kinderen van de basisscholen 
De Vordering en De Kraanvogel  zien 
dat de traditie van Palmpasen ook in 
Vorden nog springlevend is.
Na afloop van de viering wordt een 
speciaal Jubileumboek gepresen-
teerd dat voor alle genodigden en 
de leden van de Vordense geloofsge-
meenschap gratis beschikbaar wordt 
gesteld. Vervolgens vindt in de kerk 
een receptie plaats waarbij ook een 
fototentoonstelling met  foto’s uit de 
gehele periode van 1964 tot heden 
kan worden bezichtigd en onder het 
genot van een hapje en een drankje 
oude herinneringen kunnen worden 
opgehaald.

Christus Koningkerk 
bestaat 50 jaar
Vorden - In april is het 50 jaar 
geleden dat de R.K. Christus 
Koningkerk in Vorden door de 
toenmalige aartsbisschop van 
Utrecht, Kardinaal B.Alfrink, 
werd ingewijd.

In alle groepen hadden de leerlingen 
een activiteit voorbereid, bijvoorbeeld 
een rekeninstructie, spellingsoefenin-
gen, opdrachtjes in de kleuterkring 
en het tonen van de mogelijkheden 
van een digibord. Voor de ouders was 
het ook interessant om te zien hoe de 
leerlingen omgaan met de weektaak 
en de persoonlijke taken. Op de week-

taak staat voor iedere leerling aan-
gegeven welke opdrachten hij of zij 
mag doen en wat er voor de rest van 
de week op het programma staat. De 
persoonlijke taak bestaat uit opdrach-
ten die op maat zijn samengesteld; 
bijvoorbeeld het oefenen van tafels, 
een spellingscategorie, maar het kan 
ook een opdracht uit een moeilijker 
rekenboek zijn. De kinderen konden 
hun ouders laten zien hoe zelfstan-
dig ze al zijn en hoe leuk het is om 
samen te werken. 

Om kwart voor 12 kwamen de ouders 
terug in de hal en werden onder het 
genot van een kopje koffie of thee 
alle belevenissen op een enthousiaste 
manier met elkaar gewisseld.

Daltondag op De Dorpsschool
Vorden - Woensdagochtend 19 
maart zwaaiden om half 11 de 
voordeuren van de Dorpsschool 
open. In het kader van de Natio-
nale Daltondag, werden ouders, 
opa’s en oma’s enz. uitgenodigd 
om een kijkje in de klas(sen) te 
nemen en het Daltononderwijs 
in de praktijk te ervaren.

Het Meestershuis is prachtig ver-
bouwd en pas sinds 1 maart in be-
drijf. De opening was kenmerkend 
voor de no-nonsense mentaliteit van 
eigenaar René Jak: geen ‘grand’ ope-

ning maar gewoon open! 
René nam de aanwezigen mee terug 
naar 2011, toen het idee ontstond. 
Om uiteindelijk tot het prachtige re-
sultaat te komen moesten onderweg 
heel wat hobbels genomen worden. 
En toen de verbouwing eenmaal af-
gerond was, begon het eigenlijk pas. 
Een volledig nieuw team stond voor 
de uitdaging om er met elkaar een 
succes van te maken. Samen leren 
dus. En wat willen klanten nu eigen-
lijk graag op het menu? Een proef 
eet-avond bracht uitkomst. Uiteinde-
lijk werden het zelfs twee proef eet-
avonden. 
Meer dan 100 klanten reageerden 
namelijk op de oproep van René via 
social media om de hapjes te komen 
proberen. 

Na afloop van de thema-avond was
iedereen het erover eens: het Mees-
tershuis krijgt een 10 met een griffel!
Sfeervol en gezellig ingericht, met 
het thema school subtiel verwerkt
in de inrichting, heerlijke hapjes en
enthousiaste en vlotte bediening ma-
ken het Meestershuis tot een heuse
aanwinst. En één ding is zeker: René
Jak is er helemaal klaar voor. Laat de
zomer maar komen!
Al met al was het dus een zeer ge-
slaagde avond bij het Ondernemers-
café.

Op donderdag 17 april is er weer een
thema-avond. Wilt u erbij zijn? Mail
dan naar vordensondernemerscafe@
gmail.com. Graag tot ziens bij het
VOC!

Grote opkomst bij VOC thema-avond in Grand Café het Meestershuis

‘Een 10 met een griffel’
Vorden - Op donderdag 20 maart 
was het Vordens Ondernemers-
café te gast bij het spiksplinter-
nieuwe Grand Café het Meesters-
huis in Vorden. Bijna 50 leden en 
introducés waren van de partij 
in de voormalige schoolmees-
terswoning. Een bijzonder druk 
bezochte avond dus. Natuurlijk 
was iedereen reuze benieuwd 
naar de nieuwste horecagelegen-
heid in het centrum van Vorden. 
En daarin werden zij zeker niet 
teleurgesteld.

Kranenburg - Nu het vooraan-
zicht van het museum groten-
deels af is doemen alweer nieuwe 
klussen op. Een ervan was om 
aan de achterkant een goede en 
gemakkelijke bewerkbare aan-
sluiting te maken met het gazon 
van het groepshotel. 
Gekozen is voor een rand bedekt met 
worteldoek en grind. Deze klus was 
aangemeld bij het Oranjefonds welke 
de vrijwilligersdagen organiseerde 
op 21 en 22 maart onder de naam 
NL doet. Hierop was een positief 
antwoord ontvangen en wordt er in 
de kosten  aan bijgedragen. Met een 
groep vrijwilligersinzet is deze klus 
afgelopen zaterdag geklaard. Loonbe-
drijf Martin Dijkman droeg ook zijn 
steentje hieraan bij.

NL doet verfraait omgeving 
Heiligenbeeldenmuseum

De groep vrijwilligers.

Bij het stratendarten worden de 
teams gevormd door teams bestaan-
de uit drie personen. Daarvan is er 
minimaal één van het vrouwelijk 
geslacht. In de voorrondes op woens-
dag- en donderdagavond speelden 18 

teams in 6 poules van 3 tegen elkaar. 
Iedereen speelde twee individuele 
partijen en twee wedstrijden met het 
gehele team tegen een ander team, 
wedstrijden duurden 18 minuten. 
Alle nummers 1 en 2 uit de poules 

plaatsten zich voor finalerondes die
op zaterdag 22 maart werden gehou-
den. De beste 4 nummers één (De
Kempe 1, De Kempe 2, Vogelzang 1
en de Hackforterweg) plaatsten zich
direct voor de kwartfinales, de overi-
ge 8 speelden eerst de achtste finales.
Nadat er heel wat pijlen in (en zeker
ook naast) het bord waren gegooid
waren er uiteindelijk nog twee teams
over die mochten strijden om de gro-
te bokaal. De Kempe 1 en De Kempe
2 bleken over het gehele toernooi
oppermachtig. De Kempe (gevormd
door de Broekweg en Zutphen Em-
merikseweg) maakte er een mooie
strijd van, die uiteindelijk nipt ge-
wonnen werd door De Kempe 1 met
10-8. Dit team (Irene Wolbrink, Den-
nis Esselink en Kevin Esselink) ging
met de beker en de bloemen naar
huis, waarbij van het van de bloemen
niet bekend is of deze allemaal thuis
zijn aangekomen. 
De organisatie kan terugkijken op
een geslaagd toernooi, dat zeker 
aanleiding vormt voor een volgende
editie. Het is de bedoeling deze te
plannen in een wat rustigere periode,
zodat nog meer straten hun kunsten
kunnen komen vertonen.

De Kempe oppermachtig bij stratendarten Wichmond

Wichmond - In de straten van Wichmond en Vierakker stond alles 
afgelopen week in het teken van de sport. Op vrijdagavond was de fi-
nale van het stratenvolleybaltoernooi, en op woensdag, donderdag en 
zaterdag was het de beurt aan hét stratendarttoernooi. Een toernooi 
dat georganiseerd wordt door dartvereniging Bie Kriet in samenwer-
king met Café D’n Olde Kriet. Dit café vormde tevens het decor van het 
toernooi dat voor het eerst sinds 2010 weer op de rol stond.

De winnaars, De Kempe 1; Dennis Esselink, Irene Wolbrink en Kevin Esselink

Met deze uitwedstrijd nog in gedachte 
zette Ratti meteen druk na het fluit-
signaal. In de derde minuut werd het 
eerste schot op het doel gelost door 
Kim Heuvelink, deze ging naast. In de 
8ste minuut nam Els Berenpas de bal 
naar voren en legde de bal terug op 
de zestien, Kim Heuvelink schiet de 
bal vervolgens rechts onderin, 1-0. De 
dames van SDOUC werden wakker 
geschud en begonnen agressiever te 
spelen. In de 15de minuut was er nog 
een grote kans, Els Berenpas legde 
bal voor, maar Marieke Tuinman kon 

net niet goed bij de bal. In de 26ste 
minuut is het wel raak, Jessica ten 
Elshof krijgt de bal mee en schiet ver-
volgens links onderin. De bal raakt de 
binnenkant paal en komt vervolgens 
via de keeper in het doel 2-0. 
In de 29ste minuut neemt een Ratti 
verdedigster de bal aan, tegenstan-
der pakt de bal af en schiet vanaf de 
20 meter over de keeper in het doel, 
2-1. In de 46ste minuut ging het mis 
aan de andere kant. De keeper van 
SDOUC schoot de bal naar de rechts-
back, Els Berenpas reageert alert en 
onderschept de bal. De bal wordt 
links onderin in het doel geschoten. 
Met een stand van 3-1 gingen de da-
mes de rust in. In de tweede helft wa-
ren de Ratti dames weer goed bezig, 
in de 50ste minuut door een voorzet 

van Esther Menkveld wist Els Beren-
pas te scoren, 4-1. Een paar minuten
later was het weer raak. Petra Wen-
tink miste na een voorzet van Els 
Berenpas. Esther Menkveld scoort in
de rebound met een hard schot in de
verre hoek, 5-1. Ratti liet zich niet 
van de wijs brengen van het fysieke
spel van SDOUC en bleef kansen cre-
eren. Zo had Jessica ten Elshof nog 
een mooi afstandschot die de keeper
nog net kon redden. In de 80ste mi-
nuut kreeg SDOUC een corner mee,
dit was een hard schot maar dankzij
de goede reflexen van keepster Lian-
ne ten Have, wist ze een doelpunt te
voorkomen. Eindstand: 5-1. De Ratti
Dames behouden de koppositie met
een verschil van 3 punten op de num-
mer 2. Volgende week een thuiswed-
strijd tegen het tweede team van de
Witkampers.

Ratti dames blijven aan kop
Kranenburg - Om de koppositie te 
behouden wisten de Ratti dames 
dat ze moesten winnen. De uit-
wedstrijd tegen SDOUC werd een 
gelijk spel met een stand van 0-0.



Voor dit doel wordt zaterdag 29 
maart bij Indoor Sport Vorden een 
Multi Sport Event georganiseerd. Dit 
“Event” duurt van 16.00 -22.00 uur. 
Er zijn onder andere vlecht- en ma-
ke-up workshops, een spinning- ma-
rathon, verschillende sporten zoals, 
bootcamp, salsa, bodybalance, een 
wandeltocht. Er is een DJ aanwezig, 
live muziek van Cleo Vlogman, yoga 
en er zijn leuke prijzen te winnen 
bij de veiling of verloting! Voor de 
(kleinste) jeugd is er een springkus-
sen en professionele kinderopvang 
van Kindernet. Ook is er een moge-
lijkheid voor sportmedisch advies en 
fietsmeting advies. De catering wordt 

verzorgd door Slagerij Vlogman, Café 
restaurant de Herberg en Kapper-
Lammers. De organisatie hoopt voor 

dit goede doel, op veel bezoekers 
waarbij wordt geadviseerd vooral de 
sportkleren mee te nemen!

Zaterdag 29 maart bij Indoor Sport Vorden

Multi Sport Event voor KWF en  
Alpe D’ HuZes
Vorden - Donderdag 5 juni gaan 
René en Catrien Wientjes, samen 
met hun team Big Challenge For 
Farmers, Hendrix uit Lochem op 
de fiets de Alpe D’Huez beklim-
men, tijdens Alpe D’HuZes. Door 
zo vaak mogelijk omhoog te fiet-
sen probeert het team veel geld 
bij elkaar te krijgen voor het 
KWF om onderzoek naar kanker 
mogelijk te maken.

Bas wordt tijdens de trip vergezeld 
door zijn trouwe supporters pa en ma 
Gertie en Wilma Klein Haneveld, zus 
Sandra en vriendin Joyce. Na afloop 
van deze enduro blijft Bas in Spanje 
om zich voor te bereiden op het we-
reldkampioenschap enduro dat op 5 
en 6 april in Basella (100 kilometer 
ten noorden van Barcelona) verreden 
zal worden. 
Pa Gertie en zus Sandra zijn dan in-
middels weer naar Nederland terug-
gevlogen. Moeder en vriendin gaan 
mee naar Basella. Bas zal in Basella 
worden bijgestaan door Johannes van 

Kempen, voorzitter van de VAMC De
Graafschaprijders, maar ditmaal in
zijn functie als coach van Bas. “Tij-
dens de eerste twee wedstrijden van
de ONK enduro 2014 die onlangs in
respectievelijk Eindhoven en Holten 
zijn verreden, werd ik beide keren
derde. De vorm begint er aan te ko-
men en ik hoop in Spanje zowel bij 
de EK-wedstrijd als het WK een goed
figuur te slaan”, aldus Bas Klein Ha-
neveld aan de vooravond van zijn
Spaanse (enduro) avontuur. Overi-
gens gaat in Spanje ook teamgenoot
(WPM KTM) Robin Nijkamp van start.

EK en WK

Bas Klein Haneveld op Spaans 
avontuur
Vorden - Bas Klein Haneveld is het afgelopen wekend met bus/caravan
naar Spanje vertrokken waar hij op 29 en 30 maart in Antas (Zuid
Spanje) de eerste wedstrijden voor de EK enduro zal rijden.

Omdat men wilde weten hoe ten 
opzichte van andere jeugdteams de 
krachten waren, werd deelgenomen 
aan een toernooi dat in een manage 
in Bathmen werd gehouden. Er wa-
ren vijf jeugdteams aanwezig waar-
door er gelijk een dubbele competitie 
werd opgezet. Voor de jeugd van de 
Vordense touwtrekvereniging was 

het toernooi in Bathmen een eerste
ervaring. De ploeg kon goed op span-
ning trekken en stond goed aan het
touw. Echter, door de onervarenheid
gingen alle wedstrijden verloren,
maar zo zeiden de ‘boys’ na afloop: 
” Meedoen is belangrijker dan win-
nen”. Het jeugdteam van de Bisons 
werd winnaar in Bathmen.

Jeugdteam TTV Vorden

Vorden - De touwtrekvereniging Vorden (TTV) heeft een jeugdteam op-
gezet. Deze groep is op enthousiaste wijze aan de training begonnen.

Het collecteteam dat bestaat uit vrij-
willige collecte coördinatoren, col-
lectanten en medewerkers van Fonds 
Gehandicaptensport zet zich vooraf-
gaand en tijdens de collecteweek met 
heel veel enthousiasme in. Zij staan 
als een team achter de sporters met 
een handicap en leveren een hele be-
langrijke bijdrage aan de missie van 
Fonds Gehandicaptensport om sport 
voor iedereen met een handicap mo-
gelijk te maken. Met hun inzet hel-
pen zij om geld op te halen voor de 
gehandicaptensport. 

Hiermee zorgen zij er voor dat de
benodigde aangepaste sportmate-
riaal aangeschaft kan worden bv 
sportrolstoelen,aanpassingen om 
een sportlocatie toegankelijk te ma-
ken voor mensen met een handicap
doorgevoerd kunnen worden, maar
bijvoorbeeld ook de mogelijkheid tot
inzet van een extra begeleider of spe-
ciaal vervoer. De jaarlijkse collecte is
een heel concrete manier om de ge-
handicaptensport ook lokaal in Uw
woonplaats te zien groeien.

Als een team achter de 
sporters met een handicap
Vorden - Tijdens de landelijke collecteweek van 30 maart tot en met
5 april gaan duizenden collectanten, vrijwilligers en verenigingen col-
lecteren.Dit doen zij met het doel om zoveel mogelijk geld op te halen
voor de gehandicaptensport, want om als gehandicapte te kunnen
sporten zijn vaak aanpassingen nodig. Aanpassingen aan bijvoorbeeld
het sport en spelmateriaal of de sport accomodatie maar ook extra
begeleiding en speciaal vervoer.Daar is geld voor nodig. Veel geld.
Daarom organiseert Fonds Gehandicaptensport ook dit jaar weer een
landelijke collecte.

De aanwezige leden en trainer kun-
nen u vertellen wat juist de club zo 
leuk maakt, welke activiteiten voor 
jong en oud er zijn en andere dage-
lijkse dingen toelichten die een goed 
beeld geven van de vereniging. Maar 
vooral waarom tennis bij VTP zo leuk 
is. Tijdens de Open Dag is het moge-
lijk om op de baan te staan en te voe-
len wat tennis is. Uiteraard zullen er 

voor elk formaat, groot of klein, ten-
nisrackets en ballen aanwezig zijn. 
U mag ook iemand meenemen die 
het leuk lijkt eens te tennissen, een 
vriendje, vriendinnetje, vader, moe-
der, neefje, nichtje, opa en oma, etc. 
Alles mag en alles kan, maar trek wel 
lekker zittende sport kleren en sport-
schoenen aan.  
Er zal voor u ook een tennisleraar 

klaarstaan voor jong en oud, die in 
blokken groepjes ontvangt. De jeugd 
is vaak erg enthousiast en wil di-
rect tennissen, en dit kan. Voor hen 
wordt er gezorgd voor leuke speelse 
Tennis Kids oefeningen. Voor de ou-
dere jeugd en volwassenen gaat het 
al meer richting aangespeelde ballen 
en specifieke aanwijzingen van de di-
verse slagen binnen tennis.
VTP Vorden hoopt u allen te mogen 
ontmoeten op zaterdag 29 maart op 
het terrein van VTP aan de Overweg 
20 te Vorden.

Open Tennismiddag VTP Vorden
Vorden - VTP Vorden organiseert een Open Dag op zaterdag 29 maart 
voor jong en oud. Van 14.00 tot 17.00 uur zijn zij aanwezig om u te 
ontvangen op het tennispark aan de Overweg in Vorden.

Uitslag 5e periode van de maan-
dagavond

Lijn A;
1. Evert Thalen en Dick Wijers
 54,45%
2. Wim Schipper en Jan Veenhuis
 53,82%
3. Dini Hoftijzer en Henk Wullink
  53,17%

Lijn B;
1. Marijke Koekkoek en Rini Thalen
  58,44%
2. Ans den Elzen en Wil Matser
 57,95%
3. Joop en Tony van Straaten
  55,57%

Lijn C;
1. Irma van Alphen en Wil Warnaar
  61,12%
2. Herma Jacobs en Els van de Jagt
  57,85%
3. Anne van Burk en Wil van de Berg
 57,50%

Uitslag 5e periode van  de woens-
dagmiddag

Lijn A;
1. Theresia Schreur en Jos Jehee
 56,96%
2. Ton Simonis en Gerda Nulden
  55,50%
3. Kitty Vruggink en Wil Matser
  54,67%

Lijn B;
1. Ellen Stehmann en Anna-Lise Hallie
 62,60%
2. Stef en Fred Brink
  57,41%
3. Jacobine en Wim Bekkers
  55,94%

B r i d g e c l u b  V o r d e n

Van het begin van Sociï kun je nor-
maliter alleen maar dromen. Vanaf 
de aftrap waren er vijf spelers van 
Sociï aan de bal geweest toen Marco 
Vreeman de bal ontving van Kevin Es-
selink. Vreeman draaide naar binnen 
en vanaf links (ongeveer 20 meter) 
knalde hij de bal in de verre hoek. 
Er stonden slechts 20 seconden op 
de klok en het was 0-1, veelbelovend 
dus voor de rest van de middag. Dat 
werd luister bijgezet door het goede 
spel van Sociï, EDS kwam er geen 
moment aan te pas. Na een minuut 
of 25 was het Raymon Golstein die 
goed profiteerde van concentratiever-
lies van EDS bij een inworp. Hij be-
diende Esselink die een mooie dribbel 
in huis had in de zestien, uiteindelijk 
bediende hij Gert-Jan Loman die sim-
pel kon intikken; 0-2. Niets aan de 
hand zou je zeggen, het was dan ook 
aan Sociï zelf te danken dat het toch 
weer spannend werd. Er werden te 
veel vrije trappen weggegeven rond 
de zestien hetgeen kansen opleverde, 
onder andere een bal op de lat. Het 
noodlot sloeg uiteindelijk toe in de 
laatste minuut voor rust. Geklungel 
in de Sociï-verdediging leverde een 
klassieke kluts op en uiteindelijk ook 
de 1-2. Gelukkig was er daarna thee.
In de tweede helft was Sociï al hele-
maal geen schim meer van de ploeg 
die zo goed begon. Het slechte en 
natte veld maakte goed voetbal welis-
waar onmogelijk, maar daar hebben 
toch beide ploegen last van. EDS was 
wellicht het meest gewend daaraan 

en de wit-zwarten hadden dan ook 
een licht veldoverwicht. In de 70e 
minuut werd dit helaas ook in de 
score uitgedrukt, de bal viel voor de 
voeten van de bonkige spits die met 
een doffe knal de 2-2 binnen peerde. 
Sociï kon ondertussen maar nauwe-
lijks een vuist maken in aanvallend 
opzicht en de gelijke stand leek dan 
ook een goede eindstand. Toch werd 
alles alleen nog maar erger voor Sociï, 
in de 85e minuut waren er weer eens 
wat verdedigende fouten waarna de 
bal vanaf rechts werd voorgezet. Bij 
de eerste paal was de EDS-spits de 
meest alerte en ook 3-2 was een fout. 
Een middag die zo mooi begon kende 
zo een anticlimax, een dag om snel 
te vergeten.

Aanstaand weekend is er een inhaal-
programma, dan speelt Sociï 1 geen 
wedstrijd. De week erop komt Voorst 
op bezoek, tijd voor eerherstel tegen 
de wit-zwarten, aanvang 14.00 uur.

Uitslagen zaterdag 22 maart
SV Basteom D2 – Sociï D1; 3-1
Witkampers E3 – Sociï E1; 5-2
Vorden E5 – Sociï E2; 3-5
Sociï F1 – SJO Oeken/SHE F1; 4-2

Uitslagen zondag 23 maart
EDS 1 – Sociï 1; 3-2
Brummen 4 – Sociï 2; 2-0
SV Basteom 5 – Sociï 3; 2-1
Brummen 7 – Sociï 4; 2-2
Ratti 4 – Sociï 5; 1-1
Sociï VR1 – Klein Dochteren VR1; 0-2

Sociï lijdt smadelijke 
nederlaag
Wichmond - Sociï moest vandaag aantreden tegen EDS, niet bepaald 
een hoogvlieger in de vijfde klasse D. Dat kwam goed uit, aangezien 
er moest worden gewonnen om aanspraak te kunnen blijven maken 
op de derde periode. Een illusie die pijnlijk de grond in werd geboord.

Er gingen in Barcelona 16.000 hardlo-
pers van start, waarvan er ruim twee 
duizend de finish niet haalden. “Dat 
kwam vooral door het hoge tempo in 
het begin van de marathon”, zo zegt 
Ton. Het was voor de Vordenaar zijn 
59e marathon. Hij hoopt bij ‘leven en 
welzijn’ de komende jaren nog en-
kele tientallen marathons te kunnen 
lopen. 

Voor 2014 heeft hij het vizier gericht
op het volbrengen van 63 marathons.
“Op 7 december word ik 63 jaar en
dat zou betekenen één op één”, zo
zegt hij lachend. Op 27 april loopt hij
de marathon in Enschede. Dat wordt
zijn 60e. Ton: “Daarna ga ik rustig
beklijken waar en wanneer ik de vol-
gende drie marathons ga lopen”.

Ton ten Have tevreden over 
marathon in Barcelona
Vorden - Vordenaar Ton ten Have (62) heeft een goed gevoel overge-
houden aan de marathon in Barcelona.”Het was zwaar, maar wel gaaf 
om te doen. Ik liep een tijd van 3.38.23. Bij vorige marathons heb ik 
diverse keren sneller gelopen maar in Barcelona ging de laatste 15 
kilometer over een ‘vals plat parcours en dat hakt er wel even in”, zo 
zegt hij.



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

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

  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

www.de-goudsmid.nl
Kerkweg 13 - 7021 CM Zelhem

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

VLIJTSTRAAT 11, DOETINCHEM  |  T. 0314-622308  |  INFO@CESARKOZIJNEN.NL  | WWW.CESARKOZIJNEN.NL  
OPENINGSTIJDEN SHOWROOM:  MAANDAG TOT VRIJDAG 9.00 - 17.00 UUR ZATERDAG 9.00 - 13.00 UUR

OPEN DAGEN
29+30 MAART
KOM TUSSEN 11.00-17.00 UUR NAAR ONZE SHOWROOM 

EN BEKIJK TEVENS ONZE DRAAIENDE PRODUCTIE-AFDELING!

 OOK HVL
UIT EIGEN PRODUCTIE

BOUWEN MET KUNSTSTOF? 
KIES VOOR ACHTERHOEKS VAKWERK! 
VOLLEDIG MAATWERK DIRECT UIT EIGEN PRODUCTIE + VAKKUNDIGE MONTAGE!

TIJDENS DE OPEN 
DAGEN TEVENS 

INFORMATIESTAND

ZONNEPANELENHET ADRES VOOR
KUNSTSTOF KOZIJNEN, 
DEUREN, (ROL)LUIKEN 

EN SCREENS

geeft yogalessen in kleine groepen te Zelhem.

Mooi weer: dan hebben wij heerlijk buiten-yoga
Kom een GRATIS PROEFLES volgen

in maart 2014.

(s.v.p. vooraf aanmelden)
www.yogacentrumrenee.nl

tel. 0314-62 57 52 / 06-222 44 893

Yoga Centrum Renée

Ervaar de Vrijheid!

Verhuur - Verkoop - Accessoires - 
Onderhoud / APK - Stalling

WWW.OORTGIESE-CAMPERS.NL

29 & 30 maart OPEN DAG



Ria van Vleuten, namens de organi-
satie: “We waren erg blij met al die 
hulp: in totaal 126 volwassenen en 19 
kinderen. De actie is prima verlopen. 
Toch sta je versteld over wat de men-
sen allemaal zomaar weggooien. Zo 
vonden wij ergens in de natuur ka-
potte tuinstoelen. In de buurt van de 
spoorlijn bij het speeltuintje aan het 
Wiemelink had men allerlei afval en 
stenen gedumpt, echt onbegrijpelijk. 
We hebben bijna 1400 kilo zwerfvuil 
opgehaald. Daarbij ook een doosjes 

met allerlei armbandjes, broches en 
kettinkjes. Dat hebben we bij de po-
litie afgegeven. Ook grappig was een
briefje met de tekst: Ik heb je lief”
Na afloop bood de gemeente Bronck-
horst alle vrijwilligers op het terrein
van de voormalige zuiveringsinstal-
latie aan het Hoge een boerenkool-
maaltijd en een drankje aan. Het was
tevens het laatste openbaar optreden
van wethouder Dorien Mulderije. Zij
bedankte iedereen voor de medewer-
king.

Bijna 1400 kilo zwerfvuil 
en ‘Ik heb je lief’
Vorden - Traditiegetrouw werd vorige week zaterdag in Vorden en
omgeving weer het zwerfvuil opgehaald. De organisatie werd daarbij
geholpen door een grote groep vrijwilligers, afkomstig uit o.m. buurt-
vereniging Hackfort, Wildenborch, Wildbeheer Vierakker-Wichmond,
Werkgroep Leefbaarheid Vorden, Toerclub VRTC, hengelaarvereniging
De Snoekbaars, Kranenburgs Belang, voetbalclub Vorden en mensen
die zich individueel hadden aangemeld.

Omdat de bewoners van de Delle en 
het Hackforterhof niet meer gezellig 
bij elkaar konden zitten in de warme 
zomerdagen was het voor de vrijwil-
ligers vrij duidelijk wat ze moesten 
doen. De tuin opknappen, bloemen 
planten en een aantal kleurrijke 
bloembakken aan de muur hangen. 
De grootste wens van de initiatiefne-
mers was een kippenhok voor de be-
woners realiseren, zodat ze dagelijks, 
of wekelijks bij de kippen kunnen 
kijken. Twee dagen geleden is het 
karwei geklaard, dankzij alle vrijwil-

ligers. Hoe slecht het weer ook was,
de vrijwilligers bleven werken en 
hierdoor is de tuin natuurlijk ook
afgekomen! De Stichting Wehme Ac-
tiviteiten bedankt alle vrijwilligers, 
familie en sponsoren voor hun mede-
werking. Tinie barink: “Zonder hen
hadden we dit niet in twee dagen af
kunnen krijgen. 

Speciale dank aan: Bloemsierkunst
Halfman, aannemersbedrijf Barge-
man, Welkoop, Bakker Joop, Bakker
van Asselt en Martin Spiegelenberg”.

Stichting Wehme Activiteiten

NL Doet geslaagd

Vorden - NL Doet van het Oranjefonds is voor de stichting de Wehme
Activiteiten in Vorden zeer goed geslaagd. De initiatiefnemers Sonja
Alberts en Tinie Barink van de Stichting kregen drie weken geleden
bericht om mee te doen.

Vrijwilligers hielpen graag een handje

Sensire was in die week aanwezig in 
de nieuwe thuiszorgwinkel en op de 
weekmarkt, daar was gelegenheid 
voor een informatief praatje onder 
genot van een kopje koffie en thee, 
met eigengebakken lekkernijen.
Bakkerij Joop en De Vordense Tuin 
worden bedankt voor hun medewer-
king. En de medewerkers van Sensire 
bedanken iedereen voor hun komst, 
belangstelling en enthousiaste reac-
ties.

Geslaagde week van Zorg  
en Welzijn
Vorden - Mevrouw J. van de Veen 
uit Vorden was blij verrast met 
het prachtige boeket bloemen 
dat de wijkverpleegkundige van 
Sensire haar overhandigde. Zij 
had het juiste aantal paaseitjes 
geraden in De Week Van Zorg en 
Welzijn.

Voormalige bewoners van Ambon 
die vanwege hun sympathie voor 
Nederland (ons land was direct na 
de Tweede Wereldoorlog in conflict 
geraakt met het toenmalige Indone-
sië) naar ons land waren gekomen. 
Ze zouden hier drie maanden blijven 
en dan weer terug gaan naar Ambon. 
Het liep duidelijk anders, van terug-
gaan was geen sprake. De 30.000 
Molukkers die hier naartoe waren 
gekomen, ‘vermengden’ zich met de 
Nederlandse bevolking. 
In genoemd deel van Groningen 
speelt zich het verhaal uit het boek 
af met als titel ‘Dwars door de storm’, 
een boek voor kinderen in de leeftijd 
van 11/12 tot circa 15/16 jaar. Geza-
menlijk geschreven door Karlijn Stof-
fels uit Amsterdam en Martine Let-
terie uit Vorden en inmiddels in de 
boekhandel verkrijgbaar. 

Martine Letterie: “Een boek met als 
doel een stukje vergeten geschiedenis 
weer onder de aandacht te brengen. 
Een verhaal uit een provincie in Ne-
derland waar grote verschillen be-
stonden tussen arm en rijk. ‘Dikke’ 
(lees rijke) boeren die in prachtige 
grote boerderijen woonden en land-
arbeiders die blij waren dat ze bij de 
grote boeren een boterham konden 
verdienen”. Een aantal jaren geleden 
hadden Karlijn Stoffels en Martine 
Letterie al eens het plan opgevat om 
samen een boek te schrijven. Twee 
jaar geleden was het eindelijk zover 
en waren de schrijfsters het na een 
paar dagen brainstormen het al vrij 
snel over de verhaallijn eens. 
Martine: “Zelf had ik al eens een rond-
leiding gehad van een plaatselijk wet-
houder uit Noord-Oost Groningen. 
Toen hij mij vertelde over het ‘Ambo-
nezenbosje’ en de barakken, dacht ik 
bij mijzelf: “Daar moet ik wat mee”. 
De vader van Karlijn Stoffels was des-
tijds advocaat van diverse Molukkers 
die hier naartoe waren gekomen. En 
zo ontstond het boek ‘Dwars door de 
storm’, waarbij het Groningse verhaal 
werd geschreven door Martine Lette-
rie en het verhaal over de Molukkers 
door Karlijn Stoffels. Een boek met 
twee fictieve hoofdpersonen: Tjakkie 

en Jacob. Eerstgenoemde is een doch-
ter van een arme landarbeider, die 
ervan droomde ooit de HBS te kun-
nen bezoeken. In feite onmogelijk 
want daar in het hoge noorden, leren 
arbeiderskinderen niet door. Toch 
volgde Tjakkie haar droom en was 
ze stiekem een vriendin van Katrien, 
dochter van een rijke boer. Ook dat 
was uit den boze:  tussen arm en rijk 
konden er geen vriendschappen zijn. 
Samen kregen ze extra les om daarna 
de HBS te kunnen bezoeken. Dat alles 
gaf natuurlijk allerlei verwikkelingen 
en spanningen, prachtig in het boek 
beschreven. 
De andere hoofdpersoon, de in Am-
bon geboren Jacob, die samen met 
zijn familie in Finsterwolde terecht 
kwam. Jacob speelde het liefst gitaar. 
Rock ‘n roll, juist muziek waar zijn 
vader een bloedhekel aan had. Voor 
Jacob stond het ‘kale’ Groningen 
in schril contrast met de prachtige 

schelpenstranden die hij zich van 
Ambon herinnerde. De vader van Ja-
cob was er heilig van overtuigd dat 
het gezin op een dag naar de Moluk-
ken zou terug keren. Maar wilde Ja-
cob wel terug? Tussen Jacob en Tjak-
kie ontstond een warme vriendschap. 
De familie van Jacob woonde voor het 
vertrek naar Nederland in het dorpje 
Itawaka op het eiland Sapareua. 
Martine Letterie: “Halverwege het 
schrijven van het boek ontvingen 
Karlijn en ik een reisbeurs en hebben 
we Itawaka bezocht. Een reis van 19 
uren vliegen. Daar een schokkende 
ervaring, want enkele stammen zijn 
nog steeds met elkaar in oorlog ver-
wikkeld, waarvan wij in Nederland 
niet op de hoogte zijn. Karlijn en ik 
zijn blij dat we het boek ‘Dwars door 
de storm’ hebben geschreven. Goed 
dat dit stukje geschiedenis uit Gro-
ningen bewaard blijft”.

Boek ‘Dwars door de storm’ van Martine Letterie en Karlijn Stoffels

‘Geschiedenis niet verloren laten gaan’
Vorden - ‘Modderland’, ‘Ganze-
dijk’, ‘Hongerige Wolf’ , zomaar 
een paar stipjes op de kaart. Ge-
huchten onder de rook van Fin-
sterwolde, een dorp met slechts 
een paar duizend inwoners. In de 
vijftiger/zestiger jaren een gebied 
in Noord-Oost Groningen waar 
de CPN (Communistische Partij 
Nederland) veel aanhangers had. 
Wat velen niet meer weten, is dat 
in deze uithoek van Nederland 
toen ook Molukkers in barakken 
werden ondergebracht.

Martine Letterie: “Geschiedenis moet bewaard blijven”

De Molukse journalist Herman Keppy 
presenteerde de middag op een heel 
persoonlijke en ontspannen manier. 
Hij vertelde aan de hand van foto’ s 
over zijn eigen familiegeschiedenis 
en daarmee over de integratie van de 
Molukkkers in Nederland. 
Hans Consten sprak daarna in onver-
valst Haags over de Indorock. Den 
Haag was destijds het centrum van 
de Indorock en daar waren veel Mo-

lukkers die ook in bandjes speelden. 
Er was deze middag ook een optre-
den van ‘Sound of Njoy’, een bandje 
van oud-Molukkers, terwijl Herman 
Keppy een lied zong over de heimwee 
naar Ambon. 

Martine Letterie overhandigde het 
eerste exemplaar van het boek ‘Dwars 
door de storm’ aan Greta Volders. Zij 
groeide op in Finsterwolde, waar het 

kamp van de Molukkers stond en zij 
vertelde de schrijfsters van het boek 
eerder over haar eigen achtergrond 
en haar eerste kennismaking in de 
Carel Coenraadpolder. 
Schrijfster Karlijn Stoffels overhan-
digde het boek aan Jan Sijarana-
moeral. Hij was het Moluks contact 
met de auteurs van het boek. Hij 
heeft de schrijfsters veel verteld over 
zijn jeugd op de Zuid-Molukken. 

Martine Letterie: “Jan stond een beet-
je model voor Jacob en Greta voor 
Tjakkie”. Aan het eind van de bijeen-
komst gaven Martine Letterie en Kar-
lijn Stoffels nog een signeersessie.

Boekpresentatie omlijst met verhalen 
en muziek
Vorden - Het jeugdboek ‘Dwars door de storm’ van Martine Letterie en 
Karlijn Stoffels werd afgelopen vrijdag op feestelijke wijze gepresen-
teerd bij het Indisch Herinneringscentrum in Arnhem, in het kader 
van het programma ‘Gedeeld verleden, gedeelde verhalen’. Er waren 
circa honderd genodigden aanwezig.

Belangstellenden kunnen van 11.00 
uur tot 15.00 uur op de genoemde 
kantoren terecht voor een oriënte-
rend gesprek. Zo kan men meteen te 

weten komen of het huis waarnaar de 
belangstelling uitgaat, ook financieel 
gezien tot de mogelijkheden behoort. 
Het oriëntatiegesprek is kosteloos.

De landelijke Open Huizen Dag is een 
initiatief van de NVM (Nederlandse 
Vereniging van Makelaars) en wordt 
twee keer per jaar gehouden. Tussen 
11.00 en 15.00 uur kunnen er een 
groot aantal te koop staande huizen 
zonder afspraak bezichtigd worden.

Rabobank extra open tijdens Open 
Huizen Dag
Vorden - De kantoren van Rabobank Graafschap-Noord in Zutphen 
(Hagepoortplein), Lochem en Vorden zijn op zaterdag 5 april 2014 ex-
tra open vanwege de Open Huizen Dag.

Catering  Workshops  Verjaardag- en Kinderfeestjes  BBQ en Buffetten



Als eerste werd Linda van Leijden ge-
huldigd voor 25 jaar lidmaatschap. 
Ondanks het feit dat ze met haar AMI 
kapsalon een drukbezet leven heeft, 
weet ze elke keer weer tijd vrij te ma-
ken om haar partij mee te spelen in 
het orkest. 

Henk Pardijs maakt al 40 jaar muziek 
in Vorden en is een belangrijke scha-
kel in de trombone sectie. Warna 
Nijenhuis begon 50 jaar gelden als 
één van de eerste vrouwelijke muzi-
kanten op de es-klarinet, gevolgd op 
de bes klarinet en tegenwoordig op 
de altsax. Ook heeft ze diverse jaren 
het bestuur versterkt. Engelien Heu-
velink is 50 jaar muzikant, waarvan 
40 jaar in Vorden. In al die jaren is 
ze trouw gebleven aan haar instru-
ment, de bes klarinet. Bovendien 
heeft ze ook als bestuurslid jarenlang 
een belangrijke bijdrage geleverd. 
Siep Broersma is reeds 60 jaar muzi-
kant en bespeelt al die tijd de hoorn, 
eerst in Franeker en via Zutphen nu 
al jaren Vorden. Bennie Oonk is voor 
velen een bekend gezicht. 60 jaar 
muzikant en begonnen in Ratum. 
Via diverse omzwervingen is Bennie 
met zijn gezin jaren geleden in Vor-
den komen wonen en heeft zich toen 
direct aangemeld bij de muziekver-
eniging. Als slagwerker is hij bekend 
achter de kleine trom, grote trom of 
pauken. Ook is Bennie secretaris van 
de vereniging geweest. Vervolgens 
was het de beurt aan 5 ereleden. Arie 
Wullink is een bekend gezicht in 
Vorden en heeft met zijn 65 jarig ju-
bileum veel betekend voor de muziek 
in zijn woonplaats. Ondanks dat het 
actief musiceren niet meer mogelijk 
is, is Arie altijd paraat als er klussen 
gedaan moeten worden. 

Johan Boerstoel is in de 65 jaar dat hij
muzikant is een begrip geworden in
Vorden. Ondanks de inzet voor het 
schildersbedrijf heeft hij altijd veel
vrije tijd in de muziek geïnvesteerd. 
Niet alleen met het spelen, maar ook
daarnaast met allerlei klussen zoals
het maken van diverse decorstukken
etc. Gerrit de Niet bespeelt met pas-
sie elke week nog de bariton-sax. Ooit
begonnen in Harfsen en via o.a Tien-
hoven, waar hij voorzitter was van 
de plaatselijke muziekvereniging, na
zijn pensionering in Vorden komen
wonen en daar de carrière vervolgd
als bestuurslid en muzikant. Jan Lig-
tenbarg is vanwege zijn leeftijd ge-
stopt, maar heeft een fraaie carrière
achter de rug. Na de oorlog begonnen
met een groepje jongens heeft hij
achtereenvolgens althoon en bariton
gespeeld. Ook is Jan jarenlang pen-
ningmeester geweest. Last but not
least: Ap Hengeveld. Ap is 75 jaar lid
van de vereniging en heeft vele ups 
en downs meegemaakt op muzikaal 
gebied. Ondanks zijn normale baan
en daarnaast een carrière in de dans-
muziek is hij altijd muziek blijven
maken in Vorden. Weliswaar is deze
krasse 90 jarige gestopt bij de Harmo-
nie, hij speelt nog altijd zijn deuntje
mee op de altsax bij het seniorenor-
kest Happy Days in Zutphen. Voor-
zitter Gerrit Nijenhuis overhandigde,
nadat allen persoonlijk waren toe-
gesproken, ieder een oorkonde met
speld van de landelijke muziekbond
KNFM. Uiteraard was er voor elke
jubilaris een mooie bos bloemen. Na
het officiële gedeelte konden de jubi-
larissen de gelukwensen in ontvangst
nemen van de aanwezige eden van
Harmonie Vorden en was er nog een
gezellig en informeel samenzijn.

Jubilarissen Harmonie 
Vorden
Vorden - Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Harmonie Vorden
zijn maar liefst 11 jubilarissen gehuldigd. In het verleden was het ge-
bruikelijk om jubilerende leden te huldigen tijdens het voorjaarscon-
cert, maar het bestuur heeft voor een andere aanpak gekozen zodat
tijdens het voorjaarsconcert de nadruk geheel kan komen te liggen op
de uitvoering van de muziekstukken.

Achterste rij: (VLNR) Siep Broersma, Bennie Oonk, Warna Nijenhuis, Engelien Heuvelink,
Henk Pardijs, Linda van Leijden. Voorste rij (VLNR): Ap Hengeveld, Jan Ligtenberg, Arie
Wullink, Johan Boerstoel en Gerrit de Niet.

Op donderdag 29 mei (Hemelvaart) 
zijn er rondleidingen om 10.30 en 
om 14.30 uur. Start bij het ijzeren 
hek aan de Wiersserallee om 10.30 
uur. Entree € 7,50 p.p. Ingang bij km 
16.7 aan de N319 tussen Vorden en 
Ruurlo. 

In april verschijnen de zeldzame kie-
vitsbloemen langs de Baakse Beek. De 
Wilde Tuin en ‘Woodland Garden’ 
hebben een bijzondere, rijke flora, 
waaronder de echte wilde narcis, 
hondstand, pinksterbloemen en len-
teklokjes.
De eerste open dagen van 2014 vin-
den plaats op zondag 1 juni (hoofd-
bloei rhododendrons) en op zondag  8 
en maandag 9 juni (Pinksteren). Dit is 
het seizoen waarin de bloemknoppen 
van de rhododendrons openspringen 
boven de ontluikende varens van de 
‘Wilde tuin’ en in het 32 ha grote 
landschapspark. 

De open dagen zijn van 10.00 tot 
17.00 uur. De entree bedraagt € 6,50 
p.p., kinderen tot 9 jaar (en parkeren) 
gratis. Honden worden niet toegela-
ten tot de tuin, maar er zijn voldoen-
de parkeerplaatsen in de schaduw.

Voor meer inlichtingen of een af-
spraak voor een speciale groepsrond-
leiding (eventueel met lunch of thee) 
op andere dagen: tel. 0573 - 451409 of 
e-mail: wiersse@xs4all.nl. Website: 
www.dewiersse.nl

Rondleidingen en open dagen

Tuinen van de Wiersse
Vorden - Donderdag 3 en zater-
dag 5 april om 10.30 uur starten 
de eerste rondleidingen van 2014; 
daarna elke donderdag en iedere 
eerste zaterdag van de maand (tot 
eind september).

Daar zijn tussen 16.00 en 18.00 uur 
onder het motto Kunstmarkt, allerlei 
activiteiten. Er is een zgn. Kunstrou-
te, waarbij men “onderweg” kunst 
kan maken, kinderen kunnen zich 
laten schminken, er is een verkoop 
van door kinderen gemaakt kunst. 
Ook is een hapje en een drankje ver-
krijgbaar. Dit alles in de locatie De 
Klimboom aan Het Wiemelink 40.

Kunstmarkt 
De Klimboom
Vorden - Vrijdag 28 maart orga-
niseert Kinderopvang De Klim-
boom en de Buitenschoolse Op-
vang de Toverboom een Kunst-
markt.

De fietsroute is gebaseerd op het reis-
dagboekje van de 14-jarige Vriezen-
veense Jacob Kruys over een reis per 
karos in 1826 naar St. Petersburg, de 
toenmalige hoofdstad van Rusland. 
De eeuwenoude Hanzeroute (2500 
kilometer) over het land tussen Rus-
land en Nederland is gereconstrueerd 
en daarna in 25 dagen door Henk 
Wullink gefietst. 
De zogenaamde Ruslui deden er in 

1826 met de paarden slechts 15 da-
gen over! Inwoners van Vriezenveen
hebben twee eeuwen handel gedre-
ven met St. Petersburg. Deze Ruslui
hadden er zelfs het winkelcentrum
voor een belangrijk deel in handen. 
Zaterdag 17 mei brengt Oud Vorden
een bezoek aan Vriezenveen. Dan
worden het Historisch Museum, het 
Veenmuseum en het Kachelmuseum
bezocht.

Oud Vorden en Eeuwenoude 
Hanzeroute
Vorden - Na afloop van de jaarvergadering van de vereniging Oud Vor-
den, op dinsdag 25 maart in De Herberg (aanvang 19.30 uur) geeft 
Henk Wullink een diapresentatie gegeven over het onderwerp ‘Eeu-
wenoude Hanzeroute op de fiets van Sint Petersburg naar Vriezen-
veen’. Een fietstocht die hij zelf heeft gemaakt.

Na een geweldig concert op twee vleu-
gels met vrijwel uitsluitend tangomu-
ziek van Piazzolla en Ziegler werden 
ze door eigenaar Jack van Dodewaard 
uitgenodigd om gezamenlijk met de 
pianisten een toegift te geven. Zo ge-
zegd zo gedaan! Een sfeervol besluit 
van dit concert dat door de stevige rit-
miek en tempowisselingen soms zeer 
swingend werd en in de melancholie 
mooie klankkleuren tentoonspreidde 

in het nummer Oblivion, Tangata en 
Adios Nonino. Jazzpianist Guy van 
Beek en klassiek pianist René Maurer 
hebben ondanks hun verschillende 
muzikale achtergrond een mooie mix 
weten te creëren waarin het onder-
scheidende talent van beide pianisten 
goed tot uitdrukking kwam en tot 
een spannend en hecht samenspel 
leidde dat van het begin tot het einde 
van het concert boeide.

Tangomuziek en dans bij 
Het Klavier
Vorden - Danspaar Free en Evert Jan van Tangolibre uit Warnsveld 
waren afgelopen zondag aanvankelijk argeloze bezoekers van het 
lunchconcert met het pianoduo Maurer en van Beek bij Het Klavier 
in Vorden.

Het is inmiddels een traditie gewor-
den. Dirigent Hans de Wilde brengt al 
jaren in de Veertig Dagen tijd een Sta-
bat Mater in de St. Willibrorduskerk 
in Vierakker. Wist hij vorig jaar met 
het ‘Stabat Mater’ van Joseph Rhein-
burger een volle kerk te trekken, dat 
zal dit jaar met het bekendere ‘Sta-
bat Mater’ van Pergolesi zonder enige 
twijfel weer lukken. Samen met het 
projectkoor, het muzikaal ensemble 
Ars Floreat en Susanne Paulsen op 
klavecimbel zorgt dirigent Hans de 
Wilde voor een prachtige uitvoering 
van het zo aangrijpende verhaal van 

de moeder die treurt om haar zoon 
(Stabat mater dolorosa).
Op het programma staat ook de uit-
voering van enkele stukken van de 
in de St. Williborduskerk opgeno-
men CD “Beyond Passion” van duo 
Concerto Alankara bestaande uit 
Michaela Hollmannová, viool, en 
Diana de Vries, harp. Voor wie in 
Vierakker de concerten met Hans de 
Wilde bezoekt, is Hollmannová geen 
onbekende. Zij maakt deel uit van 
het ensemble Ars Floreat. Samen met 
Diana de Vries verzorgt Hollmannová 
het voorprogramma. Uitgevoerd zal 

worden: L.M. Tedichi: “Elegie”, C. De-
bussy: “Beau Soir”, J. Massenet: “Me-
ditation” de Thais, M. Tournier: ‘Pro-
menade à l’Automne’ en Ch. Gounod: 
‘Ave Maria’ op de 1e prelude van J.S. 
Bach.

Kaarten kunnen besteld worden via 
info@demooistekerk.nl en bij Siga-
renspeciaalzaak Schimmel in Zut-
phen, het Ludgerusgebouw in Vier-
akker en Foto Willemien in Vorden. 
Verkoop bij de kerk is mogelijk vanaf 
een half uur voor aanvang van het 
concert.
Het naast de kerk gelegen Ludgerus-
gebouw is open. U kunt hier na af-
loop van het concert bij uitbaters Jos 
en Gea neerstrijken voor een drankje.

Stabat Mater van Pergelosi in  
St. Willibrorduskerk
Vierakker - Het concert Stabat Mater van Pergelosi op zondag 30 
maart om 15.00 uur in de St. Willibrorduskerk van Vierakker wordt 
erg bijzonder.

DJ Harm de Schildpad en DJ JOY zul-
len je verrassen met muziek, waarbij 
je niet stil kunt zitten; van Afrikaans 
tot Pop, van Keltisch tot Mongools.
Elke maand zal er vooraf een work-
shop zijn, om alvast in de stemming 
te komen. 
Tijdens de eerste Dansende Voeten 
zal Sheila Meijers de spits afbijten 
met ‘Buikdansen met sluiers’, ook 
voor mannen!
Voor wie het helemaal gezellig wil 

maken, is er ook de mogelijkheid om 
eerst een biologisch hapje te eten. 
Dit allemaal op één mooie locatie in 
een bosrijke omgeving: Het Ludgerus-
gebouw in Vierakker.
Vanaf 18.00 uur staat de maaltijd 
klaar (wel reserveren), om 19.30 uur 
start de workshop en vanaf 20.30 uur 
is er dansen op blote voeten. 
Alles is los van elkaar te volgen. Tij-
dens het dansen zijn er allerhande 
verwennerijtjes. Welke dat zijn, blijft 
nog even een verrassing. Kom ge-
woon lekker dansen en ontdekken! 
Meer info over Dansende Voeten op 
www.JuniperEnDeSchildpad.nl of 
www.voicemedicine.nl

Dansende voeten
Vierakker - Vanaf vrijdag 28 
maart kan er maandelijks ge-
danst worden in Vierakker, on-
der de naam Dansende Voeten.
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Open dag 10.00 - 16.00 uur 

C R E M A T O R I U M

z o r g  v a n u i t  h e t  h a r t



In oktober 2011 opende Crematorium de Omarming in Zutphen haar deuren. Zondag 6 april 

houden we weer een open dag van 10.00 tot 16.00 uur waarvoor we u van harte uitnodigen. 

Crematorium de Omarming ligt ten noorden van de Oosterbegraafplaats aan de Voorster-

allee en is te bereiken via de ingang van de begraafplaats.

Gasterij de Ontmoeting

Gasterij de Ontmoeting is zes da-
gen per week geopend. De Gasterij 
is geopend voor iedereen. Mensen 
die behoefte hebben aan een luis-
terend oor, een kop koffie of vra-
gen hebben over mogelijkheden 
rondom het laatste afscheid, zijn 
van harte welkom. Kortom, een 
ontmoetingsplaats voor iedereen 
die daar behoefte aan heeft.

Welkom op de open dag 

Het crematorium ligt op een 
sfeervolle plek op een unieke 
locatie. Met ruimte voor een 
persoonlijk laatste afscheid van 
een dierbare overledene. Van de 
verzorging van de overledene, 
het opbaren in speciale opbaar-
kamers tot en met de crematie 
of begrafenis en alles wat daar-
bij komt kijken.
 
Medemenselijkheid

Crematorium de Omarming 
ademt de sfeer van medemen-
selijkheid. Naast de zakelijk 
technische kant van het vak, 
vormt het menselijke aspect 
onze drijfveer. Dienstverlening 

rondom het laatste afscheid met 
zorg, betrokkenheid en gevoel. 
Zeven dagen per week full-ser-
vice. Alles onder één dak.

Dienstverlening 
We heten u welkom in ons cre-
matorium en laten u kennisma-
ken met onze dienstverlening. De 
opbaarmogelijkheden voor het 
afscheid, zowel voor kinderen als 
volwassenen. Afscheidsdiensten 
en condoleancemogelijkheden 
voor grote bijeenkomsten, maar 
ook voor een intiem gezelschap.
Graag informeren we u over mo-
gelijkheden op maat en over per-
soonlijke nagedachtenisvormen.

Bovendien kunt u terecht in het 
gedenkpark rondom het crema-
torium en de Gasterij. Maar bo-
venal zijn het onze medewerkers 
die de dienstverlening maken.

Als particuliere ondernemers zijn 
we er trots op dat we onze droom, 
ons eigen crematorium, hebben 
verwezenlijkt en hopen u op zon-
dag 6 april te verwelkomen. U 
bent van harte welkom van 10.00 
tot 16.00 uur.

Gert en Sonja Brinkhorst
Directie Crematorium de Omarming

Met zorg vanuit het hart

Aula met tweehonderd zitplaatsen

Het afscheid kent tal van mogelijkheden. 
De intieme familiekamer biedt plaats aan  
circa twintig personen, de aula heeft twee-
honderd zitplaatsen. Projectie van foto’s 
van de overledene of ander beeldmateriaal 
tijdens de afscheidsdienst, een voordracht, 
het dalen van de kist; alle voorwaarden 
voor een persoonlijk afscheid zijn aanwezig. 

Van iedere afscheidsdienst wordt een opname 
gemaakt. Er is een geluidsinstallatie waar-
mee u uw eigen muziek kunt laten afspelen 
en er is een muziekboek ter inzage met 7000 
muziekstukken die via de website te beluis-
teren zijn. U kunt ook kiezen voor live mu-
ziek, er is een vleugel aanwezig in de aula.

Deze special is een uitgave van 

Crematorium de Omarming

Voorsterallee 95  7203 DN Zutphen

Tel. 0575 - 51 66 43  Fax. 0575 - 51 29 01

Tekst: Joyce de Schepper, Etten
Fotografie & vormgeving: Gerard Muhlradt Fotografie, Etten
Eindredactie: Gert en Sonja Brinkhorst
Druk: Weevers Grafimedia Vorden     Oplage: 84.300 exemplaren   
Voor een routebeschrijving naar Crematorium de Omarming zie: 
 www.deomarming.nl    

De voormalige aula op de Oosterbegraafplaats is verbouwd tot bin-
nencolumbarium en biedt een plek waar nabestaanden de urn van 
hun geliefde overledene kunnen bezoeken in een huiselijke sfeer. 

Steun het Hospice Zutphen

De koffie met lekkers tijdens de Open Dag is gratis. Wel vragen we u vrijblijvend een 

symbolische vergoeding. De opbrengst hiervan gaat naar Hospice Zutphen. Een klein 

en huiselijk hospice dat ruimte biedt aan vijf gasten in de laatste fase van hun leven. 

In een ‘bijna-zoals-thuis’ situatie wordt liefdevolle ondersteuning geboden, er is me-

dische en verpleegkundige zorg en aandacht voor de individuele emotionele, sociale 

en spirituele behoefte. Binnen Hospice Zutphen is een team van bijna honderd zorg-

vuldig geselecteerde vrijwilligers actief.



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst

Openingstijden
Op afspraak kunt u terecht:

Zonder afspraak kunt u binnenlopen:

 

aan het gemeentehuis een afspraak te 

-

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

-

eenvoudig digitaal via de website een af-

-

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

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 

tel. (0575) 75 02 50 of e-mail: 

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 9
Nr. 13, 25 maart 2014

Op verzoek van de ondernemers 
stelden we in het centrum van  
Vorden een blauwe zone in, die sinds 

december 2013 van kracht is. Na een 
periode van wennen, parkeren veel 
bezoekers aan het centrum al  

volgens de nieuwe regels van de 
blauwe zone. We gaan nu wel stren-
ger controleren: de eerste bonnen 
van € 90 zijn al uitgedeeld. Let u dus 
op de blauwe lijnen! De regels zijn:

-
ren, maar alleen mét een parkeer-

 

-
rant de Rotonde, het Kruidvat en de 
ingang van de grote kerk langs 
loopt, is parkeren niet meer toege-
staan

(marktplein) hebben geen blauwe 

 

C1000 vallen wel onder de blauwe 

 

plaatsen). Hier kunt u dus parkeren 

Meer informatie

-
grond met parkeervakken, vindt u op 

of scan de QR-code. U kunt ook  
contact met ons opnemen via info@
bronckhorst.nl of tel. (0575) 75 02 50.

Blauwe zone Vorden volop in gebruik
Strengere controle op parkeergedrag

stemgerechtigden kwam naar 

mensen dan in 2010. Alle opge-
telde stemmen leidden tot de 

 
gemeenteraad:

  Aantal stemmen Aantal zetels zetels 2010

Stemmers bedankt!

Uitslag gemeenteraads-
verkiezingen

Burgemeester Henk Aalderink en 
 

week uit handen van Jacobus  

-

 
 

gecombineerde uitgave voor  

160 pagina’s, bevat prachtige foto’s, 

-
schap ligt in beide gemeenten.  

Inwoners van Bronckhorst en  
-

 
gemaakt door ondernemers, de  
provincie Gelderland en de beide 
gemeenten. 

Gratis wandel-Apps

wandelroutes op uw smartphone. 
U vindt de wandelroutes over de 
Graafse landgoederen op www.
abellife.nl. 

www.vvvbronckhorst.nl.

Eerste gezamenlijke VVV-
Magazine voor burgemeesters

-

Het nieuwe onderkomen biedt plaats 
-

-
dienstmedewerkers van Brandweer 
Achterhoek West, waaronder de 
brandweer van Bronckhorst ook valt. 

onderstreept met vuurwerk én een 
-

maakt, is dat er verschillende func-
ties samenkomen; de uitruk, werken, 
wonen en slapen. In het nieuwe  
onderkomen neemt de remise, waar 
de wagens klaar staan om uit te  
rukken en weer geladen te worden, 

voor de brandweermensen én de 
kantoorruimte voor de mensen van 

 
-

den, oefenen, risicobeheersing en  
onderhoud, vinden we in de nieuwe 

Open dag 5 april

 
5 april gooit de nieuwe brandweer-

open. Op de Open dag kunt u tussen 

in het nieuwe onderkomen, en  

www.brandweerachterhoekwest.nl.

Feestelijke opening brand-
weerkazerne in Doetinchem

Volg ons via Twitter!
Direct op de hoogte zĳn van het laatste 
nieuws van de gemeente? 
Volg ons op Twitter: @gem_bronckhorst. 
U kunt hier ook vragen aan ons stellen, 
die we graag beantwoorden. 

Foto: Radio Ideaal



Eind 2013 vond het tweede onder-
zoek plaats onder de deelnemers in 
ons nieuwe inwonerspanel,  
genaamd Bronckhorst Spreekt. Dit 
ging over de leefomgeving, bestaan-
de voorzieningen en diverse zorg-
thema’s, waaronder vrijwilligers-
werk en mantelzorg. Op sociaal ge-
bied spelen vele ontwikkelingen die 
inwoners uit de gemeente vaak  
direct kunnen raken. Ontwikkelingen 
die te maken hebben met de over-
dracht van diverse sociale taken 
vanuit het rijk naar de gemeente en 
als gevolg van demografische  
ontwikkelingen (vergrijzing en  
ontgroening). Van de ruim 1.300  
panelleden, hebben bijna 1.000 
mensen (ruim 70%) meegedaan aan 
het onderzoek. 

Leefomgeving
Inwoners zijn gemiddeld genomen 
erg tevreden over de kwaliteit van 
hun leefomgeving in Bronckhorst. Ze 
beoordelen deze gemiddeld met het 
rapportcijfer 7,7. De inwoners van 
Vorden zijn het meest tevreden van 
alle inwoners van de gemeente, in 
Hummelo, Hoog- en Laag-Keppel en 
Voor- en Achter-Drempt is dit het 
minst. De belangrijkste kenmerken 
voor de kwaliteit van de leefomge-
ving zijn volgens de inwoners de 
omgeving waarin ze wonen (bijv. 
groen, natuur, landschap), het woon-
genot, sociale contacten, het voor-
zieningenaanbod (bijv. winkel, 
school, dorpshuis) en veiligheid. De 
respondenten zijn van mening dat de 
levendigheid in een dorp wordt  
bepaald door de aanwezige voorzie-
ningen (76%) en de mensen die er 
wonen (87%). Tweederde van de  
inwoners denkt dat de kwaliteit van 
de voorzieningen in een dorp be-
langrijker is dan het dichtbij hebben 
van voorzieningen. 60% vindt het  
logisch dat voorzieningen worden 
gebundeld of samengevoegd, zodat 
kosten kunnen worden bespaard. De 
gemeente wordt het vaakst ge-
noemd als de partij die verantwoor-
delijk is voor de aspecten die de 
kwaliteit van de leefomgeving het 
meest bepalen. Toch voelen inwo-
ners zich verantwoordelijk op gebie-
den die de sociale samenhang van 
de gemeenschap bepalen.

Op het gebied van zelfstandig wonen 
geeft 60% aan dat de gemeente in de 
ogen van inwoners iets kan doen om 
ervoor te zorgen dat (oudere) inwo-
ners zolang mogelijk zelfstandig 

kunnen blijven wonen. De meerder-
heid (54%) van de inwoners zou  
verhuizen binnen Bronckhorst,  
indien ze niet meer zelfstandig thuis 
zouden kunnen wonen.

Vrijwilligerswerk
Circa 70% van de inwoners is het 
(zeer) eens met de stelling dat de  
sociale samenhang van een dorp 
wordt bepaald door actieve vrijwilli-
gers. Van de respondenten geeft 
55% aan vrijwilligerswerk te  
verrichten. Hiervan bestaat de 
grootste groep uit mannen van  
gemiddeld 58 jaar die 5,5 uur vrijwil-
ligerswerk per week verricht en dit 
al meer dan 5 jaar doet. 57% gaf aan 
in de toekomst wellicht vrijwilliger-
werk te gaan doen. 

Mantelzorg
Van alle inwoners verleent één op de 
vijf in een bepaalde vorm mantel-
zorg aan een hulpbehoevende. De 
grootste groep mantelzorgers be-
staat uit vrouwen van gemiddeld 
64,7 jaar en doet dit al meer dan  
5 jaar. Circa 40% van de mantelzor-
gers helpt de hulpbehoevende 1 à 2 
keer per week en zo’n 20% doet dit 
dagelijks. Meer dan de helft (52%) 
van de respondenten die mantelzorg 
verlenen, zorgt voor zijn of haar 
(schoon-, stief-, pleeg-) ouder. De 
mantelzorg wordt op tal van onder-
delen verricht. Zo helpt 72% van de 
mantelzorgers de hulpbehoevende 
bij het verplaatsen buitenshuis, 54% 
van de mantelzorgers verleent hulp 
bij huishoudelijke taken, 54% helpt 
bij het regelen van financiële en  
administratieve zaken, en 23% helpt 
bij persoonlijke verzorging.

Infomatiebehoefte zorgthema’s
De bekendheid met informatie over 
zorgthema’s is ook gemeten. Van de 
respondenten weet 78% niet waar 
men ondersteuning/informatie kan 
vinden voor het verlenen van man-
telzorg, tegenover 22% die dit wel 
weet. Van de overige zorgthema’s 
scoren de thema’s ‘medicijngebruik’ 
en ‘sociale contacten’ respectievelijk 
het beste en het slechtste. Ongeveer 
85% van de inwoners weet waar ze 
terecht kunnen met vragen over  
medicijngebruik. Circa 35% weet 
waar men terecht kan met vragen 
over sociale contacten.

Rapport nalezen?
Het gehele rapport kunt u nalezen 
via www.bronckhorstspreekt.nl.  
Inmiddels is een nieuwe peiling ge-
start naar de inzamelfrequentie van 
afval, beleidsregels voor het kappen 
van bomen en burgerinitiatieven. De 
panelleden hebben hiervoor inmid-
dels een digitale uitnodiging in hun 
mailbox ontvangen. De onderzoeken 
en peilingen worden in opdracht van 
de gemeente uitgevoerd door onder-
zoeks- en adviesbureau Moventem 
uit Hengelo (Gld). 

Het panel 
Het digitale inwonerspanel ‘Bronck-
horst spreekt’ bestaat uit ruim 1.300 
inwoners, die representatief ver-
deeld zijn over leeftijdsgroepen en 
kernen in de gemeente. Als gemeen-
te vinden we het belangrijk dichtbij 
onze inwoners te staan en te weten 
wat voor hen belangrijk is. Met het 
geven van hun mening in dit panel 
helpen inwoners ons om de juiste 
keuzes te maken voor Bronckhorst. 
Drie tot vier maal per jaar stellen wij 
panelleden vragen over allerlei  
onderwerpen die in de gemeente 
spelen. Hierdoor krijgen we een 
goed beeld van wat er leeft onder 
onze inwoners. Wilt u ook meedoen 
aan het panel en uw mening geven 
over dingen die spelen in Bronck-
horst? Dat kan gemakkelijk, geef u 
op: www.bronckhorstspreekt.nl. We 
zien uw deelname graag tegemoet!

Resultaten tweede onderzoek panel 
Bronckhorst Spreekt bekend

Inwoners beoordelen leefomgeving met gemiddeld 7,7

Alle openbare zandwegen in Bronck-
horst gaan de komende jaren op de 
schop. Op dit moment passen we de 
zandpaden rondom Vorden aan. Als 
toplaag brengen we een laag ‘Achter-
hoeks padvast zand’ aan op de zand-
wegen, een mengsel van zand en fijn 
grind dat zorgt voor een optimale 
draagkrachtverbetering van de weg. 
Hierdoor zijn ook woningen aan de 
zandwegen goed begaanbaar en  
bereikbaar voor hulpdiensten zoals 
brandweer en ambulance. Bijkomend 
voordeel is dat het prettig fietsen is 
op deze zandwegen. Aanwonenden 
gaven ook aan dat de aparte smalle 
fietspaden nauwelijks meer werden 
gebruikt. Dat bracht ons op het  
idee om aan de Wiersserallee, de  
Enzerinckweg, de Bekmansdijk en  
’t Lekkebekje de fietspaden bij de rij-
baan te trekken en de paaltjes te ver-

wijderen. Daardoor kunnen mensen 
voortaan naast elkaar op de rijbaan 
fietsen. Ook is er in de zomer minder 
stofoverlast voor omwonenden en 
hebben de zandwegen minder onder-
houd nodig, wat kostenbesparend 
werkt. De strook van het voormalige 
fietspad wordt ingericht als berm, 
met ruimte voor natuur.

‘Kroel’n in ’t zand’
De aanpassing van de zandwegen is 
onderdeel van het project ‘Kroel’n in 
’t Zand’, een project van de gemeen-
ten Bronckhorst, Berkelland, Lochem 
en Zutphen om de kwaliteit van de 
zandwegen te verbeteren. Met het 
project worden de inrichting en het 
beheer van de zandwegen afgestemd 
op functies die deze wegen tegen-
woordig vervullen. Daarbij houden 
we rekening met cultuurhistorie,  
natuur, landschap, recreatie en  
toerisme, verkeer en ontsluiting voor 
de landbouw. Kijk voor meer informa-
tie op www.bronckhorst.nl onder 
Plannen en projecten/Kroel’n in  
’t zand of scan de 
QR-code.

Aanpassing zandwegen 
Vorden

B en w besloten vorige week in prin-
cipe mee te werken aan een procedu-
re tot herziening van het bestemmings-
plan ‘Steenderen Dorp’ voor de gewij-
zigde uitbreidingsplannen van Aviko 
op de ontwikkellocatie ‘Steenderdiek’ 
in Steenderen. Een herziening van 
het bestemmingsplan is nodig, omdat 
de gewijzigde bouwplannen van het 
bedrijf (een vrieshuis van 35m hoog) 
niet passen binnen het beeldkwali-
teitsplan en de hoogtebepalingen in 
het geldende bestemmingsplan. De 
medewerking bestaat uit voorberei-
dende werkzaamheden voor het in 
procedure brengen van een ontwerp-
bestemmingsplan. De gemeenteraad 
beslist uiteindelijk medio 2015 over 
de vaststelling van het nieuwe  
bestemmingsplan. 

Haalbaarheidsonderzoek
Vanwege de grote ruimtelijk impact 
hebben we Aviko verzocht eerst een 
haalbaarheidsonderzoek uit te voe-
ren naar de stedenbouwkundige en 
landschappelijke inpassingsmoge-
lijkheden van het vrieshuis en de  
bedrijfseconomische onderbouwing 
daarvan. Volgens b en w heeft Aviko 
de bedrijfseconomische behoefte van 
een vrieshuis met een capaciteit van 
40.000 pallets in Steenderen inmid-
dels voldoende aangetoond. Dat geldt 
ook voor de hoogte van 35m, die voor 
het volledig geautomatiseerde vries-
huis technisch en financieel gezien 
voor Aviko de meest optimale oplos-
sing is. B en w vinden op basis van de 
geleverde landschapsanalyse en 
ruimtelijke studie dat de landschap-
pelijke inpassing op verantwoorde 
wijze kan plaatsvinden op het zuide-
lijk terreingedeelte van ’Steender-
diek’ in combinatie met de aanleg van 
veel groen. Zij baseren hun standpunt 
mede op het door hen ingewonnen 
advies bij stedenbouwkundig advies-
bureau Pouderoyen Compagnons uit 
Nijmegen. 

Andere varianten
Op verzoek van b en w heeft Aviko 
meer varianten voor de uitbreiding 

onderzocht, namelijk een vrieshuis 
met een hoogte van 15m en één van 
27m hoog. Daarbij zijn ook de posities 
van het vrieshuis op het noordelijk en 
het zuidelijk terreingedeelte met  
elkaar vergeleken. B en w stellen dat 
van deze alternatieven de 15m vari-
ant weliswaar qua hoogte de minste 
impact heeft, maar dat deze toch het 
minst wenselijk is door het op termijn 
benodigde grotere ruimtebeslag. Een 
gebouw van 27m hoog heeft van nabij 
de voorkeur boven één met een hoog-
te van 35m. Vanuit het dorp Steende-
ren en vanaf grotere afstand vanuit 
het buitengebied is de hoogte van 
27m of 35m niet meer onderschei-
dend qua ruimtelijke inpasbaarheid 
en acceptatie. Omdat zowel een 
hoogte van 27m als van 35m van  
nabij op verantwoorde wijze inpas-
baar blijken, werken b en w – gelet op 
de bedrijfeconomische belangen – 
toch mee aan de voorkeursvariant 
van Aviko van 35m.

Procedure
Op 10 maart organiseerde Aviko een 
inloopbijeenkomst waar het bedrijf 
zijn uitbreidingsplannen en verzoek 
aan de gemeente toelichtte aan  
omwonenden en andere belangstel-
lenden. B en w informeren nu eerst in 
april de gemeenteraadsleden over 
hun principebesluit. Daarna volgt 
overleg tussen Aviko en de gemeente 
over de voorbereiding van het (voor)
ontwerp-bestemmingsplan. Zodra dit 
voorontwerp klaar is (naar verwach-
ting komend najaar) start de inspraak-
procedure. Het is de bedoeling dat 
daarna gelijktijdig de bestemmings-
plan- en de omgevingsvergunning-
procedure worden doorlopen.

Principe medewerking aan 
 gewijzigde uitbreidingsplannen 
Aviko

De VVN is op zoek naar lokale vrijwil-
ligers! Wilt u ook bijdragen aan de 
verkeersveiligheid in Bronckhorst? 
Kom dan naar de inloopbijeenkomst 
op 2 april 2014 vanaf 19.00 tot 20.00 
uur in het gemeentehuis in Hengelo.

Werkzaamheden
De werkzaamheden variëren van  
bestuurlijke activiteiten (voorzitter, 
penningmeester, secretaris) tot bij-
dragen aan de organisatie van activi-
teiten in de gemeente. Deze activitei-
ten zijn er om de verkeersveiligheid 
voor jong en oud te bevorderen. Denk 
aan de verkeersexamens in theorie 
en praktijk voor de leerlingen van de 
basisscholen. Of het veilig rijden met 
uw scootmobiel. De VVN organiseert 
deze belangrijke activiteiten samen 
met vrijwilligers uit de gemeente. 

Meer informatie
VVN biedt een professionele onder-
steuning en afhankelijk van de taak 
zijn er opleidingsmogelijkheden. Het 
is ook mogelijk om bij VVN vrijwilli-
gerswerk te doen vanuit een uitke-

ring, om werkervaring te krijgen. 
Meer weten? Bel of mail met de heer 
Jan Hommes van VVN Steunpunt 
Oost, tel. (0575) 51 04 85 of e-mail 
j.hommes@vvn.nl.

Vereniging Veilig Verkeer Nederland (VVN) 
zoekt vrijwilligers 
U bent van harte welkom tijdens de inloopbijeenkomst op 2 april

Vrijwilliger bij verkeersexamen



Om u wegwijs te maken, handige 
tips aan de hand te doen en goed te 
weten wat er in een dorp speelt, 
heeft de gemeente een aantal  
medewerkers die regelmatig op pad 
zijn in Bronckhorst en in gesprek 
gaan met inwoners en organisaties 
over allerhande onderwerpen. 

Inwoners in Bronckhorst hebben 
zoveel goede ideeën, maar mensen 
weten niet altijd hoe ze die ideeën 
kunnen uitvoeren. Natuurlijk zijn er 
onze bedrijfscontactfunctionaris en 
kerncontactfunctionaris, die met 
name aanspreekpunt zijn voor  
ondernemers en dorpsbelangen- 

organisaties. Maar die andere ca. 
36.000 inwoners dan? Het zou toch 
mooi zijn als we van meer inwoners 
uit een kern weten wat ze willen en 
kunnen en hen dan kunnen helpen 
om initiatieven te ontwikkelen. Tien 
van onze medewerkers, we noemen 
hen gebiedsambtenaren, hebben 
daarom als extra taak meer contact 
te zoeken in de kernen en een scha-
kel te zijn in de samenleving, tussen 
inwoners, maatschappelijke organi-
saties, bedrijven en gemeente. Ze 
kunnen u bijvoorbeeld de weg  
wijzen naar geschikte locaties,  
mogelijke samenwerkingspartners, 
financieringsmogelijkheden etc. 
Daarbij bepalen zij niet wat er gaat 
gebeuren in uw woonomgeving, dat 
doet u als inwoner of organisatie 
zelf. Maar de gemeente is graag  
betrokken, draagt een steentje bij, 
en waar wij verplichtingen hebben, 
bijvoorbeeld op het gebied van zorg, 
vervullen wij die.

Deze manier van werken in de gebie-
den komt voort uit een andere rol die 
overheden steeds meer innemen. We 
gaan meer uit van uw eigen kracht 
en verantwoordelijkheden en intia-
tieven die u zelf neemt. We willen 
hiermee beter aansluiten bij behoef-
ten die er zijn in uw woonomgeving 
en daarbij ondersteunen. Waar  
gemeenten voorheen veel bepaal-
den, bent u nu zelf aan zet. Dan is het 
natuurlijk belangrijk dat mensen  

elkaar weten te vinden. De rollen van 
overheid en inwoners draaien als het 
ware om, waarbij wij een goede weg-
wijs- en verbindende functie kunnen 
bieden.

De gebiedsambtenaren werken in 
duo’s in vijf gebieden. Zie onder-
staand schema. Hun werkwijze kan 
per gebied verschillen. Dit is afhan-

kelijk van de vraag uit een dorp en 
wat er speelt. We sluiten aan bij wat 
er is, maar zoeken ook nieuwe net-
werken op. In Vorden zijn bijvoor-
beeld ondernemers erg actief. In  
andere dorpen heb je dorpsbelan-
genorganisaties die zich inzetten 
voor de belangen van de inwoners. 
Gesprekken vinden plaats in de  
dorpen zelf, bijvoorbeeld tijdens  
bijeenkomsten. U zult deze mede-
werkers steeds vaker tegenkomen 
of wellicht heeft u al kennis met ze 
gemaakt.

Bel of mail ze. Durf te vragen! 
Ze zijn er voor u! 

Een inwoner uit Hummelo sprak 
met één van onze gebiedsambte-
naren voor Bronckhorst Zuid over 
zijn idee om wat doen met de 
oogst van zijn grote moestuin voor 
alleenstaande ouderen uit Hum-
melo en Keppel. Hij wil graag re-
gelmatig voor hen gaan koken en 
ze zo een gezellige avond bieden. 
Hij zoekt een locatie en vraagt hoe 
hij bekendheid kan geven aan zijn 
plan, om ouderen ervan op de 
hoogte te stellen, maar ook enkele 
vrijwilligers te werven om hem te 
helpen. Helmig van der Kolk kon 
hem verwijzen naar enkele moge-
lijke locaties en contactpersonen 
doorgeven van verschillende  
lokale media voor een artikel over 
zijn initiatief.

Bent u ze al tegengekomen? Eén van onze gebiedsambtenaren?
Durf te vragen! Ze zijn er voor u!

Herman de Groot Wim Berenpas Helmig van der KolkArie VriesSander Burggraaf Jan Plekkenpol Tineke Vos Jan DitzelJeanne WissinkJeroen Glandrup

  e-mail: h.degroot@bronckhorst.nl 

  e-mail: j.plekkenpol@bronckhorst.nl

  e-mail: h.vanderkolk@bronckhorst.nl

  e-mail: j.ditzel@bronckhorst.nl

  e-mail: s.burggraaf@bronckhorst.nl

  e-mail: j.glandrup@bronckhorst.nl

  e-mail: a.vries@bronckhorst.nl

  e-mail: j.wissink@bronckhorst.nl

  e-mail: w.berenpas@bronckhorst.nl

  e-mail: t.vos@bronckhorst.nl

Noord: Vorden, Kranenburg, Wichmond/Vierakker  
Zuid:  Hummelo, Voor- en Achter-Drempt en Hoog- en Laag-Keppel, 

Eldrik 
West:  Steenderen, Bronkhorst, Toldijk, Olburgen, Baak en Rha 
Oost:  Zelhem en Halle
Midden:  Hengelo, Keijenborg, Veldhoek, Velswijk en Varssel

Bent u inwoner en van plan een bedrijf te starten, maar u 
weet niet waar u moet beginnen? Heeft u advies nodig bij 
de lopende gang van zaken in uw onderneming, omdat 

voert voor de meeste gemeenten in de Achterhoek, 
waaronder Bronckhorst, en Twente regelingen voor  
ondernemers uit. Daarnaast biedt ROZ advies, coaching 
en trainingen voor starters en ondernemers. Zo kunt u 

-
mers op het gebied van marketing, financiën of netwer-
ken om uw bedrijf verder te helpen.

ROZ voert voor ons het Besluit bijstandsverlening zelf-

inkomsten uit het bedrijf halen om in hun eigen levens-
onderhoud te voorzien, kunnen hier een beroep op doen. 
Dit geldt ook voor bedrijven die moeten investeren om 
levensvatbaar te blijven en de financiering niet bancair 
voor elkaar kunnen krijgen. Vanzelfsprekend moet wel 
aan de geldende voorwaarden worden voldaan. Naast 
kredietverlening biedt het Bbz de mogelijkheid voor een 
tijdelijke inkomensaanvulling. 
ROZ heeft ook goede contacten met banken om voor u te 
bemiddelen bij het verstrekken van een lening. Daar-
naast is ze het Microfinanciering-ondernemerspunt voor 
Twente en de Achterhoek en kan u via Qredits een  

www.rozachterhoek.nl voor meer informatie over de  
diverse regelingen. 

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

De gemeente en ROZ werken op deze wijze samen om 
ondernemend Bronckhorst te stimuleren. Voor meer info 

secretariaat ook een afspraak maken met een onder- 
nemersadviseur tijdens het maandelijkse spreekuur in 
het gemeentehuis. De eerstvolgende spreekuren zijn is 

 
www.rozgroep.nl en www.rozachterhoek.nl vindt u veel 
informatie. Verder houdt ROZ u op de hoogte van onder 
meer ondernemersnieuws, bijeenkomsten en work-
shops via www.twitter.com/rozgroep.

Ondernemer worden en blijven in 
Bronckhorst?

De gemeente beheert de vijf algemene 
begraafplaatsen in Bronckhorst.  
Onder het beheer valt ook het verwij-
deren van gedenktekens op graven, 
waarvan afstand is gedaan. Dit ge-
beurt echter niet zomaar. Als iemand 
wordt begraven in een particulier 
graf, is er altijd een rechthebbende. 
Als de afkooptermijn afloopt kan de 
rechthebbende de termijn verlengen, 

-

Als dit gebeurt, kan de gemeente in 
principe het gedenktteken verwijde-
ren en het graf ruimen. Toch wachten 
we daar nog even mee. We plakken 
eerst een sticker op het betreffende 
gedenkteken met de tekst ‘dit graf-
monument wordt binnenkort verwij-
derd. Wilt u meer informatie? Neem 
dan contact op met de gemeente’. We 
willen hiermee andere nabestaanden 
de kans geven het graf eventueel  
terug te kopen. Het komt namelijk wel 
eens voor dat iemand anders dan de 
rechthebbende niet wil dat het  
verwijderd wordt. In dat geval kan 

behouden blijft. 

Gedenktekens worden dus alleen 
verwijderd als er een afstandsverkla-
ring is getekend door de rechtheb-
bende én als zich na het opplakken 
van de stickers niemand meldt. Een 
sticker zit altijd bijna een jaar op het 
graf, voordat het gedenkteken wordt 
verwijderd. Zo hebben nabestaanden 
ruim de gelegenheid om te reageren.

Wist u dat…
wij gedenktekens op begraafplaatsen 
alleen verwijderen nadat er officieel 
 afstand is gedaan door de rechthebbende?



Openbare bekendmakingen

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

We doen het allemaal weleens: net iets harder 
rijden dan toegestaan. Soms bewust, in een  
poging verloren minuten in te halen. En soms 
onbewust, omdat we onze snelheid niet in de 
gaten hebben. Wat de reden ook is, (iets) te hard 
rijden is altijd heel gevaarlijk. Zeker in de  
bebouwde kom waar u regelmatig in onver-
wachte verkeerssituaties terechtkomt. En waar 
u vaak te maken hebt met kwetsbare verkeers-
deelnemers, zoals kinderen, ouderen en  
fietsers. Niet beschermd door airbags en  
gordels, zijn zij degenen die het grootste gevaar 
lopen ernstig gewond te raken, of nog erger... 

Geen excuus
Op het gedrag van fietsers en voetgangers is 
ook wel eens wat aan te merken. Toch is er 
geen enkel excuus om harder te rijden dan  
toegestaan. Neem als automobilist altijd uw 
verantwoordelijkheid: let op uw snelheid en 

houd u in de bebouwde kom aan de limiet van 
30 en 50 kilometer per uur. Als iedereen dat 
doet, scheelt dat honderden slachtoffers per 
jaar. En flink wat ergernis en agressie. Dat 
maakt het verkeer veiliger én aangenamer.

Voorkom slachtoffers
Een paar kilometer te hard rijden lijkt onschul-
dig, maar kan al gauw ernstige gevolgen  
hebben. Bij ongeveer één op de drie dodelijke 
verkeersongelukken speelt te hoge snelheid 
een cruciale rol. Dat komt door de enorme 
krachten die het lichaam van een voetganger of 
fietser te verduren krijgt bij een botsing met een 
auto. Een aanrijding met 30 km per uur is voor 
een voetganger vergelijkbaar met een val van 
de eerste verdieping van een flat. Zo’n aanrij-
ding kost één op de tien voetgangers het leven. 
Rijdt u 50 km per uur, dan is de klap vergelijk-
baar met een val van de derde verdieping. De 

helft van de voetgangers overleeft dat niet. Bij 
een snelheid van 80 km per uur overlijdt 90%.

Uw snelheid bepaalt uw remweg
Hoe harder u rijdt, des te langer de afstand om 
de auto tot stilstand te brengen. Bij een nood-
stop met 30 km per uur staat u al stil waar u bij 
een snelheid van 50 km per uur nog moet begin-
nen met remmen. Voor een overstekend kind is 
dat het verschil tussen leven en dood. 

Hoe gevaarlijker, hoe duurder
Omdat te hard rijden juist in de bebouwde kom 
zo gevaarlijk is, controleert de politie scherp op 
snelheidsovertredingen. Vooral op plekken met 
veel voetgangers en fietsers, zoals in woonwij-
ken, bij scholen en in winkelstraten. Het principe 
luidt: ‘hoe gevaarlijker de overtreding, des te 
hoger de boete’. Kijk voor meer info op  
www.daarkunjemeethuiskomen.nl/snelheid. 

Houdt u aan de snelheidslimiet in de bebouwde kom

Omgevingsvergunningen 
Ontvangen op 13 maart 2014:

Ontvangen op 14 maart 2014:

Ontvangen op 17 maart 2014:

Ontvangen op 18 maart 2014:

Ontvangen op 189 maart 2014:

Ontvangen op 20 maart 2014:

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan eenmaal met zes weken 
worden verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de 
aanvrager nodig hebben. Zodra een besluit is genomen, publiceren we hierover onder Verleende 
vergunningen op deze gemeentepagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken 
liggen vanaf dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

NB Procedure vergunningverlening evenementen/activiteiten aangepast 
Om de procedure voor een vergunning/melding voor het organiseren van evenementen/activitei-
ten te verkorten, publiceren we sinds 1 februari geen aanvragen meer  maar enkel nog de ver-
leende vergunningen (zie hieronder). Deze aanpassing past bij de inzet van de gemeente om 
regels/procedures te verminderen, waarmee het voor organisatoren/initiatiefnemers eenvoudi-
ger wordt activiteiten te organiseren.

Aanvragen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 17 maart 2014:

Verzonden op 18 maart 2014:

Verzonden op 19 maart 2014:

Verzonden op 20 maart 2014:

Verlengen beslistermijn 
Verzonden op 17 maart 2014:

 
uiterlijk 1 mei 2014

uiterlijk 8 mei 2014
2e verlenging beslistermijn
Verzonden op 19 maart 2014:

 
uiterlijk 17 april 2014.

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de 

-

Verleende vergunningen

kening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde 
gronden van het bezwaar en uw ondertekening. 

Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor dient u 

kappen van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriftenter-
mijn in werking. Ook voor deze vergunningen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen, zodat 
de werking van het besluit kan worden opgeschort tot na het verlopen van de bezwaarschriften-
termijn. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Voorbereiding bestemmingsplan ‘Buitengebied Halle Heide’ (melding art. 
1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om het bestemmingsplan ‘Buitengebied Halle Heide’ voor te 
bereiden. Het plan heeft betrekking op het buitengebied van Halle Heide waarbinnen het landbouw-
ontwikkelingsgebied Halle Heide ligt. 
Aangezien het hier enkel een mededeling betreft, bestaat er nu geen mogelijkheid tot het indienen 
van een reactie. Tezijnertijd publiceren wij de nog te volgen procedure, komen stukken ter inzage te 
liggen in het gemeentehuis en beschikbaar via de website en is er gelegenheid tot het indienen van 
een reactie.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied; Dorpsstraat 4 Wichmond’ 
(RECTIFICATIE)
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied; Dorpsstraat 4 Wichmond’ en de daarop betrekking 
hebbende stukken liggen van 27 maart t/m 7 mei 2014 voor een ieder ter inzage.
Het plan heeft betrekking op het omzetten van de bestemming ‘wonen’ naar ‘maatschappelijk’ om 
een dagbesteding (met bijbehorende activiteiten) voor zorgvragers met een meervoudig complexe 
handicap en voor zorgvragers met een verstandelijke beperking op het perceel Dorpsstraat 4 in 
Wichmond te realiseren.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-

alleen als u over een gml-viewer beschikt)
➝ Actueel ➝ Bekendmakingen

-
noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestem-
mingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de 
gemeenteraad.

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied; Maalderinkweg 8 Vorden’
 

Vorden’ vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte 
van het ontwerp. Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de agrarische bestemming naar een 
‘terrein voor verblijfsrecreatie’. Het plan voorziet naast een woonfunctie in de mogelijkheid om in de 
schuur naast de woning twee recreatieappartementen te realiseren.

Het wijzigingsplan ligt van 27 maart t/m 7 mei 2014 tijdens openingstijden voor een ieder ter 
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op genoemde 
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak via ons centrale tele-
foonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl ➝ Actueel 
➝ Bekendmakingen.

Mogelijkheden voor beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren 
heeft gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vast-

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die 
waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. 

de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet 
in werking voordat op het verzoek is beslist.

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Wijziging ‘Beleidsregels artikel 2.12 Wabo’
B en w van Bronckhorst hebben op 11 maart 2014 een wijziging van de ‘Beleidsregels artikel 2.12 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht’ vastgesteld. De wijzigingen hebben betrekking op de 
mogelijkheid om met een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 
2° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht af te wijken van een bestemmingsplan voor 
bijbehorende bouwwerken op zij- en achtererven en voor bijbehorende bouwwerken bij hoofdge-
bouwen met een woonbestemming in de bebouwde kom, ingeval de voorgaande bestemmingsplan-
nen ruimere bouwmogelijkheden boden.

De wijzigingen op de beleidsregels treden in werking op 26 maart 2014. U kunt de stukken inzien tij-
dens de openingstijden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op de genoemde tijden niet 
in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoon-
nummer (0575) 75 02 50. U kunt de de besluiten digitaal benaderen via www.bronckhorst.nl ➝ 
Actueel ➝ Bekendmakingen. De gewijzigde beleidsregels kunt u digitaal raadplegen via  

Ruimtelijk beleid

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf  27 maart t/m 8 mei 2014 tijdens de openingstij-
den de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:

 
overige diersoorten, waarop het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van  
toepassing is

Dit houdt in dat het gemelde niet onder de vergunningplicht van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht valt. Wel moet worden voldaan aan de algemene voorschriften, die aan bovengenoemd 
besluit zijn verbonden.

Wet milieubeheer

www.bronckhorst.nl ➝ Bestuur en organisatie ➝ Regelgeving en beleid ➝Ruimtelijke ordening, 
verkeer en vervoer v Beleidsregels artikel 2.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Er staan 
geen rechtsmiddelen open tegen deze besluiten.

UW BOEKHOUDING ONLINE ZELF VERWERKENUW BOEKHOUDING ZELF ONLINE VERWERKEN
ONDER BEGELEIDING VAN ONS KANTOOR 

VIA HET DOOR ONS
GRATIS

VERSTREKTE BOEKHOUDPROGRAMMA.
BEL GERUST VOOR DE MOGELIJKHEDEN.

GRANDIOZE OPENING
met spectaculaire acties op zaterdag 29 en zondag 30 maart

OPENINGSAANBIEDINGEN: 
Narcissen 3 bossen 1,95
Tulpen 3 bossen 5,00
(goede kwaliteit)

Rozen 20 voor 3,95
(goede kwaliteit)

Anemonen 3 bossen 5,00
Ranonkels 2 bossen 4,50
Mooie vaas tulpen + groen

normaal 9,95 nu 5,00

Violen volle bak 5,00
2e bak gratis!!

BOLLETJES IN POT (12 cm pot)

Narcissen 2 voor 3,00
3e gratis!!

Hyacinten 2 voor 3,95

Bloemen- en Plantencentrum Baak
Bloemen, Planten & Beelden

Vijver- en Aquariumcentrum
De Koi-Stal

Tijdelijk te huur:
Vrijstaand gestoffeerde woning, grote tuin.

Ds. Pikaarweg 14 te Steenderen
Royale indeling, 4 slaapkamers en garage
Huurprijs € 800,00 per maand
Evt. mogelijkheid om te kopen

Tel info: 0575-450024 na 18.00 uur

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

Uw afval is ons bestaan!Uw afval is ons bestaan!

Spoorstraat 78, 7261 AG Ruurlo, Tel. 0573 - 453945, Fax 0573 - 221366
info@heinhuis-ruurlo.nl  www.heinhuis.nl

Openingstijden:

Maandag - Vrijdag:

8.00 tot 12.00 uur

12.30 tot 17.00 uur

Zaterdag

8.00 tot 12.00 uur

Voor al uw afvalstromenVoor al uw afvalstromen



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

De uitslag is als volgt: 
A-lijn: 1. Will Snelder & Bert Bot-
schuyver 69,17%; 2. Inge & Reint Pel-
lenberg 57,50%; 3. Dick Brinkman &
Gerrit Oldenhave 57,08%. 
B-lijn: 1. Ruud Bijloo & Miguel Men-
des de León 68,75%; 2. Fien & Henk
Biezeman 58,75%; 3. Diny Hartelman
& Hans Jansen 55,42%. 
C-lijn: 1. Svatja & Jirka de Wolf 
57,81%; met een gedeelde 2e plaats:
Betsie Menting & Theo Geurts en
Annie Hartman & Hen Rombouts
53,65%. Schitterende scores! 

De laatste competitieavond is op 27 
maart. Als mensen niet willen degra-
deren, doen ze er goed aan hun spel-
systeem nog eens door te nemen en
dan zul je zien, dat het werkt! Allen
succes! Heb het gezellig 27 maart, de
week daarop doe ik weer verslag. 

Afmelden kan op verschillende ma-
nieren: via een mail naar bcbronk-
horst@hotmail.nl of een sms naar
06-28633453 (inspreken lukt niet!),
of op de wedstrijddag bellen naar ge-
noemd mobiel nummer.

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

Toldijk - We speelden deze donder-
dag, de 20e maart, de vierde com-
petitieavond van de vijfde ronde.

Onder het toeziend oog van mr. J.A. 
Blankestijn uit Zelhem tekende het 
bestuur, bestaande uit Marchien Oos-
terhuis (voorzitter), Lidwien Heersink 
(secretaris) en Eric van Veluwen (pen-

ningmeester), voor de officiële start 
van de Bronckhorster Uitdaging. 
De Bronckhorster Uitdaging hoopt 
de komend tijd aan heel veel maat-
schappelijke organisaties, zoals bijv. 

scholen, buurtwerk en verzorgings-
huizen, maar ook overige stichtin-
gen en verenigingen binnen de ge-
meentegrenzen de helpende hand te 
kunnen bieden door een match tot 
stand te brengen met een ondersteu-
nende partij uit het bedrijfsleven. De 
Bronckhorster Uitdaging probeert zo 
veel mogelijk verbindingen te maken 
die de leefbaarheid verbeteren en het 
in de nabije omgeving voor iedereen 
mooier en leuker maken. De Uit-
daging is een eigentijdse vorm van 
‘naoberschap’, aldus manager Heidi 
Ruiterkamp. 
De Bronckhorster Uitdaging bemid-
delt in vraag en aanbod van Materi-
alen (spullen), Menskracht (kennis, 
kunde, extra handen) en eventueel 
Middelen (geld). Hulpvragen van 
maatschappelijke organisaties om 
één van deze drie M’s, worden voor-
gelegd aan een zogeheten Match-
groep die bestaat uit mensen uit het 
bedrijfsleven (de zogenaamde oude 
rotten en jonge honden). Deze groep 
komt vier keer per jaar bij elkaar 
en bepaalt welke aanvragen worden 
geaccepteerd en welke bedrijven be-
naderd kunnen worden voor de in-
vulling ervan. Andersom kan ook. 
Bedrijven die hun maatschappelijk 
betrokken ondernemerschap wil-

len vormgeven kunnen zich ook tot 
de Bronckhorster Uitdaging richten. 
Voor deze bedrijven wordt een pas-
sende vraag vanuit het maatschap-
pelijk veld gezocht. Door het vormen 
van matches komt er meer van de 
grond en kunnen maatschappelijke 
organisaties, verenigingen en stich-
tingen nog beter hun werk doen. Dat 
geeft een enorme energie-boost naar 
beide kanten. Inmiddels hebben al 
vijftien ondernemers in de gemeente 
Bronckhorst hun medewerking toe-
gezegd. Willen enthousiaste onder-
nemers meer weten over de Bronck-
horster Uitdaging, dan kan men zich 
aanmelden via info@bronckhor-
steruitdaging.nl. Dit geldt ook voor 
stichtingen en verenigingen met een 
hulpvraag. 
Voor het volgen op Twitter via @
BronckUitdaging. Voor meer infor-
matie: www.bronckhorsteruitdaging.
nl (deze site is nog in aanbouw).

Scan de  
QR-code  
om een  
filmpje op 
Contact.nl  
te bekijken

De Bronckhorster Uitdaging definitief opgericht

Bronckhorst - Met een prachtig gezongen lied over de tewaterlating 
van een schip (Avanti Urania van de componist Giacomo Puccini) door 
Pieternel van Amelsvoort van stichting Diva Dichtbij, werd vrijdag-
middag 21 maart het passeren van de oprichtingsakte van De Bronck-
horster Uitdaging, bekrachtigd.

Akte wordt ondertekend

Genodigden kwamen bijeen in het 
Pinetum van Landgoed De Belten, 
gelegen in Nationaal Landschap De 
Graafschap. Het Pinetum bevat een 
verzameling van een kleine duizend 
verschillende coniferen, waarlangs 
wandelpaden zijn om ze te bekijken.
Naast de burgemeesters Henk Aalder-
ink en Bastiaan van ’t Erve en VVV 
voorzitters Henk van de Wende van 
Bronckhorst en Jacobus Trijsburg 
van Lochem, was aanwezig René van 
Eijden, project en programmaleider 
Buitengewoon Groen en vertegen-
woordiger van de Provincie Gelder-
land. René is de initiatiefnemer van 
het project.
“We hebben hier een prachtig gebied 
om te wonen,” aldus Henk Aalder-
ink. “Maar de mensen weten het niet, 
of te weinig. Ze kunnen de informa-
tie in deze kleurenbrochure vinden. 

We zorgen dat we Bronckhorst en 
Lochem goed op de kaart zetten.”
Sebastiaan van ’t Erve vindt dat er 
meer moet worden samengewerkt. 
“Onze identiteit is een heel belang-
rijke kwaliteit, weten wie je bent en 
waar je vandaan komt, ook als ge-
bied. In de Achterhoek moeten de pa-
reltjes uit de oester komen. Die kun-
nen open gaan door ontspanning en 
vertrouwen.”

Zes digitale routes zijn ontwikkeld 
door de firma AbelLife, die via de 
mobiele telefoon kunnen worden 
gewandeld. Tot 1 mei zijn de routes 
gratis te downloaden in de AbelLife-
app, via www.abellife.nl.
René van Eijden gaf aan dat mensen 
trots moeten zijn op hun landschap-
pen. “Dat moet wel uitgedragen wor-
den. Nationaal Landschap De Graaf-

schap is de eerste die iets toonbaars
aan ons laat zien. Applaus hiervoor.”
De uitreiking van de gids vond plaats
bij historische grenspaal van 1564, 
tussen het Scholtampt Zutphen, waar
Vorden bij hoorde en nu Bronckhorst
is en het Scholtampt Lochem. De bei-
de burgemeesters droegen op eigen
grond hun ambtsketting, een uniek
moment. De heer Trijsburg gaf hen
als eerste hun exemplaren, waarin zij
direct geïnteresseerd gingen blade-
ren. De aanwezigen, ook nieuwsgie-
rig naar de inhoud van dit zo bijzon-
der gepresenteerde tijdschrift, kregen
daarna eveneens een exemplaar. Het
boekje werd enthousiast ontvangen.
Eenmaal terug in het Pinetum sloot 
de VVV-directeur Henk van der Wen-
de de middag af. Een aantal genodig-
den liep met een gids door de tuin en
genoot van de verscheidenheid van 
bomen.

De nieuwe VVV-gids is verkrijgbaar
via de toeristische- en horecaonder-
nemers en wordt huis-aan-huis be-
zorgd in Lochem en Bronckhorst.

VVV-gids Bronckhorst/Lochem uitgereikt 
aan beide burgemeesters

Regio - Op donderdag 20 maart kregen de burgemeester van Bronck-
horst en Lochem, Henk Aalderink en Sebastiaan van ’t Erve de eerste 
exemplaren uitgereikt van de nieuwe VVV-gids Bronckhorst/Lochem. 
Een gids vol wetenswaardigheden van de beide gemeenten voor inwo-
ners en toeristen. Daarnaast horen er zes digitale wandelroutes bij.

Burgemeesters Henk Aalderink (l.) en Sebastiaan van ’t Erve ontvingen op de gemeentegrens hun VVV-gidsen.

Dinsdag 25 maart 2014
19:00 Speciale voorverkoop avonden 
 van Zwembad Het Elderink Hengelo
19:30 Jaarvergadering Historische Vereniging 
 Oud Vorden Vorden
20:00 Katholiek en protestants: 
 “Hoe doen jullie dat nu?” Steenderen

Donderdag 27 maart 2014
14:15 Muzikale poeziemiddag in 
 Galerie De Burgerij Vorden
18:00 De ClédingkanTine. De leukste 
 kledingbeurs van de Achterhoek! Hengelo

Vrijdag 28 maart 2014
13:00 Expositie ‘Transitie’ in Galerie De Burgerij Vorden

Zaterdag 29 maart 2014
13:00 Expositie ‘Transitie’ in Galerie De Burgerij Vorden
19:30 Voorjaarsconcert 
 Chr.Muziekver. Crescendo Hengelo

Zondag 30 maart 2014
13:00 Expositie ‘Transitie’ in Galerie De Burgerij Vorden
14:00 Miracle Sound ‘Spring is in the Air’ Hummelo
19:30 Discover; ontmoeten op zondagavond Steenderen

Dinsdag 1 april 2014
14:00 Openstelling archiefruimte 
 Historische Verening Oud Vorden Vorden

Woensdag 2 april 2014
20:00 Cursus Voeding en Afslanken Hengelo

Vrijdag 4 april 2014
13:00 Expositie ‘Transitie’ in Galerie De Burgerij Vorden
19:30 Bajes Bonje, toneelavond in 
 De Gouden Karper Hummelo
20:00 Publieksavond Achterhoeks Planetarium Toldijk
20:30 TOM - BruusQ en Josée Vorden

Zaterdag 5 april 2014
10:00 Open Inloop Caring4Cars Zelhem
19:30 Bajes Bonje, toneelavond in
 De Gouden Karper Hummelo
20:00 Fantasietocht in ‘t tweeduuster Bekveld

Bronckhorst





Nog 1 week en dan...

Nog 1 week en dan

HEMA HENGELO G, 
Raadhuisstraat 21b T: 0575 465 050 

Onder alle winnaars van deze bal verloot 

Martine Hair + Beautysalon op zaterdag 

30 juni 2012 ook nog eens  2 paar Adidas 

voetbalschoenen t.w.v. 44,95 (jr) en 64,95 (sr).

SINT MICHIELSSTRAAT 2B, 
7255 PZ HENGELO GLD, T: 0575 465715 

EMAIL: INFO@MARTINEHAIRENBEAUTY.NL  
WWW.MARTINEHAIRENBEAUTY.NL

Deze actie loopt van 15 februari tot en met 30 juni 2012.
Deze actie is alleen geldig voor jongens en meisje t/m 18 jaar en heren vanaf 18 jaar.

SPAAR NU VOOR DE 
officiële Adidas replica Brazuca 

WK 2014 
WEDSTRIJDBAL

Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Intersport Borculo-Doetinchem.

Iedere keer als je komt knippen bij Martine 
Hair + Beautysalon ontvang je een stempel. 

Bij 5 stempels ontvang je een Adidas replica van 
de officiele WK voetbal Brazuca, t.w.v. € 27,00 

Vaders en kinderen kunnen samen sparen 
voor 1 bal.

Wil jij ook voetballen met de 
officiële Adidas replica 
Brazuca wedstrijdbal? 

Spaar dan nu mee met de 
Martine Hair + Beautysalon 

WK-actie!*

* Deze actie loopt van 1 april t/m 13 juli 2014.

Koopzondag Hengelo 6 april
11.00 uur - 17.00 uur

Koopzondag Ruurlo 13 april
12.00 uur - 17.00 uur

Shopping Experience Ruurlo 16 april
18.00 uur - 22.00 uur

Koopzondag 2e paasdag 21 april Hengelo
11.00 uur - 17.00 uur

Ruurloseweg 2
7255 DH Hengelo (Gld)
0575-461484

Markt 9
7141 AA Groenlo
0544-463335

Dorpsstraat 27
7261 AV Ruurlo
0573-453193

www.spannevogel.nl
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De show kwam tot stand met mede-
werking van Schoenmode Hermans 
voor de modieuze schoen en Martine 
hair en beauty, die beide dagen de 
modellen voorzag van een mooi kap-
sel en make-up. Tevens konden de 
klanten kennis maken met de spray-
tan die er voor zorgt dat je nu al een 
gezonde vakantiekleur krijgt. “En hoe 
leuk staan dan die nieuwe voorjaar-

kleuren!” Er was een catwalk in de 
winkel, waar 8 modellen de nieuwe 
sprankelende voorjaarmode show-
den. “Dat we een ruime keuze bieden 
aan mode komt tijdens de show dui-
delijk naar voren. Je kan bij ons voor 
een sportieve, modieuze, feestelijke, 
of draagbare mode terecht. We heb-
ben een klein maar enthousiast team 
dat voor u tot het uiterste gaat voor 

het vinden van de leukste combi. Als 
u ergens nog wat bij zoekt, neem 
het kledingstuk dan gerust mee.” 
Het organiseren van een show kost 
iedere keer heel veel energie, maar 
Langeler Mode krijgt er zoveel voor 
terug: leuke positieve reacties en veel 
enthousiasme. “Als dank hiervoor ge-
ven we tot het einde van de maand 
maart 10% van uw aankoopbedrag in 
een modecheque cadeau, deze is dan 
in de maand mei weer te besteden.” 
Volg Langeler op Facebook om op de 
hoogte te blijven van de laatste mode-
items en accessoires.

Vrolijke Lente Show Langeler Mode

Hengelo - De vier shows van Langeler Mode waren weer een waanzin-
nig succes. “In twee dagen mochten we ruim 275 klanten verwelko-
men. Het voornaamste doel van de show is altijd om klanten te tonen 
hoe ze kunnen combineren, welke stijlen en kleuren belangrijk zijn.”

Bij iedere knipbeurt ontvangt u een 
stempel, bij een volle kaart, 5 stem-
pels, ontvangt u de Brazuca replica 
2014 wedstrijdbal. Mannen en vaders 
met zoons en dochters kunnen geza-
menlijk sparen. De actie loopt van 1 
april t/m 13 juli 2014. 
Op de donderdagavond organiseert 
Martine Hair + Beautysalon weke-

lijks: Martine For Men, tussen 18.00
uur en 21.30 uur kunnen mannen, 
zonder afspraak, onder het genot van
een drankje worden geknipt. Martine
Hair + Beautysalon werkt uitsluitend
op afspraak.
Martine Hair + Beautysalon, Sint Mi-
chielsstraat 2B, Hengelo. Tel. 0575-
465715

Martine Hair + Beautysalon organiseert ook dit jaar weer de 
Ballenactie

Meer voor Mannen
Hengelo - Net als tijdens het EK-voetbal in 2012 organiseert Martine
Hair + Beautysalon ook voor het komende WK-voetbal 2014 in Brazilië
de Ballenactie. Mannen en vaders, met zoons en dochters, kunnen spa-
ren voor de originele Adidas replica Brazuca wedstrijdbal.

Steenderen - Dit jaar is het tien jaar geleden 
dat Martijn en Carla Ketz startten met 
Marketz Installatiebedrijf. Het werk van hun 
bedrijf bestaat uit installatiewerken zoals 
verwarming, sanitair, waterontharders, 
zink-, dakwerk, elektra en zonnepanelen. 
Dit jaar komt er aangepast sanitair bij. 

Marketz verzorgt diverse installatiewerkzaam-
heden van A tot Z en werkt samen met andere 
lokale bedrijven. Met Daniel Fukkink van ETF 
plaatsen ze ook zonnepanelen in de omgeving 
van Lichtenvoorde. “Dat begint nu weer. 
De zon begint te schijnen en de aanvragen komen 
weer binnen. Dat is natuurlijk fijn,” lacht Carla 
Ketz. “Mensen vinden het nog steeds een goede 
investering. We leveren goede kwaliteit voor een 
correcte prijs.” En dit willen zij nog jaren doen. 
18 mei organiseren ze nogmaals een Solarday 
waar iedereen die geïnteresseerd is installaties 
kan bekijken.
Martijn en Carla startten tien jaar geleden met 
hun installatiebedrijf in een garage achter hun 
woning in Hengelo. Hun eerste klanten hadden 
gewacht tot Martijn voor zichzelf begon. “Die 
wilden de keuken gaan verbouwen. Toen ik 
zei dat ik plannen had om voor mezelf te gaan 
beginnen, zeiden ze: ‘Dat mag dan jouw eerste 
klus zijn’. Zo is het gegaan,” vertelt Martijn. “Zij 
zijn nog steeds klant,” vertelt Carla trots. Toen 
het bedrijf groter werd zochten ze een andere 
woning. “We kwamen per toeval hier,” vertelt 

Martijn over de verhuizing naar de Ariensstraat 
in Steenderen. Daar is ruimte voor voorraad met 
kantoor. Marketz kijkt ook in de toekomst en 
oriënteert zich op het gebied van comfortabel 
wonen. “Dat houdt in dat je zolang mogelijk in 
je eigen woning kan blijven en daarop je huis 
aanpast. De toekomst zal zo zijn dat kinderen 
voor ons moeten gaan zorgen ofwel dat je goed 
voor jezelf moet gaan zorgen.” 
Het levensloopbestendig wonen binnen de in-
stallatiebranche, het elektrotechnisch denken, 
houdt meer in dan een toiletverhoger en beugels. 
“Ik ga een cursus volgen over wat er allemaal te 
koop en te bieden is,” zegt Carla. “De huizen zijn 
vaak groot, zoon of dochter gaan bij de ouders 
inwonen of andersom. Er zijn zelfs units om 
naast de woning te plaatsen.” Carla en Martijn 
willen ideeën aandragen. “Het zou goed zijn om 
al bewust te zijn op het ouder worden.” Marketz 
werkt onder andere samen met leverancier Jada-
Care aangepast sanitair. “Dit bedrijf handelt snel 
en biedt ondersteuning. Hulpmiddelen moeten 
voorradig zijn, zodat mensen niet lang moeten 
wachten op hun bestelling.” Marketz zet zich 
al langer in voor duurzaamheid. Wateronthar-
ders zijn daarin toenemende producten. Nieuw 
is ook dat zij een warmtebeeld camera hebben 
aangeschaft, waarmee lekkages in bijvoorbeeld 
vloerverwarming en/of warmte- en koudebron-
nen kunnen worden opgespoord. Naast installa-
tie van zonnepanelen, het beter kunnen regelen 
van verwarming en licht, is recent een eerste 
laadpaal voor een elektrische auto geïnstalleerd. 

“Een laadpaal als mijl-
paal,” lacht Martijn.

MARKETZ 
Dr. A. Ariënsstraat 44a
7221 CD Steenderen 
telefoon (0575) 46 52 80 
fax (0575) 46 53 80 
mobiel (06) 53 66 56 75 
e-mail info@marketz.nl 

Meer info: 
www.marketz.nl

Marketz 10-jarig jubileum

AANGEPAST SANITAIR
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Lentefair
bij GroenRijk     Doetinchem

van 11.00 tot 17.00 uur

Een gezellig en sfeervol uitje voor de hele familie! 
Lekker slenteren langs kraampjes, diverse activiteiten voor kinderen, een modeshow kijken en iets lekkers happen. Dat kan allemaal op onze Lentefair! 

Diverse bedrijven en organisaties heten je welkom op de Lentefair. Laat je verrassen!
Kijk op onze website voor de deelnemers. De toegang is gratis. Jij komt toch ook?

Tuin-
schilderijen 
Voor buiten. 80x80 cm.

van 29,95Cvoor 

Prijskraker

19,95

Lavendel
Lavandula stoechas. 

Potmaat 14 cm.

van 3,99Dvoor 

Prijskraker

2,49

Kalanchoe
Kalanchoe TiSento. 

Potmaat 12 cm. 

Per stuk 2,49   

3 voor 

Campanula adenda 
Potmaat 12 cm.

van 3,99Dvoor 

Struikmargriet
Argyranthemum. Potmaat 18 cm.

 van 7,99Dvoor 

GroenRijk Doetinchem
chem Volg ons op facebook!

Prijskraker

4,99
Prijskraker

4,99

Prijskraker

2,49
Ja, de 

familie Steentjes 
heet u van harte 

welkom op de 
Lentefair!

Zaterdag 29 & zondag 30 maart

Lentefair bij GroenRijk Steentjes Doetinchem
GroenRijk Steentjes organiseert 
op zaterdag 29 en op zondag 30 
maart van 11.00 tot 17.00 uur een 
Lentefair met voor elk wat wils.

Naast diverse GroenRijk-aanbiedin-
gen uit het uitgebreide assortiment 
voor binnen en buiten tonen op deze 
Lentefair ook diverse bedrijven en 

organisaties hun producten en dien-
sten. Van bonbons tot elektrische 
fietsen en van kaas tot zonnepanelen. 
Ook is er een modeshow en iets lek-

kers te happen. Voor de kinderen zijn 
er diverse activiteiten zoals schmin-
ken en een springkussen. Kortom, 
een gezellig uitje voor de hele familie!

De entree en de koffie zijn gratis!
De familie Steentjes en hun mede-
werkers heten u van harte welkom
op de Lentefair.



Kinderen leren verstandig met 
geld omgaan
Hypotheekadviseurs, baliemedewer-
kers en accountmedewerkers verruil-
den in de week van 10 tot en met 14 
maart hun baan heel even voor die 

van gastdocent. Als gastdocent leren 
ze de kinderen spelenderwijs alles 
over sparen, lenen en zakgeld. Meer 
dan ooit is het belangrijk dat kinde-
ren nu al financieel bewuster worden 
gemaakt en de basis wordt gelegd 

voor financiële zelfredzaamheid op 
volwassen leeftijd.

Qash quiz
Centraal in de gastles staat de Cash 
Quiz, een klassikaal teamspel dat spe-
ciaal is ontwikkeld in samenwerking 
met Zwijsen en Identity games. Pas-
send bij de leeftijd en belevingswe-
reld van de kinderen en afgestemd op 
de leerdoelen van het Nibud. Na de 
gastles kunnen de kinderen thuis ver-
der spelen en leren. Ofwel online op 
www.bankvoordeklas.nl (waarmee 
onder andere een iPad te winnen is), 
dan wel via de app ‘Cash Quiz’ gratis 
te downlaoden voor iOs en Android.

Bank voor de klas
Bank voor de klas is het financi-
ele gastlesprogramma georganiseerd 
door 19 banken tijdens deWeek van 
het geld. Het project is onderdeel 
van de Week van het geld. Tijdens de 
Week van het geld worden er in to-
taal 4.000 gastlessen aan zo’n 140.000 
kinderen gegeven door bankmede-
werkers. Deze week heeft als doel 
kinderen te leren omgaan met geld. 
Praktische vragen als ‘wat is een 
bankpas’ en ‘wat is een bank eigen-
lijk?’ worden besproken. Ook wordt 
duidelijk hoe de kinderen hun wen-
sen op het budget af kunnen stem-
men, hoe reclame die wensen kan be-
invloeden, dat prijsvergelijken vaak 
loont, dat je door te werken meer 
geld te besteden hebt, hoe kinderen 
hun spaardoel kunnen bereiken en 
wat geld lenen en rente is. Een over-
zicht van alle activiteiten is te zien op 
www.weekvanhetgeld.nl

Week van het Geld

St. Bernardusschool krijgt gastles 
van RegioBank adviseur

Keijenborg - Op vrijdag 14 maart hebben groepen 7 en 8 van basis-
school St. Bernardus te Keijenborg een leerzame en leuke Bank voor 
de Klas-gastles gekregen van Annemarie Buurman van Heilbron V.O.F. 
Zelfstandig Adviseur van RegioBank in Doetinchem. De les vond 
plaats in het kader van de Week van het Geld. Het was één van de 900 
gastlessen die door medewerkers en adviseurs van SNS REAAL werden 
gegeven op scholen door het hele land. De Week van het geld is een 
initiatief van Wijzer in geldzaken in het kader van Leren omgaan met 
geld voor kinderen in het basisonderwijs.

Gastdocent Annemarie Buurman tijdens Week van het Geld op de St. Bernardusschool.

Gedurende het éénjarig bestaan zijn 
de openingstijden verruimd van over-
dag naar ook ‘s avonds en zijn extra 
boekenkasten geplaatst om alle inge-
brachte boeken en tijdschriften kwijt 
te kunnen. 
Het aanbod van het leesvoer wordt 
telkens ververst, omdat er steeds 
weer ‘nieuwe’ voorraad gebracht 
wordt door bewoners in en buiten 
Baak. Deze inbreng wordt gescreend 
op o.a. de staat waarin het verkeerd, 
de tijdgeest van het boek en ze wor-
den vergeleken met het bestaande 
aanbod. 
Hierdoor blijft de netheid en diversi-
teit gewaarborgd. De boeken kunnen 

gratis en voor onbepaalde tijd mee
naar huis genomen worden. Boeks-
pot Baak wordt gerund doorvrijwil-
ligers, die tijdens de openingsuren
voor de bezoekers klaar staan.Mocht
u nog niet geweest zijn, maar u bent
wel een lezer of u wilt gewoon een 
kijkje komen nemen, dan heten Tilly,
Leo, de twee Wilma’s, Frank, Anita,
Heidi en Alice u van harte welkom
aan de Bobbinkstraat 2.

De bieb draagt bij aan het leefbaar 
houden van het dorp. Het initiatief
van de dorpsbibliotheek is inmiddels
opgepakt in omliggende dorpen van
Baak.

Er is er één jarig...! Hoera, hoera!

Boekspot Baak bestaat één 
jaar

Baak - Het is een jaar geleden dat Boekspot Baak, de dorpsbibliotheek
in de basisschool, de deuren heeft geopend. In het achterliggende jaar
hebben de kinderen van de school en de van lezen houdende bewoners
van het dorp veel gebruik gemaakt van deze voorziening.

Jong en oud vindt een leuk boek in Boekspot Baak.

Voor aanvangstijd begeleidde por-
tier Juf Marieke het binnenkomende 
publiek naar hun plek. In de arties-
tenfoyer heerste een nerveuze stem-
ming. Stalmeester Juf Miranda door-
brak deze spanning met het welkom 
heten van het hooggeëerde publiek 
in Circus ‘Pim Pam Pet’. 
Na het zingen van het openingslied 
mochten de jonge artiesten hun kun-
sten vertonen. Achtereenvolgens pas-
seerden twee koorddanseressen, een 
leeuwentemmer, een goochelaar, 
twee clowns, een slangenbezweer-

der, een paardendressuur act én de
sterkste man de revue. De kinderen
hadden alle acts goed ingestudeerd
en aan de (aan)kleding en attributen
hadden ze heel veel zorg besteed. 
Stalknecht juf Maud hielp met het
op- en afbouwen in de piste. Het was
circus op hoog niveau; genieten met
de hoofdletter G voor zowel het pu-
bliek als voor de kinderen. Want dat
ze er met volle teugen van genoten
was overduidelijk te zien aan hun 
stralende gezichtjes.

Hooggeëerd publiek, kom binnen... en verwonder u!

Circus in basisschool Baak

Baak -  Afgelopen woensdag was er een spetterende circusvoorstelling
in de hal van de St. Martinusschool in Baak. Groep één, twee en drie
had gewerkt aan het thema circus. En wat is er nu leuker dan het af te
sluiten met een heuse circusvoorstelling?

De sterkste man tilt met gemak een gewicht van 200 kg met één hand!

STUUR UW PERSBERICHT NAAR 

REDACTIE@CONTACT.NL  

DEADLINE: VRIJDAG OM 12.00 UUR.

Het bestuur van B.V. De Keu heeft dit 
toernooi de naam van de verenigings-
oprichter gegeven: de ‘Jan Wolbrink 
Cup’. Alle omliggende verenigingen 
krijgen een uitnodiging waarbij zij 
verzocht worden om hun leden van 
dit toernooi in kennis te stellen. De 
organisatie hoopt op een grote op-
komst, waarbij er natuurlijk iets te 
winnen moet zijn. Vorig jaar heeft 
Frans Notten de wisselbeker gewon-
nen, voor zowel hem als de andere 
finalisten was er ook een geldprijs. 
Ook nu zijn er weer mooie prijzen, 
zoals een hoofdprijs van € 150,- en ui-
teraard de wisselbeker met de grote 
oren.
Start van het toernooi is op woens-
dag 16 april om 19.30 uur, de overige 
speeldata en de finale (afhankelijk 
van het aantal deelnemers) worden 
voor aanvang van het toernooi aan 

de deelnemers bekend gemaakt.
Het inschrijfgeld bedraagd € 8,- en 
opgave is tot uiterlijk 31 maart moge-

lijk bij Wim Berenpas via: 
tienoverrood@bvdekeu.nl

10 over Rood toernooi

Jan Wolbrink Cup
Hengelo - Ook dit jaar organiseert 
B.V. De Keu weer een 10 over Rood 
toernooi. Nadat de reguliere com-
petitie in zowel de KNBB als de 
IJsselkring is afgelopen, zal dit 
toernooi bij Café Marktzicht in 
Hengelo plaats vinden. Vorig jaar 
deden er alleen spelers uit eigen 
vereniging en enkele bezoekers 
van het clubcafé mee. “Dit jaar 
willen wij elke biljarterliefheb-
ber uit de gemeente Bronckhorst 
de kans geven ook aan dit gezel-
lige toernooi deel te nemen.”

Frans Notten won vorig jaar de wisselbeker.

“Ik heb niet de illusie dat het boek tot 
het beste kinderboek wordt gekozen, 
want de concurrentie is moordend”, 
heeft Diks vastgesteld. “Maar het zou 
fantastisch zijn om bij de vijf geno-
mineerden te komen. Gezien de ver-

koopcijfers, die nog steeds erg goed 
zijn,blijken er heel veel Koen Kampi-
oen-fans te zijn. Hopelijk gaan veel 
voetbalfans stemmen op Koen.”
Enkele weken geleden is er een 
nieuwe Koen Kampioen uitgekomen 

met als titel ‘Koen Kampioen Samen 
Sterk’ voor kinderen van 7 jaar en 
ouder.
Daarnaast legt Fred Diks momenteel 
de laatste hand aan het boek ‘Arjen 
Robben en het magische schot in 
Rio,’ dat eind april zal verschijnen. 
Het eerste boek in die serie ‘Arjen 
Robben en de finale van de Champi-
ons League’ was binnen een week uit-
verkocht, zodat er maar liefst 10.000 
exemplaren werden bijgedrukt.

‘Koen Kampioen is jarig’ op tiplijst Kinderjury
Hengelo - De Hengelose kinderboekenschrijver Fred Diks is met zijn 
boek ‘Koen Kampioen is jarig’ op de tiplijst van de Nederlandse Kin-
derjury gekomen. Uit de duizenden jeugdboeken die in 2013 versche-
nen staat zijn boek op de tiplijst voor 6-9 jaar, die bestaat uit 25 boe-
ken. Tot en met 14 mei kunnen de kinderen hun stem via www.kin-
derjury.nl uitbrengen.



Vorden 1 begon rommelig, want door 
het fanatieke doorjagen van VIOD op 
de verdediging van Vorden bleven de 
geel-zwarten nog geen twee stations 
in balbezit en was het daarna telkens 
VIOD dat het spel overnam. Vooral de 
op linksback spelende Wiebe de Jong 
had in het begin van de wedstrijd 
in balbezit moeite met zijn nieuwe 
positie. Er werden in deze fase ech-
ter geen doelrijpe kansen gecreëerd 
door VIOD en na een minuut of 15 
kantelde het wedstrijdbeeld. Vorden 
1 kreeg meer vat op het spel door 
op het middenveld en in de voor-
hoede steeds vaker ‘uit te draaien’ 
en zodoende het afjagen van VIOD 
te omzeilen. Deze nieuwe spelwijze 
zorgde ook voor enkele kansen en 
nadat Rick Schröer al een keer met 
een kopbal dichtbij de 0-1 was kreeg 
ook Bart Stokman aan de rechterkant 
een keer vrije doorgang na een prima 
opgezette aanval. Het bleef echter 0-0 
en ook nadat keeper Robin Verstege 
met een ferme doeltrap Koen Ooster-
huis alleen voor de keeper zette was 
het lobje van Koen daarna net niet 
precies genoeg om de op dat moment 
verdiende voorsprong aan te tekenen. 
Toch kwam de 0-1 op het scorebord 
en hoe! In de 30e minuut speelde Roy 
Böhmer zich vrij op het middenveld 
en schoot hij vanaf 25 meter de bal 
snoeihard in de linkerkruising. Het 
was niet zo dat Vorden geweldig 
speelde maar het had in deze fase wel 
de overhand en hadden meer zelf-
vertrouwen dan tegenstander VIOD. 
Toch glipte de wedstrijd in de laatste 
10 minuten van de 1e helft door de 
vingers van Vorden en ineens kwam 
VIOD twee keer in kansrijke positie. 

In de 43e minuut kwam VIOD aan de
linkerkant goed door en de bal werd
laag voorgezet maar de spits schoot
in kansrijke positie net over.
Na de rust ging VIOD op dezelfde voet
verder maar was Vorden in de tegen-
aanvallen veel gevaarlijker. Vooral
Daan Horstman draaide keer op keer
weg bij zijn tegenstander en in de 53e
minuut ging hij er weer eens alleen
vandoor. Op de 16 meterlijn gaf hij
de bal breed op Koen Oosterhuis en
na een kleine correctie in de aanna-
me schoot hij de bal met links prima
binnen: 0-2. Vorden leek op rozen
te zitten, maar wat er daarna in vijf
minuten gebeurde had werkelijk nie-
mand kunnen voorspellen. Allereerst
werd het in de kluts nog geen twee
minuten later direct weer 1-2, maar
direct na de aftrap ging Vorden al-
weer naar voren en uit een cornerbal
kwam de bal precies voor de voeten
van Rick Schröer en deze schoot de
bal snoeihard met een dropkick bin-
nen; 1-3. Zelfs deze voorsprong was
voor Vorden 1 niet voldoende om de
winst te behalen want binnen vijf mi-
nuten was het twee keer raak voor
VIOD; 3-3. Met nog een twintig minu-
ten te spelen lag de wedstrijd volledig
open en beide ploegen gingen voor de
winst. Vorden 1 om haar plek bij de
eerste drie veilig te stellen en VIOD
om het vege lijf te redden in de strijd
om degradatie. Het werden hectische
slotminuten met een enorme kans 
voor Daan Horstman voor Vorden 
en een kopbal vanaf vijf meter voor
VIOD. Uiteindelijk bleef het bij 3-3 en
verloor Vorden 1 twee dure punten in
de strijd om een nacompetitie-plaats.

Vorden 1 geeft in vijf 
minuten voorsprong weg
Vorden - Het eerste elftal van Vorden leek in de 58e minuut op rozen
te zitten toen Rick Schröer de stand op 1-3 bracht, maar nog geen vijf
minuten later was het al weer 3-3 en uiteindelijk bleef dit ook de eind-
stand. Doordat het 1e elftal nu al voor de tweede achtereenvolgende
week twee punten heeft gemorst, blijven zij weliswaar ongeslagen in
het kalenderjaar 2014 maar zijn ze wel een plaatsje gezakt op de rang-
lijst naar de gedeelde 4e plaats.

Aan het eind van de selectietraining 
kregen Jur Brinkman en Bryan Smits 
te horen dat ze zich gekwalificeerd 
hebben voor de Topsporttalentschool.
Misschien een goede reden voor meer 
jongens om bij Dash te gaan volley-
ballen.

Volleybaltalenten Dash kwalificeren 
zich voor Topsporttalentschool

Vorden - Op zondag 9 maart 
mochten twee jongens van het 
Dash JC1-team in het IISPA in 
Almelo meedoen met een selec-
tietraining voor plaatsing op de 
Topsporttalentschool. Onder lei-
ding van Marc Donker werden 
20 volleybaltalenten uit de regio 
Oost, in de leeftijd van 12 en 13 
jaar, gedurende een training van 
21/2 uur getest op hun talent. 
Naast techniek werd gekeken 
naar inzet, uithoudingsvermo-
gen, samenwerken en inzicht.

Bryan Smits nr. 52 en Jur Brinkman nr. 26

De regen dreef de vrijwilligers voor 
het vlechten van de manden onder 
een afdak. Hun toewijding en en-
thousiasme leed er niet onder. ‘s Mid-
dags was het precies op het moment 
van de opening van de gemeenschap-
pelijke voedseltuin droog. Onder de 
aanwezigen bij de opening waren 
ook de wethouders Willeumier en La 
Rose. Joke Hofman verrichte de ope-
ningshandeling door de eerste plant-
jes in het nieuwe deel van de tuin te 
poten, daarbij enthousiast geholpen 
door de kleinkinderen van wethou-
der Willeumier.

Wensfonds Ieder1
De aanleg van het nieuwe deel van 
de tuin werd mogelijk gemaakt door 
een bijdrage uit het Wensfonds van 
Woonbedrijf Ieder 1. Directeur Joke 
Hofman: “Het wensfonds wordt be-
heerd door het woonplatform van 
Ieder 1. Zij doen een selectie uit ini-
tiatieven van bewoners die bijdragen 
aan leefbaarheid in de gemeentes 
Deventer en Zutphen. Wij hebben 
dit initiatief geselecteerd als spon-
sorwaardig.” Mieke Brouwer van het 
woonplatform vult aan: “We kijken 
of de buurt er wat aan heeft, of het 
meerwaarde voor de bewoners heeft. 
Mensen moeten ook zelf aan de uit-
voering van een initiatief meewer-
ken, zoals in deze tuin het geval is. 
Kleinschalige projecten vinden we 
eigenlijk het leukst, zoals dit initia-

tief. “
Ze vertelt dat het Wensfonds al lang 
bestaat: “Jaren geleden heeft woon-
bedrijf Ieder1 een vrijkomend geld-
bedrag opzijgezet. Van de rente daar-
over is het Wensfonds opgezet. Jaar-

lijks is er 35.000 euro beschikbaar. 
In 2013 hebben we zo’n 80 wensen 
kunnen vervullen in Zutphen en De-
venter.
Hennie Hermans, coördinator vrij-
willigers van de Permacultuurtuin 
diende de wens in, die tot haar vreug-
de gehonoreerd werd: “De bedoe-
ling van onze tuin is dat we zoveel 
groente verbouwen, dat je er ook van 

kunt eten. De Permacultuurtuin be-
staat dankzij een groep vrijwilligers, 
die samen de tuin onderhouden. Het 
mooiste zou zijn als zij daar ook vol-
ledig hun voedsel uit kunnen halen. 
Door de donatie van het Wensfonds 

kunnen we daarvoor nu een extra 
stuk tuin aanleggen.”

Wat is Permacultuur?
Hennie Hermans legt uit: “Bij Per-
macultuur gaat erom op zo’n manier 
landbouw te bedrijven dat we alle-
maal te eten hebben en dat de grond 
gezond blijft. Het is bedacht door 
twee Australische biologen, die za-
gen dat er steeds meer monocultuur 
kwam. Dat gaat ten koste van de aar-
de. Zij raakten geïnspireerd door een 
bos. Dat is een systeem dat zichzelf in 
stand houdt omdat elk element daar 
verbonden is met andere elementen. 
Dat maakt het geheel heel veerkrach-

tig en zo blijft het systeem bestaan. De 
Australiërs bedachten een serie prin-
cipes waarmee ook in de landbouw 
het systeem zichzelf in stand houdt. 
Zoals het stapelen in de ruimte om de 
grond zo effectief mogelijk te gebrui-
ken, dus lage én klimmende planten 
bij elkaar zetten. Een ander principe 
is zorgen voor biodiversiteit. Hier in 
de tuin staan verschillende groentes 
door elkaar. Soorten die we bij elkaar 
zetten, ondersteunen elkaar. Je krijgt 
zo ook minder ziektes in de planten.”
De opening werd – niet toevallig – 
muzikaal ondersteund door de aardse 
tonen van een aantal didgeridoos. Uit 
Australië afkomstig, net als de grond-
leggers van de Permacultuur. Voor de 
aanwezigen was er na de opening een 
hapje en drankje en aansluitend een 
rondleiding door de tuin.

Rondleiding Permacultuurtuin 
Zutphen 
5 April om 11.00 uur en om 14.00 
uur Locatie: grenzend aan volkstui-
nencomplex Kosten: vrijwillige bij-
drage Opgave: 0618780688 of info@
transitiezutphen.nl

Steun van wensfonds Woonbedrijf Ieder 1

Permacultuurtuin Zutphen breidt uit 
met gemeenschappelijke voedseltuin

Zutphen - Vrijdag 21 maart was een drukke dag in de Zutphense Per-
macultuurtuin bij Bronsbergen. In de ochtend vlochten vrijwilligers 
in het kader van NL Doet manden van wilgentenen. In de middag 
opende Joke Hofman, directeur van Woonbedrijf Ieder1, de gemeen-
schappelijke voedseltuin, een nieuw deel van de Permacultuurtuin.

Vlnr. Joke Hofman (Ieder1), Hennie Hermans (vrijwilligerscoördinator Permacultuurtuin) en Mieke Brouwer (Ieder1)

Joke Hofman, directeur Woonbedrijf Ieder 1, opent de gemeenschappelijke voedseltuin met 
het poten van nieuwe plantjes. De kleinkinderen van wethouder Willeumier van Zutphen 
helpen een handje.

Didgeridoos in de Permacultuurtuin Zutphen

NL Doet - Manden vlechten in de Permacultuurtuin
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Bruiloften en tradities
Een bruiloft is één van de hoogtepun-
ten uit het leven omgeven door tradi-
ties. Daarom is het een prachtig the-
ma om basisschoolleerlingen kennis 
te laten maken met het erfgoed van 
de regio. De kinderen komen door 
de verhalen te weten hoe het vroeger 
ging. Als een meisje haar vriend voor 
het eerst mee naar huis nam, spra-
ken de ouders zich niet letterlijk uit 
over de jongen. Aan tafel bleek wel 
wat ze van hem vonden. Kreeg hij een 
spekpannenkoek waar het zweurdje 
van de spek nog aan zat, dan mocht 
hij nog eens terugkomen. Als het 
zweurdje er niet meer aan zat, was 
hij niet goedgekeurd en hoefde hij 
niet meer te komen.

Erfgoed in de klas
De nieuwe lesbrief past goed in het 
streven naar een programma dat 
voldoet aan de moderne eisen op 
het gebied van cultuureducatie: een 

kwalitatief goed maar ook flexibel en
betaalbaar project. Het is een moge-
lijkheid om kinderen op een aanspre-
kende manier kennis te laten maken
met het verleden. In Zutphen maakt
het project onderdeel uit van het Cul-
tureel Jaarprogramma (CJP) waaraan
17 basisscholen meedoen. Dit project
wordt gecoördineerd door de balie
Cultuur en School van de Muzehof.
De John F. Kennedyschool werkte in
2013 als pilotschool met de lesbrief.
Nu is het materiaal beschikbaar voor
alle scholen. In het nieuwe schooljaar
gaan diverse basisscholen aan de slag
met het project. Voor meer informa-
tie over de lesbrief kunt u contact
opnemen met Etienne van den Hom-
bergh, Regionaal Archief Zutphen:
E.vandenHombergh@zutphen.nl of 
0575-512157.

Nieuwe lesbrief voor basisscholen 

Erfgoed van de regio:  
bruiloften en tradities
Regio - Om leerlingen op de ba-
sisschool kennis te laten maken 
met het erfgoed van de regio, 
hebben de afdelingen educatie 
van het Erfgoedcentrum Achter-
hoek en Liemers en Regionaal 
Archief Zutphen een lesbrief ge-
maakt voor de basisscholen. Het 
thema is de boerenbruiloft, of-
wel de ‘Boerenbrulfte’. De rode 
draad wordt gevormd door de 
fictieve dagboeken van Stientje, 
een meisje van 10, die de voorbe-
reidingen beschrijft van de brui-
loft van haar buurvrouw in de 
Achterhoek van 1922.

Voorpagina van de lesbrief ‘Boerenbrulfte’.

Gelderland wil de leefbaarheid in het 
buitengebied vergroten. “Breedband 
draagt bij aan een betere leefbaarheid 
in het buitengebied. Zodat inwoners 
en bedrijven voorbereid zijn op het 
digitale tijdperk waar kinderen digi-
taal lessen kunnen volgen, zorginstel-
lingen via beeldbellen contact onder-
houden met patiënten. En bedrijven 
efficiënt kunnen werken”, aldus Jan 

Jacob van Dijk. Gelderland kiest voor
een publiek-private samenwerking
om snel internet in het buitengebied
te realiseren. Daarmee wordt de pro-
vincie mede-eigenaar van het net. Dat
mag uitsluitend in gebieden waar
geen snel internet is en ook niet bin-
nen drie jaar zal komen. Op postcode-
niveau dient de provincie aan te geven
welke gebieden dat zijn. De Tweede
Kamer heeft kabelmaatschappijen
opgeroepen hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid te nemen en
dergelijke gegevens ter beschikking te
stellen. Kabelmaatschappijen zijn be-
zig sneller internet uit te rollen in ste-
den en dorpen. Graafwerkzaamheden
in het buitengebied blijven achter: ka-
belmaatschappijen vinden de investe-
ringen te hoog, terugverdientijden te
lang en rendementen te laag. Terwijl
snel internet daar juist bijdraagt aan
de leefbaarheid en economische vita-
liteit. Daarom kiest Gelderland voor 
een publiek-private samenwerking.

Provincie wil plannen voor snel internet 
in Achterhoek in kaart brengen
Regio - De provincie Gelderland 
vraagt netwerkaanbieders om 
hun netwerken én plannen voor 
uitbreiding daarvan in de Achter-
hoek te melden. Gelderland moet 
op postcodeniveau aangeven in 
welke gebieden marktpartijen 
geen plannen voor snel internet 
hebben. Jan Jacob van Dijk, gede-
puteerde: ”Om te kunnen inves-
teren in de aanleg van een net-
werk, moeten we aantonen waar 
netwerkbedrijven zelf geen plan-
nen hebben de komende jaren.”

Zaken doen
is geen geweld
of flauwekul
Want schiet je 
het doel voorbij
Dan is het resultaat
altijd nul-nul

J. Wagenvoort

Er zijn nauwelijks genoeg zitplaat-
sen voor alle aanwezigen, achterin 
staan mensen aan statafels en zelfs 
de informatiestandjes worden als 
noodzitplaatsen ingericht, de boe-
ken en brochures kunnen wel iets 
aan de kant. Mocht het de bedoeling 
zijn van de organisatie om de jeugd 
massaal weer aan het dialect te krij-
gen, dat zal met deze avond niet 
lukken: het overgrote deel van het 
publiek lijkt de zestig gepasseerd.
Na een optreden van Firma Irma, 
waarin talloze familienamen ein-
digend op –ink voorbijkomen, legt 
presentator Gerard Bomers de be-
langrijkste WALD-spellingsregels 
uit. “Zeven regels plus twee toegif-
ten,” belooft hij. (WALD staat voor 
Woordenboek van de Achterhoekse 
en Liemerse Dialecten.) De deelne-
mers hebben op dat moment alleen 
nog maar koffie of thee op, dus ze 
zijn scherp en hopelijk ontvankelijk 
voor de uitleg.

Een van de regels is dat de WALD-
spelling de Nederlandse spelling 
volgt. Dat klinkt enigszins gerust-
stellend, maar de vreugde is van 
korte duur want de volgende regel 
is dat in een aantal gevallen wordt 
afgeweken van de Nederlandse spel-
lingsregels. Dat is meugelek (en niet 
meugelijk). De uitleg leidt regel-
matig tot discussie in de zaal. Die 
wordt door Bomers telkens vriende-
lijk maar onvermurwbaar afgekapt: 

“Spelling, dus ook WALD-spelling, 
is gebaseerd op afspraken.” Als hij 
na een kwartier zijn instructie be-
eindigt is het de vraag of bij ieder-
een alles duidelijk is, of iedereen het 
verschil weet tussen wi’j (wil je) en 
wi-j (wij), maar aan de presentator 
zal het niet liggen.

Examen
Dan is het zover. De deelnemers 
moeten hun naam en woonplaats 
invullen op het officiële invulfor-
mulier. Bomers deelt bijna streng 
mee dat leestekens zullen worden 
aangeven maar dat het hoofdletter-
gebruik ter beoordeling van de deel-
nemers is; en of zij dat goed doen 
is dan straks weer ter beoordeling 
van de jury. Het wordt stiller in de 
zaal, er begint zowaar een enigszins 
gespannen examensfeer te hangen.
Het eerste dictee wordt voorgelezen 
door Henk van Aalten. En al doet 
zijn achternaam anders vermoeden, 
dit is in het Liemerse dialect. Het 
tweede dictee is in het Achterhoeks 
en wordt voorgedragen door zange-
res Dianne Marsman. Afgaand op 
de reacties in de zaal hoort een deel 
van het publiek sommige woorden 
voor het allereerst. Regelmatig gaat 
het voor een aantal deelnemers te 
snel, maar zowel Henk als Dianne 
zijn geduldig en lezen bepaalde zin-
sneden zonder morren een vierde of 
vijfde keer voor. Veeleisender wordt 
het zo allemaal niet, maar het is wel 

gezellig, en van een gespannen exa-
mensfeer is al gauw niets meer te 
merken.
Als de twee teksten helemaal ge-
dicteerd zijn neemt Gerard Bomers 
weer het woord. Iedereen wordt ver-
zocht zijn blauwe pen te vervangen 
door een andere kleur (bij voorkeur 
rood) en dan kan de zelfcorrectie 
beginnen. Bomers legt de correctie-
criteria uit waarna de juiste tekst op 
een scherm voorbijkomt. Om bijna 
elk woord breekt een discussie los 
en het kost de presentator nogal 
wat moeite om de rumoerige zaal te 
bedwingen en te voorkomen dat het 
uren gaat duren. Regels zijn regels, 
afspraak is afspraak, opschrijven zo-
als het uitgesproken werd: Bomers 
wint ook nu bijna elke discussie, de 
jury laat zich niet vermurwen en 
uiteindelijk wordt zonder bloedver-
gieten het laatste woord bereikt.
Na een onderzoek op basis van aan-
tallen opgestoken vingers mogen 
de deelnemers met twintig fouten 
of minder, over beide teksten, hun 
formulier inleveren. De rest valt so-
wieso buiten de prijzen. Een debute-
rend deelneemster heeft 32 fouten 
en hoeft dus ook niet met haar for-
mulier naar voren. Toch is ze erg te 
spreken over de avond: “Voor herha-
ling vatbaar, volgend jaar ben ik er 
weer.” Ze woont in het Achterhoek-
se Aalten en werkt in de Liemers, ze 
heeft 10 fouten in de Achterhoekse 
tekst en 22 in de Liemerse, ze is dus 
beter in haar woonplaatsdialect dan 
in haar werkplaatsdialect.

Maurice Creemers uit Steende-
ren scoort het beste van iedereen. 
Slechts negen fouten, iets waaraan 
ook geen enkele oud-winnaar kan 
tippen. Zoveul is zeker. Eerlijk woor.

Maurice Cremers uit Steenderen 
wint Streektaaldictee
Regio - Ruim tweehonderd mensen bogen zich donderdagavond 20 
maart in ‘De Gouden Karper’ in Hummelo over het Streektaaldictee 
2014. Het dictee, dat voor de 7e keer werd gehouden, bestond uit 
een Liemerse en een Achterhoekse tekst, beide handelend over het 
verstrijken van het leven en beide volgepropt met handigheidjes en 
valkuilen. Maurice Cremers uit Steenderen heeft het dictee gewon-
nen, hij maakte over beide teksten opgeteld de minste fouten.

Markt 27, 7021 AA Zelhem 

Telefoon: 0314 620144

www.dpcsolutions.nl

info@dpcsolutions.nl

Kennis - Kwaliteit Service - Betrouwbaarheid
Uw oplossing op het gebied van computers en webdesign

Computers & Supplies
Cursussen
Netwerkbeheer
Randapparatuur
Reparaties
Webdesign

Agrarisch katern in weekblad contact
Verschijning week 15
Oplage: 33.200
Aanleveren: 2 april 2014

Een katern gericht op wat ondernemen 
is in de agrarische sector. 
Maak gebruik van deze unieke 
gelegenheid om uw producten en 
diensten onder de aandacht te brengen.

Meer informatie en reserveren: 
Jan Marinissen of Dyanne Schiphorst, 
advertentie@contact.nl of 
tel. (0575) 55 10 10.
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In Halle worden naast de Nederland-
se equipes veel buitenlandse zijspan-
combinaties verwacht. De buitenlan-
ders willen deze wedstrijd, op het ty-
pische Halse zandcircuit, gebruiken 
als voorbereiding op de Nederlandse 
Grand Prix, die op 13 april in Oss ver-
reden gaat worden.
Na de eerste wedstrijd in Lochem 
voert Etienne Bax met zijn Letse bak-
kenist Kaspars Stupelis het tussen-
klassement aan met een voorsprong 
van 10 punten op regerend wereld-
kampioen de Belg Ben Adriaenssen 
met zijn Nederlandse passagier Ben 
van de Bogaart. Beide combinaties 
worden gevolgd door de Fransen Gi-
rard/Musset en de Engelsen Brown/
Chamberlain met respectievelijk 18 
en 26 punten achterstand. 
Bijzondere aandacht zal uitgaan naar 
de Achterhoekse teams. Gert van 
Werven uit Sinderen en zijn bak-
kenist Peter Beunk uit het Gelderse 
Hengelo presteerden in Lochem 

boven verwachting met een vijfde 
plaats in het dagklassement. Op het 
Halse Kappenbultencircuit gaan ze 
voor niets minder dan een podium-
plaats. Daarnaast hebben dit jaar 
de jeugdige teams uit het door Bart 
Notten opgezette project ‘Kids for 
Sidecars’ de overstap naar het ONK 
gemaakt. De 16-jarige Koen Hermans 
en Roy Bijenhof, beiden afkomstig uit 
Hengelo hebben hun visitekaartje af-
gegeven en staan in de tussenstand 
zesde. De neven Keuben (Mike uit 
’s-Heerenberg en Justin uit Wehl) 
kwamen in Lochem echter niet ver-
der dan een 16e plaats. De rookies 
moeten het in Halle opnemen tegen 
de gevestigde orde, zoals 10-voudig 
wereldkampioen Daniël Willemsen 
en regerend Nederlands kampioen 
Marcel Grondman. Deze beide teams 
kwamen dit jaar niet al te best uit de 
startblokken en zien de wedstrijd in 
Halle dan ook als goede gelegenheid 
om het verloren terrein te heroveren.

Tweede ONK zijspan wedstrijd 
in Halle

Halle - Op zondag 30 maart wordt op circuit ‘de Kappenbulten’ in 
Halle de tweede wedstrijd voor het Open Nederlands Kampioenschap 
voor de zijspannen, de quads en de open klasse bij de solomotoren 
verreden. Als aanvullende klasse zal de MX2 klasse achter het starthek 
verschijnen.

Foto: PR Halmac/G.Vruggink

De eerste fietsers gingen zondagmor-
gen reeds om half negen van start. Zij 
koersten via Baak, Toldijk, Doesburg 
naar de Posbank. De deelnemers die 

voor de 110 kilometer hadden ge-
kozen kregen het meeste klimwerk 
voor de kiezen. Vanaf de Posbank 
ging men, net voor Loenermark naar 

Groenendaal waar een controle was
opgezet. Hier kregen de fietsers kof-
fie, sportdrank een krentenbol of
muslireep aangeboden. Van daaruit 
ging het weer richting Vorden. Voor
de 110 kilometer was er een extra lus
(via de Woeste Hoeve) terug naar Loe-
nen en vandaar uit gelijk aan de 80
kilometer, weer terug naar Vorden.

Ruim 500 deelnemers
Lentetoertocht VRTC geslaagd
Vorden - Aan de zondag door VRTC De Achtkastelenrijders georgani-
seerde Lentetocht werd door ruim 500 fietsers deelgenomen. Men kon 
kiezen uit twee afstanden: 80 of 110 kilometer. Start en finish waren 
bij De Herberg in Vorden.

De ONK zijspannen reden twee man-
ches evenals de andere klassen die er 
aan de start verschenen. Het publiek 
genoot met volle teugen van het mo-
tor geweld en de zomerse temperatu-
ren. Koen Hermans en Roy Bijenhof 
reden als volwassen mannen, het was 
een genot om deze twee jonge heren 
te zien strijden met hun veelal oudere 
zijspan collega’s. In de eerste manche 
werden ze keurig 9e tussen alle grote 
namen. In de 2e manche moesten ze 
er echt voor gaan, er was volop strijd 

in de groep waar zij zaten. Het duo ein-
digde als 7e en was uitermate tevreden 
met het behaalde resultaat. De beide 
manches werden gewonnen door Eti-
enne Bax/Kaspar Stupelis. Na dit duo 
kwamen Ben Adrianssen/Ben van de 
Bogaart en Valentin Giraud /Nicolas 
Musset als 2e en 3e over de finish in 
beide manches. Multi wereld- en Ne-
derlands kampioen Daniel Willemsen 
had het moeilijk op zijn thuisbaan. Hij 
kwam voor het eerst in een wedstrijd 
uit met zijn nieuwe bakkenist Hans 

Tjoink. Het duo was nog niet helemaal
op elkaar ingespeeld en eindigden op
een 6e en 16e positie. Daarbij moet wel
vermeld worden dat ze in de tweede 
manche bij de start ten val kwamen. 
Vanaf de laatste plaats reden ze zich
toch terug naar een 16e positie. Hans
Garritsen en Rik Wiegerink tevens af-
komstig uit Hengelo Gld hadden een
teleurstellend weekend. Zij wisten 
geen punten te halen voor het open 
Nederlands kampioenschap. Mike van
Grinsven wist beide manches bij de
quads winnend af te sluiten. Eric en
Gerben Lieverink uit Halle en Hengelo
konden geen potten breken in deze
klasse en reden mee in de B groep van
de quads. Bij de solo motoren was er
succes voor Peter Bergsma uit Hum-
melo. Hij reed twee super wedstrijden
in de Cup Open en eindigde tweemaal
als 4e. De uit Zelhem afkomstige Eddie
Looman werd 16e en 12e in beide man-
ches. De winst ging naar Nick Scholten
die beide manches naar zich toe trok.
Rick Satink wist met een enorme voor-
sprong te winnen in de ONK Open 
klasse. Bas Klein Haneveld die een dag
daarvoor had meegedaan aan de ONK
enduro in Holten werd in de eerste
manche 11e. Klein Haneveld had het 
echter moeilijk in de tweede manche
omdat hij z’n handen vol blaren had
zitten. Op karakter reed hij de tweede
manche toch uit en noteerde een 17e
plaats. De Volgende wedstrijd is in de
gemeente Bronckhorst en zal plaats-
vinden in Halle op het circuit “De Kap-
penbulten” op zondag 30 maart.

Top 10-notering voor duo 
Hermans/Bijenhof in Lochem

Lochem - Zondag 9 maart werd er in Lochem gestreden voor het open 
Nederlands kampioenschap zijspancross op het circuit De Galgendijk. 
Het jeugdige duo Koen Hermans en Roy Bijenhof uit Hengelo stonden 
daar ook aan de start.

Koen Hermans en Roy Bijenhof.  Foto: Henk Teerink

Deelnemers van het Valentijns Event 
waren deze avond, wederom in de 
showroom van Jos Herwers, getui-
ge van de overhandiging van deze 
cheque, bedoeld voor het hart van het 
inloophuis, de keuken. Vice-President 
Adriana Achterkamp bedankte Jos 
Herwers voor zijn grote gastvrijheid. 
Uit handen van president Anne Pera 
kreeg hij een ingelijste fotoreportage 
van het Valentijns Event en een bos 
tulpen. Tineke Roorda, voormalig pre-
sident, richtte het woord aan Ton ten 
Have, penningmeester van het Inloop-
huis. “De opbrengst van het Valen-
tijns feest moest ten goede komen van 
het hart van het gebouw, de keuken. 
De eerste 10.000 euro’s zijn binnen. 
Het was heel bijzonder dit te mogen 
doen.” Ton ten Have nam verheugd 
de cheque, de eerste placemat, in ont-
vangst. Hij sprak over het initiatief In-
loophuis, omdat artsen wel medische, 
maar geen emotionele zorg kunnen 
geven. Daarvoor zijn in den landen al 
60 inloophuizen. Veel mensen waren 
enthousiast over het plan om een in-
loophuis in Doetinchem te realiseren. 

“Jullie hebben een fantastisch bedrag 
binnengehaald van 10.000 euro, het is 
nogal niet wat,” aldus Ten Have. “We 
zijn er steeds meer van overtuigd dat 
het in orde gaan komen.” De ver-
wachting is nu dat zij op 1 mei be-
ginnen met de verbouwing en dat in 
oktober/november de eerste mensen 
kunnen worden ontvangen. Oncolo-
gisch chirurg Felix van Lammeren is 
recent ambassadeur van de stichting 
geworden. Hij zal de mensen en hun 

familie gaan opvangen en begeleiden.
Het kinderkankerziekenhuis Nijme-
gen gaat onderzoeken of het mogelijk
is om in het Inloophuis Oude IJssel
een kinderafdeling te realiseren. “Het
is echt een heel mooi verhaal,” besluit
Ton ten Have. Na de overhandiging 
van de cheque konden de onderne-
mers hun ervaringen over het Event
uitwisselen en ideeën aandragen voor
een eventueel vervolg. Zij kregen een
bos Lionsclub tulpen mee naar huis.

Lionsclub Valentijns Event bracht 10.000 euro op
Hengelo - Donderdagavond 20 
maart ontving de Stichting In-
loophuis Oude IJssel van de Lions-
club Bronckhorst een cheque van 
maar liefst 10.000 euro. Penning-
meester Ton ten Have mocht de 
cheque - de eerste placemat voor 
de nieuwe keuken - van Tineke 
Roorda in ontvangst nemen.

Tineke Roorda overhandigt de waardevolle placemat aan Ton ten Have.

Klanten konden dobbelen voor een gratis tank benzine. Piet Paulusma was 
aanwezig om de klanten te helpen twee gelijke getallen te gooien. Uiteindelijk 
gingen twaalf automobilisten met een gratis tank benzine naar huis.

Piet Paulusma bij opening 
tankstation Melgers

Steenderen -  Autobedrijf Melgers in Steenderen opende 20 maart een 
nieuw tankstation geopend. Niemand minder dan Piet Paulusma was 
daarbij aanwezig.

Foto: Achterhoekfoto
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Heb jij ervaring in een functie als Hoofd Inkoop en 
ben je op zoek naar een afwisselende functie?

Hoofd Inkoop m/v

Functieomschrijving
In de functie van Hoofd Inkoop ben je verantwoordelijk 
voor de afdeling inkoop binnen een productiebedrijf. Het 
is daarom ook belangrijk dat je gedegen kennis hebt van 
productiemethoden, prijsstructuren en bekend bent met 
de inkoop gerelateerde markt. Je organiseert alle inkoop-
activiteiten binnen de organisatie. Daarbij heb je veel 
contact met de afdeling techniek. Bovendien heb je veel 
contact met leveranciers, in zowel binnen- als buitenland. 
Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan 
de inkoopafdeling.

Ben jij een ervaren schilder en woon je in de omge-
ving van Lochem?

Schilder

Functieomschrijving
In deze functie verricht je o.a. onderhoudswerkzaam-
heden aan woningen. De werkzaamheden zijn in de 
omgeving van Lochem, het is daarom van belang dat je 
in de directe omgeving woont.

Wil jij je eigen lunchroom runnen onder een suc-
cesvolle formule?

Franchisenemer

Functieomschrijving
Als franchisenemer ben je zelfstandig ondernemer en 
ben je verantwoordelijk voor de resultaten van jouw 
eigen lunchroom. Het betreft jouw eigen onderneming 
en je bent dan ook dagelijks bezig met de inkoop van 
je producten, hygiëne, gastgerichtheid, administratie en 
personeelsmanagement. Je stelt je eigen team samen 
en je zorgt ervoor dat de zaak goed draait. Vanuit de 
franchiseformule worden centrale zaken geregeld, zoals 
de landelijke centrale marketing en de hieraan onder-
steunende winkeluitstraling, voortdurende assortiments-
ontwikkeling en samenstelling etc.

Heb jij technisch inzicht en heb je ervaring in de 
montage en/of productie?

Montagemedewerker

Werkzaamheden
Je bent een zelfstandig montagemedewerker die 
ervaring heeft met het lezen van tekeningen en het 
afmonteren en stellen van de producten. Deze functie 
is bij uitstek geschikt voor een beginnend timmerman/ 
montagemedewerker.

Ben jij op zoek naar DE kans om tot operator te wor-
den opgeleid in de verspaningsindustrie? 

CNC Operator in opleiding

Omschrijving
Er is een grote vraag naar mensen in de verspanings-
techniek. Wat is verspaningstechniek? Het is een 
verzamelterm voor bewerkingen waarbij met behulp van 
machines of gereedschap materiaal wordt weggehaald. 
Dit kan met behulp van slijpen, boren, frezen, schaven, 
draaien en vijlen. De verspaners in de metaalindustrie 
werken met de modernste computergestuurde machi-
nes.

Voor meer informatie, zie www.match4u.nl

Buiger M/V
Omgeving Lichtenvoorde – Fulltime – Vacaturenummer VIO1246673

Omschrijving
Voor onze opdrachtgever in de omgeving van Lichtenvoorde zijn 
wij op zoek naar een buiger RVS Plaatmateriaal en RVS Buizen. 
Als boorder & buiger behoren de volgende werkzaamheden tot je 
takenpakket: boren en buigen van dunwandig RVS plaatmateriaal 
en RVS buizen, lichte draai- en freeswerkzaamheden, het optrek-
ken van gaten in buizen, de kwaliteit van de in- en uitgaande pro-
ducten controleren, de werkplek schoon en ordelijk houden t.b.v. 
hygiëne, efficiency en veiligheid.

Functie criteria
- Ervaring met RVS Plaatmateriaal en Buizen;
- Zelfstandig en efficiënt kunnen werken;
- Oog voor kwaliteit-, proces- en productverbetering
 

Sales representative Service & Spares M/V
Omgeving Varsseveld – Fulltime - Vacaturenummer VIO1203745

Omschrijving
Voor onze opdrachtgever in de regio Lichtenvoorde, een bedrijf 
gespecialiseerd in machinebouw, zoeken wij een technisch sales 
medewerker voor de afdeling Service & Spares. Als sales me-
dewerker ben je verantwoordelijk voor: Telefonisch verkopen 
en adviseren van klanten met betrekking tot de meest geschikte 
technische- / commerciële oplossing van reserveonderdelen; Uit-
werken van offertes van reservedelen op basis van een aanvraag 
van de klant; Zelfstandig uitwerken van offertes ten behoeve van 
nieuwbouwprojecten. Het nabellen van offertes met als doel om de 
uitgebrachte offerte tot een order af te sluiten; Het realiseren van de 
omzetdoelstellingen samen met het team; Begeleiden en aansturen 
van spoedacties. Het betreft een fulltime functie. 

Functie criteria
- MBO werk-/denkniveau; richting werktuigbouwkunde;
- Goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal;
- Affiniteit met machinebouw;
- Je weet commerciële en technische kennis goed te combineren.

MIG/MAG lasser M/V
Omgeving Lichtenvoorde – Fulltime - Vacaturenummer VIO1237235

Omschrijving
Je bent verantwoordelijk voor het monteren van onderdelen van 
machines aan de hand van stuklijsten, tekeningen en of andere 
specificaties, het beoordelen van gedetailleerde tekeningen / spe-
cificaties om te bepalen welke materialen en uitrusting vereist zijn 
en welke lasprocedure er van toepassing is, het reinigen van de te 
bewerken oppervlakte en voorbereiden om deze te lassen, het het 
signaleren en verbeteren van werkmethoden, stuklijsten / tekenin-
gen en werkwijzen. 

Functie criteria
- LTS / MTS werk- en denkniveau;
- Je hebt aantoonbare ervaring in de machinebouw;
- Ervaring in montagewerkzaamheden en MIG/MAG/TIG lassen 

op niveau 2; 
- Tekening kunnen lezen.
- Werkzaamheden zijn in dagdienst.

Sales representative M/V
Omgeving Zutphen – Fulltime - Vacaturenummer VIO1242783

Omschrijving
In deze afwisselende functie adviseer je vanuit de binnendienst je 
klanten over de dienstverlening. Je werkt mee aan alle verkooppro-
cessen. Je hebt telefonische contacten met klanten en leveranciers 
met betrekking tot de advisering over de producten, prijzen, voor-
raadstatus en levertijdbewaking. Daarnaast ben je verantwoordelijk 
voor kostprijs calculaties en het opstellen, uitbrengen en opvolgen 
van offertes. Ook ben je verantwoordelijk voor de klachtenbehan-
deling, aftersalestrajecten en acquisitie van prospects. Daarnaast 
ondersteun je de accountmanagers bij alle administratieve en 
commerciële processen.

Functie criteria
- Afgeronde MBO opleiding;
- Ervaring in een technische internationale omgeving;
- Je bent goed in het organiseren van je eigen werk en neemt 

zelf initiatieven;
- Je beheerst de Engelse en Duitse taal goed in zowel woord 

als geschrift.

Vakantiewerk M/V
Volg je een technische opleiding, weet je van aanpakken en ben je 
handig en gemotiveerd en ben je op zoek naar vakantiewerk voor de 
zomervakantie? Kom dan snel langs op een van onze vestigingen 
en schrijf je in!

voer naar  mijn  hart

Diervoeder fabrikant Garvo in Drempt ontwikkelt en produceert 
diervoeders voor vele soorten huisdieren. Het doel is om voor 
elk dier voer te leveren, dat afgestemd is op hun behoeften en 
daarmee bijdraagt aan hun gezondheid, vitaliteit en levenslust.

Voor ons kantoor zoeken wij een enthousiaste

 

op minimaal MBO werk- en denkniveau voor 38 uur per week.

Werkzaamheden facturatie, kosten- en inkoopverwerking, orderentry, klantencon-
tact en telefoon, updaten website en andere voorkomende werkzaamheden.

Wij kijken uit naar iemand die accuraat is, zelfstandig kan werken en fl exibel is. Je bent 
inzetbaar op vele gebieden en houdt van teamwork en doorpakken. Je bent onderdeel 
van een enthousiast team dat meedenkt en bijdraagt aan een goede ondersteuning 
van onze klanten. Als dit jou motiveert om met plezier naar je werk te gaan, dan kijken 
wij uit naar jouw sollicitatie.

Voor meer informatie kun je bellen naar Janine Garretsen (0313) 472321. 
Brieven kunnen tot 14 april naar: garvo@garvo.nl of Molenweg 38, 6996 DN  Drempt.

medewerker (m/v) 
boekhouding en 
administratie  

feed to m
y heart’s delight   Futter nach m

einem
 Herzen   une nourriture du cœ

ur au ventre  



  Verbouw  
  Renovatie  

  Restauratie  

Emiel Berns
&

Steven Koedam
Pastoorthuisstraat 10
7256 AX Keijenborg

T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

www.bekoebouw.nl

BOXSPRING QUEEN

€

www.spannevogel.nl

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

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

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

Maandaanbieding MAART

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

DE GREEF

DIENSTVERLENING VOOR:

OP HET GEBIED VAN:

Werkvoorbereider elektrotechniek | VIA1245787
Doetinchem -  Fulltime

Voor een opdrachtgever in de procesindustrie in de omgeving van 
Doetinchem zoeken wij een werkvoorbereider elektrotechniek. De 
hoofdtaken van de werkvoorbereider bestaan onder andere uit: 
het functioneel leidinggeven aan elektromonteurs; het coördineren 
van de elektrotechnische werkzaamheden; het zorgen voor een 
optimale technische en organisatorische voorbereiding en planning 
van elektrotechnische werkzaamheden in de vorm van reparatie, 
revisie, onderhouden, inspecteren en installeren van apparatuur en 
installaties; het uitwerken en voorstellen doen m.b.t. verbeteringen 
van apparatuur en installaties en je fungeert als installatieverant-
woordelijke. 

Voor de functie van werkvoorbereider elektrotechniek beschik je 
over een afgeronde HBO opleiding richting elektro-, energietech-
niek en/of procesautomatisering aangevuld met functiespecifieke 
cursussen en opleidingen zoals NEN-EN50110/NEN3140, NEN1010 
of je bent bereidt om deze cursussen te volgen. Je beschikt over 
geldige certificaten op het gebied van VVI VOL en BHV. Het is van 
belang dat je ervaring hebt in de procesindustrie. Je schikt over 
leidinggevend, organiserend en coördinerend vermogen en goede 
communicatieve, contactuele en relationele vaardigheden.

Voor meer informatie kun jij je richten tot Ilse Assink. Telefoon-
nummer: 0575 – 55 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.nl o.v.v. 
het vacaturenummer.

Golfclub ’t Zelle
Varsselseweg 45 Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 75 33
info@gczelle.nl 
www.gczelle.nl

De meest complete golf-
baan van de Achterhoek!

Maak vrijblijvend kennis met de gol f sport en

kom zo ndag  6 a p ril tussen 12.00 tot 17.00 uur 

naar de o pen d a g van golfclub ‘t Zelle.

U kunt deelnemen aan een g r atis proef l es
onder begeleiding van ervaren professionals.

Ervaar de beleving van de golfsport en de

vele mogelijk he d e n die golfclub ‘t Zelle u kan 

bieden. De open dag is voor j on g en  ou d, dus

neem gerust uw kinderen mee.

U bent van harte welkom!

OOK

AANTREKKELIJKE

AANBIEDINGEN

VOOR VRIJE

GOLFERS!

Een kleine beurt
& 

APK vanaf € 75,00

Bel vrijblijvend voor een 
offerte van uw auto.

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

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

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

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



d u r e  t i j d e n ?  g o e d k o p e r  t a n k e n !

v a n a f  v a n d a a g

Kijk voor meer informatie op www.firezone.nl

200
stations!

weg naarop

altijd

win!
like firezoneNL op facebook

Maak kans op een 
tankpas t.w.v. 100 euro

steenderen
Hoge Wesselink 2 

Bij Autobedrijf Melgers


