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Deze week
Zon trekt mensen 
naar Medler Lente 
Fair
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Afgelopen woensdag toog Erna naar 
de Nieuwspoort in Den Haag om 
daar te horen op welke plek ze ge-
eindigd is en wat haar prijs is. Deze 
ontving ze uit handen van Cisca Dres-
selhuys, voormalig hoofdredactrice 
van maandblad Opzij en auteur van 
‘Drukker dan ooit’ over werken na je 
65ste. Zoals meestal bij een wedstrijd 
had de jury het niet gemakkelijk 
met het maken van de keuze. Op ba-
sis van de criteria realiseerbaarheid, 
motivatie, kwaliteiten en in mindere 
mate originaliteit, is ze tot het zestal 
gekomen. De vooraf gestelde prijzen 
zijn soms iets aangepast, zodat ze be-
ter bij de behoefte van de prijswinna-
ressen passen.

Combinatie van dienstverlening 
en administratief
Nog vol van de dag, vertelt Erna een 
dag na de prijsuitreiking dat ze op 
de vijfde plaats is geëindigd en dat 
ze daarmee twee persoonlijke loop-
baanadviesgesprekken heeft gewon-
nen. Deze gesprekken zullen haar 
hopelijk verder helpen bij het vinden 
van een baan. Op dit moment doet 
ze vrijwilligerswerk bij het project 
schuldpreventie van Perspectief in 
Zutphen. Daar heeft ze haar draai he-
lemaal gevonden. De combinatie van 
dienstverlening en administratie is 
op haar lijf geschreven. In de Droom-
baanactie ‘Maak werk van uw dro-
men!’ heeft ze dit werk beschreven 
als haar droombaan. “Het hoeft niet 
persé in de schuldpreventie te zijn. 
De combinatie van dienstverlenend 
en administratief, dat is wat me trekt 
en waar ik gewoon goed in ben”, zegt 
Erna ter verduidelijking. “Bij deze ac-
tie heb ik mijn huidige vrijwilligers-
werk beschreven, omdat ik dat nu als 

voorbeeld heb en heel erg leuk vind. 
Ik ambieer een functie met veel per-
soonlijk klantencontacten admini-
stratie; dat is dé baan voor mij.”

Optimistisch gestemd
Na een lang werkzaam leven in diver-
se functies, kwam Erna 2,5 jaar gele-
den door een reorganisatie op straat 
te staan. “In het verleden rolde ik van 
de ene baan in de andere. Maar dat is 
nu toch wel even anders. Een werk-
gever hoeft niet bang te zijn dat ik 
met zwangerschapsverlof ga of dat ik 
naar huis moet, omdat de kinderen 
ziek zijn. Die tijd heb ik gehad. Ik ben 

wat dat betreft heel flexibel. Maar 
toch helpt dat niet. Of het de leeftijd 
is, dat weet ik niet. Ik voel me nog 
jong. Maar het wil maar niet lukken 
om een baan te vinden. Ik had écht 
niet verwacht dat het zo moeilijk zou 
zijn, maar ik blijf optimistisch”, aldus 
een vrolijke Erna.
De aandacht die ze nu krijgt van de 
pers vindt ze leuk, maar ze moet er 
niet aan denken dat ze voortdurend 
in de publieke belangstelling zou 
staan. Als het bijdraagt aan het snel-
ler vinden van een geschikte, leuke 
baan is dat natuurlijk wel mooi mee-
genomen. “De buurvrouw kwam 

al een handtekening vragen! ”, zegt 
Erna lachend.

Arbeidsparticipatieproject voor 
50+ vrouwen
‘Maak werk van uw dromen!’ is een 
actie van ‘Maak werk van uzelf!’, een 
arbeidsparticipatieproject voor 50+ 
vrouwen. Ouderenorganisaties PCOB 
en Unie KBO, willen in samenwer-
king met diverse partners, de kansen 
op de arbeidsmarkt voor deze groep 
vrouwen vergroten. Dit doen zij on-
der meer door het organiseren van 
maatwerk-bijeenkomsten en talent-
workshops.

‘Mijn buurvrouw kwam al een handtekening vragen!’

Prijs voor beschrijven van droombaan
Vorden - Uit 135 inzendingen is 
zij één van de gelukkigen. Samen 
met vijf andere vrouwen, afkom-
stig uit heel het land, heeft Erna 
Aernds (53) uit Vorden een prijs 
gewonnen voor het beschrijven 
van haar droombaan.

Een trotse Erna Aernds toont haar gewonnen prijs.

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

Tijdens dit breed opgezette event kon
er mee worden gedaan aan work-
shops, verschillende sporten en een 
disco. 

Aan het eind van de avond werd het
mooie bedrag van 4796,27 euro be-
kend gemaakt.

Multi Sport Event 
levert 4.796,27 
euro op
Vorden - Afgelopen zaterdag 
werd er bij Indoor Sport Vor-
den een Multi Sport Event geor-
ganiseerd door René en Catrien
Wientjes ten behoeve van Alpe 
D’HuZes. Op 5 juni fietsen zij met
hun team For Farmers,Hendrix
de Alpe d’Huez zo vaak mogelijk
op voor onderzoek naar kanker.

UITNODIGING
Wij nodigen u van harte uit 
voor de feestelijke opening 
van onze schoonheidssalon!  

 DATUM: 12 april 2014
 TIJD: van 11.00 uur tot 16.00 uur
 ADRES: Leusinkbrink 6, 7261 NP  RUURLO

Uw schoonheidsspecialiste

H E N G E L O 

ALBERT HEIJN LENTE ACTIE

€ 99 

OP = OP

Opleiding volgen tot evenementenverkeersregelaar?

Thuis via e-learning, aangevuld met een praktijkochtend.

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!

PLUS Burgers
alle soorten 
nu 2 stuks: 2.00

Geldig 31 maart t/m 5 april

KIEZERS BEDANKT!
De komende 4 jaar kunnen jullie weer op ons rekenen!

STERKER EN SOCIALER



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

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.

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

Les Frans, individueel of in 

kleine groepjes. Info: bel 

0620135453 of mail naar:

taalcursussenvorden@gmail.

com

Aangeboden: hulp voor in de

tuin en andere werkzaamhe-

den. Tel. 0575 - 46 17 33.

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.

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 5 en zondag 6 april, R.C. Boersma, Vorden.
Tel. 0575-55 19 08
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 6 april - 10.00 uur - Gezamenlijke dienst in de Gerefor-

meerde Kerk. Voorganger: Ds. Jan Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 6 april - 10.00 uur - Gezamenlijke dienst in de Gerefor-

meerde Kerk. Voorganger: Ds. Jan Kool.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 6 april, 10.00 uur, ds. M. Bernard - Boertjes

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 6 april 18.30 uur, Woord en Communieviering, vg. 

Peters, pastoraalwerker 

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 5 april, 17.00 uur, Eucharistieviering vg. Pastoor F. 

Hogenelst

Weekenddiensten

Koop een Wereldwinkel ei en

maak een ander en uzelf blij 

Loop daarom eens even bin-

nen in onze Wereldwinkel.

T.k. nw. tapijttegels meer dan

100 verschillende kleuren/mo-

tieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60

per m2. 0545-472574 of 06-

12300129.

Gezocht: Dierenvriend- of 

vriendin, die met vrouw en

haar 2 hondjes 1 a 2 keer in de

week een lange boswandeling

wil maken op bv. landgoed.

Leeftijd 50-60 jaar. Br. o. nr.

373. Reactie naar Weevers 

Grafimedia, Postbus 22, 7250

AA Vorden

Te huur PAASHAASPAKKEN

DS Design Molenkolkweg 33

Steenderen 0575-452001

Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel gewoon Frits Peppelink-

hausen, tel (0575) 55 29 16, 

(06) 51 60 15 16.

Kringloop De Boedelhof

enkweg 17b Vorden

di t/m vrij 9.00 - 17.00

zaterdag 9.00 - 16.00

Laatste zat vd maand

magazijnverkoop

T. 0575-555456

meisje 14 jaar  met

oppaservaring zoekt oppas

adres in Vorden.  tel 553597.

bellen svp na 18.00

gevr. damesfiets met lage

instap, goed onderhouden.  tel.

0575 553 542

De Veldwijk presenteert ‘”De

Boer op” door Irene van der

Aart. Cabaretière Irene van 

der Aart woonde in de stad 

en was helemaal niet op zoek 

naar een boer, tot ze op vakan-

tie een leuke veehouder uit de 

Achterhoek tegen het lijf liep. 

De Boer op is Van der Aarts 

hilarische verhaal over hun re-

latie en de verschillen tussen 

het leven in de stad en op een 

boerderij. 

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.

Dagmenu’s 2 april t/m 8 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 2 april
Mosterdsoep/Kipfilet American, met spek en tomaat overbak-
ken, aardappelen en groente

Donderdag 3 april
Boeuf Bourguignon, aardappelkroketten en rauwkostsalade/ 
Bavaroise met slagroom

Vrijdag 4 april
Uiensoep met kaascrouton/Zalmfilet met dillesaus + peterselie, 
aardappelen en groente 

Zaterdag 5 april
Kipsaté met pindasaus, nasi en rauwkostsalade/IJs met slagroom 
(alleen afhalen en bezorgen)

Maandag 7 april
Gesloten               

Dinsdag 8 april
Wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade/IJs met slagroom

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

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

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

Tuinen van de Wiersse: Elke

do. (m.i.v. 3 april) en iedere

1e za. van de maand (m.i.v. 5

april) vinden er om 10.30 uur

(en op do. 29 mei tevens om

14.30) rondleidingen plaats

zonder afspraak. Ingang: N319

tussen Vorden en Ruurlo bij

km. 16,7. Groepsbezoek op

afspraak: 0573-451409 of 

wiersse@xs4all.nl. Honden

worden niet tot de tuin toege-

laten. www.dewiersse.nl.

Voorjaar het is weer tijd voor uw TUIN! Ook voor

andere BUITENKLUSSEN voor landgoed/

buitenplaats/boerderij. Bel 0636588022 of

info@wmtoolsgroen.nl



OERRR-KRACHTEN 
IN DE NATUUR

Ontdek je eigen 
OERRR-krachten. 
Meld je aan op OERRR.nl

12-04-1924 12-04-2014

Op zaterdag 12 april 2014 hoop ik mijn 
90ste verjaardag te vieren.

Martha Steenblik – Buunk
Gelegenheid tot feliciteren tijdens de receptie van 
14.00 tot 16.00 uur bij Camping de Goldberg

Larenseweg 1, 7251 JL  Vorden.

U bent van harte welkom.

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

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

Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

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

eigen wensen te bespreken. 

Wij denken graag met u mee.

Heden is van ons heengegaan onze lieve zuster 
en schoonzuster

Dini Breuker - Schouten
echtgenoot van W.D. Breuker

in de leeftijd van bijna 83 jaar.

H.J. Schouten †
G.J. Schouten - Maalderink
H.A. Lenderink - Schouten †
H.J. Lenderink †
J. Hanskamp
B. Weenk - Schouten
H. Weenk †
G.J. Beeftink - Schouten †
A. Beeftink †
H. Schouten †
H.B. Schouten - Langeler
D. Schouten
H. Schouten
H.J. Schouten - Luimes
G. Schouten
H.R. Schouten - Wesselink †

Neven en nichten

Vorden, 26 maart 2014

Als het leven niet meer gaat zoals je had gehoopt.
Als je teveel wordt ontnomen.

Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt
en leven niet meer leven is.

Dan komt de tijd dat ’t einde goed is.

Verdrietig maar dankbaar voor alles wat zij voor 
ons heeft betekend, laten wij u weten dat mijn lieve 
vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder, 
lieve oma en overgrootoma overleden is.

Dini Breuker-Schouten
Everdina

Vorden Lochem
*27 april 1931   † 26 maart 2014

Wim Breuker

Tiny en Johan

Henk en Nella
Tessa  

Wilma en Gerard
   Marijke & Roy
      Jill, Vince
   Ronald

Correspondentieadres:
Almenseweg 58
7251 HS Vorden

Onze bijzondere dank gaat uit naar de medewer-
kers van Sensire, de Hoge Weide en dr. Albers 
voor alle goede zorg.

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op 
maandag 31 maart 2014.

Het gevecht is zwaar
als je niet kunt winnen.

Dankbaar voor de mooie jaren die hij ons heeft 
gegeven hebben wij afscheid
moeten nemen van mijn lieve man, vader en opa

Evert-Jan Vruggink

Ruurlo, Zutphen,
*14 juni 1935   † 25 maart 2014

Annie Vruggink-Bretveld

Jeanette en Gerwald
Gijs

Ronnie en Ingrid
Amber, Maud

Beeklaan 15
7234 SK Wichmond

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op 
zaterdag 29 maart 2014. 

Evert Vruggink

         Verwacht en toch nog onverwacht
           is overleden ons trouwe lid van
                 Harmonica Club Ruurlo

Wij wensen Annie - kinderen - kleinkinderen

veel sterkte in deze moeilijke tijd

Ruurlo   25 maart 2014

Op donderdag 10 april 2014 zijn wij 

50 jaar getrouwd.

Graag willen wij dit samen met onze kinderen en 
kleinkinderen en u vieren.

Wij geven een receptie van 15.30 tot 17.00 uur bij 
Partycentrum Langeler, Spalstraat 5 in Hengelo Gld. 

Henk en Henny 
Groot Roessink - Abbink

Lankhorsterstraat 2a
7255 LB Hengelo Gld.

 
Graag willen wij langs deze weg iedereen bedanken  
voor de vele blijken van belangstelling,  
in welke vorm dan ook, die wij mochten ontvangen  
tijdens de ziekte en na het overlijden van     
moeder, oma en overgrootmoeder            
 

             Hanna Roekevisch - Tragter 
 

Het heeft ons goed gedaan, hartelijk dank.  
 

                                         Reint en Annie Roekevisch  
                                         Dennis en Hilde, Rowin 
                                         Marcel en Anke   
                                         Linda              
 
 
Zelhem, maart 2014  

onze Gerrit

* 20-06-'63                           +01-04-'96

                    In liefde gedenken we

Fam. Krajenbrink-Boland
Warnsveld



In de eerste helft van de wedstrijd 
was Ratti meer in balbezit maar de 
Witkampers zaten er kort op en 
voorkwamen zo de kansen van Ratti 
om te kunnen scoren. In de 27ste 
minuut was een aanvaller van Wit-
kampers op weg naar de doelgebied 
van Ratti, maar door het snel reage-
ren en een mooie sliding van Annerie 
Draisma werd dit gevaar uit de weg 
geruimd.  In de 35ste minuut zat 
ook Ratti dichtbij een doelpunt, Kim 
Heuvelink speelde mooi de man uit, 
en gaf een pass op Jessica ten Elshof, 
die vervolgens net naast schoot. In de 
40ste minuut schoot de achterhoede 
van de Witkampers een lange bal op 
de spits, die daardoor één op één op 
de keeper van Ratti af kwam. Lianne 
ten Have hield het hoofd koel en 
voorkwam op een spectaculaire wijze 
een doelpunt.  De dames gingen met 
een stand van 0-0 de rust in.

In tweede helft is Ratti weer de bal-
bezittende partij. In de 55ste minuut 
krijgt Ratti een corner mee. De corner 
werd gezet door Esther Tuinman, ze 
schoot de bal strak over de grond. Ma-
rieke Tuinman, die bij de eerste paal 
stond deed een overstapje waardoor 
Els Berenpas vervolgens de bal in het 
net kon schieten. De Witkampers ble-
ven goed verdedigen maar creëerde 
geen echte kansen.  In 75ste minuut 
was het weer raak. Uit een pass van 
Tessa Bruggink kon Els Berenpas de 
bal meenemen. Els Berenpas zette 
door en scoorde de 2-0. De stand bleef 
2-0 en de Ratti dames konden met de 
drie punten in hun zak genieten van 
het mooie weer. Volgende week een 
uitwedstrijd. Wederom tegen de Wit-
kampers.

V o e t b a l

Winst Ratti dames

Kranenburg - Afgelopen zondag 
waren de Witkampers aan de 
beurt. Het tweede team van de 
Witkampers stonden met 3 pun-
ten verschil onder Ratti, Ratti 
moest deze wedstrijd winnen om 
de koppositie te behouden.

De Lochemse golfclub bestaat 27 jaar, 
een grote golfvereniging met onge-
veer 1000 leden. De golfbaan heeft 
18 holes, waar golfers uit heel Neder-
land graag komen spelen. De baan is 
aangelegd op twee aansluitende land-
goederen, Hameland en ’t Rad, in het 
natuurgebied tussen Lochem, Vorden 
en Zutphen.
Om in de regio een topbaan te blijven 
is ‘Visie 2020’ opgesteld, een meer-
jarenplan onder leiding van Michiel 
van der Vaart van Bureau Jol. Hierin 
zijn plannen opgenomen om de golf-
baan aan de eisen van deze tijd aan te 
passen en tevens spannender en aan-
trekkelijker te maken voor de spelers.
Ook het interieur van het clubhuis is 
in de visie meegenomen, omdat deze 
aan modernisering toe was. Project-
deskundigen van de firma Klein Beer-
nink stelden een plan op, die door de 
leden werd goedgekeurd. Een totale 
verandering met nieuwe vloer, ver-
lichting, geluid, beeldschermen en 
een open haard was het resultaat van 
vier maanden hard werken.
Veel bedrijven die al als sponsor be-
trokken waren bij het clubhuis, ver-
leenden hun medewerking, maar 
daarnaast zetten veel leden en vrij-

willigers zich flexibel in. En, niet on-
belangrijk, het project werd binnen 
gesteld budget gerealiseerd. Met de 
ingrijpende renovatie en baanverbe-
teringen zien bestuur en leden van de 
Lochemse Golfclub de toekomst vol 
vertrouwen tegemoet: ‘Verrassend, 
uitdagend, gastvrij’.
Voorzitter Hans Hegger nodigde ie-
dereen uit om buiten de openings-

handeling bij te wonen. Hij prees alle 
direct betrokkenen bij de renovatie 
van het clubhuis en zette deze dames 
en heren in het zonnetje met een pre-
sentje. Bestuurslid Peter Spaans bood 
namens het bestuur een cadeau aan. 
De voorzitter mocht, geholpen door 
burgemeester Sebastiaan van ’t Erve 
en clubmanager Peter Grootoonk het 
cadeau uitpakken: een grote foto op 
linnen van Koning Willem-Alexander 
en Koningin Maxima voor in de kan-
tine.
Tot slot nam de burgemeester de taak 
op zich om de kantine, Hole 19, of-
ficieel te openen. Daarvoor had hij 
de uitdaging om een golfbal naar 
binnen te putten. In de hoop dat het 
niet te lang zou duren, concentreerde 
hij zich extra. Maar oefening baart 
kunst, want in slechts een goedge-
mikte lichte tik met de club ging de 
bal recht het putje in. Voor deze hole-
in-one kreeg hij een groot applaus.
Vervolgens mochten de jeugdleden 
van de golfclub Dineke Touw en 
Robin Kaptein het doek verwijderen 
waardoor alle aanwezigen de kantine 
mochten betreden. In de sfeervolle 
ruimten stonden drankjes klaar om 
deze officiële opening te vieren.

Foto’s van de opening staan op 
www.contact.nl.

Lochemse Golf- en Countryclub  
‘De Graafschap’ met hole-in-one heropend
Lochem - Zaterdag 22 maart kwa-
men vele leden en genodigden 
bijeen in het gerenoveerde club-
huis van de Lochemse Golf- & 
Countryclub ‘De Graafschap’ om 
te vieren dat de verbouwing snel 
en naar tevredenheid is afgerond. 
Burgemeester van Lochem, Sebas-
tiaan van ’t Erve verrichtte de of-
ficiële opening door een golfbal 
naar binnen te putten.

Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve opent het clubhuis door een golfbal te putten.

Impressie van het nieuwe interieur van het gerenoveerde clubhuis.

De eerste set werd door beide teams
scherp begonnen. De teams waren
aan elkaar gewaagd. De setstand liep
gelijk op, maar aan het eind van de
set kon Dash een punt maken. Met
een geweldig kill-blok van Maike van
Mourik ging de eerste set met 25-10
naar de meiden van het achtkastelen-
dorp.
De tweede set begonnen de zwart-ro-
den sterk. Binnen no time stond Dash
voor met 16-18.
Helaas wisten ze deze voorsprong
niet om te zetten in setwinst. Mandy
Nijbroek deed haar uiterste best in
het achterveld. Ze haalde de ene na
de andere bal spectaculair van de
grond. Jammer genoeg werd het aan
het net niet afgemaakt. De meiden
uit Apeldoorn maakte hier gebruik 
van en scoorde bal naar bal. Uiteinde-
lijk was het Alterno die er met de set-
winst vandoor ging. Setstand: 23-25.
Waar het 2-0 had moeten zijn stond
het ineens 1-1. In de derde set moest
er iets veranderen in het spel van de
Vordenaren. Het tempo moest om-
hoog, dit werkte goed. Als snel stond
er weer een enorme score op het tel-
bord (16-9). Maar ook nu vochten de
dames van Alterno zicht terug in de
set. Ditmaal wist Debbie van de Vlek-
kert aan het net de nodige ballen op
de grond te bateren. Dit samen met
de goede service van Anouk Nijbroek
was genoeg om met 25-20 te winnen.
Om de winst veilig te stellen moest de
vierde set gewonnen worden. Het wa-
ren de dames uit Apeldoorn die het
voortouw namen. Tot halverwege de
set hadden zij steeds een voorsprong
van 2 à 3 punten. Pas tegen het eind
van de set werden de rollen omge-
draaid. Het waren de dames van Dash
die er met de winst vandoor gingen.
Met 25-23 ging ook deze set naar de
Vordenaren. De eindstand was we-
derom 3-1 in het voordeel van Dash.
Hierdoor zijn ze van de 7e naar de 5e
plaats gestegen.
Zaterdag 5 april speelt Dash dames 1
in Wageningen tegen de dames van 
Scylla. Zij staan momenteel op de
3e plek. In de eerste helft hebben de
meiden uit Vorden ze ontvangen in 
’t Jebbink. Dash heeft toen verloren 
met een stand van 2-3. De wedstrijd
begint om 16.00 dus wie tijd en zin
heeft, is van harte welkom om te ko-
men kijken!

V o l l e y b a l

Dash wederom te 
sterk voor Alterno

Vorden - Afgelopen zaterdag, 29
maart, ontvingen de Vordense
dames de meiden van Alterno uit
Apeldoorn. De vorige ontmoeting
was in december in Apeldoorn.
Deze wedstrijd werd met 3-1 ge-
wonnen door Dash.

Zit jij in de leeftijdscategorie van  
6 t/m 16 jaar, beschik je over een 
Vispas en ben jeugdlid van HSV de 
Snoekbaars Vorden? 
Dan mag jij je inschrijven voor deze 
cursus. Ben je nog geen jeugdlid van 
HSV de Snoekbaars Vorden? 

Ga dan snel naar Discus Kluvers 
in Vorden en schaf daar de vispas 
en het lidmaatschap van HSV de 
Snoekbaars aan. 

De cursus bedraagt drie avonden. 
Deze worden gehouden op  4, 11 en 
25 april 2014 in het Dorpscentrum.

Wanneer je deelneemt aan deze 
cursus hoef je alleen maar zelf je 
hengel mee te nemen. De rest van 
de materialen wordt verzorgd door 
HSV de Snoekbaars. 

Ook zorgen zij op deze avonden 
voor wat te drinken. Er zijn geen 
kosten verbonden aan deze cursus. 

Wat ga je leren tijdens deze cur-
sus?
-  Spelenderwijs kennismaken met 

vissen, waterdiertjes en water-
planten

-  Een aantal filmpjes kijken be-
treft het vissen en wat er alle-
maal bij komt kijken

- Omgang met de gevangen vissen
-  Leren onthaken van de gevan-

gen vis
-  Zelfstandig een compleet vis-

klaar tuigje maken
-  Klaarmaken van de hengel en 

het uitpeilen van de dobber

Als afsluiting van de cursus gaat 
men naar de waterkant om alles 
wat er geleerd is uit te proberen, 
een visje te vangen en weer terug 
te zetten in het water op de juiste 
manier. Daarna krijgen alle deelne-
mers een diploma.

Laat deze uitgesproken kans niet 
liggen en geef je op voor 3 april 
a.s. Bel voor meer informatie naar: 
0575-555839.

Infotorial

Cursus ‘Vissen doe je zo…’
Vorden - Ga jij ook graag vissen? Maar weet je niet goed hoe je moet 
beginnen? Dit is jouw kans! HSV de Snoekbaars Vorden organiseert 
een cursus ‘Vissen doe je zo’.

Samen met zijn vrouw Paula vertel-
len ze over de bijzondere leiding van
de Heer in hun leven. Het heeft iets
met een reis te maken voor zijn werk
als geoloog voor een grote onderne-
ming. Iets wat hun hele leven bepaald
heeft, ook in moeilijke situaties. De
titel van zijn verhaal is: ‘Al je bagage
verliezen is mooi mee genomen!’. 
Verder wordt er onder andere met
dwarsfluitbegeleiding en nadien is er
tijd voor koffie en napraten.

Ont-Moeten: 
Bagage kwijt!

Vorden - Op zondagavond 6 april
om 19.00 uur is er weer een Ont-
moeten in het Achterhuus, Zut-
phenseweg 13 te Vorden. Er is een
gastspreker: Bob v.d. Pijpekamp 
uit Maarn.

Sopranen Mariëlle de Winter en Iris 
Ficker en mezzo Juliëtte van Dijk 
brachten, begeleid door accordeo-
nist Jan Wollring, traditionele en 
gecomponeerde Bulgaarse liederen 
met Nederlandstalige teksten van 
o.a. Jan Rot. Ook met eigen inbreng: 

Juliëtte schreef een humorvolle tekst 
over een zekere Haarlemse Babbe. 
Een continue afwisseling van solo- 
en samenzang, van a capella zang en 
prachtige begeleiding en soms solo 
op de trekzak. Zie ook webstek www.
tom-vorden.nl.

Pauni Trio bracht Melk en 
Honing

Vorden - Niet eerder klonken zulke loepzuivere accoorden in TOM als 
bij de polyfone zang van het Pauni Trio. ‘Melk en Honing’ sloeg dan 
ook meer op de inhoud van de teksten, die in Bulgaarse stijl werden 
gezongen. Een flink aantal bezoekers hadden zich door de aankondi-
ging laten verleiden, want er waren die middag nog twee concerten 
met hoge muzikale inhoud in Vorden.

Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!



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

IJssel
computerservice

*

*

Hoetinkhof 1A, 7251 XM Vorden

I www.tppriefel.nl
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KEUZE UIT 10 VARIANTEN

20 LITER

volgens de Consumentengids*

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Vanaf woensdag 02-04-2014*Vers & voordelig!

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 02-04-2014 t/m dinsdag 08-04-2014

Broccoli
500 g

Perssinaas-
appelen
2 kg

Vanaf woensdag 02-04-2014

Paasplanten arrangement
Met paasdecoratie.

Potgrond

Buxusstruiken
Een grote van ca. 50 cm hoog of 
6 kleinere van ca. 20 cm hoog.

Voorjaars-
tafelkleed
140x220 cm of set van 
twee 80x80 cm.

1 l

Verdikt bleek-
middel

0.72 l

Augurken

200 g

IJsbergsla

100 g

Chocolade 
notentablet

15 zakjes. 375 g
Multipack chips 

* Bron Consumentengids april 2014.

VERLAGINGEN
PRIJS

GroenRĳ k Doetinchem  Wassinkbrinkweg 2
0314-621021  groenrĳ k.nl

Watertestdag

Laat deze dag gratis uw vĳ verwater testen.
20% korting op al uw vĳ verartikelen*.

*m.u.v. waterplanten.

Struikmargriet
Argyranthemum frutescens.
Potmaat 18 cm. Per stuk

van 7,99Dvoor

4,99

Zaterdag 5 april van 10.00 tot 16.00 uur.

wk 14. Geldig van 03-04 t/m 09-04. OP=OP

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

Fashion with feeling

De nieuwste voorjaar-zomer
items zijn binnen!

Geniet van de show, wij laten 
zien hoe je kunt combineren,

welke stijlen en kleuren 
belangrijk.

Expresso

Sandwich

Poools

Summum

Donna Dura

Betty Barclay

Frank Walder

Taifun

Rosner

Nick Jean

Roberto Sarto

Anotherwoman

Romano

Mucho Gusto

Summer Surprise

15 Jaar Hanneke bij Langeler mode.
tot en met 6 April koopzondag geven we 
10% korting op u aankoopbedrag in 

een modecheque cadeau!

Jubileum actie



Praktijk van Marga Tump

  Mesologie

  NAET therapeut

  Fysiotherapeut

  SiVAS - therapeut

  Energetische Meditatie

Voor (chronische) klachten zoals:

- vermoeidheid

- hoofdpijnen, duizeligheid

- huidaandoeningen

- buikklachten

- allergiën

- luchtwegaandoeningen

- spier- en gewrichtsklachten
 

Pr. Bernhardweg 28, Vorden

www.mesologiemargatump.nl

tel.: 0575 555 394 of 06 22631821

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

Alleen op afspraak.

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

KAPELWEG 22 7218 NJ  ALMEN
Gevraagd: 

MEDEWERKER AGRARISCH 
LOONWERK 

Ervaring en technisch inzicht heeft onze voorkeur.

Voor informatie contact opnemen met:
F.J. Heuvelink tel. 0575-431566

Akkerbouw-Weidebouw-Grondverzet-Bermonderhoud
Zie ook: www.loonbedrijfalmenharfsen.nl

Laat uw huid stralen na de winter!
Boek nu een Cenzaa Moments gezichtsbehande-
ling bij Salon Marianne. Een luxe behandeling voor 
maximale huidverbetering met Oosterse beleving 
zoals  een voetenbad, hoofdhuidmassage en arm-
massage.

Acne-behandelingen
Nagelstyling 
Korte behandelingen enz.

www.salonmarianne.nl

Pickwick Thee 
Fruit, kruiden of variatie, alle doosjes 
à 20 zakjes, combineren mogelijk    
3 doosjes     

3.48-5.97

Calvé 
Pindakaas
Alle potten à 350 gram
Per pot     

1.54-2.04

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

7.12    

Buitenlandse kaasjes 
Het gehele assortiment
Uit de toonbank, combineren mogelijk
3 stuks   
Bijv. ambachtelijke PLUS roombrie 60+ 185 gram, PLUS Port 

Salut 150 gram en PLUS Gorgonzola 160 gram samen 7.27  4.85    

  2+1
GRATIS

PLUS Shoarma of gyros    
Per 750 gram   
5.00-5.99

750 GRAM

2.99

PLUS 
Vers gesneden fruit
Alle varianten à 350-400 gram
Per schaal

3.00

1.99

PLUS Afbakbrood
Pistolets wit of meergranen, baguettes, kaiserbroodjes, 
pitabroodjes, maaltijd pita’s of stokbrood, om zelf thuis 
af te bakken, 2 pakken à 1-8 stuks naar keuze

Bijv. Pitabroodjes 2 pakken à 8 stuks     1.98  0.99

  1+1
GRATIS

april april april

donderdag vrijdag zaterdag

3 4 5

Reus, Fleuril of Persil 
Vloeibaar wasmiddel, 
waspoeder, gel of caps
Alle fl acons à 1056-1350 ml of pakken 
à 560-1260 gram, combineren mogelijk    
3 stuks     

14.97-20.97

Cruse Vin de Pays d’Oc
Chardonnay of Merlot fl es 75 cl, 
combineren mogelijk
2 fl essen     

9.98  4.99 
GENIET, MAAR DRINK MET MATE.

Appelsientje Appel-
of sinaasappelsap
Alle pakken à 1 liter    
Per pak     

1.07-1.77

 
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

Geldig in week 14 (zondag 30 maart t/m zaterdag 5 april 2014)
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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

100 g Keurslager achterham + 
150 g filet speciaal

samen 398

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Bij lams-
koteletjes

GRATIS VERSE 
PESTO

SPECIAL

Lentehaasje

245
100 gram

KEURSLAGERKOOPJE

Rib -  
karbonade

595
4 stuks

MAALTIJD IDEE

gebraden
Spare ribs

550
500 gram

, keurslager



Deze bekende Nederlandse tekenaar 
leefde van 1895 tot 1987 en werd be-
roemd om zijn tekeningen van oer-
Hollandse taferelen. De gehele dag 
(11.00 tot 16.00 uur) zijn 50 vrijwilli-
gers, kinderen en standhouders in de 
sfeer van Anton Pieck verkleed. 
Er wordt voor het publiek van al-
les georganiseerd. Zo is er een echte 
smidse waar demonstraties van het 
ambacht smeden wordt gegeven. Er 
zijn bakkers aanwezig die bezoekers 
leren hoe je deeg moet kneden, hoe je 
broodjes moet vormen c.q. vlechten 
en hoe je de broodjes moet bakken. 
Er zijn demonstraties kniepertjes 
bakken. Boerinnen die stoffen breien 
en er is een harmonicaspeler en een 
stel straatmuzikanten om het pu-
bliek muzikaal te vermaken. 
Voor de kinderen is er een ‘toe-doe’ 
kaart waarmee ze aan een tiental ac-
tiviteiten kunnen meedoen. Zo kan 
de jeugd zelf een Palmpasenstok ma-

ken. Ze krijgen dan een kale stok en 
versieren die stap voor stap tot een 
vrolijke palmpasenstok met bijvoor-
beeld linten, rozijntjes of andere ge-
droogde vruchtjes die ze aan draadjes 
rijgen. Daar bovenop komt van brood 
een Palmpasenhaantje die ze zelf mo-
gen bakken. Naast de doe-kaart kun-
nen kinderen in de omgeving van de 
molen een ritje met de paardentram 
maken. 
Er is een aantal ezeldrijvers met ezel-
tjes waarop de kinderen eveneens een 
ritje kunnen maken. Op de Lente Fair 
diverse stands waar streekproducten 
worden verkocht zoals mosterd, jam, 
biologisch vlees en worst, biologische 
fruit e.d. Ook zijn er ambachten te 
bewonderen (hoedenmaakster, stoe-
lenmatter e.d. ). De toegang tot de 
Lente Fair is gratis. Wel wordt er een 
kleine bijdrage voor het parkeren ge-
vraagd. De opbrengsten van de Fair 
zijn bestemd voor de Stichting War-
kense Molen. De organisatie hoopt 
dat er zich deze zondag ook mensen 
zullen aanmelden als VRIEND van de 
stichting. 

Meer info: 
www.warkensemolen.nl

Zondag 13 april

Lente Fair bij de Warkense 
Molen
Warken - Stichting Warkense Mo-
len houdt zondag 13 april (Palm-
pasen) aan de Lage Lochemseweg 
25 in het buurtschap Warken een 
Lente Fair. Met als motto ‘Sfeer 
van Palmpasen en Anton Pieck’.

Ds Seelemeijer zegt hier zelf over: 
“De rol van Jezus in dit evangelie is 
een andere dan de evangelisten Mat-

theus, Marcus, Lucas en Johannes 
verhalen. Hij treedt bij Thomas op als 
mens en mystiek leraar. Hij begeleidt 
ons op onze zoektocht naar de waar-
heid. Hij is daarin niet de goddelijke 
verlosser, die theologen van hem ge-
maakt hebben. Mystici van alle tijden 
geven geen kant en klaar recept voor 
het mystieke schouwen. De weg en 
het doel bij Thomas is de weg naar 
zelfkennis, ook wel beschreven als 
het Koninkrijk van de Vader. Het 
blijkt een boeiende kijk op “een an-
dere Jezus”.Voor meer informatie: 
dominee Jan Kool (553576) of jan1.
kool@planet.nl)

Vorming en Toerusting

Het vijfde evangelie
Vorden - De commissie Vorming 
en Toerusting van de Protestant-
se gemeente van Vorden (i.w.) 
organiseert op dinsdag 8 april 
in het gebouw De Voorde, naast 
de Dorpskerk, een bijeenkomst. 
(Aanvang 20.00 uur). Dominee 
Bart Seelemeijer, die in februari 
voor een groot aantal belangstel-
lenden sprak over het Bijbelse 
kwadraat denken, zal dan spre-
ken over “Het evangelie naar Tho-
mas: een andere kijk op Jezus”.

Op veel plekken zie je al de uitingen 
van Pasen tevoorschijn komen, de 
Paastakken met eitjes en andere ver-
sierselen, broodkipjes, versieringen 
voor de Paastafel en noem maar op.
Al die fleurige dingen bezorgen ons 
een blij gevoel. Kijkt u eens in de 
etalage van de Wereldwinkel of stap 
eens even binnen, dan ziet u dat we-
reldwijd kippen, eieren en hanen een 
rol spelen.

Er zijn prachtig geschilderde eieren, 
hele kunstwerkjes, maar ook voor 
de Paastak kleine eitjes en waar-
uit smaakt een ei lekkerder dan uit 
een dopje van de wereldwinkel? Het 
smaakt lekkerder omdat u herinnerd 
wordt aan de gedachte dat door het 
kopen van producten uit de Wereld-
winkel de maker ervan een eigen in-
komen heeft en zo de kost van ver-
dienen voor zijn of haar gezin. Ook 
hebben we een aantal nieuwe food 
producten in de winkel waar u ken-
nis mee kunt maken. Kom dus gerust 
eens binnen, er is vast iets bij dat uw 
hart verovert en wordt ook u van een 
Wereldwinkel ei dubbel blij.

Een Wereldwinkel ei 
maakt dubbel blij
Vorden - Kent u het oude versje 
nog? één ei is geen ei, twee ei is 
een paasei, daar voegen wij in de 
Wereldwinkel aan toe: een We-
reldwinkel ei maakt dubbel blij.

Binnenkort krijgt u meer details te le-
zen. Voor één van de onderdelen, de 
presentatie van foto’s van de werk-
zaamheden hebben we uw medewer-
king nodig. Misschien hebt u opna-
mes gemaakt van de ellende waarin 
Vorden ondergedompeld was en wilt 
u die tonen aan het publiek. De stich-
ting 4xV werkt aan een mooie pre-

sentatie in het centrum van Vorden 
van die foto’s, op weersbestendige 
panelen en daar kan ook uw foto een 
plekje krijgen.

Stuur uw opnames digitaal naar de 
site; www.4xv.nl en misschien ziet u 
uw foto straks gepresenteerd te mid-
den van andere mooie opnames.

Heropeningsfeest Centrum Vorden

Presentatie foto’s 
werkzaamheden
op panelen
Vorden - De stichting Van Vorden Voor Vorden (4xV) is druk doende 
met de voorbereidingen van een groots evenement dat het centrum 
van Vorden op 31 met laat bruisen. In de vernieuwde straten vinden 
diverse activiteiten plaats waarbij heel Vorden zich presenteert, am-
bachtslieden, kunstenaars, sporters en bedrijven.

Voor Basteom zo wie zo een verve-
lende situatie, omdat men part nog 
deel heeft aan het staken van de wed-
strijd, met 2-0 voor staat en nu voor 
20 minuten nog een keer naar Elle-
com mag afreizen. Basteom begon de 
wedstrijd meer dan perfect, omdat de 
bal al na 15 seconden in het EDS-doel 
lag. EDS trapte af, speelde de bal te-
rug, Basteom joeg op de bal, EDS leed 
balverlies en de bal kwam voor de 
voeten van Kay Scholten, die vanaf 10 
meter de bal in de hoek schoof, 0-1. 
Basteom bleef druk zetten, kreeg ook 
kansen maar gescoord werd er niet 
meer in de 1e helft.
Na rust startte Basteom ook prima, 
want in de 48e minuut werd het 0-2, 
toen Tom Haggeman met een cross-

pass Tim Pelgrom bereikte, deze 
laatste zijn tegenstander uitkapte en 
vervolgens de bal in de korte hoek 
schoot. In de 70e minuut kwam 
dan het moment van staken, toe de 
scheidsrechter een corner gaf voor 
Basteom, waar de EDS-keeper zowel 
in woord als gebaar het duidelijk 
niet mee eens was, rood kreeg van 
de scheidsrechter waarna alle EDS-
spelers zich er mee gingen bemoeien 
en de scheidsrechter de wedstrijd af-
floot.
 
Conclusie:
Jammer dat de wedstrijd niet uit-
gespeeld kon worden. Nu moeten 
er nog 2 wedstrijden worden uitge-
speeld, tegen De Hoven een halve 

wedstrijd met een gelijke stand van
1-1 en tegen EDS nog 20 minuten met
2-0 stand voor Basteom. Daardoor
krijg je ook een vertekend beeld op
de ranglijst en het is daarom van be-
lang zo snel mogelijk deze wedstrijd-
restanten af te werken. 
Volgende week gaat Basteom op be-
zoek bij SHE en dat zal ook lastig
genoeg worden. De ploeg uit Hall is
thuis sterk, moeilijk te kloppen en zal
dit ook tegen ons willen laten zien.
Beste Basteom-supporters reis vol-
gende week zondag massaal af naar
Hall om de ploeg aan te moedigen en
te steunen op hun weg naar promotie
naar de 4e klasse. De wedstrijd begint
daar om 14.30 uur.
 
Opstelling Basteom:
Timon Nijkamp, Bob Wagenvoort,
Tom Wiskamp, Emiel Worm, Quin-
ten Bartman (Tom Haggeman), Kay
Scholten, Stijn Heitkonig, Milan Bart-
man, Benjamin Tuisch, Tim Pelgrom,
Jari Bremer.

Basteom moet ook tegen EDS op herhaling

Scheidsrechter staakt duel bij 2-0 
voorsprong Basteom
Baak/Steenderen - Na 70 minuten staakte de scheidsrechter de wed-
strijd, omdat hij zich bedreigd voelde door EDS-spelers, nadat hij de 
EDS-keeper rood had gegeven wegens commentaar op de leiding. Hoe-
wel beider trainers nog probeerden hem te bewegen verder te spelen, 
hield hij het voor gezien en zullen de resterende 20 minuten op een 
later tijdstip moeten worden uitgespeeld.

De nieuwste stal is een zogenaamde 
serrestal, met veel licht en buiten-
lucht voor de 160 koeien. Zij lopen 
vrij rond en bepalen zelf wanneer 
ze gemolken worden. De kinderen 
keken met veel belangstelling naar 
het melken in een van de twee, maar 
binnenkort zelfs drie melkrobots. 
Het was pret om te zien dat de koei-
en soms probeerden nog eens langs 
die brokkenbak te lopen, maar he-
laas, als de koe net gemolken was, 

bleef de brokkenbak dicht en ging 
het poortje weer open. Eenmaal de 
goede koe bij de melkplaats, zagen 
de kinderen dat iedere speen apart 
werd schoon- en drooggemaakt, 
waarna de machine de uiers zocht 
om te gaan melken. Op het scherm 
was te zien hoeveel liters melk de 
koe gaf.
De kinderen zagen de koeien lek-
ker op een zandbed liggen melk te 
produceren met herkauwen. Toch 

kwamen de dames even een kijkje 
nemen, want nieuwsgierig zijn zij 
ook. Omdat de vloer dicht is, moet 
de mest dagelijks worden wegge-
schoven. Daarbij gingen toch wel 
wat neuzen dicht.
Na nog een bezoekje aan de machi-
nekamer en het bekijken van de 
melksilo lustten de kinderen wel 
wat drinken met een blokje kaas of 
plakje worst. Tot slot testten de kin-
deren of ze deze ochtend goed had-
den opgelet, door de quiz in te vul-
len: het Boerderijbewijs. Dat kwam 
prima in orde en met ook nog koe 
melken als opdracht, werd de volle, 
leerzame ochtend afgesloten.

Meer foto’s op www.contact.nl

Melkveebedrijf Kets: 

Met de Klas de Boer op

Toldijk - Groep 5 en 6 van basisschool De Rank fietste vrijdagoch-
tend 28 maart naar Melkveebedrijf Kets om over hun project over 
de boerderij in de praktijk te leren. In het melkveebedrijf zijn ver-
schillende stallen, waar koeien en kalfjes staan. Vooral de pasgebo-
ren kalfjes hadden veel belangstelling en bleven rustig liggen om te 
worden geknuffeld.

Groep 5 en 6 van Basisschool de Rank in de serrestal van melkveebedrijf Kets.

In dit digitale tijdperk is het tijd om 
Dorpshuis de Horst op internet te zet-
ten. Op de website staat behalve in-
formatie over onder andere de zalen 
ook een stuk geschiedenis met oude 
foto’s. Ook wordt het laatste nieuws 

steeds vermeld en staat er een agenda 
met de komende activiteiten en eve-
nementen. Het internet adres is www.
dorpshuisdehorst.nl. Er is ook een fa-
cebookpagina, daarop wordt nieuws 
vermeld en foto’s geplaatst en kan 

men reageren. Je kunt de facebook pa-
gina liken vanaf de website. De websi-
te is ontworpen door Webdesignidee.

Nieuwe website voor Dorpshuis de Horst
Keijenborg - Wat in 1922 begon als het Patronaat in Keijenborg is 
thans uitgegroeid tot een goed functionerend en multifunctioneel 
dorpshuis voor iedereen. Er wordt door zo’n twintig verenigingen en 
instellingen uit de omgeving gebruik van gemaakt.



Open Huizen route
zaterdag 5 april 2014

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

Plezier 
voor twee! 
Doe 
je mee?

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

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

-
-

-

-
-

Tips bezoek Open Huizen Dag
Onderstaande tips kunt u gebrui-
ken als voorbereiding voor de Open 
Huizen Dag. Bron: NVM

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

“Wondermiddel voor spieren & gewrichten”
advertorial

Belgische wetenschap heeft een doorbraak 
gerealiseerd dat soepeler bewegen weer 
mogelijk maakt. Na jarenlang onderzoek 
is een koppeling gemaakt van de hoogste 
kwaliteit Silicium met MSM, Glucosamine 
en Chondroïtine. Dit heeft tot de krachtigste 
formule, ook wel “de bom” genoemd, geleid. 
Het product is bedoeld voor behoud van 
gewrichten en optimalisatie en versterking van 
het kraakbeen. Het product, 100% natuurlijk, 
hypo-allergeen en vrij van parabenen, heet 
DexSil Forte.

Silicium is een lichaamseigen stof die voorkomt 
in organen en klieren, maar ook in de huid, 
nagels en haren. Bovenal is het van de bestand-
delen van het bindweefsel (kraakbeen, botten). 
Daarnaast bevat DexSil Forte MSM dat zorgt 
voor behoud van de integriteit van de botten en 
het kraakbeen; Glucosamine dat een rol speelt 
in het vernieuwingsproces van het kraakbeen; 

en Chondroïtine dat beschermend werkt voor 
de gewrichtsweefsels. Dit zijn essentiële be-
standdelen voor het behoud van kraakbeen en 
de gewrichten. DexSil Forte is het eerste product 
met deze samenstelling. Het maakt het product 
tot de krachtigste formule voor een betere be-
weeglijkheid en soepelheid van de gewrichten 
en verzorging van de spieren en pezen. DexSil 
Gel kan gebruikt worden voor lokale ondersteu-
ning van de klachten. 

Gebruik als basis DexSil Forte vloeibaar; het is 
verkrijgbaar bij:
Etos
Zutphenseweg 3, Vorden
T: 0575 554 082

 

 
 
 

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij 
Kaas-, zuivel- en streekproducten 

De Kruisbrink 
A.G.F. Garritsen 

Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575-451361 
WWW.AGFGARRITSEN.NL 

Let op! Woensdagmiddag gesloten 
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links 

Volg ons op Facebook voor alle activiteiten en aktie's!   

Hollandse Aardbeien de lekkerste van de Achterhoek 
Heerlijke Asperges nu volop  

Ambachtelijke slagers droge worst deze week 3 voor 5.00 
Mooie verse Spinazie 500 gr  0.79   

Zoete Pruimen 500 gr  0.99 
Nu volop Pootaardappelen Sla-Kool-planten 

   Aardappelen oa, Grote Bildstar of Victoria   10 kilo 2.50 

Kado tip!! Doe het met een streekproducten pakket!

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

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

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

www.spannevogel.nl

Maandaanbieding APRIL

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

Uw gebit bepaalt uw uitstraling.  Veel mensen zijn niet

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

verkleurd.  Dit geeft ongemak en maakt onzeker. Bij ons

bent u aan het juiste adres.

Bij ons kunt u terecht voor:

- Vrijblijvend en kosteloze controle van uw kunstgebit

- Corrigeren/repareren van uw huidige prothese

- Aanmeten van een nieuw kunst- of klikgebit

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

Een verwijzing van een tandarts is niet nodig.

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

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



Doel van de tentoonstelling is be-
kendheid geven aan de handwerkac-
tiviteiten van de Vrouwen van Nu in 
Gelderland. Ieder jaar is er weer veel 
nieuws te zien waaraan de afgelopen 
jaar is gewerkt; sommige projecten 
zijn meerjarenprojecten. Traditionele 
handwerktechnieken zijn bijzonder 
en zijn het waard om bewaard en 
doorgegeven te worden. Doel van 
handwerken bij de Vrouwen van Nu 
is dan ook het doorgeven van hand-
werktechnieken; kennisnemen van 
traditie en op de juiste manier vaar-
dig worden in een techniek. Toege-
spitst op de huidige tijd: oude hand-

werktechnieken in een modern jasje.
De commissie heeft 3 standhouders 
uitgenodigd die op beide dagen aan-
wezig zullen zijn: Borduurspeciaal-
zaak InX-Tenzo uit Velp, Afkes merk-
lap uit Heerde en Ambachtelijke 
Patchworkwinkel Marin uit Westen-
dorp.

Tijdens de tentoonstelling is het 
handwerkcafé doorlopend geopend. 
In de tentoonstellingsruimte vinden 
tevens diverse demonstraties plaats. 
De winkel met artikelen die nog een 
tweede kans krijgen is ieder jaar weer 
een succes. En de verlotingskraam is 

niet snel groot genoeg om het grote 
aanbod van prachtige verlotingsarti-
kelen een plaatsje te geven. De tuin-
club van de Vrouwen van Nu afd. 
Vorden is aanwezig met groendeco-
raties. Ook dient vermeld te worden 
dat Visser Damesmode in Vorden de 
tentoonstelling sponsort met prach-
tig PR materiaal.

De openingstijden zijn: donderdag 10 
april van 10.00 tot 18.00 uur en vrij-
dag 11 april van 10.00 tot 17.00 uur.
Toegangsprijs: € 3,50 voor leden, € 
5,00 voor niet-leden. Partners, en kin-
deren tot en met twaalf jaar, gratis.
Telefonische informatie bij het se-
cretariaat van de commissie; Corrie 
Breukink, tel. 0575-561418. Voor 
info over de Vrouwen van Nu zie de 
website: www.vrouwenvannu.nl/gel-
derland

Handwerktentoonstelling 
Vrouwen van Nu Gelderland
Vorden - De provinciale commissie handwerken en textiele werkvor-
men van de Vrouwen van Nu Gelderland organiseert jaarlijks een ten-
toonstelling. Opnieuw is als locatie gekozen Kulturhus het Dorpscen-
trum in Vorden aan de Raadhuisstraat 6. De tentoonstelling is op 10 
en 11 april 2014.

Voor de bezoekers was er van alles 
te beleven, een aantal oude ambacht 
alsmede een smidse met vuur en 
verder veel stands waar verenigin-
gen, organisaties en particulieren 
hun producten te koop aanboden. 
Boeken, kleding, kortom veel snuis-
terijen gingen grif van de hand. Ook 
de kinderen konden zich op de Fair 
prima vermaken. Schattig het hok 
met de lammetjes. Ook de hokken 
van de pluimvee- en konijnenvereni-
ging PKV met de Appenzellers, de 
spitskrielduif en de kraaiende hanen 
trokken de aandacht. Voor de jongens 
was het prachtig om met een kleine 
kraan zand te scheppen en het zand 
in een grote container te deponeren. 
Dat vereiste toch wel enige handig-
heid, zo bleek. De stands met de hap-
jes en drankjes deden deze zondag 
goede zaken. De Stichting Gamrupa 
deed een oproep aan de bezoekers 
om oude lakens, handdoeken , luiers 
e.d. beschikbaar te stellen voor een 
kraamkliniek in Gambia. 
Wil men daarover meer weten: 0575- 
556658. André Knoef (voorzitter van 
de Stichting Oranjefeest Medlertol) 
na afloop: “Er waren vandaag zeker 
een paar duizend bezoekers, tevreden 
standhouders en wij natuurlijk erg 
blij dat de weergoden ons vandaag zo 
goed gezind waren”.

Zon trekt mensen naar Medler Lente Fair

Vorden - Een Lente Fair organiseren en dan juist op die dag een tempe-
ratuur van circa 22 graden. Een heerlijk voorjaarszonnetje, voor veel 
mensen een ideale gelegenheid om een ‘eindje fietsen’ te combineren 
met een bezoek aan de Medler Lente Fair. Dat alles speelde zich zondag 
af op het voorterrein en in de hal van CWV- MEDO in het buurtschap 
Medlertol. De insteek van deze Medler Lente Fair was om gelden te 
generen voor de organisatie van deze fair, de Stichting Oranjefeest 
Medlertol.

De voorzitter hield een overdenking 
over Psalm 84 en ging voor in gebed. 
Hierna riep hij de aanwezigen op deel 
te nemen aan het uitstapje op 8 mei 
a.s. ‘s middags naar het Openbaar 
Vervoermuseum in Doetinchem met 
een gezellig etentje op het pannen-
koekenschip in Doetinchem.
Hierna werd de speciale Paasliturgie 
afgewerkt. Begonnen werd met het 
zingen van “Als ik in gedachten sta” 
en alle verzen. Hierna was het woord 
aan de heer Zevenhoven, pastor,die 
voor een andere inleider inviel. Aan 
de hand van overheadbeelden werd 

stilgestaan bij het thema ‘Op weg 
naar Pasen’. Aan de hand van beken-
de iconen, die in belangrijke musea 
hangen,werd het lijdensverhaal in 
beeld gebracht. Lang werd stilgestaan 
bij het kruis van Milliano. Franciscus 
van Assisi trok zich hier terug om te 
bidden. Toelichting werd gegeven bij 
de figuren rond de kruisiging. Ook 
was al een gedeelte van de Hemel-
vaart te zien. Mevrouw Zevenhoven 
liet een drieluik zien, waar achter 
nieuwe afbeeldingen te bewonderen 
waren. Op deze manier werd ‘Op weg 
naar Pasen’ op een bijzondere manier 
ingevuld. De voorzitter bedankte het 
echtpaar Zevenhoven hartelijk voor 
dit bijzondere Paasverhaal.
Met het zingen van alle verzen van 
‘Ik zeg het allen dat hij leeft’ werd 
deze geslaagde bijeenkomst gesloten.
Opgeven voor het uitstapje op 8 mei 
a.s. kan bij bestuurslid mevr. Annie 
Meijer (tel. 0575-553246).

Geslaagde Paasviering 
PCOB Vorden
Vorden - De PCOB afdeling Vor-
den hield donderdagmiddag jl. de 
jaarlijkse Paasviering. Voorzitter 
Fred Midden kon een flink aantal 
belangstellenden welkom heten, 
alsmede het inleiders echtpaar de 
heer en mevrouw Zevenhoven uit 
Duiven.

De insteek van deze middag: Kinde-
ren kennis laten maken met kunst 
en haar vele technieken zoals bijvoor-
beeld met klei, wasco met ecoline, 
mengen van kleuren e.d. . Ook had-

den de kinderen met veel enthousi-
asme samen een Mondriaan geverfd! 
In De Klimboom ook een collectie 
“robots”met zilver bespoten. In het 
gebouw “wegwijzers” die verwezen 

naar kunst in alle vormen. De meeste 
kinderen waren voor deze gelegen-
heid prachtig geschminkt. Voor de 
ouders volop gelegenheid om de door 
de kinderen gemaakte kunstwerk-
jes te kopen. De hapjes (taartjes) en 
drankjes ontbraken evenmin. Wat er 
met de opbrengst van de Kunstmarkt 
gebeurt is nog niet duidelijk. Daar 
gaan de kinderen samen met de lei-
ding nog invulling aangeven.

Kunstmarkt bij De Klimboom

Vorden - Een vrolijk gezicht, vrijdagmiddag bij De Klimboom aan het 
Wiemelink (Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang), bijna net 
zoveel vaders/moeders en andere familieleden, als kinderen. De kroost 
druk in de weer met allerlei activiteiten.

Schilderijtjes met bloemen Dit jaar was het thema ’30-jarig jubi-
leum’. Het weer hadden we mee. We 
konden zelfs buiten in het zonnetje 
zitten. We hebben diverse uitstapjes 
gemaakt onder andere naar Giet-
hoorn; hier hebben we een boottocht  
gemaakt. We hebben ook een bezoek 
gebracht aan een aardbeienkwekerij 
en een waterbuffelfarm. ’s Avonds 
hebben we een dia-avond over de af-
gelopen 30 jaar gehad. Een speciale 
jubileum bingo en een super gezel-

lige cabaret avond met schetsjes en
humor. Al met al weer een gezellige
midweek. 
De gasten kijken nu alweer uit naar
de volgende vakantie gepland in juli.
De reis gaat dan naar De Rijp (Noord
Holland). Hebt u nu ook zin om met
leeftijdgenoten een weekje lekker op
vakantie te gaan? Een rollator meene-
men is geen bezwaar. 
Neem dan contact op met de familie
Wolsing. Tel 0575 552271.

Vordense senioren met vakantie

Vorden - Senioren uit Vorden en omgeving hebben afgelopen week
vakantie gevierd, zoals elke winter, in het Drentse dorp Vledder.

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

Zaterdag 5 apri l
I N FODAG

Waar:

Wanneer:

Hoe laat:

Telefoon:

Laarstraat 19, Zutphen

Zaterdag 5 april a.s.

Van 10.00 tot 15.00 uur

0575 - 54 16 02

Tijdens de infodag kunt u vrij-
blijvend, zonder afspraak bij
ons terecht voor al uw vragen
over (uw) kunst-of klikgebit. 

Wanneer u zich inschrijft tij-
dens de infodag dan is uw 
intakegesprek gratis!



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

ETEN LATEN BEZORGEN?
Cateringservice al vanaf € 8,50 p.p.

GRATIS gebracht en gehaald
vanaf 15 personen

Dorpsstraat 28, Vorden. Tel. 0575-551905

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”

5 april

 Ook al zoveel gehoord over gelpolish en u wilt nu 
eindelijk ook wel eens zelf proberen of dit iets voor 
u is? Dan is dit uw kans. Op 5 april tussen 9.00 en 
15.00 krijgt u een set gelpolish voor slechts 15,00 
(normale prijs 21,50). Keuze uit meer dan 75 kleu-
ren! Maak snel een afspraak.

kunstnagelsysteem dragen.

Borculoseweg 15 www.salon-melanie.nl
7261 BG Ruurlo 

 info@salon-melanie.nl

19 april

Tijdens de open dag kunt u kennis maken met enkele 
van onze behandelingen. Er zullen doorlopend 

derma OXY en permanente make-up. U bent van 

bekijken of voor andere vragen. Wij staan klaar met 
een hapje en een drankje om u te verwelkomen. 
Graag tot ziens!

€ 15,00
Alleen op 5 april

Diverse 

’t Is Oranje,’t blijft Oranje! 

De vergadering begint om 20.00 bij Hotel Bakker (Tuinkamer) te Vorden.

AGENDA:

We zien u graag op 8 april!
Secretariaat:
Dhr. Sanders
553736  Bankrelatie:
Het Jebbink ABN-AMRO: 41.12.37.187
7251 BL Vorden  Rabobank: 36.64.156.188  
secretariaat@oranjevereningvorden.nl
www.oranjeverenigingvorden.nl                                                      

01. Opening
02. Ingekomen stukken/mede-

delingen
03. Notulen Algemene 

Ledenvergadering d.d.9 
april 2013

04. Ingekomen stukken/mede-
delingen

05. Verslag Penningmeester
06. Verslag Kascommissie 

(Liesbeth Geubels – 
Bakker, 2e keer, en Gerrit 
Nijhuis,1e keer)

07. Verkiezing nieuw lid 
Kascommissie, t.v.v. 
Liesbeth Geubels – Bakker

08. Jaarverslag Secretaris
09. Verkiezing nieuwe leden 

van het Bestuur, t.w. de 
heren W. Sanders en M.J. 
Polman. (Het Bestuur stelt 
voor de heer W. Sanders te 
benoemen als Secretaris)

10. Werven van nieuwe 
bestuursleden (voorge-
steld wordt  een vrouw te 
zoeken voor de vacante 
Bestuursfunctie) N.B. De 
voorzitter A.Velhorst zal 
m.i.v. het jaar 2015 geen 
deel meer uitmaken van het 
Bestuur.

11. Overleg met commis-
sieleden betreffende het 
programma 26 april 2014

12. Programma horeca
 De horeca maakt op deze 

avond haar programma 
voor Koningsdag 2014 
bekend.

13. Programma bestuur 
Koningsdag 2014

14. Rondvraag
15. Sluiting

UITNODIGING 
ALGEMENE LEDENVERGADERING

OP DINSDAG 8 APRIL 2014

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

WEGENS SUCCES HERHAALD !!!
gesneden raapstelen 300 gram  € 1.99
ZE ZIJN ER WEER !!!!
mooie hollandse trostomaten heel kg  € 2.98
FRUIT KOOPJES !!!
hollandse elstar appelen   kg  € 1.49
ZOETE EN SAPPIGE 
navel sinaasappelen  8 voor  € 2.99
DEZE WEEK !!!! 
op ons gehele assortiment rauwkosten
2e bak naar keuze  voor de halve prijs

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

Aanbiedingen geldig t/m maandag 7 april 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Ledenvergadering van de Vereniging tot bevordering 
van het markwezen. In de gemeente 
Vorden op 15 april 2014. 
Aanvang 19.30 uur bij Hotel Bakker.

Agenda:



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

In het woongedeelte van 
de boerderij, naast de 
woonkamer en keuken, 
zijn twee salons waar 
Robin sinds deze week een 
droom in vervulling ziet 
gaan: een eigen kapsalon 
waar kinderen, mannen 
en vrouwen ‘geknipt c.q. 
gekapt’ kunnen worden. 
De andere salon is be-
stemd voor het wassen 
van het haar. Robin glun-
dert terwijl ze ‘honderd-
uit’ vertelt over haar eigen 
zaak. “Ik begin net, maar 
ik heb middels mond tot 
mondreclame al een aan-
tal klanten uit Vorden, 
Hengelo en Ruurlo”, zo 
zegt ze trots. Het kappen 
deed ze al op zeer jong 
leeftijd. “Dat vertelt oma 
namelijk, toen ik amper 
vier jaar oud was stond ik 
elke dag urenlang voor de 
spiegel om het haar van 
mijn oma te kammen.”
Geboren in Toldijk, vervol-
gens naar school ’t Beeck-
land in Vorden, waarna 
aan het Graafschap Col-
lege in Doetinchem de 
kappersopleiding werd 
gevolgd. Robin: “Tijdens 
de studie in Doetinchem 
heb ik een aantal jaren 
stage gelopen bij Martine 
Hair en Beauty Salon in 
Hengelo. Toen ik mijn di-
ploma had behaald heb ik 
daar acht jaren gewerkt. 
Ik heb daar eigenlijk het 
vak geleerd. Een prachtig 
vak, inmiddels heb ik ook 
het certificaat visagie en 
wimperstyliste behaald. 
Het is een vereiste dat je 
in dit vak alle trends, met 
name de diverse kleur- en 
kniptechnieken, blijft vol-
gen. Om bij te blijven is 
het regelmatig bezoeken 

van shows eveneens een 
must. In het kappersvak 
is mode een belangrijk 
item. Zo zijn er ieder jaar 
nieuwe haarlijnen. 
Momenteel is de ‘spirit-
lijn’ in. Dat wil zeggen 
voor de mannen het ‘Pel-
le-model’ (Pelle is de spits 
van de voetbalclub Fey-
enoord). Ook willen som-
mige mannen het haar 
weer wat langer. Voor de 
vrouwen is de haarlijn wat 
scherper met bijvoorbeeld 
pasteltinten in het haar 
verwerkt. Tegenwoordig 
weet de jeugd van pak-
weg 12 jaar al precies hoe 
ze het haar geknipt wil-
len hebben. Voor de jon-
gens heel duidelijk: super 
strak. “Gelukkig zijn de 

meisjes nog wel bereid om 
naar goed bedoelde advie-
zen te luisteren”, zo zegt 
Robin van den Barg. 
De producten die Robin 
bij haar werk gebruikt 
zijn uit Amerika afkom-
stig (merk: ‘Unite’). Klan-
ten kunnen uitsluitend op 
afspraak bij haar terecht 
(0575- 472495). Zij is de 
gehele week bereikbaar. 
Voor het knippen kan 
men ook op dinsdag- en 
woensdagavond een af-
spraak met haar maken: 
telefonisch of via info@
harstylingrobin.nl. 

Robin van den Barg komt 
ook op afspraak bij de 
mensen thuis. Vanaf 1 
april t/m 19 april geeft 
ze 15 procent korting op 
een knip- c.q. kleurbehan-
deling. Zaterdag 5 april 
houdt ze van 13.00 tot 
17.00 uur open huis in 
haar salon aan de Liefe-
rinkweg 2.

- Advertorial -

Nieuw in Vorden: Hairstyling Robin

Vorden - Onder de rook van landgoed Kieftskamp 
in het buurtschap Linde, staan enkele fraaie boer-
derijen. Zo ook Het Hoeve ’t Nijenhuis aan de 
Lieferinkweg. De boerderij wordt bewoond door 
Dirk Ruessink en zijn vriendin Robin van den 
Barg.

De Noord-Duitse koers 
eindigde in een massa-
sprint waarin de Deen 
Magnus Nielsen zich de 
snelste toonde. De koers 
werd gekenmerkt door 
een vlucht van een zestal 
renners. Deze kopgroep 
reed ruim 70 kilometer 
lang aan de leiding. Op 
24 km voor de finish reed 
het Deense drietal hier-
van weg en de rest werd 
opgeslokt door het pelo-
ton. Het gevolg was een 
massasprint waarbij het 
Rens te Stroet, rijdend 
voor Cyclingteam Jo Piels 
en lid van RTV Vierakker-
Wichmond, lukte als zes-
de te finishen. Een knappe 
prestatie.

Rens te Stroet 
zesde in Rund 
um Ascheffel
Vorden - Rens te Stroet 
van RTV Vierakker-
Wichmond is afgelo-
pen zaterdag 29 maart 
in Duitsland als 6e ge-
eindigd. De renner uit 
Keijenborg zag dat de 
eerste drie plaatsen 
werden opgeëist door 
renners uit Denemar-
ken.

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

HENGELO
SPALSTRAAT 37, tel. 0575 - 461713 

TOLDIJK
Z.E.-WEG 35, tel. 0575 - 451441

VORDEN
STATIONSWEG 16, tel. 0575 - 551583

ZELHEM
DR. GRASHUISSTRAAT 11, tel. 0314 - 621238 

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

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

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 golfsport en

kom zon dag 6  apri l tussen 12.00 tot 17.00 uur 

naar de open  dag van golfclub ‘t Zelle.

U kunt deelnemen aan een gratis proefles
onder begeleiding van ervaren professionals.

Ervaar de beleving van de golfsport en de

vel e mogelijkheden die golfclub ‘t Zelle u kan 

bieden. De open dag is voor jong en oud, dus

neem gerust uw kinderen mee.

U bent van harte welkom!

OOK

AANTREKKELIJKE

AANBIEDINGEN

VOOR VRIJE

GOLFERS!

www.harcohermans.nl

Ervaar de voordelen 
van kalkvrij water

Kalk heeft vele nadelen. 

van andere niet. 

centrale 
waterontharder.

Wij hebben altijd 
zout op voorraad

 Sierbestrating

 Tuinhout

Gratis Tuinschets Service

www.weulenkranenbarg.nl
Ruurloseweg 45a Vorden 
0575-551217

BUITENCENTRUM VOOR UW COMPLETE TUININRICHTING

 Blokhutten

 Terras-  

 overkappingen

 Grind & split

 Tuinverlichting

 Tuinaccessoires



Precies dit onderwerp, de zoektocht 
naar jezelf, leverde voldoende inspi-
ratie op voor vier studenten van het 
Conservatorium van Amsterdam om 
de muziektheater voorstelling ‘Out of 
the box’ te maken. Een van die stu-
denten is Iris Tjoonk uit Ruurlo. Het 
idee om een muziektheaterproject op 
te starten was een langgekoesterde 
wens van deze musici, die zichzelf 
‘Mixed Art Ensemble’ noemen. Het 
ensemble bestaat uit Elisabeth Wa-
verijn (piano), Dianne Heijstee (blok-
fluit), Kirstine Lindemann (blokfluit) 
en de Ruurlose Iris Tjoonk (trom-
bone). Het is tevens de eerste keer 
dat er muziek wordt uitgevoerd die 
origineel voor deze bezetting geschre-
ven is. De voorstelling bestaat uit een 
combinatie van muziek, theater en 
video. Dat alle muziekstukken, at-
tributen en video’s door de leden 
zelf gecomponeerd, vervaardigd en 
gefilmd zijn, maakt het een unieke 
voorstelling. Omdat de leden van het 
ensemble verschillende studierichtin-
gen volgen, is het muzikale gedeelte 
beïnvloed door allerlei muziekstijlen, 

zoals renaissance muziek, heden-
daagse improvisatie en popmuziek. 
De première van ‘Out of the Box’ 
vindt op zondag 13 april om 15.00 
uur in het sfeervolle theater van De 
Lindesche Molen in Vorden plaats. 
Dat het eerste optreden hier gespeeld 
gaat worden, is des te bijzonder, om-
dat het videomateriaal afgelopen 
augustus gemaakt is in het gebied 
rondom de molen en de omliggende 
dorpen: Ruurlo, Vorden, Lochem en 
Borculo. Naast de voorstelling ‘Out of 
the Box’ zal Mixed Art Ensemble voor 
de pauze een kort programma spelen 
van bestaande muziek, wederom in 
verschillende stijlen, met muziek van 
onder andere van Eyck, Telemann, 
Berio en de leden van het ensemble 
zelf. 
Kaarten kosten 7,50 euro voor volwas-
senen en vijf euro voor jeugd en 65+. 
Reserveren is mogelijk via mixedart.
ensemble@gmail.com. Voor meer 
informatie zie de facebook pagina 
Mixed Art Ensemble of de website: 
http://mixedartensemble.wix.com/
mixedart.

Met de Ruurlose Iris Tjoonk in hun midden

Mixed Art Ensemble 
debuteert in Lindesche Molen

Vorden - “Soms loop je in het leven tegen dingen aan. Dingen waarvan 
je niet eens meer wist dat ze er waren. Wat moet ik er toch mee? Ach, 
het is ook eigenlijk niet meer belangrijk. Er komt een moment dat het 
pad weer begaanbaar is. Dat je bevrijd wordt! Maar voordat we daar 
zijn, moeten we terug naar het begin. Terug naar de plek waar het al-
lemaal is begonnen…”

Mixed Art Ensemble met de Ruurlose Iris Tjoonk (rechts) in hun midden.

Coen Vernooij maakt staande sculp-
turen en wandsculpturen. Het zijn 
open constructies gemaakt van dun-
ne metalen staven. De wandsculp-
turen zijn bewerkt met ijzerglim-
merverf, de staande sculpturen zijn 
wit gepoedercoat. Kijkend naar de 
sculpturen van Vernooij wordt men 
vaak op het verkeerde been gezet. 
Zijn sculpturen lijken namelijk op ab-
stracte, constructivistische werken. 
Vernooij werkt echter nooit volgens 
een strenge, rationele methode zoals 
die door formalistisch werkende kun-
stenaars wordt toegepast. In het werk 
van Coen Vernooij spelen kwetsbaar-
heid, onzekerheid, spanning en ver-
andering een belangrijke rol. Met 
subtiel minimalistische aanpak cre-
eert Vernooij beelden die door de 
weglatingen de kijker aanzetten tot 
persoonlijke associaties en interpreta-
ties. Soms is Vernooij door een eerder 
kunstwerk op het idee gebracht voor 
een volgend, maar doorgaans is de 

aanleiding een ervaring in zijn leven.
Wilma Vissers woont en werkt be-
halve in Groningen ook met regel-
maat op een super eenzame plek in 
Ierland. Ruimte en leegte inspireren 
haar. Vooral de herinneringen aan 
landschappen en zeegezichten die 
zij in Ierland heeft gezien en erva-
ren spelen in haar recente werk een 
belangrijke rol. Ruimtelijkheid en 
oneindigheid moeten voor Vissers 
zelfs in het kleinste werk aanwezig 
zijn. De objecten zijn gemaakt van 
verschillende soorten papier of van 
hout en zijn bewerkt met oliepastel 
of gouache. Hierdoor ontstaat een op-
pervlak dat levendig en soms ruw van 
karakter is. Bij Vissers komt de aan-
leiding om iets te maken vaak voort 
uit het materiaal zelf. Zij benadrukt 

iets in het materiaal dat al aanwezig
is. “Door te kiezen voor een ongebrui-
kelijke drager krijgt mijn werk soms
een lichtvoetige en humoristische 
lading die voor mij de loodzware ge-
schiedenis van de schilderkunst rela-
tiveert. Is het nog wel schilderen wat
ik doe? Mijn huidige werk bevindt
zich tussen ruimtelijk en plat en tus-
sen schilderen en beeldhouwen in.” 
Silent dialogues opent op zaterdag 5
april a.s. Marlies Leupen, kunstlief-
hebber en gespreksleider van beroep,
interviewt bij deze gelegenheid Coen
Vernooij en Wilma Vissers over hun
werk. Aanvang interview: 15.30 uur.
(inloop vanaf 15.00 uur). 

U dient te reserveren vóór 4 april als
u bij het interview aanwezig wilt zijn.

Abstracte sculpturen en objecten in Galerie Agnes Raben in Vorden

Silent dialogues
Vorden - Onder de titel Silent dia-
logues exposeren de kunstenaars 
Coen Vernooij uit Nijmegen en 
Wilma Vissers uit Groningen van 
5 april t/m 5 mei a.s. abstracte 
sculpturen en objecten in Gale-
rie Agnes Raben in Vorden. Beide 
kunstenaars onderzoeken en ver-
beelden op eigen wijze ruimte en 
zetten met hun werk de kijker 
aan om zelf te associëren en in-
terpreteren.

Verder is er een optreden vaneen 
combo, samen met het orkest. Voor 
de pauze zal het harmonieorkest een 
selectie uit de bekende film “Lord of 
the Rings” spelen, alsmede een be-
kend thema van de componist Ennio 
Moricone. In de sporthal zijn voor 
het voorjaarsconcert maximaal 400 
zitplaatsen beschikbaar. De muzikan-
ten hopen op een uitverkocht huis. 
Harmonie Vorden treedt voor het 
eerst in haar nieuwe uniformen op. 
(Aanvang 20.00 uur).Tijdens de on-
langs gehouden ledenvergadering 
bleek dat het goed gaat met Harmo-
nie Vorden. Voorzitter Gerrit Nij-
enhuis kon in de grote zaal van het 

Dorpscentrum een fors aantal leden 
verwelkomen. Secretaris Paul Bun-
kers deed verslag van de vele activi-
teiten en optredens gedurende 2013. 
Penningmeester Debbie Hebbink kon 
sluitende cijfers presenteren en hier-
mede is voor een ieder ook duidelijk 
geworden dat in financieel opzicht de 
fusie in 2012 een goede zet is geweest 
waardoor een sterkere basis voor de 
toekomst is gelegd. 
Bij de bestuursverkiezing werd Deb-
bie Hebbink als penningmeester her-
kozen. Aftredend waren Joanne Lam, 
verantwoordelijk voor jeugd en oplei-
dingen en Wessel Zegveld die als mu-
ziekcommissaris in het bestuur heeft 

gezeten. Voorzitter Gerrit Nijenhuis 
bedankte hen voor hun inzet en bood
bloemen aan. In hun plaats werden 
resp. Esther den Toom en Erik ter
Beest gekozen. Naast de diverse jaar-
lijkse optredens zoals bijvoorbeeld
op Koningsdag , avondvierdaagse en 
diverse buurtfeesten, organiseert de
Harmonie in 2014 zelf ook activitei-
ten. Zo wordt er zaterdagmiddag 12
april in het Kulturhus Het Dorpscen-
trum een limonadeconcert gehou-
den. In juli zal wederom in samen-
werking met bistro De Rotonde een
zomeravondconcert worden gegeven
op het veld voor de dorpskerk. 

Op 11 oktober worden de muzikan-
ten verwacht bij een muziekfestival 
in Zutphen. Daar zullen diverse or-
kesten hun beste beentje voorzetten
om een zo goed mogelijk muzikaal 
resultaat te halen. Het belooft al met
al weer een druk jaar te worden voor
Harmonie Vorden.

Zaterdag 5 paril in sporthal ‘t Jebbink

Voorjaarsconcert Harmonie Vorden
Vorden - Bij de muziekverenging Harmonie Vorden is men momen-
teel druk bezig met de voorbereidingen van het voorjaarsconcert dat 
zaterdagavond 5 april in de sporthal ’t Jebbink zal worden gehouden. 
Aan het concert werken de slagwerkers , majorettes en het harmonie-
orkest mee. Het belooft een zeer afwisselende avond te worden met 
een spectaculaire act van de slagwerkgroep. Ook zullen zangeres Ma-
rieke Visser en zanger Timmy van Lingen aan het concert meewerken.

De Thuiskomst maakt o.a. themati-
sche programma’s die het publiek 
meenemen naar een bepaalde plek 
op tijd. Zo voert De Thuiskomst in 
Spanje de luisteraar mee naar Ibe-
rische plaatsjes, waar tapasgeur en 
flarden tangomuziek over het dorps-
plein waaien. Met De Thuiskomst in 
de vroege barok brengt muziek van 
John Dowland en Heinrich Franz 

van Biber het publiek in 17e-eeuwse 
sferen. Daarnaast blijven ze op zoek 
naar bijzonder repertoire waar ze in 
deze combinatie van instrumenten 
een nieuw licht op kunnen laten 
schijnen. ‘De Thuiskomst’ volgde les-
sen bij Stefan Hussong in Würzburg 
(Duitsland) en gaf concerten op tal 
van grote podia , zoals het Grachten-
festival, het Concertgebouw in Am-
sterdam en Vredenburg in Utrecht. 
Verder traden zij op in Fringe-pro-

gramma’s van verscheidene oude
muziek festivals, waaronder het Fes-
tival Oude Muziek in Utrecht en het
Musica Antiqua in Brugge (België). Op
het programma van vandaag staan
werken van Biber, Dowland, Piaz-
zolla, Vitali, Sarasate. 

Het concert begint om 15.00 uur. 
Aanmelden bij de ledenservice van
Natuurmonumenten 035-6559911 of
via www.natuurmonumenten.nl.

Duo De Thuiskomst in kasteel Hackfort
Vorden - Zondagmiddag 6 april 
geeft het Duo De Thuiskomst een 
concert in kasteel Hackfort aan 
de Baakseweg 8. Het duo bestaat 
uit Ellen Zijm op accordeon en 
Quirine van Hoek op viool. Qui-
rine van Hoek en Ellen Zijm leer-
den elkaar kennen op de middel-
bare school, ontdekten ze al snel 
dat muziek een grote gedeelde 
passie was. Bovendien bleek de 
combinatie van viool en accor-
deon verrassend veel mogelijkhe-
den te bieden. Reden te meer om 
in 2010 duo ‘De Thuiskomst’ op 
te richten.

Cabaretière Irene van der Aart woon-
de in de stad en was helemaal niet op 
zoek naar een boer, tot ze op vakantie 
een leuke veehouder uit de Achter-
hoek tegen het lijf liep. De Boer op is 
Van der Aarts hilarische verhaal over 
hun relatie en de verschillen tussen 
het leven in de stad en op een boer-
derij. Inclusief datingtips voor al die 
vrouwen die sinds Boer zoekt vrouw 
ook een boer aan de haak willen 
slaan. Irene van der Aart (www.irene-
vanderaart.nl) is als cabaretière, ac-

trice en zangeres in vele genres thuis. 
Ze speelt cabaret- en improvisatie 
voorstellingen, theaterprogramma’s 
voor jeugd en senioren en daarnaast 
is ze een veelgevraagd presentatrice. 
De voorstelling is op vrijdag 4 april, 
zoals gebruikelijk in ‘Het Dorpscen-
trum/Kulturhus’, aanvang 20.00 uur. 
Toegang: 5 euro, gratis voor kinderen 
in de basisschoolleeftijd.

Buurtvereniging De Veldwijk presenteert op 4 april: 

De Boer op
Veldwijk - Dit jaar is er door om-
standigheden helaas geen toneel-
voorstelling van de toneelgroep 
van ‘De Veldwijk’. De buurtver-
eniging zocht een alternatief, en 
is blij Irene van der Aart te heb-
ben kunnen strikken voor deze 
avond.



Het team van de kinderboerderij 
heeft niet stilgestaan in de winter-
maanden, zo is de ingang van de gei-
tenweide verplaatst uit hygiënisch 
oogpunt. Het is misschien even zoe-
ken maar dan hoeven de kinderen 
niet meer door de zandbak naar de 
geitenweide. Daarbij hebben de gei-
ten een ruimere wei gekregen. 
Binnen is er ook wat veranderd, zo 
had de kinderboerderij eigenlijk nog 
niet echt een ruimte waar de kinde-
ren met name tijdens een partijtje 
met slecht weer terecht konden. 
Daar is nu verandering in gekomen. 
De ruimte boven de zitschure is ge-
isoleerd en afgetimmerd waardoor er 
nu een knusse ruimte is ontstaan om 
wanneer het regent lekker te kunnen 
spelen en of te knutselen. 
De dieren hebben de winter gebruikt 
om uit te rusten en bij te komen 
zodat ze nu weer vol enthousiasme 
staan te wachten op alle kinderen 
en uiteraard volwassenen. Als alles 
volgens planning verloopt zal het 
moedervarken trots naar haar pas-
geboren biggen liggen kijken, zullen 
er lammetjes om de moederschapen 
heen dartelen en zijn er jonge geitjes 
die misschien wel geaaid willen wor-

den. Wie dit nog niet genoeg vindt 
er zijn volop konijnen en cavia’s die
ook graag geaaid willen worden en
de ezels Koko, Kiki en Nicky willen
graag geborsteld worden. 
Wanneer je even wat anders wilt dan
dieren dan kan dat ook, je kunt de 
kinderen namelijk lekker laten spe-
len in de grote halfopen zandbak met
een heus ballenbakhuisje of kunstjes
laten vertonen op de mega trampo-
line. En vanuit de 2  fantasie speel-
boten kunnen de kinderen de skel-
terbaan op om de energie kwijt te ra-
ken. Als ouders of grootouders kun je
dan zelf gaan genieten op het terras
met een kop koffie en huisgemaakte
kruidkoek. Kijk ook eens in de infor-
matiemap wat er allemaal mogelijk 
is op het gebied van kinderpartijtjes,
kraam/kindervisite, arrangementen 
met imker of fietstochten en abon-
nementen voor het hele gezin voor
het hele seizoen met zeer aantrek-
kelijke tarieven voor elke beurs. Ook
kan er op Feltsigt een leuk kado wor-
den samengesteld voor een jarige (of
zomaar) met b.v. streekgerechten 
en een abonnement. Maar bovenal
zorgt kinderboerderij Feltsigt voor 
een ontspannen Achterhoekse sfeer 
voor elke bezoeker van 0 tot 100 jaar
en zelfs daarboven. Mooier kun je het
haast niet krijgen. 
Agendatip: 3 en 4 mei schaapscheer-
dersfeest bij Feltsigt, Bekveldseweg 5
te Bekveld nabij Hengelo en Keijen-
borg. www.feltsigt.nl of volg op Face-
book van Feltsigt.

Opening kinderboerderij 
Feltsigt
Bekveld - Op 6 april om precies 
10.00 uur gaat de poort open 
voor het seizoen 2014. En kan 
er lekker gespeeld worden in de 
speelweide, skelteren op de baan 
of lekker de dieren aaien en of 
borstelen.

Er worden spelletjes georganiseerd 
voor de kinderen uit Olburgen en 
Rha in de leeftijd  van 4 tot 13 jaar. 
Maar ook vriendjes en vriendin-
netjes zijn van harte welkom. Het 
buksschieten en het ringrijden staan 
uiteraard weer op het programma. 
Voor alle volwassen belangstellenden 
is er koffie/thee met koek en uiter-
aard het overbekende Oranjebittertje. 
De toegang is gratis en de kinderen 
krijgen als afsluiting wat te eten. U 
bent van harte welkom op de stoep 

van Kraantje Lek op zaterdag 26 april 
om 11.00 uur.

Een miljonair in huis
Ook worden er door de Oranjestich-
ting Olburgen-Rha en de toneelgroep 
voorbereidingen getroffen voor het 
toneelstuk dat op 9 en 10 mei opge-
voerd gaat worden in Kraantje Lek. 
Het is een klucht in 3 bedrijven met 
de titel: Een miljonair in huis. De en-
tree voor beide dagen bedraagt €7,00. 

Kinderen tot 12 jaar mogen gratis ko-
men kijken. De zaal is om 19.00 uur 
open en om 19.30 uur begint het to-
neelstuk. Ook hiervoor wordt u van 
harte uitgenodigd.

Oranjestichting Olburgen-Rha
Olburgen-Rha - Oranjestichting 
Olburgen-Rha organiseert op de 
1e Koningsdag activiteiten bij 
Kraantje Lek

De harmonie opende de avond met 
‘Hymnus Pastorale’, een gedragen 
koraal, dat de harmonie tijdens het 
concours vorig jaar als inspeelwerk 
had gekozen. Zij vervolgde met ‘Rock 
Symphonie’. Een lekker in het ge-
hoor liggend werk, maar zeker niet 
gemakkelijk voor de verschillende 
instrumentengroepen.  In ‘Sax in 
the city’ was, zoals de naam al doet 
vermoeden, een hoofdrol weggelegd 
voor de saxofoonsectie. Een belang-
rijke rol was deze avond ook wegge-
legd voor de jeugd, zowel vocaal als 

instrumentaal. Veel liedjes van An-
nie M.G. Schmidt en Harrie Bannink 
kwamen deze avond voorbij,  ook 
in samenwerking met de harmonie. 
‘Ja zuster, nee zuster’ en ‘op de step’ 
zijn liedjes die iedereen zo mee kon 
zingen. Het was vermakelijk om te 
zien met hoeveel enthousiasme de 
jeugd optrad. Dat belooft wat voor 
de toekomst! De slagwerkgroep liet 
zien dat je op vele verschillende ma-
nieren muziek kunt maken en dat je 
je daarvoor niet hoeft te beperken tot 
de traditionele muziekinstrumenten. 

Ook met een PVC-pijp kun je muzi-
kaal leuke dingen doen. In ‘Tribute 
to Mangione’ werd de samenwerking 
gezocht met blazers, keyboard en 
basgitaar. Tijdens het concert wer-
den maar liefst 7 leden gehuldigd. 
Lisanne Teeuwsen, Iris Jolink en Lisa 
Olthof zijn 12,5 jaar lid en Jeanette 
Hebbink,  Martin Jolink, Johan Klein 
Gotink en Herman Ooms  40 jaar. Al-
len werden toegesproken door voor-
zitter Joke Helmink. De avond werd 
afgesloten met een gezamenlijk werk 
voor harmonie en slagwerkgroep on-
der de naam ‘Stormbreak’. Crescen-
do kan terugkijken op een geslaagd 
voorjaarsconcert.

Gevarieerd voorjaarsconcert Crescendo

Hengelo (G) - Zaterdag 29 maart hield muziekvereniging Crescendo 
haar jaarlijkse voorjaarsconcert in sporthal ‘de Kamp’.

De naam Big Generator spreekt nog 
steeds tot de verbeelding. De in 1995 
in Portumna opgerichte band is in 
de jaren 1998 tot 2009 vele malen in 
Nederland geweest. Van af het begin 
viel de band op door de energie en 
de wisselingen op het podium. Door-
dat de band beschikt over meerdere 
multi-musicalisten, die ook alle vier 
afwisselend de leadzang voor hun 
rekening nemen, zijn zij in staat om 
vrijwel iedere band te coveren. De 
band speelt gemiddeld vier keer per 
week en laat daarbij in een energieke 
show iedere keer weer zien waar ze 
toe in staat zijn, waarbij niet alleen 

de ervaring maar ook het plezier er-
van afspat. In Nederland stonden ze 
o.a. op festivals als Huntenpop, Dicky 
Woodstock Festival te Steenwijk, de 
Combinerace te Mariënvelde, Zwarte 
Cross, Marktpop Steenderen. Verder 
tourden ze door Engeland, Duitsland, 
België, Zweden, Spanje en Portugal. 
Ook waren ze meerdere keren in de 
USA, in de regio’s New York en Bos-
ton. Ze toerden met o.a. Whitesnake, 
Big Country, Joe Satriani, The Corrs 
en U2 en speelden afgelopen jaar in 
Dubai. Naast het spelen als cover-
band, heeft de band ook diverse sin-
gles en twee albums met eigen werk 

uitgebracht. De in 1996 uitgebrachte
single ‘Don Walk Away’ bereikte de 
14e plaats in de Ierse hitparade. De
2e single ‘Angels Don’t Cry’ werd 
in 1997 uitgebracht, waarbij de op-
brengst werd besteed aan medische
apparatuur voor een plaatselijk zie-
kenhuis. In 1999 tekende de band een
platencontract in Nederland en werd
het album ‘On The Line’ opgenomen
en uitgebracht via Pink Records. Van
dit album bereikte de uitgebrachte
single ‘Sometimes’ de 15e plaats in 
Ierland. In Nederland kwamen de
singles ‘Wake Up!’ en ‘The Long Way
Home’ uit. In 2000 werd de single
‘Walking In My Shoes’, een cover van
Depeche Mode, uitgebracht en we-
derom scoorde de band hier een hit
mee. In Ierland is Big Generator de 
band, die de standaard zet voor ande-
re muzikanten en bands qua geluid,
lichtshow en presentatie en is het
nog steeds de meest geboekte band.
Meer informatie over de band is te
vinden op hun facebookpagina www.
facebook.com/biggenerator
De band bestaat uit Mike Tuohy
(drums en backing vocals), Ed Han-
nigan (leadzang, gitaar en toetsen),
Paul Cantillon (leadzang, basgitaar
en toetsen) en Liam Martin (leadzang,
gitaar, basgitaar, toetsen en drums). 
Het voorprogramma wordt op deze 
avond verzorgd door Bootsman;
een duo gevormd door John Elburg 
en Hans Matena. Kaarten voor deze 
avond zijn in de voorverkoop bij Café
Heezen. Voor meer info: tel. 0575-
451204 of info@hotelheezen.nl.

Bij zaal Heezen te Steenderen:

Ierse band Big Generator

Steenderen - Vrijdag 11 april treedt de befaamde Ierse nummer 1 band 
Big Generator op bij Zaal Heezen te Steenderen. Aanvang 21.30 uur.

Enjoy zingt moderne muziek, licht 
klassiek en gospel. Het is altijd mu-
ziek met een boodschap. De ene keer 
zingen wij a capella, de andere keer 
met een muziekband. Het feit dat En-
joy dit jaar 25 jaar bestaat, willen wij 
vieren met een Jubileumconcert. Dit 
concert wordt gehouden op 12 april 
2014, aanvang 20.00 uur in de Remi-
giuskerk Steenderen. De kerk is vanaf 
19.30 open. Als gasten treden op toet-

senist Pien Hartjes, Ivonne Beeftink 
op de piano en de fluitisten Ellen Stol-
tenberg en Ilse Harmsen. Enjoy zelf 
zal verschillende liederen uit oud en 
nieuw repertoire zingen. Sommige 
liederen in een nieuw jasje! Zij willen 
u allen hartelijk uitnodigen voor hun 
Jubileumconcert! De entree is gratis! 
(Na het concert kunt u een vrijwillige 
gift geven) Dus, zet vast in uw agenda: 
12 april 2014 Jubileumconcert Enjoy!!

Enjoy is zilver, zingen is goud

Steenderen - Dit jaar bestaat het zangkoor Enjoy 25 jaar! ‘Enjoy’ bete-
kent ‘Geniet’. En genieten van zingen doet Enjoy met volle teugen! Het 
plezier in zingen staat na 25 jaar nog steeds centraal.

Handbalvereniging SV Quintus wil iedereen hartelijk danken voor 
hun bestelling en wensen een ieder een goed tuinseizoen! Met deze 
aankoop wordt bijgedragen aan deze handbalvereniging, waarvan 
ruim 100 kinderen en volwassenen in Hengelo en omliggende dor-
pen lid zijn. Wie vragen heeft over de bezorging, kan contact opne-
men met A. Lahuis, tel. (0575) 520695 of via bestuur@svquintus.nl

Goede verkoop potgrond en mestactie SV Quintus
Hengelo - Zaterdag 29 maart hebben (ou-
ders van) leden van Handbalvereniging SV 
Quintus de zakken potgrond, koemest en 
kunstmest thuis bezorgd bij de inwoners 
van Hengelo, Keijenborg en buitengebied, 
die bij de vereniging besteld hadden.







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.
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Afscheid raad 2010-2014
De 25 raadsleden die de afgelopen 
vier jaar onze gemeenteraad vorm-
den, namen op 26 maart afscheid. Zij 
keken terug op een periode waarin 
veel gebeurde. Zo waren er de eco-
nomische crisis die tot flinke bezuini-
gingen leidde en de demografische 
ontwikkelingen, waardoor we min-
der inwoners krijgen en meer oude-
ren en minder jeugd. We besloten 
daarom fors minder woningen te 
bouwen en moesten bouwplannen 
afkopen. Zwembaden werden afge-
stoten maar werden door hun unieke 
inzet door inwoners in de dorpen 
overgenomen. Er kwamen verschil-
lende nieuwe scholen waarin meer-
dere betrokken partijen samenwer-
ken, de centra van Vorden en Henge-
lo zijn heringericht, er kwam een 
nieuw afvalinzamelingsysteem etc. 
De raad is er, ondanks de enerveren-
de tijden, van overtuigd te hebben 
gebouwd aan een solide toekomst 
voor een Bronckhorst waar het goed 
wonen, werken en recreëren is en 
blijft. Voor al haar inwoners. 

Installatie raad 2014-2018
Op 27 maart stond vervolgens de 
 installatie van de nieuwe raad op het 
programma. Elf personen nemen 
voor het eerst plaats in de raad. 
 Burgemeester Aalderink sprak de 
nieuwe raad toe en benadrukte het 
belang van een goede sfeer en 
 fatsoenlijk en integer gedrag voor 

het vergaderproces en de geloof-
waardigheid van de gemeenteraad. 
Na de  installatie nam raadsnestor 
(langstzittende lid van de raad) Evert 
Blaauw (foto) het woord. Hij blikte 
vooruit op de vele veranderingen die 
voor de gemeente op stapel staan 
(waar onder de zorg) en de verant-
woordelijkheid die de raad hiervoor 
heeft te nemen. Goed blijven luiste-
ren naar de inwoners is zijn advies. 

CDA  

   
VVD  

   
Gemeente Belangen Bronckhorst  

   
PvdA  

Zelhem
   
D66  

Hummelo
   
GROEN LINKS  

 
-

-

 benoeming echter niet aanvaard. 
Hiervoor in de plaats kwamen res-

gemeentepagina’s het nieuwe ge-
meentebestuur uitge breider.

Wisseling van de wacht

Sirenetest
Iedere eerste maandag van de 

dan één luid alarm dat 1 minuut en 
26 seconden te horen is. Omdat het 
om een test gaat, hoeft u geen actie 

waarschuwings- en alarmerings-
stelsel te testen. 

met het sirenegeluid en weet wat u 
moet doen als de sirene gaat in 
 geval van een ramp: ‘Ga direct naar 
binnen, sluit ramen en deuren en 

u op de hoogte gehouden van de 
-

ties. Op maandag 7 april a.s. is de 
eerstvolgende sirenetest.

Als aanvulling op de sirene is er 

boomstammen in de natuurspeel-
plaats voor kinderen, een platform 
om te vissen, knusse picknickplaat-

-
ten. Aan het veer wordt het straks 

oevers van het Bronkhorsterveer 
 opgeknapt.

Wat gaat er gebeuren?
-

de overlast te beperken voor het ver-
keer dat gebruik maakt van de veer-

aan de Brummense kant aan en aan-
sluitend de Bronckhorsteroever. We 

-
gen en de oeverbekleding. Aan de
oever van Brummen leggen we 16 par-
keerplekken aan en aan de oever van 
Bronckhorst 15 parkeerplekken voor 
recreatie en ontspanning. Aan de kant 
van Brummen komen diverse speel-
attributen en een standplaats voor mo-
biele horeca. Aan de kant van Bronck-

waardoor wandelaars meer ruimte 

wordt. Aan beide oevers komt weer 

parkeerplekken aan beide oevers.

Vragen?  
Heeft u vragen over de herinrichting 
van de oevers of wilt u meer informa-
tie, neem dan contact op met de 

de aannemer.
Gemeente Bronckhorst: Richard 
Waanders, tel. (0575) 75 02 50

g.kleinoonk@dostal.nl,  

Opening Kunstgemaal: van harte 
welkom !
Op 5 april opent het Kunstgemaal 

-
tieruimten in de voormalige dienst-
woning van het gemaal op de IJssel-

-

naast het gemaal te verbouwen. 

Keukengemaal gerealiseerd, waar 
 biologische streekgebonden produc-

 omgeving van het Kunstgemaal en 

Keukengemaal is een prachtig en nog 
onbekend deel van Bronkhorst.

 
www.hetkunstgemaal.nl.

Beleef Brummen en Bronckhorst

Brummen en Bronckhorst’ worden de 
oevers aan de Brummense en de 

wordt om te recreëren, te rusten, te 

 gedachte dat beide oevers één geheel 

totaalontwerp met gebruik van 

Het ontwerp is tot stand gekomen in 

-
sende ideeën van kinderen over een 

dan het ontwerp op www.bronck-
horst.nl ➝ ➝ 
 Beleef Brummen en Bronckhorst.

Herinrichting oevers Bronkhorsterveer gestart



Daan en Toon zijn allebei klantadviseur bij de gemeente. Samen met 16 collega’s werken zij aan de publieksbalie 
en beantwoorden zij uw vragen in het telefonisch informatiepunt. Zij zijn dus uw eerste aanspreekpunt als u bij 
ons komt of ons belt. Voor veel producten en diensten kunt u op verschillende manieren contact met ons opne-
men. U kunt langskomen, bellen, via internet zaken regelen of zoeken, ons e-mailen etc. Daarmee willen we zo-
veel mogelijk aansluiten bij wat voor u het gemakkelijkst is. In het gemeentehuis kunt u alleen tijdens de ochten-
den én op donderdagavond binnenlopen zonder afspraak. ‘s Middags kunt u alleen op afspraak bij ons terecht. Via 
de website of telefonisch kunt u heel gemakkelijk een afspraak inplannen, bijvoorbeeld om een paspoort of rijbe-
wijs aan te vragen of voor een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie. Bent u op zoek naar werk of 
komt u voor een Wmo-voorziening, zoals een woningaanpassing en een vervoersvoorziening, of voor een vergun-
ning, dan vragen wij u altijd een afspraak te maken. Dan kunnen wij ons voorbereiden op uw verzoek. Het komen 
op afspraak heeft als voordeel dat u precies weet hoe laat u aan de beurt bent en niet hoeft te wachten. 

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

Deze maand: Aflevering 37 

Waar kan ik als ondernemer 
terecht met vragen aan de 
gemeente? 
Elin Bergman heeft een winkel in Zutphen en heeft plannen om een twee-
de vestiging in Bronckhorst te beginnen. Ze zou graag van gedachten wis-
selen met de gemeente over vestigingsmogelijkheden, de markt (statisti-
sche gegevens), benodigde vergunningen etc. Bij wie kan ze terecht? 

Daan: “Speciaal voor ondernemers 
heeft de gemeente een bedrijven-
contactfunctionaris. Zijn naam is
Peter van der Meulen. Hij is er om de 
belangen van het bedrijfsleven, in-
clusief de detailhandel, horeca,
toerisme, zakelijke en persoonlijke 
dienstverlening, te behartigen. Peter 
adviseert en geeft voorlichting aan 
ondernemers over algemene econo-
mische zaken, stimuleert het onder-
nemerschap, zet zich in voor de
bevordering van de economische
bedrijvigheid en acties om nieuwe 
bedrijven te werven voor in de dorps-
centra of op één van onze bedrijven-
terreinen. In verschillende kernen en 
bedrijventerreinen zijn mogelijkhe-

den voor nieuwvestigingen.”
Toon: “De gemeente Bronckhorst 
hecht veel belang aan een goed on-
dernemersklimaat in de gemeente 
en de Achterhoek. Om startende on-
dernemers te steunen neemt onze 
gemeente bijvoorbeeld deel aan het 

project IkStartSmart van de Kamer 
van Koophandel en Provincie Gelder-
land en voor ondernemers met wie 
het wat minder gaat biedt de ROZ-
regeling wellicht uitkomst. Ook bren-
gen b en w regelmatig bedrijfsbezoe-
ken aan ondernemers om te weten 
welke ontwikkelingen spelen bij be-
drijven en is er periodiek overleg met 
de belangenverenigingen. Verder is 
de bedrijfscontactfunctionaris actief 
betrokken bij de werkgroepen over 
het Keurmerk Veilig Ondernemen op 
bedrijventerreinen.”  

Daan: ”Voor u, als gevestigd en star-
tend ondernemer, is Peter de aange-
wezen contactpersoon bij vragen of 

opmerkingen. Hij komt graag naar u 
en uw bedrijf toe. U kunt hem op 
werkdagen bereiken op tel. (0575)
75 03 61 of via e-mail: p.vandermeulen 
@bronckhorst.nl. Op onze website 
www.bronckhorst.nl ➝ Infobalie ➝ 
Ondernemen in Bronckhorst vindt u 
ook veel ondernemersinformatie.
Zoals over ons economische beleid, 
het handige loket Antwoord voor
bedrijven, koopzondagen, reclame-
mogelijkheden aan uw pand etc.” 

Commissievergadering 
10 april 2014
De raadscommissie vergadert op  
10 april in de raadzaal van het 
 gemeentehuis. Hieronder vindt u de 
vergaderagenda van deze openbare 
vergadering. U bent van harte wel-
kom om de vergadering bij te wonen! 

-

Hengelo (Gld) 
 De raad wordt gevraagd de 

 wijziging van het bestemmings-
plan af te wijzen, waarmee bewo-
ning van het bijgebouw/kantoor 
mogelijk zou worden

 De raad wordt gevraagd in te 
stemmen met het raad van toe-
zichtmodel, om de scheiding 
 tussen besturen en toezicht 
 houden in het onderwijs bij de 
stichting volledig te realiseren

 De raad wordt gevraagd in te 
stemmen met de nieuwe proce-
dure om het behandelen van 
 bezwaarschriften sneller en 
 efficienter te kunnen regelen

2013

 De raad wordt gevraagd in te 
stemmen met de evaluatie van de 
interne klachtenafhandeling 2013.  
In 2013 zijn slechts vier klachten 
geregistreerd, welke snel zijn op-
gepakt en in behandeling 
 genomen

 De Wet basisregistratie personen 
(BRP) is op 6 januari 2014 in 
 werking getreden en vormt het 
nieuwe wettelijke kader voor de 
basisregistratie personen. De 
 gemeentelijke regelgeving wordt 
met de verordening aangepast 
aan de wet BRP

Tijdens de raadsvergadering kan niet 
worden ingesproken. Over onder-
werpen  kunt 
u inspreken tijdens de commissie-
vergadering. Over onderwerpen die 

 heeft u 
 hiervoor de mogelijkheid tijdens het 
agendapunt ‘Mogelijkheid tot inspre-
ken over niet-geagendeerde onder-
werpen’ in de commissievergade-
ringen.

Voor het inspreekrecht geldt een 
aantal spelregels, zoals min. 48 uur 
voor de vergadering aanmelden en 

spreektijd max. 5 minuten per per-
soon. Voor meer informatie of aan-
melden voor het spreekrecht kunt u 
contact opnemen met de griffie, via 
tel. (0575) 75 02 50 of griffie@
bronckhorst.nl.

Voor alle informatie 
over de onderwer-
pen die op de agen-
da staan  verwijzen 
wij u naar www.
bronckhorst.nl of 
scan de QR-code.

Op 5 april gooit de nieuwe brand-
weerkazerne aan de Stokhorstweg in 
Doetinchem, waarin ook personeel 
van de Bronckhorster brandweer 
 gehuisvest is, de deuren wagenwijd 
open. Op de Open dag kan iedereen 
tussen 10.00 en 16.00 uur een kijkje 
nemen in het nieuwe onderkomen, 
en natuurlijk van alles dóen.

Er zijn verschillende spectaculaire 
demonstraties. Altijd al een keer van 
dichtbij willen zien hoe het ‘Snel In-
terventie Voertuig’ te werk gaat, hoe 
verschillende blusmiddelen het best 
kunnen worden gebruikt of hoe een 
koe uit een sloot wordt  getakeld? En 
mis de demonstratie van de techni-
sche hulpverlening niet: u kunt van 
dichtbij zien hoe de brandweer een 
auto openknipt en een ‘slachtoffer’
er veilig uit haalt. U vindt op
www.brandweerachterhoekwest.nl 

het volledige programma met alle bij-
behorende tijden.  Natuurlijk zijn er 
brandweermensen die alle vragen 
over brandveiligheid kunnen beant-
woorden. Hoe brand veilig is uw wo-
ning eigenlijk en wat kunt u doen om 
de veiligheid thuis te vergroten? Ook 
de kleintjes worden niet vergeten, het 
wordt een dag voor jong en oud. Voor 
de kinderen is ook iets te winnen; 
download de kleurplaat op de website, 
kleur hem zo mooi mogelijk in, lever 
hem in op 5 april en maak kans op een 
rondleiding voor de hele schoolklas!

Open dag nieuwe brandweer-
kazerne 

Iedere dag leggen jongeren 
contact via internet. Facebook, 
instagram, webcam’s, het is ra-
zend populair. Lekker anoniem 
van alles uitwisselen en mis-
schien wel tot een afspraak
komen. Jammer genoeg zijn er 
ook jongens die doen alsof ze 
 verliefd zijn, maar verkeerde 
 bedoelingen hebben. Bijvoor-
beeld loverboys. Ze zijn vaak 
actief op  internet. Ook komen 
ze op schoolpleinen, bij het 
busstation of in de discotheek. 
Loverboys zijn vaak aantrekke-
lijk en stoer. 

 
Ze maken indruk met geld en 
hebben vaak mooie spullen. 
Jongens waar meisjes graag 

mee gezien  willen worden….. 
Totdat blijkt dat het niet om 
liefde gaat. Hij wil alleen maar 
geld aan een meisje verdienen. 
Door haar te verleiden tot het 
maken van gewaagde foto’s of 
het  afsluiten van telefoon-
abonne menten op haar naam 
om te chanteren.

Ook hier komt dat voor. Heb je 
hier zelf mee te maken, heeft u 
kinderen die hier mee te ma-
ken hebben of kent u iemand in 
uw buurt? Maak er melding 
van en help erger voorkomen! 
Bel het meldpunt loverboys: 
(0900) 50 07 080. 
Voor vragen over seks zie ook 
www.sense.info.

Te maken met loverboys?
Aarzel niet, maak melding en help 
erger voorkomen!

Uit de raad



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.

De aanleg van een glasvezelnetwerk in het 
buitengebied van (onder andere) onze ge-
meente is een project van de provincie Gelder-
land. De provincie stimuleert de aanleg van 
breedband in die gebieden waar de markt de 
 komende drie jaar geen initiatief neemt om 
een toekomstbestendig breedbandnetwerk 
(NGA-netwerk) aan te leggen. Provinciale
Staten hebben voor de aanleg van breedband 
35 miljoen euro beschikbaar gesteld tot en 
met 2015. 

Start in de Achterhoek 
De provincie start in de Achterhoek. De ge-
meenten, inwoners en bedrijven hebben zich 
hier echt actief getoond en zelf veel onderzoek 
gedaan. Dit maakt snelle realisatie mogelijk. 
Ook kan het breedbandnetwerk helpen om de 
negatieve effecten van krimp te verzachten. De 
regio Achterhoek is in Gelderland namelijk de 
regio waar krimp het eerst speelt.

Investeringspartner
Om snelheid te krijgen in de aanleg wil de pro-
vincie een Investeringsmaatschappij Breed-

band oprichten, die het breedbandnetwerk 
gaat  aanleggen en in eigendom neemt. Daar-
voor is de provincie op zoek naar een private 
partner die mee wil  investeren. Uit markton-
derzoek blijkt dat private partijen in principe 
met de provincie een publiek-private samen-
werking aan willen gaan. In het  voorjaar vindt 
de selectieprocedure voor de private partner 
plaats. De  oprichting van de investeringsmaat-
schappij kan dan eind 2014 een feit zijn. 

Overleg Dbo’s
In Bronckhorst willen wij zo snel  mogelijk van 
start met de aanleg van een breedbandnet-
werk. Maar de vraag is hoeveel mensen echt 
een aansluiting willen. Wil het project 
 (financieel) levensvatbaar zijn, dan moet mini-
maal 60% van de bewoners een aansluiting af-
nemen. Daarom willen wij samen met de 
dorpsbelangenorganisaties (Dbo’s) voor de 
 zomervakantie aan tafel om te  bespreken hoe 
we deze vraagbundeling na de zomervakantie 
gaan  aanpakken. Hiervoor is in ieder geval 
duidelijkheid nodig over de prijzen voor parti-
culieren en bedrijven en  andere concrete za-

ken. We verwachten deze informatie op korte 
termijn van de provincie te krijgen.

Informatie
Op www.gelderland.nl/
breedband vindt u meer
informatie over het breed-
bandnetwerk of scan de
QR-code.

Aanleg breedband in het buitengebied
Wat is de laatste stand van zaken?

De sloop van het oude 
Dorpshuis aan de Kerk-
straat in Voor-Drempt is 
bijna afgerond. Aanslui-
tend begint aannemer 
Hoornstra Infrabouw op 7 april 2014 met de  aanleg 
van het nieuwe parkeerterrein en de nieuwe inrich-
ting van de Kerkstraat, op het  gedeelte Gildeweg-
Laakweg. Het asfalt op de rijbaan wordt verwijderd 
en  vervangen door klinkers. Passerend verkeer 
merkt zo dat het een schoolzone nadert. Het nieuwe 
parkeer terrein voor de school, het kinderdagverblijf 
en het dorpshuis krijgt 49 parkeerplaatsen.

Rioolwerkzaamheden
In combinatie met dit werk wordt het riool op dit 
deel van de Kerkstraat vervangen,  waarbij  het
regenwater apart wordt afgevoerd naar de nabij
gelegen sloot.

Planning
De werkzaamheden  duren tot 28 mei 2014. Volg
het op Twitter: @KulturhusDrempt. Voor vragen 
kunt u ook contact opnemen met Marc Winkel,
tel. (06) 12 93 00 62.

Aanleg parkeerterrein 
Kulturhus Voor-Drempt

Omgevingsvergunningen 
Ontvangen op  21 maart 2014:

Ontvangen op 22 maart 2014:

Ontvangen op 23 maart 2014:

Ontvangen op 24 maart 2014:

Ontvangen op 25 maart 2014:

Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 31 januari 2014:

Ontvangen op 12 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, maar kan bij een uitgebreide procedure 26 
weken duren. Deze termijnen kunnen eenmaal met zes weken worden verlengd. We kunnen de 

een besluit is genomen, publiceren we hierover onder Verleende vergunningen op deze gemeente-
pagina’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 
 verleende 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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 25 maart 2014:

Horecawet en tijdelijke verkeersmaatregelen, 29 mei 2014 van 09.00 tot 21.00 uur, Hessencom-
binatie 2003

2014 van 19.30 tot 21.30 uur, Harmonie Vorden
Afgegeven op 27 maart 2014:

 volgend, reservedata: 9, 15 en 16 juni van 19.00 tot 00.30 uur de dag daarop volgend, ontheffing 
art. 35 Drank- en Horecawet, 7, 8, 11, 13, 14 juni van 21.30 tot 00.30 uur de dag daarop volgend, 
reservedata: 9, 15 en 16 juni 2014 van 21.30 tot 00.30 uur de dag daarop volgend, stichting 
 Openluchtspel Baak

 
8 t/m 16 mei 2014, stichting Openluchtspel Baak 

Verleende vergunningen

Drank- en Horecavergunningen (art. 3)
Afgegeven op 27 maart 2014:

 Veerweg 1, R.J.R. van Bussel

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 20 maart 2014:

Verzonden op 24 maart 2014:

Verzonden op 27 maart 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

Hengelo (Gld). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dag-
tekening, 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 
een voorlopige voorziening te vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, 

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.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied; Schiphorsterstraat 2 en 2A Toldijk’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied; Schiphorsterstraat 2 en 2A Toldijk’ en de daarop 
 betrekking hebbende stukken liggen van 3 april t/m 14 mei 2014 voor een ieder ter inzage. Het plan 
heeft betrekking op het uitbreiden van een melkrundveehouderij. Het plan voorziet in de uitbreiding 
van het agrarisch bouwperceel tot een omvang van 2,4 ha en een dierbezetting van maximaal 450 
melkkoeien en 315 stuks vrouwelijk jongvee.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP01019-/NL.IMRO.1876.BP01019-ON01 (werkt 
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?
-

mingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de 
gemeenteraad.

Bestemmingsplannen

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 3 april t/m 15 mei 2014 tijdens de openingstijden 
de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:

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
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Er zijn weer tulpen! www.ijsseltulp.nl

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

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

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

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

HENGELO GLD  vr.pr. q 161.000,- k.k.

Schoenmakersplein 48 - Prachtig APPARTEMENT met 
zonnig balkon op de bovenste woonlaag (2e verdieping) 
van het appartementencomplex Banninkhof. Het apparte-
mentencomplex beschikt over een lift en entree met 
intercom. Het appartement beschikt voorts over een 
berging en een eigen parkeerplaats op het binnenterrein. 
WONINGRUIL MOGELIJK.

HENGELO GLD  vr.pr. q 144.500,- k.k.

Spalstraat 49a - Karakteristiek HELFT VAN EEN DUBBEL 
WOONHUIS met een in 2005 gebouwde houten schuur 
4x5 meter (geïsoleerd) en achtertuin op het zuidoosten.
Inhoud ± 245 m³. Perceelsoppervlakte 168 m². Op mooie 
locatie in het centrum gelegen, nabij alle voorzieningen.

HUMMELO  vr.pr. q 529.000,- k.k.

Bakkerstraat 11 - In het schilderachtige Hummelo 
gelegen, onder architectuur gebouwd VRIJSTAAND WOON-
HUIS. De woning is bijzonder fraai ontworpen en heeft 
een licht en comfortabel interieur. Aansluitend bevindt zich 
een dubbele carport met zolder. Mooie, rustige ligging in 
verkeersluwe omgeving. Bouwjaar 1993. Inhoud 680 m³. 
Perceelsoppervlakte 910 m². 

RUURLO  vr.pr. q 490.000,- k.k.

Höfteweg 7-9 - Te midden van het mooie Achterhoekse 
coulissenlandschap, is deze rustig gelegen fraaie WOON-
BOERDERIJ “De Höfte” te vinden. Totale perceels opper-
vlakte circa 1,2 hectare. Inhoud totale boerderij ± 1450 m³. 
Totaal wordt ook in 2 gedeelten te koop aangeboden.
Voorhuis met 6800 m²: € 295.000,- k.k. 
Achterhuis met ± 5300 m²: € 195.000,- k.k.

OPEN HUIS
ZATERDAG 5 APRIL 11.00-15.00 UUR

OPEN HUIS
ZATERDAG 5 APRIL 11.00-15.00 UUR

OPEN HUIS
ZATERDAG 5 APRIL 11.00-15.00 UUR

OPEN HUIS
ZATERDAG 5 APRIL 11.00-15.00 UUR
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Nieuwsbrief voor bedrijven binnen de gemeente Bronckhorst | www.breezz.info

Donderdagavond 20 maart is de Bedrijven 
Kring Bronckhorst op bedrijfsbezoek ge-
weest bij BMI-Thegon B.V. in Baak. 
Het was een indrukwekkende en leerzame 
avond. Velen wisten niet wat er binnen de 
vier muren zich dag in dag uit afspeelt.
BMI-Thegon is een verspanend bedrijf en is 
met name gespecialiseerd in het verspa-
nen van hoogwaardig roestvrij staal, staal 
en aluminium. In twee panden wordt er 
geproduceerd in een schone omgeving 
wat gezien de afzetmarkt en de kwaliteit 
welke geleverd wordt ook een must is.
De directie bestaat sinds 2011 uit John 
Meijer, Mark Meijer en Harold Groot 

Roessink en met  28 personeelsleden pro-
duceren zij onderdelen voor onder andere 
de auto- en motorsport, offshore, meet- en 
regelindustrie, petrochemische industrie 
en hydrauliek.
BMI-Thegon is ISO 9001:2008 en ISO 
14001:2004 gecertificeerd en is 3.2 over-
stempelbevoegd. 
Momenteel wordt er hard gewerkt aan de 
installatie van een nieuwe robot aan twee 
machines om zo nog effectiever te kunnen 
produceren. 
Na de presentatie en de rondleiding door 
het bedrijf was er tijd om te netwerken on-
der het genot van een hapje en een drankje.

Rimetaal B.V is een innovatief en mo-
dern uitgerust metaalbewerkingsbe-
drijf gevestigd in Vorden. Sinds 1994 
houden wij ons bezig met het ontwik-
kelen en produceren van duurzame 
metaalproducten. Steeds meer bedrij-
ven kloppen bij ons aan om in nauwe 
samenwerking nieuwe producten te 
ontwerpen of bestaande producten te 
verbeteren. Met onze afdeling ontwik-
keling en een modern machinepark 
zijn we in staat hele nieuwe, hoog-
waardige en duurzame producten in 
diverse toepassingsgebieden com-
pleet in eigen beheer te ontwikkelen 
en te produceren. In Vorden. In 
Nederland, in de Achterhoek.

Rimetaal B.V ontwikkelt en produceert al 
vele jaren (ondergrondse) afvalinzamel-
systemen voor diverse klanten in dit markt-
segment. Onze containers worden ge-
plaatst in binnen en buitenland. Om klanten 
producten te kunnen laten zien die ook in 
gebruik zijn als zij op bedrijfsbezoek komen 
in Vorden, hebben we de gemeente 
Bronckhorst gevraagd om binnen 
Bronckhorst ondergrondse containers te 
mogen plaatsen. Na een aantal gesprekken 
kwam het nieuwe centrumplan Vorden 
naar voren waar de gemeente wel kansen 
in zag om onze producten te kunnen plaat-
sen. Een uitgelezen kans natuurlijk voor 
Rimetaal B.V.

Eerst kwam het project de Bleek voorbij, 
hier wilde de gemeente Bronckhorst een 
straatje ondergrondse afvalinzamelings-
systemen hebben voor papier, glas, textiel, 
kunststof, en drankkartons. Burgers kun-
nen hier gratis hun afval scheiden. In dit 
straatje met containers hebben we ook een 
3 tal perscontainers voor kunststof, drank-
kartons en papier mogen plaatsen, het 
voordeel hiervan is dat deze containers 

nog maar max 1 keer per week geledigd 
hoeven te worden, hierdoor nemen het 
aantal vrachtbewegingen af. Voor Rimetaal 
betekent dit straatje ook dat we hier wat 
nieuwe ontwikkelingen in de praktijk mo-
gen testen, vooral het persen is een nieuwe 
ontwikkeling in de afvalwereld, hier wor-
den de komende jaren nog vele innovaties 
in verwacht.

In verdere gesprekken met de gemeente 
kwam naar voren dat zij vooral in het nieu-
we centrum een aantal prullenbakken wil-
de hebben met een grote capaciteit, zodat 
niet dagelijks geledigd hoefde te worden. 
Met dit vraagstuk is Rimetaal aan het ont-
wikkelen gegaan, en hieruit is de onder-
grondse prullenbak ontstaan met in inhoud 
van 1,2 m3. Het principe is vergelijkbaar 
met een standaard ondergrondse contai-
ner die ook door een vrachtwagen word 
geledigd. Het grote voordeel hiervan is dat 
er veel minder vaak geledigd hoeft te wor-
den, wat natuurlijk weer scheelt in de kos-
ten, maar ook blijft het afval koel onder de 
grond zodat stankoverlast tot een mini-
mum beperkt word, en vooral in de zomer-
maanden wanneer het druk is in het cen-
trum, is er door de grote capaciteit niet 
meer het probleem met overvolle prullen-
bakken, met alle overlast van dien.

Begin dit jaar zijn de prullenbakken ge-
plaats langs de Dorpsstraat in Vorden, hier-
mee heeft de gemeente Bronckhorst echt 
de primeur in Nederland, een vergelijkbaar 
systeem is er namelijk niet te vinden. Wij 
als Rimetaal B.V zijn erg blij met de kans die 
de gemeente Bronckhorst ons hierin heeft 
gegeven. Ook geeft het ons een goed ge-
voel dat de gemeente Bronckhorst de 
plaatselijk economie een impuls geeft door 
toch dicht bij huis in te kopen, wij denken 
dat dit voor veel plaatselijke bedrijven een 
impuls kan geven door toch het contact te 
zoeken met de gemeente om te kijken waar 
eventuele raakvlakken mogelijk zijn. 
Commercieel heeft het voor Rimetaal B.V 
erg veel voordelen dat we in de gemeente 
onze spullen kunnen laten zien, ook zijn de 
eerste aanvragen voor de ondergrondse 
prullenbakken al in behandeling genomen, 
echt een nieuw innovatief product, gepro-
duceerd in de gemeente Bronckhorst, in 
Vorden, in de Achterhoek. 

Voor meer info over onze producten en 
diensten kijk op www.rimetaal.nl

Bedrijven Kring Bronckhorst op 
bedrijfsbezoek bij BMI-Thegon B.V.

Rimetaal B.V levert ondergrondse  
afvalinzamelingsystemen aan 
 gemeente Bronckhorst

De afgelopen periode is gewerkt aan het 
oplossen van de geïnventariseerde knelpun-
ten op de bedrijventerreinen in Bronckhorst. 
Naar verwachting zal in mei 2014 een voorlo-
pig ontwerp beschikbaar zijn van de te revi-
taliseren bedrijventerreinen. Dit ontwerp zal 

tijdens bijeenkomsten aan de ondernemers 
worden teruggekoppeld zodat zij kunnen 
zien wat er met de opmerkingen is gebeurd. 
Vervolgens zal na de zomer de voorberei-
ding van het bestek plaatsvinden waarna in 
2015 de uitvoering kan starten.

De werkgroepen Keurmerk Veilig Onder-
nemen - Bedrijventerreinen boeken op alle 
bedrijventerreinen binnen Bronckhorst suc-
ces. Door de gezamenlijke aanpak van lokale 
ondernemers, brandweer, wijkagent(e) en 
gemeente worden er steeds meer verbete-
ringen gerealiseerd met betrekking tot de 
thema’s schoon, heel en veilig. De uitstraling 
en de veiligheid worden daarmee vergroot 
en dat bevordert het ondernemersklimaat. 
De werkgroepen schouwen regelmatig het 

terrein en worden daarnaast gevoed door de 
uitkomsten van enquêtes die uitgezet wor-
den op de terreinen. Ook de incidentcijfers 
die bekend zijn bij brandweer en politie leve-
ren een bijdrage hieraan. 
Brandweer, politie en ondernemers zijn een 
interessante bijeenkomst omtrent veiligheid 
en preventie aan het voorbereiden. Deze zal 
op maandagavond 12 mei plaatsvinden en 
kunt u vast noteren in uw agenda. Meer info 
volgt binnenkort. 

Revitalisering bedrijventerreinen 
Bronckhorst

KVO-B
Colofon
Redactie

redactie@breezz.info

Algemene informatie

www.breezz.info

Bedrijvenkring Bronckhorst (BKB)

www.bkbronckhorst.nl

Gemeente Bronckhorst

www.bronckhorst.nl

Nu jullie een tijdje niets meer gehoord had-
den van BREEZZ dachten jullie natuurlijk 
dat ook deze mooie informatiepagina voor 
en door de ondernemers langzaam zonder 
veel reuring ter ziele was gegaan. Gelukkig 
kan ik u melden dat BREEZZ toch enige 
vergelijking kan doorstaan met die hard-
werkende ondernemers die doorzetten en 
volharden in de door hen ingeslagen weg 
om uiteindelijk toch hun beoogde doel te 
bereiken. Zo ook BREEZZ dat een kleine fi-
nanciële crisis overleefde en zonder steun 
van de banken toch weer uit kan zien op 6 
tot 8 uitgaven in 2014. Wij nodigen dan ook  
ondernemers uit om zich te presenteren op 
deze pagina’s en of nuttige informatie voor 
collega ondernemers te vermelden in onze 
BREEZZ.

Wat de BKB betreft is er toch een aantal 
dingen dat speelt. We worden overspoeld 
met informatie over de gevolgen van de 
krimp in de Achterhoek. Wat voor conse-
quenties kan dit hebben voor ons als on-
dernemers? Enerzijds verandert het beste-
dingspatroon van de klanten en anderzijds 
zal het zoeken van goed personeel een 
steeds groter probleem kunnen vormen. 
Binnen de Achterhoek 2020 wordt daar op 
dit moment heel veel aandacht aan be-
steed en men hoopt onder leiding van me-
vrouw Spies te komen tot een doelgerichte 
aanpak van deze voor de Achterhoek speci-

fieke problemen. Kijk eens op de website 
van de Achterhoek 2020 waar veel informa-
tie is te vinden, vooral de verschillende at-
lassen van de Achterhoek geven hier een 
prima beeld van de toekomstige ontwikke-
lingen op allerlei gebied in de Achterhoek 
van morgen.

Tevens hebben wij net de verkiezingen ach-
ter de rug. Er zijn toch nog wel wat ver-
schuivingen en de verwachting is dat wij 
een wat andere samenstelling van het col-
lege krijgen, waardoor wij waarschijnlijk 
als ondernemers met wat andere wethou-
ders te maken krijgen. Het is niet aan ons 
om hier iets van te vinden, maar zien de 
ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet. 
Wij wachten rustig af wie onze eventuele 
nieuwe gesprekpartners bij de gemeente 
zullen worden. Zover ik begrepen heb zal 
onze bedrijvencontactfunctionaris Peter 
van der Meulen gewoon blijven.

Kortom, er is van alles gaande in onderne-
mersland en het zal veel aandacht en ener-
gie van ons vragen, 
maar als hardwerkende 
ondernemers gaan wij 
voor goede resultaten. 
SUCCES!

Namens de BKB,
Paul Stortelder

Beste hardwerkende ondernemers,
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Moeder werd kwaad
op een wond aan haar arm
Ze had zich gebrand bij het koken

‘t genas niet zo fijn
Daarom was ze boos
Zeg maar in woede ontstoken

J. Wagenvoort

Leon Verhagen, tandartsdocent en 
directeur van het cursuscentrum, 
legt uit dat naast het feit dat tand-
artsen van hem horen over de al-
lernieuwste technieken over de 
orthodontie, het centrum ook voor 
Lichtenvoorde zijn waarde heeft. De 
twintig tandartsen die elke twee we-
ken twee jaar lang de orthodontie-
opleiding volgen, moeten in Lich-
tenvoorde of de directe omgeving 
logeren. Zo zijn de cursisten trouwe 
gasten bij de lokale hotels en bed en 
breakfast gelegenheden. En natuur-
lijk moet er ‘s avonds ook worden 
gegeten, waar de restaurants weer 
blij mee zijn. Kortom de lokale hore-
ca profiteert mee van de activiteiten 
van het cursuscentrum. 

Dat tandartsen uit Nederland, Bel-
gië, Luxemburg en Duitsland juist 
naar Lichtenvoorde komen, zegt 
natuurlijk ook iets over de bijzon-
dere techniek die aan hen wordt 
onderwezen. In Phoenix(VS) is daar-
voor onlangs de Insignia premier 
provider award uitgereikt aan Leon 
Verhagen. Het grote voordeel van 
Insignia is dat je voorafgaand aan de 
behandeling al weet hoe het eind-
resultaat er uit komt te zien met 
deze beugeltechniek. Er wordt ge-
start met een digitale scan, een 3d 
opname van de tanden en kiezen in 
plaats van de voor veel kinderen ver-
velende afdruk. Deze wordt direct 
doorgelinkt naar Los Angeles waar 
de scan wordt bewerkt. De tandarts 
ontwerpt vervolgens de apparatuur. 

Geen standaard draden of brackets 
(beugelslotjes)meer, maar voor elke 
tand een unieke bracket, aangepast 
voor die specifieke tand. Net als een 
vingerafdruk is geen tand hetzelfde, 
dus de tijd van standaard brackets 
uit een doos ligt definitief achter ons 
met dit systeem. Voor de cliënt bete-
kent dit een bewezen sneller maar 
ook mooier resultaat. Voor de tand-
arts betekent dit dat de plaatsing nu 
door de orthoassistent kan worden 
uitgevoerd. De planning is immers 
al door de tandarts gedaan en het 
plaatsen gebeurt met malletjes die 
de brackets precies op de tand plaat-
sen, op een door de tandarts bepaal-
de plaats.

Zo hebben ook in de regio al ver-
schillende tandartsen hun diploma 
behaald en werken Jasper Lijftogt, 
Angela Pustelny en Leon Verhagen 
in Lichtenvoorde en Carlijn van 
Gend en Eric Pomp uit Doetinchem 
met dit systeem. Nederland blijkt 
dankzij dit cursuscentrum het snelst 
groeiende land te zijn wereldwijd, 
dat deze techniek bij de patiënt in-
troduceert.

Cursuscentrum Integrated Dentistry/ Integrated Orthodontics bestaat 10 jaar:

Een prachtige smile door Insignia, 
de nieuwste beugeltechniek
Maar weinig mensen in regio zullen ooit gehoord hebben van het 
cursuscentrum Integrated Dentistry/ Integrated Orthodontics. Toch 
bestaat dit cursuscentrum in mei al weer tien jaar en viert het zijn 
tweede lustrum. Het is een internationaal cursus centrum waar 
tandartsen vanuit de Benelux en Duitsland worden bijgeschoold in 
de allernieuwste technieken van de orthodontie, de Insignia beugel 
behandelingen. Elke twee weken komen zo’n twintigtal tandartsen 
naar het cursuscentrum, gevestigd in het tandheelkundig centrum 
Verhagen en Waanders op het Eschpark in Lichtenvoorde.

Ondanks het feit dat Willem Bossen-
broek (72 jaar) met voorkeurstem-
men door u in de raad is gekozen, 
heeft hij in eerste aanleg bedankt. 
Reden is dat hij van oordeel is dat de 
schaduwfractie van de afgelopen vier 
jaar een voorrecht heeft op een raads-
zetel. Willem maakt hiermee plaats 
voor Yoeri Klein Braskamp (20 jaar). 
Beide hebben dezelfde portefeuille 

namelijk Ruimtelijke Ontwikkeling 
en daarin ook dezelfde visie. Willem
wil daarin graag als ondersteuning 
voor de fractie dienen. Mocht in de
komende 4 jaar een raadszetel bin-
nen GBB beschikbaar komen, dan is
Willem de eerste die aan deze vaca-
ture invulling kan en zal geven.
Wij houden u van alle ontwikkelin-
gen binnen GBB op de hoogte.

GBB bedankt haar kiezers!

Bronckhorst - Afgelopen week is de nieuwe raad geïnstalleerd. Wij als
GBB zijn bijzonder blij met de verkiezingsuitslag, waarvoor wij u al-
len hartelijk dank zeggen. Graag willen wij wel het een en ander aan
u uitleggen.

Die stemmen geven ons voor de ko-
mende jaren de verantwoordelijk-
heid uw vertrouwen waar te maken. 
Voor een sterker en socialer Bronck-
horst. We gaan daar ons uiterste best 
voor doen. Onze mensen zijn er klaar 
voor!
Voelt u zich met ons verbonden, wilt 
u uw kennis en informatie of zorgen 

met ons delen, of van onze resultaten
op de hoogte blijven, dan blijven we
graag met u in contact. 
Volg u onze website www.bronck-
horst.pvda.nl, vind ons op twitter: 
@PvdABronckhorst.
Vragen of problemen waarbij u vast-
loopt in regels en voorschriften?
Schakel het PvdA Ombudsteam in: 
ombudsteam@pvdabronckhorst.nl
of bel direct, maandag 18.00-19.00
uur 06-5266 2996.

Tot nader,
PvdA Bronckhorst, 
sterker en socialer,
bestuur en fractie.

PvdA bedankt stemmers 
voor vertrouwen
Bronckhorst heeft gekozen, dui-
delijk is hoe het politieke land-
schap van Bronckhorst er de ko-
mende periode uit zal zien. De 
PvdA hoopt daar duidelijk haar 
sociaal-democratisch geluid te 
laten klinken. Uw meer dan 2200 
stemmen dragen daaraan bij.

‘Gaon!’ is het geesteskind van Jan Bijvank. “Het impulsie-
ve, het letterlijk Gaon, niet nadenken maar gewoon gaan 
en dan zie je wel wat er gebeurt, daar gaat het om. Je weet 
niet de plaats waar je heengaat, niet welke mensen je zult 
ontmoeten en niet wat je eet,” lacht hij. “Daarnaast waren 
er veel mensen bezig met streekproducten, maar vaak in 
een kleine kring om hen heen bekend. Om dit uit te dra-
gen zou er een Achterhoeks restaurant moeten komen 
met puur alleen producten die uit de streek komen.”
Het werd een pop-up restaurant, een concept dat al be-
stond. “Een superidee,” vond Jan. “Omdat ik geen hore-
caman ben, benaderde ik Kees Hensen van Villa Ruim-
zicht, ondernemer van de Horeca Inspiratie Maatschappij, 
HIM+. We hebben Gaon Etten toen met een groepje van 
zes mensen opgezet.”
Na twee succesvolle seizoenen is nu de Stichting Gaon Et-
ten opgericht. “Je bent nu vrijer en onafhankelijker, kunt 
bedrijven benaderen voor sponsoring. De Stichting gaat 
zich inzetten voor het geven van bekendheid aan de cul-
tuur, de producten en de ondernemers in de Achterhoek 
en bevordert hiermee in algemene zin het welbevinden 
van cultuur in de Achterhoek. Naast het blijven organise-
ren van de zes diners, is het de stichting mogelijk om aan 
andere partijen het concept van Gaon Etten te verhuren.”
Het belangrijkste ingrediënt van de avonden zijn de men-
sen zelf. “Het leuke is dat je aan tafel komt met wildvreem-
den, maar de gemoedelijke sfeer laat iedereen met elkaar 
in gesprek komen. Tussen de gangen door is een optreden 
van een zanger, dichter of verhalenverteller en ga je van 
tafel af. Als je weer aan tafel gaat, is het de bedoeling dat 
je op een andere plek gaat zitten, waardoor je weer met 
andere mensen in gesprek komt. Dat gaat vanzelf.”
HIM+ en de deelnemende streekproducten leveranciers 
staan voor kwaliteit. “Je proeft de Achterhoek in de Ach-

terhoek. We doen geen concessies wat betreft ingrediën-
ten of wijn, we houden vast aan wat streek voortbrengt.” 
Verrassende plekken waren bijvoorbeeld de houtzaagmo-
len Agneta in Ruurlo, de schaapskooi van Natuurmonu-
menten op ‘Het Groote Veld’ nabij Vorden, IJsboerderij de 
Steenoven in Hummelo en de uiterwaarden van de IJssel 
bij Zutphen.
“Dit seizoen worden in de maanden april, mei, juni, au-
gustus, september en oktober diners georganiseerd, waar 
de plekken voor ons al vaststaan. Maar ze blijven geheim 
tot 48 uur van tevoren,” vertelt Jan verder. “Wel bekend is 
dat we een welkomstcocktail, een amuse en een 3-gangen 
menu serveren. Tussentijds kunnen de gasten genieten 
van het cultureel programma. Ze gaan naar huis met een 
‘foodie’ bag, in het Achterhoeks een ‘metnemtoete’.”

Kijk voor foto-impressies van eerdere avonden op 
www.achterhoekfoto.nl en informatie op www.gaon.nl.

Derde seizoen Gaon Etten in de 
Achterhoek van start
Regio - Op vrijdagavond 25 april vindt de eerste Ga-
on! Etten in de Achterhoek plaats. “De aftrap van 
het derde seizoen is in de omgeving van Wichmond, 
mag ik alleen zeggen,” lacht bedenker en initiatief-
nemer Jan Bijvank, werkzaam bij Weevers Grafime-
dia. Een heerlijk 3-gangen diner wordt geserveerd, 
met daarnaast een optreden van…..

De initiatiefnemers van Gaon Etten in de Achterhoek op de ‘Achter-
hoekfoto’ tijdens het laatste diner van vorig jaar, gehouden in de 
kelders van Kasteel Vorden: v.l.n.r. Arjen Woudenberg, Erik Besa-
ris, Bonnes Venema, Ivo Mullink en Monique Caeterling. Zittend: 
Jan Bijvank.

A-lijn: 1. Bert Deunk & Dick Brink-
man. 2. Jenny & Wim van Wanrooij. 
3. Kees & Truus Mortier. 
B-lijn: 1. Ruud Bijlo & Miquel Men-
des de Leon. 2 Margaret Heijting & 
Gerrit Vorselman. 3. Irene Lichten-
berg & Theo Schoenaker. 
C-lijn: 1. Wil ten Holder & Leni La-
mers. 2. Ans Knaake & Leida Penne-
kamp. 3. Carla Hoogkamp & Gerard 
Lohschelder. 

Op het moment van schrijven is nog
niet duidelijk wie er gaan promove-
ren of degraderen, volgende week 
meer.
Donderdag 3 april nieuwe en laatste
competitie van dit seizoen. Afmelden
kan op verschillende manieren: via 
een mail naar bcbronkhorst@hot-
mail.nl  of een sms naar 06-28633453
(inspreken lukt niet!), of op de wed-
strijddag bellen naar genoemd mo-
biel nummer.

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

Toldijk - Uitslag donderdag 27 maart, de vijfde en laatste competitie-
avond van de vijfde ronde.
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Op deze dag kunt u van 9.00 tot 16.00 
uur uw auto voor een geringe prijs la-
ten wassen, zowel van binnen als van 
buiten. De actie wordt gehouden bij 
Autobedrijf Wassink, gevestigd aan 
de Banninkstraat 24 in Hengelo.
Het geld dat de Jongeren Werkgroep 
Roemenië ophaalt met deze actie, 
komt ten goede aan de ontwikkeling 
van speelmogelijkheden voor de jon-

geren in Roemenië. “Ook helpen we
de ouderen aan een betere leefomge-
ving.”
De Jongeren Werkgroep Roemenië
gaat al een aantal jaar naar Roeme-
nië om daar met lokale jeugd de
speelvoorzieningen voor kinderen te
verbeteren en uit te breiden. Met het
geld dat wordt opgehaald, worden
onder andere speeltoestellen aange-
schaft en opgeknapt.
Daarnaast organiseert de Jongeren
Werkgroep Roemenië nog meer ac-
ties om geld op te halen, zoals zwarte
pietenactie, lege statiegeldflessen op-
halen. “We helpen ook tijdens evene-
menten en staan op braderieën.”

Zaterdag 5 april

Autowasactie Jongeren 
Werkgroep Roemenië
Hengelo - Ook dit jaar kunt u 
de auto weer door de Jongeren 
Werkgroep Roemenië (JWR) la-
ten wassen. Op zaterdag 5 april 
organiseert de JWR Hengelo een 
autowasactie.

Alle klassen kwamen zondagmid-
dag tweemaal aan de start, zo kon 
het publiek dubbel genieten. Voor-
afgaand aan de wedstrijden werden 
er nog trainingen verreden en kon de 
snelste rijder van elke klasse de beste 
start plaats uit kiezen. 

De eerste wedstrijd die van start 
ging was die in de NK MX2. De 1e 
manche werd gewonnen door Joel 
van Mechelen, Michael Hool pakte 
de winst in de 2e manche. Helaas 
deden in deze klasse geen regionale 
rijders mee. Daarna kwamen de solo 
rijders in de ONK Open aan de start. 
De Duitse rijder Dennis Wiemann 

won beide manches overtuigend en 
liet de concurrentie ver achter zich. 
VAMC rijder Mark Wassink reed zich 
verdienstelijk naar een 8e plaats in 
de 1e manche. In de 2e manche had 
hij een slechte start en viel ook nog 
even stil nadat een andere rijder voor 
hem ook stil viel. Toch kwam hij nog 
sterk terug en eindigde als 12e met 
zijn WPM KTM. 

Na de twee solo klassen kwamen de 
quads in de baan. De overwinning in 
de twee manches ging naar Mike van 
Grinsven die iedereen het nakijken 
gaf. In deze klasse kwamen wel en-
kele heren uit de gemeente Bronck-

horst aan de start. De uit Halle af-
komstige Erik Lieverdink behaalde 
een mooie 22e plaats in de 1e manche 
en eindigde een plaats hoger in de 2e 
manche. Gerben Lieverdink uit Hen-
gelo Gld deed het ook goed met een 
24e en 25e plaats in beide manches. 
Helaas werd de 2e manche overscha-
duwd door twee val partijen. Beide 
coureurs moesten voor verder onder-
zoek  naar het ziekenhuis.                                    

Het hoofd programma van de dag 
waren de wedstrijden van de zijspan-
nen die meetelden voor het ONK. De 
wedstrijd in Halle was de tweede van 
dit jaar nadat de eerste punten waren 
verdeeld in Lochem een aantal weken 
geleden. Het Belgische koppel Jan 
Hendricks/ Elvijs Mucenieks reden 
een geweldige 1e manche en reden 
onbedreigd naar de 1e plaats. Enti-
enne Bax/Kasper Stupelis werden 2e 
voor het Belgische duo  Ben Adriaens-
sen/Ben van den Bogaart. In 2e man-
che waren de rollen omgedraaid en 
was de winst voor Adriaenssen/van 
den Boogart, Hendricks/Mucenieks 
pakten de 2e plaats voor Bax/Stupelis. 
Succes was er voor het uit Hengelo 
Gld afkomstige duo Koen Hermans/
Roy Bijenhof. Dit jeugdige talenvolle 
duo werd in de 1e manche 8e en wer-
den zelfs 6e in de 2e manche! Hans 
Garritsen eveneens afkomstig uit 
Hengelo Gld behaalde  met zijn bak-
kenist Bruno Kaelin 2 keer een 17e 
positie. Peter Beunk die bij Gert van 
Werven in de bak staat reden een 
keurige 1e manche en werd 10e. Dit 
resultaat behaalden ze ook in de 2e 
manche. Multi wereldkampioen Da-
niel Willemsen viel samen met zijn 
huidige bakkenist Hans Tjoink twee-
maal uit. Het bestuur van de Halmac 
keek met een tevreden gevoel terug 
op de wedstrijddag.

Geslaagde ONK zijspancross 
Halmac Halle

Halle - Afgelopen zondag werd op het circuit “De Kappenbulten” in 
Halle gestreden om de punten voor het Nederlands kampioenschap 
zijspancross. Het prachtige weer zat eindelijk mee voor de Halmac die 
de afgelopen jaren het nodige moest af lasten door het slechte weer. 
Dit keer was het anders en kon het publiek genieten van de mooie 
wedstrijden die er te zien waren in de verschillende klassen. Naast de 
ONK zijspannen kwamen er ook nog drie andere klassen in actie.

Sportcentrum AeroFitt en zwembad 
’t Elderink gaan komende zomer sa-
menwerken. AeroFitt gaat de Aqua 
groepslessen verzorgen in zwembad 
’t Elderink.
Deze lessen zijn toegankelijk voor zo-
wel als leden als niet AeroFitt leden. 
(Voor leden van AeroFitt gratis).
Een plaats reserveren voor de les is 
noodzakelijk en kan via de website 

van AeroFitt, www.aerofitt.nl. Dit 
kan altijd maximaal twee weken van
te voren. Telefonisch kan ook, door 
te bellen naar 0575-465001. In een 
van de volgende edities van weekblad
Contact wordt meer informatie gege-
ven over de inhoud van de lessen.
De lessen zullen plaats vinden op: 
dinsdag 9.00-9.45 uur, woensdag
20.00 uur, donderdag 20.00 uur en
op vrijdag 9.00 uur.

Voor meer informatie kunt u terecht
bij Sportcentrum AeroFitt: hengelo@
aerofitt.nl of tel. 0575-465001.

Samenwerking sportcentrum AeroFitt en zwembad ‘t Elderink

Aqua groepslessen bij 
zwembad ‘t Elderink
Hengelo - Deze zomer kan je met 
een AeroFitt lidmaatschap gra-
tis Aqua groepslessen volgen bij 
zwembad ’t Elderink in Hengelo.

‘We zijn er bijzonder trots op’, aldus 
directeur Niels Herwers. ‘Het is een 
beloning voor de inspanningen die ie-
dereen in ons bedrijf levert. Constan-
te aandacht voor de klant en service 
bieden, het zit in onze genen. Het is 
vooral daardoor dat we keer op keer 
zo hoog scoren.” De Herwers Groep 
heeft Renault-vestigingen in Doetin-
chem, Neede en Zevenaar, alsmede 
een Renault Service-vestiging in het 
Gelderse Hengelo.

Bedrijfsprocessen op orde
Herwers: ‘Vier keer op rij is best bij-
zonder. Dan moeten interne bedrijfs-
processen echt goed op orde zijn om 
keer op keer zo goed te kunnen sco-
ren. 
Bij alle medewerkers, ongeacht de 
vestiging waar zij werken, staat één 
ding bovenaan: dat we alles in één 
keer goed willen doen. Dat is belang-
rijk voor de klant, maar ook voor 
onszelf. Dus op naar de nieuwe uitda-
ging: de titel als beste dealer volgend 

jaar voor de vijfde keer op rij zien te 
behalen.’

Feest
Met de Dealer of the Year-verkiezing 
stimuleert Renault zijn dealers we-
reldwijd om nóg beter te presteren. 
Op zes prestatie-indicatoren, zoals 
klanttevredenheid en leadopvolging, 
zijn alle dealers in 2013 maandelijks 
beoordeeld. De winnaars van de Dea-
ler of the Year-verkiezing krijgen de 
onderscheiding uitgereikt tijdens een 
feestelijke ceremonie die plaats vindt 
op 4 april a.s. in het Renault Tech-
nocentre in Parijs. De winnaar krijgt 
van Renault een personeelsfeest aan-
geboden en bovendien krijgen alle 
medewerkers een cadeau.

‘Op naar de nieuwe uitdaging: de vijfde keer’ 

Herwers Groep wint Dealer of the Year 2013

Hengelo Gld. – De Herwers Groep heeft opnieuw de prestigieuze titel 
Renault Dealer of the Year 2013 gewonnen. Dat is een prestatie van 
formaat, die volgens Renault Nederland op het hele team afstraalt. 
Vooral omdat de Herwers groep inmiddels voor het vierde achtereen-
volgende jaar als beste Renault-dealer uit de bus komt.

(v.l.n.r) De heren Lloyd de Meza (directeur Sales Renault Nederland), Rudi van Aken (After Sales Manager Herwers Groep), Niels Herwers 
(Directie Herwers Groep) en Jean-Paul Renaux (algemeen directeur Renault Nederland) bij de uitreiking van de Renault Dealer of the Year 
2013 Award.

Na de pauze zal BruusQ het publiek 
laten genieten van hun zelfgeschre-
ven Nederlandstalige nummers. Vier 
heren met prachtige stemmen en 
instrumenten: bas, percussie, gita-
ren, mondharmonica. BruusQ was al 
eerder in TOM en kreeg toen mooie 

kritieken uit de zaal, in het bijzonder
op het heldere stemgeluid van Ivan
van den Helder en de diepgravende 
teksten van Marco van der Bij. Voor
meer informatie en reserveren via
www.tom-vorden.nl. Welkom!

Sans Retouche en Bruusq 
in TOM

Vorden - Vrijdag 4 april is er in Theater Onder de Molen een kleurrijke
voorstelling. Met het programma “Wensdroom wordt Werkelijkheid”
opent Sans Retouche de avond. (Aanvang 20.30 uur) Dit nieuwe en-
semble bestaat uit Wolfram Reisiger op piano, Ebe van der Meer op
contrabas en Josée van der Staak, zang, gitaar en meer. Klank wordt
kleur en kleur wordt klank! Bovendien gaat de klassieke wensdroom
van Wolfram uitkomen.



De agenda
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link heb-

ben met ouderen onder elkaar te zetten. Wilt u uw evenement ook op de agenda 

plaatsen? Neem dan contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. 06-10687320.

 Activiteit Plaats Tijd
02-04 Ons Contact: weerman R. van de Berg Zaal Heezen, Steenderen 14.30 uur

03-04 KBO IJsselsenioren: ontspanningsmiddag Den Bremer, Toldijk

03-04 Bejaardenkring Vorden: div. onderwerpen Dorpscentrum, Vorden 14.15 uur

04-04 SWDrempt, Hummelo en Keppel:

MuseumPlusBus naar Twentse Welle Diverse opstappunten 

 0314-380232

05-04 De Bleijke: wafels bakken en verkoop De Bleijke, Hengelo 14.30 uur

07-04 SWVorden: Vriendschap 55+ Dorpscentrum, Vorden 10.00 uur

08-04 Alzheimercafé: diverse onderwerpen Borghuis, Doetinchem 19.30 uur

09-04 De Bleijke: spelmiddag + frietje eten De Bleijke, Hengelo 14.30 uur

09-04 UVV Hengelo: ouderenmiddag Ons Huis, Hengelo 14.00 uur

09-04 SWSteenderen: kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur

10-04 SWVorden: spreekuur gehoorproblemen Dorpscentrum, Vorden 10.00 uur

12-04 SWVorden: repaircafé Dorpscentrum, Vorden 10.00 uur

14-04 De Bleijke: bloemschikken Pasen De Bleijke, Hengelo 14.30 uur

14-04 De Bleijke, optreden Hart Gelach De Bleijke, Hengelo 19.00 uur

16-04 SWSteenderen: bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur

16-04 ANBO: Marattenband Wolbrink, Hengelo 14.00 uur

17-04 Bejaardenkring Vorden: div. onderwerpen Dorpscentrum, Vorden 14.15 uur

18-04 De Bleijke: Goede Vrijdagdienst De Bleijke, Hengelo 10.00 uur

19-04 ANBO Zelhem: rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem 

 06-27594051

19-04 ANBO Vorden: rijbewijskeuring De Wehme, Vorden 

 0575-550806

19-04 De Bleijke: optreden Coby en Ton Huinink De Bleijke, Hengelo 14.30 uur

22-04 SWZelhem/GGNet: geheugenspreekuur Oranjehof, Zelhem 10.00 uur

Website
Steeds meer is er informatie te vinden op internet. We nodigen u uit om ook de 

websites van de lokale stichtingen te bezoeken. Op de website kunnen we veel 

meer informatie plaatsen dan op deze plek. U vindt daar alle mogelijkheden 

die lokaal worden aangeboden, maar ook gemeente breed, op het gebied van 

advisering en ondersteuning, het activiteitenaanbod, ons cursusaanbod, de 

vrijwilligersondersteuning, het vrijwilligerswerk onze laatste nieuwtjes enz. 

Website: www.sswb.nl

Lekker weg?
In de zomer wordt door een echtpaar uit Vorden een vakantieweek voor senio-

ren georganiseerd. In de winter regelen ze een midweek. Doelstelling: gezellig 

met leeftijdsgenoten, geheel verzorgd op vakantie gaan. De rollator meenemen 

is mogelijk. U moet zich hoofdzakelijk zelfstandig kunnen redden. In overleg is 

enige ondersteuning mogelijk. Contactpersoon: mevr. D. Wolsing, 0575-552771.

Hoort u slecht?
Elke 2e donderdagmorgen van de maand is er een inloopspreekuur voor mensen 

met hoorproblemen. Vrijwilligers van de Nederlandse Vereniging Voor Slecht-

horenden regelen dit in samenwerking met Stichting Welzijn Vorden. Het eerst-

volgende spreekuur is: 10 april.

Tussen 10.00 en 12.00 uur zijn er ervaringsdeskundigen aanwezig waar u met al 

uw vragen terecht kunt. U vindt hen bij Stichting Welzijn Vorden, zij-ingang van 

het Dorpscentrum aan de Raadhuisstraat 6 in Vorden. U bent van harte welkom. 

Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor meer informatie kunt u terecht bij: 

ouderenzorgSH.vorden@nvvs.nl of w.berns@sswb.nl

Bent of wordt u 75 jaar 
En heeft u een uitnodiging ontvangen voor een informatief huisbezoek. Dan is 

het fijn als u hierop reageert. We kijken uit naar uw reactie.

Ontmoeting en dagbesteding
Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, die mee willen doen in een 

werkgroep, om de dagactiviteit ‘ontmoeting en dagbesteding’ in Vorden op te 

gaan zetten.

Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel
Ineke Bijsterbosch, stafmedewerker
Telefonisch: maandag en woensdag van 13.30 tot 16.30 uur 
Tel. 06-10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl 
Website: www.sswb.nl 

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Bezoekadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coördinator.
Inloop en telefonisch spreekuur: ma., di. en wo. van 
9.00 tot 10.00 uur en donderdag van 13.30 tot 14.00 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-450029. E-mail: welzijnsteenderen@sswb.nl
Website: www.welzijnsteenderen.nl

Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel
Secretariaat: Loes van der Laan, bereikbaar dinsdag en 
donderdag van 9.30 tot 16.30 uur. 
Tel. 0314-380232. 
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl 
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl 
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur.
Inloop en telefonisch spreekuur: dinsdag van 13.30 tot 
14.00 uur en donderdag van 9.00 tot 9.30 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 06-10687320. E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl 

Stichting Welzijn Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo, 
Tel. 0575-465281, fax: 0575-465282, mob: 06-10727474. 
Ans Vermeulen, ouderenadviseur en coördinator.

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag, woensdag 
en vrijdag van 10.45 tot 12.45 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak. 
E-mail: a.vermeulen@sswb.nl

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

Stichting Welzijn Zelhem 
Oranjehof: Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem 
Tel. 0314-622074, Mobiel. 06-13280466.
Ouderenadviseur en coördinator: Paul Tiggeloven.

Inloopspreekuur Oranjehof: ma t/m do van 8.30 tot 9.00 uur.
Inloopspreekuur Streekhuus, Dr. Grashuisstraat 8, Zelhem: 
ma t/m do van 9.00 tot 11.00 uur.
Inloopspreekuur De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem: 
elke 2e maandag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.
Inloopspreekuur Protestantse Kerk, Dorpsstraat 19, Halle: 
elke 2e woensdag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur. 

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl  
Website: www.welzijnzelhem.nl

Wat is ontmoeting en dagbesteding? De doelstelling
Ontmoeting en dagbesteding organiseert overdag acti-

viteiten voor zelfstandig wonende senioren in Vorden 

e.o. 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 voorkomen van alleen zijn of voelen. Er is 

veel begeleiding en aandacht voor iedere deelnemer, zo-

dat hij/zij zich thuis voelt. Door het bezoeken van deze 

dagbesteding (zonder indicatie) kunnen senioren lan-

ger zelfstandig blijven wonen en wordt hun thuissitu-

atie ondersteund. Dagbesteding is ook voor partners en 

familie of verzorgenden vaak een goede oplossing. Zij 

kunnen met een gerust hart wat meer tijd voor zichzelf 

nemen, omdat ze weten dat hun partner of familielid 

goed begeleid en verzorgd wordt.

Bent u benieuwd, wilt u uw eigen ervaring of deskundigheid 
inzetten om deze plannen verder uit te gaan werken?
Dan nodigen we u van harte uit om te reageren! 

Welzijnsadviseur Wilma Berns, Stichting Welzijn Vorden, 

tel. 553405, email: w.berns@sswb.nl

Plan duo-fiets voor Vorden wordt werkelijkheid
Binnenkort verwacht Stichting Welzijn Vorden dat de 

duo-fiets voor de inwoners van Vorden werkelijkheid 

wordt. Dit is mede tot stand gekomen door samenwer-

king en financiële ondersteuning van een aantal bedrij-

ven, instellingen en verenigingen uit Vorden. In april 

zal de fiets arriveren en kunnen de inwoners gebruik 

gaan maken van deze bijzondere activiteit. De duo-fiets 

is een veilige, dubbele fiets, waar twee personen naast 

elkaar een fietstocht kunnen maken. Hoe mooi kan dit 

zijn, een tochtje door Vorden of haar schitterende om-

geving. Een vrijwilliger gaat als begeleiding mee. Ein-

delijk weer eens een fietstocht maken ... We houden u 

op de hoogte van de verdere ontwikkelingen! Zeker ook 

hoe u straks de fiets kunt reserveren.

Heeft u verstelwerk? Kom dan naar ons Repair Café
Het volgende Repair Café is: zaterdag 12 april a.s. van 

10.00 - 12.30 uur. Afgelopen Repair Café in maart, zijn 

er 20 reparaties geweest.

Rijbewijskeuring 75+ via ouderenbonden in Vorden 
Op 19 april (org. ANBO) is er een rijbewijskeuring om 

13.15 uur. Voor wie 75 jaar is of ouder moet zich voor 

een nieuw rijbewijs eens in de vijf jaar laten keuren. 

Belangstellenden voor de keuring kunnen, voor de 

aanmelding en/of informatie, dagelijks tussen 10.00 en 

17.00 uur bellen naar 0575-550806. De rijbewijskeuring 

bedraagt € 25,- en wordt door dr. van Remmen verricht. 

De opbrengsten van deze keuringen schenkt hij aan een 

project voor ontwikkelingshulp. Locatie: in het woon-

zorg-centrum De Wehme, Nieuwstad 32 in Vorden.

Domotica = slim wonen!
Toegankelijkheid voor iedereen. Woensdagavond 23 april 

is er in de grote zaal van De Bongerd te Steenderen een 

voorlichtingsbijeenkomst voor iedereen die slim en ge-

makkelijk wil wonen. Gebruik maken van de moderne 

technieken om uw huis veilig en gemakkelijk in te rich-

ten. Bijvoorbeeld door het mogelijk te maken dat u van-

uit uw stoel de gordijnen dicht kunt doen en de verwar-

ming aan. Het kunnen relatief eenvoudige oplossingen 

zijn, zoals het licht dat aangaat als u binnenkomt of dat 

aangaat als er wordt aangebeld. Ook zijn er veel toepas-

singen voor keuken en badkamer evenals voor comfort, 

veiligheid en efficiënt energiegebruik.

De voorlichting wordt gegeven door de firma Bosman 

uit Vorden. Aanvang 19.30 uur. Deelname, koffie en 

traktatie zijn gratis. Evenals het boekje met tips aan 

het eind van de avond. Opgeven graag voor 15 april a.s.

via Welzijn Steenderen 450029 of Gerrie Gal 452270.

Ontmoet de wijkagent
Dinsdag 29 april is er gelegenheid om wijkagent Harm 

Baarslag te ontmoeten. Hij komt om 15.00 uur in De 

Bongerd om u te informeren en voorlichting te geven 

over veiligheid in en om huis. Babbeltrucs aan de deur, 

oplichting via internet enzovoorts. Natuurlijk kunt u 

ook vragen stellen.

Voorafgaand aan de voorlichting willen we de DVD 

laten zien die we hebben laten maken voor het 25 jarig 

bestaan van onze stichting. Toegang en koffie of thee 

is gratis. 

Omgaan met een tablet
In april gaat een cursus omgaan met- en de (on)moge-

lijkheden van een I-pad van start gegaan. Wij hebben 

gemerkt dat er veel mensen zijn die geen I-pad van 

Apple hebben, maar wel een tablet van bijvoorbeeld 

Samsung. Deze mensen kunnen niet deelnemen aan de 

huidige cursus. 

Hebt u ook een ander merk tablet en zou u ook graag 

een cursus willen? Dan kunt u zich nu opgeven. Bij 

voldoende deelname, 4, á 5 personen, proberen we ook 

voor u een cursus te organiseren. U kunt bellen met 

0575-450029.

MBvO-aquafit
In samenwerking met het burgemeester Kruijffbad 

zijn er weer beweegactiviteiten in het zwembad. MBvO/

aquafit is op dinsdag van 13.30 tot 14.00 uur. U kunt 

deze lessen volgen eventueel met een lagere intensiteit. 

Deze activiteit wordt gegeven in half diep water en is 

ook geschikt voor personen die niet in het diepe durven.

Watervrij zijn is noodzakelijk.

Opgave voor 1 april via Welzijn Steenderen 450029 of 

Gerrie Gal 452270.

Fifty Fit/aquajogging
Lopen in het water en je conditie verbeteren. De les-

sen zijn op donderdag van 13.30 tot 14.00 uur en 

zijn in diep en opdiep water. Allerlei loopoefeningen 

met verschillende materialen. Versterking van buik, 

billen, benen en armen en benut je de weerstand van 

het water optimaal. De opwaartse druk van het water 

voorkomt overbelasting van spieren en gewrichten 

waardoor aquajogging extra geschikt is voor mensen 

met blessures en gewrichtsklachten. Zwemvaardigheid

is verplicht. Opgave voor 1 april via Welzijn Steenderen 

450029 of Gerrie Gal 452270.

UVV soos
Op woensdagmiddag 9april organiseert de UVV een ge-

zellige middag voor ouderen met medewerking van de 

Mölledeems in Ons Huis in Hengelo. Aanvang 14.00 uur.

Activiteiten in het woonzorgcentrum de Bleijke
Voor data en informatie zie de agenda van de SSWB.

Pianospeler gezocht
Voor de bewoners van De Bleijke is men op zoek naar 

een vrijwilliger die zo af en toe op de piano wil begelei-

den tijdens het zingen van liedjes. Voor informatie kunt

u contact opnemen met Rieky Terhorst 0575-498200.









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

De Hoogwerker heeft een reikwijd-
te van 20 meter hoog en 10 meter 
breed. Met deze aanschaf is Harco 
Hermans in staat om op een eenvou-
dige en arbo vriendelijke wijze zon-
nepanelen te leggen. Maar ook voor 
dakdek werkzaamheden is de hoog-
werker een uitkomst.  Tevens kan de 
hoogwerker worden gebruikt wor-
den voor het monteren van lampen 
op sportvelden, terreinverlichting, 
loopstallen etc. Kijk voor meer infor-

matie op www.harcohermans.nl. of 
neem contact op met:0575-46 11 99
Tevens is Harco Hermans aanwezig
met waterontharders en zonnepa-
nelen op de Lentedag bij Scheffer
Keukens op 6 april van 12.00 -17.00
uur en 21 april op de Lentefair um
d’n olden Smidse te Velswijk van
11.00 - 17.00 uur. Voor verdere info
kijk op: Voor verdere info kijk op:
www.schefferkeukens.nl of 
www.wijngaardumdenoldensmid.nl.

- Advertorial -

Harco Hermans breidt 
wagenpark uit met een 
hoogwerker

Velswijk – Sinds kort is Installatiebedrijf Harco Hermans in het bezit
van een hoogwerker de CMZ 20.

Gratis entree
Bijzonder is dat de entree dit jaar 
helemaal niets kost! Kom naar het 
festival om te genieten van de relaxte 
en gezellige sfeer van het platteland 
op een, hopelijk zonnige, zondagmid-
dag. En natuurlijk mag een biertje 
dan niet ontbreken. Ook aan het eten 
is gedacht, alle festivalgangers kun-
nen zelf gaan barbecueën!

Kinderweide
De kinderen kunnen ondertussen 
spelen in de kinderweide en verma-
ken zichzelf op het springkussen, de 
stormloopbaan, rodeostier, rupstrein 
of op één van de quads. Voor de kin-
deren is er een speciaal kinderarran-
gement: voor € 5,- krijgen zij een ijsje, 
frietje en een snoepzakje. Verder mo-
gen ze de hele dag onbeperkt ranja 
drinken en onbeperkt in de speel-
weide. 

Vijf bands
Op de volgende editie van het Achter-
hoekse rockfestival Weidepop zullen 
de Grolschbusters en The Bree staan. 
Ook coverband 4Alice uit Westen-
dorp en ExxBent uit Eibergen zullen 
op 25 mei rocken op het festivalter-
rein in Wolfersveen. Grolschbusters 
is een punkrockband uit het Gelderse 
Hengelo en met hun 25-jarige jubile-
um zijn ze de langst bestaande punk-
band in de Achterhoek. Dit jaar zelfs 
met een optreden in Berlijn. Mede 
organisator Henk Hengeveld zal met 

zijn band Deliverance ook het po-
dium betreden. Met deze vijf bands 
heeft Weidepop een breed scala aan 
muzieksoorten en is er vermaak voor 
iedereen!  
Het festivalterrein zal op 25 mei ge-
opend zijn van 14.00 tot 21.00 uur. 
Het wordt gehouden bij ’t Wolfers-
huus, gelegen in de scherpe bocht 
tussen Zelhem en Ruurlo. 

Kijk voor een routebeschrijving en 
een sfeerimpressie van vorig jaar op 
www.weidepop.nl.

Met het hele gezin de wei in

Familiefestival Weidepop dit jaar gratis 
toegankelijk
Wolfersveen - Weidepop is een 
familiefestival in Wolfersveen 
waar jong en oud zich kunnen 
vermaken. Er zijn vijf bands en 
voor de kids is er een grote kin-
derweide aanwezig. Het festival 
kenmerkt zich door de relaxte en 
ongedwongen sfeer van het plat-
teland.

Al meer dan veertig jaar gaan veel 
kinderen met de kampen mee om te 
sporten, spelen en vriendschappen 
te sluiten. Veel generaties zijn opge-
groeid met de alom bekende blauw/
witte tenten die opgesteld staan in 
een weiland in een bosrijke omge-
ving. En dat is ook niet vreemd want 
het programma zit vol activiteiten 
waardoor de kinderen zich het hele 
kamp prima vermaken. Er zijn speur-
tochten uitgezet, er wordt gezongen 
bij het kampvuur en er worden di-
verse spelletjes in het bos en op het 
kampterrein gespeeld. ‘s Avonds hel-
pen de kinderen mee met het koken 
van het avondeten. 

De kampen zijn verdeeld in verschil-
lende categorieën:

t/m 10 jaar)
-

t/m 11 jaar)

X Camp
Speciaal voor de jeugd van 13 t/m 16 
jaar is er een extra uitdagend pro-
gramma opgezet met diverse out-
door-activiteiten zoals bijvoorbeeld 
wandklimmen, abseilen en kanoën. 
Zij blijven niet op één plaats, maar 
trekken door Nederland. 

Kamp C

jaar, is er voldoende te doen op het 
kampterrein. Deze groep wordt be-
wust kleiner gehouden dan de andere 
kampen. Onder deze kampleiding zit 
altijd een aantal moeders. Voor veel 
van deze kinderen is het vaak de 
eerste keer dat ze op een onbekende 
plek 3 nachten van huis zijn en soms 
kennen ze de andere kinderen niet 
eens. Toch verbaast de leiding zich 
elk jaar weer hoe goed de meeste kin-
deren hier mee om gaan en nieuwe 
vriendjes maken. 

Kamp A, B en D
Door de ondersteuning van de grote 
groep vrijwilligers, de donateurs en 
de verhuur van ons kampmaterieel, 
kunnen de prijzen voor het kamp 
laag worden houden. In overleg is het 
zelfs mogelijk om de kosten aan te 
passen aan het budget van de ouders. 
Door deze bijzondere lage kamp-
prijzen in deze economisch mindere 
tijden en het gebruik van social me-
dia, stijgen de laatste jaren de deel-
nemersaantallen voor de kampen. 

recordaantal aanmeldingen heeft 
behaald, waardoor kamp A en B erg 
vol zaten. Daarom heeft het bestuur 
besloten om een extra kamp te orga-
niseren. Kinderen in de leeftijd van 9 
t/m 11 jaar hebben de keuze om met 
Kamp A, B of D mee te gaan. 

alle jeugd van 6 t/m 16 jaar uit de ge-
meente Bronckhorst en omgeving. 
De inschrijvingen zijn vanaf 1 april 
geopend en iedereen kan zich vanaf 
nu opgeven via de website: www.cjv-
zomerkampen.nl 
Ben je geïnteresseerd of wil je graag 
wat meer info? Kijk dan op www.cjv-
zomerkampen.nl of neem contact op 
met Mark Eenink: tel. 0575-461336 of 
info@cjvzomerkampen.nl.

CJV zomerkampen 2014

Inschrijvingsperiode geopend

Bronckhorst - De inschrijvingsperiode van de CJV Zomerkampen 2014 
is geopend! In de zomervakantie zullen jongeren in de leeftijdscatego-
rie van 6 tot en met 16 jaar weer op pad gaan onder leiding van een 
professioneel team vrijwilligers. Doel: Een plezierige en actieve week 
in de buitenlucht.

Hemmy Lovink en Marco Vosselman 
maken deel uit van de Duchenne 
Heroes, die maar één doel voor ogen 
hebben: zoveel mogelijk geld bij el-
kaar halen voor onderzoek naar de 
ziekte van Duchenne. Duchenne 
Heroes vindt dit jaar voor de negende 
keer plaats.
Hemmy en Marco vormen samen 
het team LOVO Bikers 4 Duchenne. 
Ze fietsen o.a. voor Bram Wieggers 
die leid aan de ziekte van Duchenne. 
Deze spierziekte is een erfelijke, on-
geneeslijke aandoening, die het com-
plete spierstelsel aantast. Ook het 
hart ontbeert na verloop van tijd de 
kracht om het lichaam aan de gang 
te houden. In Nederland lijden on-
geveer achthonderd jongens aan de 
ziekte van Duchenne. Meer dan de 
helft van hen haalt de dertig, maar 
veel patiënten overlijden voor hun 
twintigste. 
700 kilometer mountainbiken is voor 
Bram Wieggers niet mogelijk, en 
daarom doen de Duchenne Heroes 
het voor hem. De tocht leverde vorig 
jaar maar liefst 1.2 miljoen euro op 
en de organisatie zet dit jaar alles in 
zijn werk om dat bedrag te overtref-
fen. Daar draagt LOVO Bikers 4 Du-
chenne graag zijn steentje aan bij. 

Sponsoren
De komende maanden staat voor 
Hemmy en Marco in het teken van 
trainen en het werven van sponsors. 
Elke deelnemer moet minimaal 2500 

euro binnenhalen. “Wij zijn goed op
weg, maar we kunnen nog steeds alle
steun gebruiken. Bedrijven en parti-
culieren, iedereen kan zijn steentje 
bijdragen. Alle beetjes helpen’’, aldus
Hemmy Lovink. Ook dagelijkse kledij
is beschikbaar gesteld door een niet
nader te noemen bedrijf, ook ano-
niem kan men ons steunen als be-
drijf. De Lovo Bikers hebben zelfs een
sponsor uit Zwitserland, Frank Schut
& partners. Aerofitt heeft met de 
kinderen een dansmarathon georga-
niseerd, bram was ook aanwezig. De
kinderen konden zo zien waarvoor ze
gedanst hebben. 

Zwaar, technisch maar heel mooi
Duchenne Heroes gaat dit jaar met
350 deelnemers op 14 september 
van start in Givet in Frankrijk. Ver-
volgens gaat de tocht via de Franse
en Belgische Ardennen en de Duits-
Nederlandse grens naar Nederlands 
Limburg. De mountainbikeroutes 
zijn uitdagend, zwaar en technisch.
Per dag wordt er gemiddeld 100 ki-
lometer afgelegd. Via het Limburgse
landschap zetten de helden koers
richting Nijmegen waar in Park Brak-
kenstein op 20 september gezamen-
lijk gefinisht wordt.

Wilt u meer informatie over de tocht,
de helden, de vrijwilligers of de orga-
nisatie kijk dan op 
www.duchenneheroes.nl

Voor kinderen met Duchenne Spierdystrofie:

Zeven dagen bikkelen
Zelhem - De in Zelhem woonachtige Hemmy Lovink en Marco Vossel-
man uit Hengelo (Gld) gaan van 14 t/m 20 september de strijd aan voor 
kinderen met Duchenne spierdystrofie, tijdens dé mountainbiketocht
van de Benelux: Duchenne Heroes. Samen met zeker 350 mountainbi-
kers doorkruist ze in zeven dagen tijd vier landen en leggen ze maar
liefst 700 kilometer af.

Op zaterdagavond 7 juni zal de eer-
ste wedstrijd gehouden worden waar 
de deelnemers in de VTN 9,5 ton 
strijden voor punten in het landelijk 
klassement. 

-
gaande jaren een trekkertrekwed-
strijd plaatsvinden. Deze zal volledig 
volgens het TSTA reglement gaan. 
Met als extra de twaalf ton standaard 
klasse. 

Inschrijven
De inschrijvingen voor het evene-
ment zijn vanaf heden geopend op 

de website bvoosterwijk.nl. Hier staat 
een link naar trekkertrek. Vanwege 
de grote drukte vorig jaar is besloten 
een extra baan in gebruik te nemen 
en is er een extra sleepwagen aanwe-
zig op het terrein. 

Voor meer informatie over inschrij-
vingsgeld en reglementen verwijzen 
wij u naar de website.

‘Truckpulling’ staat voor de deur
Zelhem - 7 en 8 juni wordt er we-
derom een weekend ‘truckpul-
ling’ gehouden, op het terrein 
aan de Hoogeveldweg in Zelhem.

STUUR UW PERSBERICHT NAAR 

REDACTIE@CONTACT.NL  

DEADLINE: VRIJDAG OM 12.00 UUR.



DEMONSTRATIE: Spinning en workshop 
voor kinderen door sportcentrum Aerofi tt, 
Roofvogelshow van Joanne van Zadelhoff
MUZIEK: D.J. = van Elk, Dweilorkest De 
Eierjongens, www.eierjongens.nl
ANIMATIE: Straattheater, jongleren met fakkels, 
vliegende „heksen” op bezems door de straat, 
www.jovelentertainment.nl
LUCHTKUSSEN: funverhuurhalle.nl
AANMELDEN VOOR DE KOFFERBAKVERKOOP: Jan 
Heerink 06-53154507 of zelhem@weevers.nl
INSCHRIJVEN: vooraf € 10,-; op de dag zelf € 15,-

Thuis in jouw wereld

BLOKKER ZELHEM
Wij zijn klaar voor het voorjaar. 

Onze tuin afdeling is nu extra groot.
Kom ook een kijkje nemen

op zondag 6 april
van 12.00 tot 17.00 uur.

10% KORTING 
op alle tuinmeubelen 
en vanaf 250,- euro
gratis thuis bezorgd*

* aanbiedingen alleen geldig op zondag 6 april
Stationsstraat 20  -  7021 CK  Zelhem  - T  0314 - 62 13 79

info@fietshuis-jansen.nl  -  www.fietshuis-jansen.nl

Verkoop, onderhoud en reparatie

Koopzondag 6 april a.s.

Tijdens de koopzondag krijgt u 
bij aankoop van een nieuwe fiets

20% korting op accessoires!

Geopend van 12.00 tot 17.00 uur

Fietshuis Jansen Zelhem weet wat fietsen is !

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-621206
 

De dames en heren geuren van BRUNO BANANI, 

nu voor € 12,95. (Alleen de kleine maten)

Stationsstraat 26-28, 7021 CK  Zelhem Tel. 0314 - 62 51 06

Open Zondag 
6 april a.s.

Geopend van 12.00 - 17.00 uur

Veel speciale acties 
dus kom kijken!

PROEVERIJ MENU
9 gerechtjes voor

€ 32,50
Op zoek naar kleurrijke, 

hippe mode?

Bij ons vindt u kleding
voor het hele gezin,

voor een betaalbare prijs!

Danche Vita
Markt 1, Zelhem

Ook toe aan de lente
De nieuwe voorjaars collectie is binnen.
Onze merken zijn:
Angels, Yest, Dreamstar, poools, Street one,
NED, Venducci, Another woman

venementenE



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

Er komt beweging in de huizen-
markt. “Er is weer meer verloop, wat 
te maken heeft met een groeiend 
consumentenvertrouwen en het feit 
dat mensen meer prijsbewust zijn,” 
legt Gerard uit. “Men krijgt mis-
schien niet meer de hoofdprijs voor 
de eigen woning, men betaald ook 
niet de hoofdprijs voor de nieuwe wo-
ning. Een goede of een slechte markt, 
het verschil blijft hetzelfde.”
Van 2008 tot eind 2013 werkte hij bij 
een makelaarskantoor in Aalten. “Ik 
werkte er met veel plezier en heb heel 
veel geleerd,” vertelt Gerard enthou-
siast. Na zijn studie kwam hij daar als 
assistent-makelaar in dienst, maar al 
snel veranderde zijn takenpakket van 
bezichtigingen regelen tot eindver-
antwoordelijke op kantoor.
Ondanks dat hij het naar zijn zin had, 
speelde de wens om voor zichzelf te 
beginnen in zijn hoofd. “Ik had toch 
ook wel heimwee, wilde weer terug 
naar mijn geboortegrond.” Hij kwam 
weer in Toldijk wonen en voelde zich 
al snel thuis bij familie, bekenden, 
zijn vriendengroep en de voetbalclub. 
“Ik voetbalde als jonge jongen even-
tjes in Baak en vervolgens in Steende-
ren. Nu voetbal ik bij de fusieclub SV 
Basteom en zit in de sponsorcommis-
sie. Ja, de cirkel is rond.”
De woning van zijn grootouders 
kwam vrij en hij verhuisde van Tol-
dijk naar Baak. Een bekende plek, de 
boerderij is zijn geboortehuis. “Het 
staat midden in mijn werkgebied ge-
meente Bronckhorst en omstreken. 
Het past me perfect, met een kantoor 
meteen bij de entree,” vertelt hij. “Ik 
ben van mening dat je de klant moet 
kunnen bedienen vanuit elke plek. Ik 
ga altijd naar de mensen toe, mensen 
voelen zich dan op hun gemak. Maar 
als het nodig is, zijn ze hier ook van 
harte welkom.”
Hij gaat nu de uitdaging aan. “Het 
gaat om vakmanschap, creativiteit, 
service en persoonlijke aandacht,” 
vertelt hij. “Ik hou van vrijheid, dat 
ik kan doen hoe ik het zelf zou wil-
len. Dat ik een klant kan adviseren en 
maatwerk kan leveren.”
Gerard Groot Roessink houdt wel 
van efficiency. Hij liet een applicatie 
maken voor zijn telefoon, waarmee 
hij onderweg meteen afspraken kan 
inplannen en direct een bevestigings-

mail kan versturen en meerdere za-
ken kan regelen. De brochures voor
de huizen in verkoop maakt hij in
samenwerking met professionele
mensen. De huizen komen vervol-
gens prominent op Funda te staan.
Hij heeft een website, werkt met
google+, facebook en twitter. De 
verkoopborden zijn klaar. “Met een
frisblauwe kleur, maar wel rustig. En
weerbestendig,” lacht hij. “Het is de
eerste indruk en die moet goed zijn.”
Groot Roessink Makelaardij is een
NVM-makelaar die zich op een brede
markt richt. “Ik ga me niet richten
op een bepaald segment. Je moet we-
ten wat voor een klant een geschikte
woning is. Ik geef iedereen evenveel
aandacht en zij mogen verwachten
dat ik er verstand van heb.”
Hij doet de aankoop en verkoop van
woningen. “Je kunt daarin een meer-
waarde zijn. Eerst verkoop ik de wo-
ning van de klanten, je hebt dan een
leuke band met de mensen. Daarna 
gaan ze op zoek naar een nieuwe wo-
ning en komen ze weer bij mij. Ver-
koop en aankoop hangt nauw met
elkaar samen.”
Gerard is eveneens bevoegd als taxa-
teur. Voor nieuwe hypotheken ten
behoeve van de financiering, maar
ook voor de belastingdienst, erfge-
namen of boedelscheiding. “Het af-
wisselende maakt het erg leuk, al 
komen er vaak ook veel emoties bij.
Een emotionele beslissing in het le-
ven van mensen vertaal ik naar een
rationele beslissing. Het gaat uitein-
delijk altijd om een tevreden klant.”
Groot Roessink Makelaardij,
Broekstraat 2a, Baak. Meer informa-
tie op www.grootroessinkmakelaar-
dij.nl, bel (0575) 200 001 of mail naar
info@grootroessinkmakelaardij.nl.

Nieuwe NVM makelaar 
in Bronckhorst: Groot 
Roessink Makelaardij
Baak - Gerard Groot Roessinkis 
begin april gestart met een eigen 
makelaarskantoor in zijn nieuwe 
huis aan de Broekstraat 2a in 
Baak. Na wikken en wegen koos 
hij ervoor zijn eigen naam aan 
het bedrijf te verbinden: Groot 
Roessink Makelaardij.

Gerard Groot Roessink van Groot Roessink
Makelaardij.

De Kunst10daagse in de gemeente 
Bronckhorst wordt zo langzamer-
hand een begrip voor kunstliefheb-
bers in de gemeente zelf en ver daar 
buiten. 
Dit jaar tonen over de 100 kunste-
naars hun werk op 79 locaties in de 
gemeente Bronckhorst. De bezoekers 
zullen dit jaar  tien dagen lang van 
11.00 tot 17.00 uur hartelijk welkom 
zijn in  galeries, ateliers en op loca-
ties die veelal speciaal voor de Kunst-
10daagse zijn ingericht. Het doel van 
de Kunst10daagse is om bezoekers 

gedurende de open dagen de gele-
genheid te bieden kunst  binnen de 
gemeente Bronckhorst te beleven, 
zowel in de dorpskernen, als in het 
buitengebied. Kom wandelen, fietsen 
en gewoon genieten tijdens de Kuns-
troute in de gemeente Bronckhorst 
met  al haar natuurschoon, met vele  
monumentale, historische panden en 
landgoederen. 
De Kunst10daagse is een initiatief 
van de Stichting Kunst en Cultuur 
Bronckhorst en wordt georganiseerd  
door een werkgroep van vrijwilligers.

Honderd deelnemers Kunst10daagse 
Bronckhorst
Bronckhorst - Van vrijdag 23 mei tot en met zondag 1 juni 2014, vindt 
voor de achtste keer de Kunst10daagse Bronckhorst plaats.

Hoe ben je begonnen?
Ik was al vanaf 1999 bezig met web-
sites maken. Internet stond toen nog 
aan het begin van de ontwikkeling. Ik 
vond het creatief en technisch bezig 
zijn op de computer ontzettend leuk. 
In het begin maakte ik websites met 
alleen het kladblok van de computer, 
puur programmeren, waardoor ik 
het goed leerde. In 2003 begon ik al te 
denken  dat het misschien wel moge-
lijk was voor mezelf te beginnen. Dan 
komt het omslagpunt. Ga ik door met 
websites maken als hobby of word ik 
professioneel?  In 2009 was het zover, 
ik had zoveel bijgeleerd en leren wer-
ken met programma’s dat ik me na 
veel voorbereiding heb ingeschreven 
bij het KvK.

Wat heb je allemaal gemaakt?
Rond de 70 websites, maar ook veel 
grafisch ontwerp. Van tuin-bord tot 
complete huisstijlen met logo. In to-
taal zo’n 50 verschillende ontwerpen. 
Grafisch ontwerp is er al snel  bijge-
komen. Hierin ben ik me steeds ver-
der gaan ontwikkelen. 

Wat zijn de ontwikkelingen?
Internet en computers staan niet stil. 
Er is in die 5 jaar veel gebeurd. Sociale 
media, smartphone, Ipad. Het gaat zo 
snel dat je moet kiezen waar je je ver-
der in ontwikkelt.
Ik heb gekozen voor o.a. webdesign, 
grafisch ontwerp, zoekmachine 
vriendelijkheid, sociale media, onder-

houden van websites.  Er zijn zoveel 
dingen waar je je in kunt verdiepen 
en ontwikkelen. Pas heb ik nog een 
grafisch programma pakket erbij ge-
kocht om met de tijd mee te kunnen 
gaan. De volgende stap is het maken 
van digitale magazines.  De eerste 
zijn al gemaakt.

Hoe zie je de toekomst?
Als ik naar de toekomst kijk zie ik 
dat er nog veel  gaat gebeuren. Denk 
aan Sociale media, beeldbellen, zorg 
op afstand, de smartphone die steeds 
meer kan, het snelle G4 netwerk. Het 
staat nooit stil. Ik ben van plan zoveel 
mogelijk bij te blijven met de ontwik-
kelingen. Ik heb een Facebook pagina 
(www.facebook.com/webdesignidee) 
waarin ik de belangrijkste gebeurte-
nissen en ontwikkelingen blog, tips 
geef en leuke weetjes vermeld op in-
ternet en computergebied. 
Eind vorig jaar heb ik een tweede 
computer gekocht in het 5 jarig be-
staan. Ook hierin moet je met de tijd 
mee. Programma’s worden steeds 
groter die kan je niet draaien met een 
verouderde computer. 

En de toekomst van Webdesign-
idee?
Ik hoop nog heel  lang mijn beroep te 
kunnen uitoefenen. Ik heb van mijn 
hobby mijn beroep kunnen maken. 
Dat kunnen er niet zoveel zeggen 
denk ik. Met heel veel plezier kruip 
ik elke dag achter de computer om 
creatief en technisch bezig te zijn. 
Mocht je meer willen weten? Bel of 
mail me gerust vrijblijvend. Ik heb 
een leuk geschenk voor de eerste 5 
nieuwe klanten. 

Meer info
06 - 42 58 39 76 
info@webdesignidee.nl  
www.webdesignidee.nl

- Advertorial -

Webdesignidee 5 jaar

Keijenborg - Op 1 april 2009 is Webdesignidee ingeschreven bij het 
KvK. Inmiddels is het 5 jaar later. Het eerste lustrum is een feit! Web-
designidee maakt websites in een systeem waarbij de eindgebruiker 
later heel gemakkelijk zelf de website kan voorzien van inhoud. Ook 
grafisch ontwerp behoort tot de werkzaamheden van Webdesignidee. 
Een interview met de eigenaresse Silvie Bergervoet.

Het is geen bezwaar dat erg jonge 
kinderen nog niet kunnen lezen want 
door middel van voor- en naspelen, 
tekenen, zingen, muziek luisteren 
en mee dansen of klappen worden 
de eerste liedjes op de piano op een 
speelse manier aangeleerd. Ouders 
van heel jonge kinderen kunnen de 
les bijwonen en hun kind waar nodig 
thuis een beetje op weg helpen. Jon-
geren leren in deze weken een aan-
tal noten lezen voor zowel de linker 
als de rechterhand, de belangrijkste 
begeleidingsakkoorden en de basis 

voor het ritme in de muziek. Wel is
het noodzakelijk om zelf een piano
in huis te hebben zodat er af en toe
thuis geoefend kan worden. Mocht
dat niet het geval zijn dan kan men
ook daarvoor terecht bij Het Klavier.
Een beperkt aantal occasion studie-
piano’s zijn voor een klein bedrag te
koop of te huur. Op de website staat
een speciale aanbieding die uitslui-
tend geldig is in combinatie met de
beginnerscursus. De voorraad oc-
casion studiepiano’s waarvoor deze 
aanbieding geldt is echter beperkt 
dus ‘wie het eerst komt wie het eerst
maalt’. Vrijblijvende informatie en/of
aanmelden is telefonisch of per email
mogelijk tot 25 april: 0575-550756 
email: rita@het-klavier.nl. Of kom
alvast kennis maken op vrijdag of
zaterdag tijdens de openingsuren van
de showroom. 
Alle informatie is eveneens te vinden
op www.het-klavier.nl

- Advertorial -

Beginnerscursus piano 
bij Het Klavier
Vorden - Vanaf 6 mei organiseert 
Het Klavier een beginnerscursus 
van 8 lessen tot en met de zomer-
vakantie voor leerlingen vanaf 
(bijna) 6 jaar tot 18 jaar. Deze cur-
sus is bedoeld om in een aantal 
weken kinderen en jongeren ken-
nis te laten maken met het bespe-
len van dit geweldige instrument.

Deze zomer editie zijn er nog meer 
ondernemers bereid gevonden mee te 
doen aan dit evenement. Zo verzorgt 
Aerofitt voor de show een spetterend 
optreden en zorgt Partycentrum Lan-
geler voor een leuke verrassing voor 
alle bezoekers.
De Hengelose ondernemers nemen u 

deze keer mee naar zonnige oorden, 
witte stranden en wuivende palmen. 
Zij hebben de zomer in hun bol en la-
ten u graag inspireren op gebied van 
mode en wonen.
Door de samenwerking van diverse 
ondernemers kunnen zij u allen, jong 
en oud, man en vrouw, een fantasti-

sche voorjaar/zomer collectie laten 
zien.
‘Wij zijn er trots op om jullie weer 
te mogen begroeten en zien u graag 
donderdagavond 3 april. De zaal gaat 
open om 19:00 uur en de show start 
om 19:30 uur. De winkels zijn deze 
avond extra lang geopend tot 22:00. 
Daarnaast heeft u een extra mogelijk 
op al dat moois te bewonderen in de 
winkels op zondag 6 april van 12:00 
tot 17:00 uur.’

Mode & Wooninspiratie show in de Kerk
Hengelo - Donderdagavond 3 april wordt er in de Remigius kerk in 
Hengelo weer een groots opgezette modeshow gehouden door de geza-
menlijke ondernemers van Hengelo Gld.

Op deze avond worden vanwege hun 
jarenlange lidmaatschap een aantal 
jubilarissen gehuldigd. Aan de con-

tactavond zijn voor de leden geen 
kosten verbonden. 
Wel staat er een collectebus voor het 
doel (De Hospice), waarin men een 
vrije gift kan doneren. De muziek 
wordt verzorgd door de band Reality 
Music, die ooit 20 jaar geleden haar 
debuut maakte voor FNV-Bouw.

Contactavond FNV Bouw 
afdeling IJsselvallei
Vorden - De FNV- Bouw afdeling 
IJsselvallei houdt vrijdagavond 4 
april in zalencentrum De Herberg 
haar jaarlijkse contactavond.

Bibliotheek Zelhem is wel gewoon 
op donderdagochtend geopend van 
10.00-12.30 uur.

Bibliotheken West-
Achterhoek op 
donderdagmiddag 
3 april gesloten
Bronckhorst - In verband met een 
medewerkersdag (bijscholing) 
zijn alle bibliotheekvestigingen 
West-Achterhoek op donderdag-
middag 3 april gesloten.

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



Voor Na

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

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

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

voor alle mogelijkheden.

Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken

Berendsen Omheiningen

Berendsen Aanhangwagens

Verkoop en plaatsen verschillende soor-
ten dubbel staafmatten, sierhekwerken, 
poorten en nog veel meer!

Verkoop en plaatsen verschillende 
soorten omheiningen, afrasteringen, 
schuttingen en nog veel meer!

Verkoop van diverse merken, nieuwe en 
gebruikte aanhangwagens, paardentrai-
lers, veetrailers.
Reparatie van alle merken trailers

Hekwerken

Omheiningen

Aanhangwagens

M
M Autobedrijf

Melgers
Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

SEAT LEON
1.6-16V STELLA

155.080 KM
APRIL 2003

€ 4.250
BMW Z3 ROADSTER 1.8 228.367 KM 1997 € 5.950
CITROEN GRAND C4 PICASSO 2.0 16V EXCLUSIVE 7P. 142.839 KM 2007 € 8.750
FORD FOCUS WAGON 1.6 COMFORT 54.998 KM 2011 € 13.950
HYUNDAI SANTA FE 2.7I V6 4WD AUTOMAAT STYLE 7-PERS. 92.250 KM 2009 € 19.250
HYUNDAI TUCSON 2.0I STYLE 96.877 KM 2009 € 12.750
KIA PICANTO 1.0 5DRS. FESTIVAL 26.310 KM 2007 € 6.350
MERCEDES-BENZ C-KLASSE 200 KOMPR. AUTOM. ELEG. 48.801 KM 2008 € 21.950
MINI COOPER 1.6 CHILI 171.735 KM 2004 € 8.950
OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER 1.6 T SPORT 82.917 KM 2009 € 17.500
OPEL MERIVA 1.4 TURBO COSMO 70.780 KM 2011 € 13.500
PEUGEOT 206 SW 1.6 16V XS 108.262 KM 2003 € 4.750
PEUGEOT 307 1.6 16V XS 201.714 KM 2002 € 2.950
SEAT LEON 1.6 16V STELLA 155.080 KM 2003 € 4.250
SUZUKI ALTO 1.0 EXCLUSIVE 40.276 KM 2009 € 6.950
TOYOTA STARLET 1.3 XLI 216.130 KM 1993 € 1.250

Audi  A3  Sportback 1.6 Attraction Pro Line  nov-05 91.947 Grijs met. € 10.250
Citroën  Xsara  1.6i 16v Ligne Prestige  jul-01 211.600 Grijs €  1.000
Dacia  Sandero  1.6 Stepway  mrt-10 64.018 Rood met. €  8.750
Ford  Focus  Wagon 1.6 Trend Navigatie  okt-08 121.663 Grijs met. €  8.900
Ford  Ka  1.2 Cool & Sound  jun-10 33.425 Blauw met. €  6.800
Honda  Jazz  1.2 Style Mode  mrt-10 61.816 Grijs met. €  9.950
Nissan  Note  1.4 First Note jun-06 125.558 Rood met. €  6.450
Opel  Corsa  1.2-16V ‘111’ Edition nov-10 46.696 Grijs met. €  9.450
Peugeot  107  1.0-12V XS mei-11 69.139 Wit €  6.250
Peugeot  206+  1.4 XS jun-10 97.062 Blauw met. €  7.250
Renault  Mégane  Estate 1.6 Dynamique 2010 24.694 Rood met. € 14.250
Seat  Altea  1.4 TSI Businessline jan-10 73.336 Zwart met. €  12.750
Seat  Ibiza  1.4-16V 3drs 100pk aug-06 101.708 Zwart €  5.450
Suzuki  SX4  1.6 Shogun mei-08 73.436 Zwart €  8.750

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond Tel. (0575) 44 16 21

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

Opel  Corsa  1.2-16V ‘111’ Edition
november-2010, 46.696, grijs metallic 

 € 9.450

Royale GEMODERNISEERDE VILLA met carport, 
berging, tuinhuis en tuin met zonneterras. 
Deze villa is in 1996 degelijk gebouwd en in 
2008 gemoderniseerd en perfect onderhouden. 
Door de indeling met zowel op begane grond 
als op de 1e verdieping slaap- en badkamer 
biedt deze villa ruim woongenot met diverse 
mogelijkheden.

www.rbmwonen.nl
info@rbmwonen.nl
0575 - 84 57 17

zaterdag 5 april Open Huis 
van 11.00 uur tot 14.00 uur

Kastanjelaan 10, Steenderen

Toyota Aygo 1,0
12V 5drs zwart

 2/2008 47.000 km
€ 5250,-

AUTOMOTIVEREND

Peugeot 107 3drs automaat zwart  02/2008  79.000 km  € 4950,-

BMW 320 CI 2,2 Executive      10/2003  220.000 km  € 5950,- 

Fiat Panda 1,2 Edizione cool zwart 10/2010   21.000 km  € 6450,-

Fiat Panda 1,2 Edizione cool zwart 11/2010   20.000 km  € 6550,-

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



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Wat is een
Ervarings-
certificaat?
Leren houdt niet op, of je
nou een diploma hebt of
niet. In de praktijk, privé of
werk blijf je jezelf ontwik-
kelen. Je bouwt waardevol-
le ervaring op, denk aan sa-
menwerken met collega’s,
nieuwe technieken, admi-
nistratie bijhouden, werk-
zaamheden en functies die
je in je vrije tijd hebt ge-
daan, etc. Maar hoe kun je
die opgedane ervaring in-
zichtelijk maken? Heb je
de papieren om die erva-
ring aan te tonen? Veel
mensen hebben geen di-
ploma’s of hun diploma’s
zijn niet meegegroeid. Een
Ervaringscertificaat (EVC)
biedt uitkomst. Het brengt
in kaart wat iemand pre-
cies kan. Alle kennis en
vaardigheden op én buiten
het werk, bijvoorbeeld als
vrijwilliger, worden erin
vastgelegd. Handig om te
weten waar je staat. Voor
werknemer en werkgever!

Om te weten of een Erva-
ringscertificaat iets voor u
is, kunt u een korte test
doen op www.lerenenwer-
ken.nl

www.werk.nl

WWW.REIGERSUSPENSION.COM
Reiger Suspension is een zelfstandige organisatie met een internationale reputatie op het gebied van de 
ontwikkeling en productie van schokdempers in auto- en motorsport, met name voor de toepassing onder 
extreme omstandigheden. Gedreven door de absolute wil om de beste te zijn, werken ruim 50 medewerkers 
iedere dag opnieuw aan de realisatie van deze doelstelling.

Wij zijn per direct op zoek naar een:

CNC-Draaier
Als CNC-draaier bent u mede verantwoordelijk voor de fabricage van onderdelen van schokdempers en aanverwante 
producten. Uw werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit:

Conventioneel Draaier
Als conventioneel draaier bent u betrokken bij de fabricage van prototypes en revisiewerkzaamheden aan schokdempers 
en aanverwante producten. Uw werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit:

Voor beide functies is het van belang dat u:

Wij bieden:

U kunt uw sollicitatie mailen naar mtemolder@reigersuspension.com of per post versturen t.a.v. 
Manon te Molder, Molenenk 5a, 7255 AX Hengelo Gld. 
Neem voor meer informatie contact op met Manon te Molder op 0575 - 462077 of kijk op www.reigersuspension.com. 

Heeft bovenstaande vacature uw interesse gewekt?

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.

BBen jij een ervaren magazijnmedewerker 
met een reachtruck certificaat? 

Magazijnmedewerker m/v

Functieomschrijving
In de functie van magazijnmedewerker ben je verant-
woordelijk voor het goed laten verlopen van logistieke 
processen binnen het magazijn. Je zorgt voor een tijdige 
aanlevering van goederen, alsmede voor een juiste 
goederenontvangst. Je pickt je orders efficiënt en weet 
waar nodig processen te verbeteren. Kennis van Lean is 
dan ook een  belangrijke pre. Tevens verwerk je orders in 
de computer, kennis van SAP is ook een pre.

Heb jij een afgeronde elektrotechnische 
opleiding en wil je aan de slag als monteur bij 
een professionele organisatie?

Monteur/Inspecteur m/v

Functieomschrijving
In de functie van monteur/inspecteur ben je verantwoor-
delijk voor het uitvoeren van inspecties en reparaties op 
locatie en in de werkplaats. De werkzaamheden bestaan 
uit het uitvoeren van inspecties, reparaties en beproe-
vingen aan alle materialen. Het is belangrijk dat je over 
voldoende elektrotechnische en werktuigbouwkundige 
kennis beschikt en dat je klantgericht in gesteld bent.

Heb jij een HTS achtergrond en zoek je een 
toonaangevende functie binnen een professi-
onele organisatie?

Software Engineer m/v

Functieomschrijving
In de functie van Software Engineer ben je verant-
woordelijk voor het specificeren, ontwikkelen en in  
bedrijfstellen van de (embedded-) software van machi-
nebesturingen. Kennis is vereist van moderne software 
ontwikkelingstalen zoals C#.Net en XAML ten behoeve 
van WIndows Presentation Foundation. Daarnaast heb je 
kennis van software design patterns en multitier architec-
tuur. Je voornaamste taak bestaat uit het ontwerpen en 
uitwerken van de software voor besturingen van nieuwe 
machines, installaties of deelsystemen. Je ontwerpt vei-
ligheidsconcepten en je voert testen uit. Het documente-
ren van ontwikkelde besturingssoftware is een belangrijk 
onderdeel van je taak.

Zoek jij een afwisselende functie met veel 
verantwoordelijkheid in een toonaangevend 
bedrijf?

Onderhoudsmonteur m/v

Functieomschrijving
In de functie van Onderhoudsmonteur ben je verant-
woordelijk, samen met je collega’s, voor het onder-
houd van de machines en aanverwante zaken. Het is 
belangrijk dat je een afgeronde MTS opleiding hebt 
en kennis hebt van onder andere besturingstechniek, 
hydrauliek, pneumatiek en PLC besturingen. Je werkt 
zelfstandig. Daarnaast ben je zelf verantwoordelijk voor 
je eigen administratie en het bestellen van materialen en 
onderdelen.

Heb jij geen hoogtevrees en claustrofobie?

Siloreiniger m/v

Functieomschrijving
In de functie van siloreiniger ben je verantwoordelijk 
voor het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden in 
diverse soorten silo’s. In een speciaal tuig zak je af in 
een silo en voer je de werkzaamheden uit. Naast het 
reinigen van silo’s kan het ook voorkomen dat je wordt 
ingezet om productielocaties schoon te maken. Het 
werkgebied bestaat uit Nederland en Duitsland. Het is 
daarom van belang dat je geen probleem hebt om te 
reizen voor je werk. Eventuele bereidheid om in de kost 
te willen is een pre.

Spoorstraat 9 Tel. (0573) 45 19 45
7261 AE Ruurlo Fax (0573) 45 19 19
Postbus 27 info@mevo.nl
7260 AA Ruurlo www.mevo.nl

Wij zijn op zoek naar:
BBL-er Draaien of Frezen 

en een
Enthousiaste Medewerk(st)er

voor de nabewerking!
Mevo Precision Technology is een dynamisch bedrijf, 
gespecialiseerd in de productie en assemblage van 
 fijnmechanische onderdelen. 
De door Mevo geproduceerde 
onderdelen worden toegepast 
in onder andere de 
meet- en regel-
industrie, 
medische 
industrie en 
automobielindustrie. 

Ben je geïnteresseerd in techniek en wil je naast je 
 opleiding werkervaring opdoen in de praktijk, 

dan is dit een schitterende kans.

Neem contact op met Frans Verhaegh,
tel 0573-451945 of stuur een e-mail naar

F.Verhaegh@mevo.nl 

Tevens zijn wij op zoek naar:
Enthousiaste medewerkers die op zaterdag 
en in de vakanties bij ons willen werken!!!

Heb je interesse en ben je minimaal 17 jaar met
MBO-HBO niveau? Neem contact op met

Frans Verhaegh, tel 0573-451945 of stuur een e-mail 
naar F.Verhaegh@mevo.nl 



LENTE
DAG Noteer in uw agenda

Laat u verrassen door:

Meer informatie over de exposanten 
treft u op onze Facebook-pagina

Tijd voor verandering?
Kom naar de Lentedag!

KEUKENS, DECORATIE, SCHILDERWERK, TUIN, TUINMACHINES, GROENE ENERGIE

Ook zo’n zin in het voorjaar? Je huis, tuin en keuken eens met heel andere ogen bekij-

ken? Met lente-ogen? Kom dan op ZONDAG 6 APRIL naar Scheffer Keukens in Zelhem 

en laat je inspireren op onze Lentedag. 

Vol met tips, presentaties en demonstraties. Over tuinaanleg,  onderhoud en tuinma-

chines. Alles over zonnepanelen en waterontharding en advies over schilderwerk. 

Aandacht voor interieur en leuke decoraties. En natuurlijk met een showroom vol 

mooie keukens en apparatuur.

Om weer vrolijk van te worden!

Kom op 6 APRIL tussen 12.00 en 17.00 uur 
naar onze Lentedag en proef het voorjaar!

Zelhem Gildenweg 1  l  Tel. 0314 623658

Kijk voor meer informatie op schefferkeukens.nl

ARX interieur geeft advies over uw interieur. Kleur, 

lijnen, verlichting en akoestiek. Zodat uw interieur 

bij u en uw gezin past als een maatpak.

Harmsen vakschilders is naast een vakkundige 

schilder ook het juiste adres voor stoffering, behang 

en dergelijke. Met prachtige dagaanbiedingen.

Hoveniersbedrijf Gebr. Arends geeft u advies over 

het aanleggen van een nieuwe tuin, maar ook over 

renovatie en onderhoud.

Harco Hermans adviseert u over groene energie 

met aantrekkelijke dagaanbiedingen voor zonne-

panelen of een wateronthardingssysteem.

Hawi kan u alles vertellen over beregeningsinstal-

laties, daarnaast treft u op de opendag diverse 

tuinmachines in de dagaanbieding.

Maak van uw huis een thuis met Huis & Kado. De 

meest sfeervolle accessoires, leuke dagaanbiedin-

gen en natuurlijk directe verkoop. SHOWROOM

VERKOOP

van enkele keukens

en diverse apparatuur

OP=OP


