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Belangrijke Rotary onderscheiding 

PHF voor Paul Kirch

Dash dames verkleinen de kans op 

PD in wedstrijd tegen Dynamo

Bronckhorst

Noord

Vorden - Het werd een vermakelijk evenement. De eerste Ladies First in 
Vorden. Terwijl buiten de regen met bakken uit de lucht kwam was het 
zondagmiddag 29 maart aangenaam vertoeven in de diverse zalen van 
Kulturhus ‘t Dorpscentrum. Een middag waarop ondernemers uit Vorden 
en omgeving zich in een totaal andere setting presenteerden en het pu-
bliek op allerlei manieren in de watten werd gelegd. Natuurlijk waren er 
na zo’n eerste editie wel wat verbeterpunten te noteren. “Maar daar gaan 
we aan werken”, aldus voorzitter Reinier Gosselink van Stichting Kulturhus 
‘t Dorpscentrum. Ladies First was een samenspel tussen de Programma-
commissie van ‘t Dorpscentrum en de plaatselijke Vordense Ondernemers 
Vereniging (VOV) die zondag een Koopzondag hielden.

Wie dacht dat het evenement alleen 
voor vrouwen bedoeld was had het 
mis. Ook voor mannen en kinderen 
viel er wat te beleven. Hoewel? Het 
waren vooral vrouwen die langs de 
ruim veertig verkoop- en informa-
tiestands struinden met als thema’s 
gezondheid, living, mode, beauty 
en brocante. De middag werd op 
een goed gemutste wijze muzikaal 
geopend door de vocale dames van 
Femmes die van hun entertainen een 
beleving maakten. 

Verder kon men inspiratie opdoen 
tijdens de twee modeflitsen (korte 
modeshows) van modezaken die ver-
schillende voorjaarskleding presen-
teerden en de lentekriebels ondanks 
de miezerige regenval aanwakker-
den. Aan de show werkten onder 
meer Fashion Corner, Tuunte, Frida 
Pelgrum Goed Gemutst, Giesen 
Schoenenmode en Bluemink Profil 
uit Vorden en Podiumjurken uit Al-
men mee. Lotte van Dam zorgde met 
haar toneelgroep voor de andere cul-
turele inbreng deze middag. Ook de 
inwendige mens kwam niets te kort. 
Bij de bar waren volop hapjes en 
drankjes verkrijgbaar. Verder vond er 
een high-tea workshop en een wijn-
proeverij plaats. De Soos, voorheen 
‘t Stampertje, was het domein voor 
mannen voor een heuse bierproeve-
rij en de ruimte was tevens ingericht 

voor de kinderen die zich daar volop 
konden vermaken. Als het aan Rei-
nier Gosselink ligt komt er een ver-
volg op de eerste editie van Ladies 
First. “We moeten alles nog evalue-
ren. Maar we kwamen al tot de con-
clusie dat we elkaar vandaag hebben 
versterkt. 

Een mooi voorbeeld hiervan is dat 
talloze bezoekers na de twee korte 
modeflitsen (modeshow) de deelne-
mende winkels binnenstapten. En 
dat is nu een perfecte wisselwerking 
die we voor ogen hadden met het 
evenement. Natuurlijk hadden we de 
pech dat het regenachtig weer was. 
Anders was er nog meer publiek op 
de been geweest.” 

Het organisatiecomité van Ladies 
First werd gevormd door Reinier 
Gosselink, Frida Pelgrum-Barge-
man, Liesbeth Groot-Jebbink, Mirthe 
Kreunen en Angela Wolbrink en be-
heerder Boudewijn Kortboyer van ‘t 
Dorpscentrum.

Mode was één van de thema’s die aan bod kwamen tijdens Ladies First. 
Foto: Rob Schmitz

Een middag waarop ondernemers uit Vorden en omgeving zich in een totaal andere setting presenteerden

Ladies First vermakelijk nieuw evenement

“We hebben 
vandaag elkaar 
versterkt”

Eland | Raadhuisstraat 53 | Hengelo (Gld) |

Elke Zondag  3 Pizza’s uit de diepvries € 5.00

Elke Zondag  Liter vers geperst sap  € 2.00

2E PAASDAG OPEN 
van 12.00-17.00 uur!

0573 - 251761

Land & Tuinbouwbeurs Oost Nederland / Achterhoek

Wo. 3, do 4 en vr. 5 juni 2015 
aan de Ruurloseweg, hoek Petersdijk in Zelhem

Vrijdag 3 april
Zaterdag 4 april

1e Paasdag
2e Paasdag

08.00 - 19.00 uur
08.00 - 20.00 uur
GESLOTEN
12.00 - 18.00 uur

Onze  
 openingstijden  

rond Pasen

Hollak
 Zelhem, Bergstraat 1

Bij Sensire verdien je méér in je vakantie. 
We zoeken:

Beweeg je mee? 
Kijk op www.werkenbijsensire.nl

vakantiekrachten in de zorg

in werving- en selectietrajecten. 

www.contact.nl

gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!



Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

0575 46 26 40

• Gratis controle van uw
 kunst- of klikgebit.

• Geen verwijzing nodig 
 van de tandarts.

• Spoedreparaties klaar 
 terwijl u wacht.

• Nieuw kunstgebit in één dag.

• Vergoedingen worden 
 grotendeels vergoed
 vanuit de basisverzekering.

Adinda Brugman
Kastanjelaan 11B, Hengelo Gld.
info@tppbrugman.nl
www.tppbrugman.nl

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

“Het bijzondere zit vaak verborgen in het gewone”

dag en nacht 

dag en nacht 

055 5760404

dag en nnaacht 

persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

wist u dat 

u van mij veel tijd en 

aandacht krijgt, terwijl

   de prijs meestal lager is?   

In memoriam

5 april 2005  5 april 2015

Leonie Wuestenenk
 

Lieve zus, alweer 10 jaar geleden.

Ik denk elke dag aan je.

                    Mariëlle

Het heeft ons goed gedaan en gesteund:  de overweldi-

gende belangstelling en het hartelijk medeleven tijdens 

het ziek-zijn en na het overlijden van mijn lieve man, 

onze geweldige vader en trotse opa

Ab Velhorst

   Dinie Velhorst-Soek  

   Kinderen en kleinkinderen

Vorden, maart 2015

Tot ons groot verdriet ging van ons heen, 

onze zwager en oom

Bennie Berendsen

 Ap en Gerrie †, Betsie

 Gerhard en Rikie

 Drikus † en Dicky

 Bennie en Gerrie

 Henk en Mini

 Tonny en Anny

 Neven en nichten

Hengelo Gld., 25 maart 2015

Het maakt ons stil en verdrietig

Eddie, je hebt altijd klaargestaan voor iedereen.
Een rode draad in jouw leven is de zorg voor anderen.

De zorg voor jou was helaas niet meer mogelijk.

Bedroefd, maar wetend dat het zo goed is, hebben wij

afscheid moeten nemen van onze collega.

 

Eddie Stokkink
 

Eddie heeft als zeer loyale medewerker onze klanten bediend 

met het bezorgen van drukwerk door het gehele land. 

Hij laat bij ons een grote leegte achter.

Het voltallig team van Weevers bedankt Eddie als 

fijne collega en 31 jaar inzet voor het bedrijf. 

Wij wensen de gehele familie Stokkink heel veel sterkte toe.

Directie en medewerkers Weevers

Waarom al dat vechten, waarom al die pijn?
Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn.

De strijd was oneerlijk en niet geheel terecht.
Je wilde nog graag verder, maar verloor dit gevecht.

                                      “Het is goed zo”

Heden is rustig ingeslapen mijn zoon, onze broer, 

zwager en oom

 

Bertus (Eddie) Stokkink
 

Vorden, 9 juli 1956 Vorden, 30 maart 2015

Moeder J.Z. Stokkink-Golstein

Dik - Dinie Gerrit - Frieda

Tonnie - Gerrit Willie

Annie Henk - Elsbeth

Hans - Jo Marietje - Robbie

Wim - Christien Ronnie - Lucia

Ineke - Willie Hennie - Gerrit

Neven en nichten

Correspondentie-adres: 

Mevr. J.Z. Stokkink-Golstein

Julianalaan 10

7251 ER Vorden

Er is gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te 

condoleren op donderdag 2 april 2015 van 19.30 tot 20.30 uur

bij De Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

De crematie zal plaatsvinden op zaterdag 4 april 2015 om 

14.30 uur in de aula van “De Omarming”, Voorsterallee 95 

te Zutphen. Aansluitend kunt u de familie condoleren in de 

koffi  ekamer van “De Omarming”.

Eddie wilde bij zijn afscheid geen witte, maar fl eurige bloemen.

Speciale dank gaat uit, namens Eddie voor de warme en 

toegewijde zorg van de artsen, Kars Mud, Albers & Tanis en 

het Sensire Team.

Een kleine vent, zo teer en fijn.
Een prachtige zoon, om trots op te zijn!

Op 22 maart zijn wij trotse ouders, grote broer en zus 
geworden van:

Keano
 

Rob Debby

Gewicht 3490 gram                            Lengte 50 cm

Familie Schooltink

Hoetinkhof 173
7251 WH Vorden

 

Wij willen iedereen bedanken voor de enorme

belangstelling, mooie woorden, bloemen, brieven en

vele kaarten die wij mochten ontvangen na het

overlijden van mijn lieve man en onze lieve vader

Ab de Greef

Het gemis zal altijd blijven, maar het heeft ons goed

gedaan te mogen ervaren dat hij zo geliefd was bij zo

velen.

   

   Jolanda de Greef-Waenink

   Dion, Patrick & Kay

Zutphen, april 2015

EEN DIERBARE OVERLEDEN?

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

2FAMILIE berichten



Pasen bij Wereldwinkel
Vorden - Op veel plekken zijn er al 
de uitingen van Pasen, paastakken 
met eitjes en andere versierselen, 
broodkipjes, versieringen voor de 
paastafel. Komt u eens kijken naar 
de ontbijttafel in de Wereldwinkel 
om een idee hiervoor op te doen.

Kijk eens in de etalage van de Wereld-
winkel om die mooie kippen van ge-
kleurd metaal te bewonderen of stap 
eens even binnen, dan ziet u dat we-

reldwijd kippen, eieren en hanen een 
rol spelen rond Pasen, maar ook als 
teken van de komst van de lente.
Er zijn prachtig geschilderde eieren en 
het smaakt lekkerder bij de gedachte 
dat door het kopen van producten uit 
de Wereldwinkel de maker ervan een 
eigen inkomen heeft en zo de kost 
van verdienen voor zijn of haar gezin. 
Kom dus gerust eens binnen en maak 
een “verre” ander blij met uw aan-
koop van een kip of ei.

   

PCOB maakt fietspelgrimtocht 
naar Jeruzalem
Vorden - De PCOB afdeling Vorden 
en omstreken hield donderdagmid-
dag de maandelijkse bijeenkomst, 
die in het teken stond van het nade-
rende Paasfeest.

Er was een speciale liturgie gemaakt 
en de tafels waren versierd met Paas-
stukjes. Begonnen werd met het zin-
gen van Lied 125 “Geprezen zij de 
Heer die eeuwig leeft...”, onder bege-
leiding van orgelspel van Anneke Rig-
terink. Voorzitter Fred Midden heette 
de aanwezigen hartelijk welkom, in 
het bijzonder de inleider voor deze 
middag ds. S. Hiemstra, predikant te 
Voorthuizen (voorheen te Hummelo). 
Voorzitter hield een korte overden-
king n.a.v. de Kruisiging van Jezus. 
De Oude mens, met zijn zonden, mag 
met Jezus aan het Kruis sterven. 

Hierna ging hij voor in gebed. De 
voorzitter vertelde van de geslaagde 
koffie ochtend in Lochem, waar bijna 
20 leden aanwezig waren. Gastheer en 
-vrouw waren Johan en Tineke Luiten. 
Dit is zeker voor herhaling vatbaar.

Pelgrimsreis
Hierna was het woord aan ds.Siebe 
Hiemstra over de solo Pelgrimsreis 
naar Jeruzalem per fiets, een tocht 
van ruim 5000 km. Aan de hand van 
twee dia apparaten werd de reis van 
begin tot eind op twee schermen 
weer gegeven. Deze tocht werd in 
1996 gemaakt vanuit Nieuwe Schans 
(Groningen),precies 60 jaar nadat één 
van zijn voorgangers ds. Ader ook de-
ze tocht per fiets had gemaakt. Deze 

predikant is in 1944 door de Duitsers 
gefusilleerd. De inleider heeft 11 lan-
den doorkruist in 2 maanden om zijn 
einddoel te halen. Hij is op een zon-
dagmiddag vertrokken, nadat ‘s mor-
gens een afscheidsdienst was gehou-
den onder het thema “Opgaan naar 
Jeruzalem”.

Belangrijke gebeurtenissen werden 
uit de doeken gedaan, zoals het be-
zoek aan het Concentratiekamp Aus-
witsch en Birkenau in Polen. In het 
grote land Turkije moest hij 1500 km. 
afleggen. Zijn ongelukkige val in Syrië, 
vanwege olie op de weg. Hij werd lief-
derijk verpleegd in een nonnenkloos-
ter. Opvallend was de gastvrijheid die 
hij in alle landen onderweg heeft er-
varen. Via Jordanië bereikte hij uitein-
delijk Israël, waar hij zijn eerste lekke 
band kreeg. Na deze tocht bezocht hij 
gedurende een maand verschillende 
heilige plaatsen in Israël. Hij logeerde 
bij christenvrienden in het Palestijnse 
bezettingsgebied.

De fietstocht was van begin tot eind 
doorspekt met bijzondere verhalen en 
mooie beelden. Hiermee kregen zijn 
drie maanden studieverlof als pre-
dikant wel een bijzondere invulling. 
Na het beantwoorden van een aantal 
vragen werd de inleider bijzonder be-
dankt door de voorzitter, onderstreept 
met een welverdiend applaus van de 
aanwezigen. Met het zingen van het 
lied “Verheugt u gij dochter van Sion 
“werd deze geslaagde bijeenkomst 
beëindigd. Hierna werden de paas-
stukjes naar de zieke leden gebracht.Vorden - Toneelvereniging Kra-

nenburgs Toneel (Krato) zit dui-
delijk weer in de lift. Na drie jaar 
stond Krato vrijdagavond 27 maart 
weer op de toneelplanken. En hoe. 
Voor een volle zaal van Kulturhus ‘t 
Dorpscentrum werd met verve de 
vrolijke klucht ‘Extra hulp op de eer-
ste hulp’ gespeeld. De intentie is om 
nu jaarlijks weer voor het voetlicht 
te staan. De groep telde maar liefst 
drie debutanten.

De afgelopen drie jaar waren niet de 
meest gemakkelijke jaren uit de in-
middels 41-jarige geschiedenis van 
de twintig leden tellende vereniging. 
Door het overlijden van Ellis Eijkel-
kamp in 2013 maakte de verenging 
even een pas op de plaats. “We waren 

vorig jaar met ons allen nog niet toe 
aan een nieuwe voorstelling”, zo zegt 
voorzitter Bertus Pellenberg. Krato 
had zijn domicilie in het verleden na-
tuurlijk ‘op’ de Kranenburg zelf. Zaal 
Schoenaker was jarenlang de uitvals-
basis. Een uitstapje naar het ‘huiska-
mertoneel’ bij café Eijkelkamp op ‘t 
Medler leverde zo zijn beperkingen 
op. “ het Dorpscentrum is een per-
fecte ruimte met alle faciliteiten”, zo 
verklaart Pellenberg de verhuizing 
naar Vorden. De spelersgroep onder 
leiding van regisseuse Henny Fleming 
zorgde vrijdagavond voor een geani-
meerde toneelavond. ‘Extra hulp op 
de eerste hulp’ speelde zich af in de 
wachtruimte van Medisch Centrum 

Kranenburg. Dokter Hogebaum (Ri-
chard Ooms) is een oude dokter die 
nogal vergeetachtig en verstrooid is. 
Hij gaat er mee stoppen maar moet 
eerst nog een opvolger inwerken. Dan 
komt Joop Kleiduif (Arjan Wiggers) 
van het uitzendbureau langs voor de 
schoonmaak en Dokter Hogebaum 
ziet hem voor zijn opvolger aan wat 
tot bizarre situaties leidt. Joop denkt 
al snel dat hij dus ingehuurd is als 
dokter, vindt dat eigenlijk wel inte-
ressant en doet zijn stinkende best. 
Maar waar is de echte nieuwe dokter 
en wat voor bezoekers komen er ver-
der allemaal niet langs? Zo is er Nella 
Duinoord (Marjan Buunk) die wer-
kelijk alle kwaaltjes schijnt te hebben 
die er bestaan en komt Rebecca Boom 
(Petra Menkveld) in het ziekenhuis 
om een goede partij te schaken. Ook 

komt Roelie Buikstra (Tiny Pellen-
berg) langs met een zere duim maar 
dat was niet de enige reden!
Gelukkig beschikte het ziekenhuis 
over het kordate hoofd van de ver-
pleging Joke (Martine ten Arve) en 
verpleegkundige Annie (Miranda 
Beekman) die de boel nog konden 
redden. De ‘cast’ van Krato bestond 
verder uit Dokter Terpstra (San-
der Roolvink) en Directeur Van Wal 
(Erik Dimmendaal). Erik Dimmen-
daal behoorde met Martine ten Arve 
en Arjan Wiggers tot de debutanten. 
Soufleusse was Anneke Roelvink die 
samen met Ingrid Ooms ook de grime 
verzorgde. Verantwoordelijk voor het 
decor waren Bernard Wunderink en 
Dorien Groot Jebbink. Groot Jebbink 
behoord tot een van de nieuwe leden 
van Krato.

Vorden - Lentekriebels waren zon-
dag 29 maart ver te zoeken tijdens 
de vierde editie van de Medler Len-
tefair. Vorig jaar steeg de tempera-
tuursmeter op de laatste zondag 
in maart tot maar liefst 22 graden. 
Zondag noteerde de regenmeter 22 
millimeter water! Ondanks de uiter-
mate miezerige weersomstandig-
heden heerste er een aandoenlijke 
sfeer op de fair. Niet in het minst 
door de variatie aan standhouders.

Stichting Oranjefeest Medlertol had 
er ook voor gezorgd dat alle deelne-
mers ‘onder dak’ konden komen. Met 
dank aan de Coöperatieve werktui-
genvereniging Elweco-Medo die alle 
bedrijfsgebouwen grotendeels aan de 

Onsteinseweg voor de fair had ont-
ruimd. Zodoende waren er toch op-
getogen reacties van zowel publiek als 
standhouders op te tekenen. Tal van 
plaatselijke ondernemers en hobby-
isten toonden en verkochten er hun 
producten. Verenigingen en stichtin-
gen zoals Pink Ribbon, voetbalver-
eniging Ratti, de Lindensche Molen 
en Vrouwenclub Medler probeerden 
zieltjes te winnen. Dat laatste lukte de 
dit jaar 45-jaar bestaande vrouwen-
club niet. De zelfgemaakte (arretjes)
cake, koek en jams daarentegen gin-
gen evenals de verlotingnummers wel 
grif over de toonbank. Aan het slot van 
de fair was de club onder aanvoering 
van voorzitster Riek Wunderink hele-
maal ‘los’. De vrouwen genereerden 

zodoende de nodige euro’s waarmee 
ze het negende lustrumfeest eind sep-
tember kunnen financieren. “Maar zet 
maar in de krant dat we vooral nieuwe 
leden kunnen gebruiken. We zijn in-
middels allemaal 65+. We zijn op zoek 
naar nieuw jonger bloed”, aldus Wun-
derink. Intussen toonde Annemarie 
Brummelman uit Ruurlo haar decora-
tieflessen aan het langs schuifelende 
publiek. Sinds een aantal maanden 
is dat haar nieuwe grote hobby. Iets 
verderop in de werkplaats van Elwe-
co-Medo toont Tea Groot Nuelend uit 
Vorden haar zelfgemaakte zeep- en 
wijnglasslingers. Anouk (4), Luuk (7) 
en Thijs (9) Arfman waagden een gok-

je bij de caviabaan van de plaatselijke 
Pluimvee- en Konijnenvereniging 
Vorden. De cavia’s waren duidelijk 
‘links’ georiënteerd. Telkens kozen ze 
voor hetzelfde gat in de baan. Natuur-
lijk ontbraken enkele dartelende lam-
metjes niet op de fair. Voorzitter An-
dré Knoef van de organiserende stich-
ting wist na afloop te vertellen dat 
de buurtschap begin juli haar 90ste 
Oranjefeest viert. Een deel van de op-
brengst van de fair komt dan ook ten 
goede aan het traditionele volksfeest 
voor jong en oud. Vrijdag 4 en zater-
dag 5 juli viert Medler haar achttiende 
lustrumviering. In het kader hiervan 
vindt ook het Keizerschieten weer 
plaats voor alle oud-koningen(innen) 
van ‘t Medler. Tijdens het 75-jarig ju-
bileum in 2000 vond dit voor het eerst 
plaats. Nu wordt telkens tijdens elke 
lustrumviering dit herhaalt.

Annemarie Brummelman en Tea Groot Nuelend verkochten volop.

V.l.n.r.: Miranda Beekman, Richard Ooms, Marjan Buunk en Arjan Wiggers.  

Alles overdekt tijdens de regenachtige 
maar gezellige Lentefair Medler

Kranenburgs toneel zit na enkele jaren 
weer duidelijk in de lift

Volle zaal voor 
vrolijke komische 
klucht van Krato

Vrouwenclub 
Medler helemaal 
‘los’ tijdens fair

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

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

Onze andere bedrijven

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

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

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

Weekactie van 1 t/m 7 april

Leuke Paasbakjes    vanaf  € 5,00

Royale paas biedermeier    vanaf  € 5,95

Op 8 april bent u vanaf 19.00uur van harte welkom bij onze nieuwe winkel 
in Warnsveld voor onze opening. Onder het genot van een hapje en 

een drankje kunt u rustig rondkijken. Adres Warnsveld: Runneboom 10A

• Boeketten
• Bruidswerk
• Rouwbloemwerk

Sinds 1885

Openingstijden: ma. t/m do. 09.00-18.00 uur
 vrijdag 09.00-18.00 uur
 zaterdag 09.00-17.00 uur
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Laan 1940-’45 12
Warnsveld

T. 0653359492
W. www.nijmanbouw.nl

VOOR AL UW TIMMERWERK
KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN
TRAPPEN EN LEUNINGWERKEN

BADKAMERS EN TOILETTEN 
ISOLATIE GLAS EN AANBOUWEN
TOTALE WONING ONDERHOUD

Zonnehorst 5
7207 BT ZUTPHEN
T  0575-570581
E info@
W 

Uw adres voor:
 3

 2

 2

 

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

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

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

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

Vraagprijs € 359.000,-- k.k.

STEENDERSEWEG 6 TE BAAK

TE 

KOOP

Een leven lang
zorgeloos genieten
met de kunststof kozijnen, (garage)deuren, 
serres, veranda’s en vensterluiken van MRB

Ruurloseweg 118, Vorden (‘t Medler)
Tel. 0575-559 232 www.mrb-lensink.nl

HOVENIERSBEDRIJF  LUIJENDIJK

Oude Borculoseweg 3 T. (0575) 43 16 93
7231 PR Warnsveld info@hoveniers-luijendijk.nlwww.hoveniers-luijendijk.nl

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Vanaf vrĳ dag allerlei lekkers

voor uw paasontbĳ t, lunch en 

brunch. Kom daarvoor kĳ ken

en proeven in onze winkel!!!!!

DE BESTE SMAAK VAN DIT MOMENT

Tropical Delight
rode druiven
 500 gram  1.99

Honing tomaatjes
        per schaaltje   2.99

Pers sinaasappelen
VOL SMAAK! 15 voor   2.98

DE LEKKERSTE!!!

Avocado
ready-to-eat           per stuk  1.49    

NIEUW!!!

Verse maaltijden
service

GRATIS bezorgd aan huis

of af te halen in de winkel.
Bĳ  interesse bel 0575-550850.

Geldig van 31 maart t/m 6 april 2015

Burgemeester Galleestraat 6a

7251 EB Vorden

Tel.: 0575-550850

Ledenvergadering van de 

Vereniging tot bevordering 
van het markwezen

In de gemeente Vorden 

op 14 april 2015 a.s. 

Aanvang 19.30 uur bij Hotel Bakker.

        Agenda: 

• Opening

• Notulen secretaris

• Jaarverslag secretaris

• Jaarverslag penningmeester

• Jaarverslag kascommissie

• Vaststellen contributie

• Bestuursverkiezing Aftredend  

 en herkiesbaar mevrouw  

 J.J.A. Jimmink-Memelink

• Rondvraag

• Sluiting

CYCLOMEDIA GAAT FOTO’S 
MAKEN IN UW GEMEENTE!
CycloMedia, een Nederlands bedrijf gevestigd in 
Zaltbommel, is gespecialiseerd in het groot-schalig en 
systematisch in beeld brengen van de omgeving. Met 
speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 
graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Deze 
foto’s worden – onder stringente voorwaarden – ter 
beschikking gesteld aan publieke en private organisaties 
ten behoeve van o.a. inspectie en beheer van de openbare 
ruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie en 
uitvoering van wetgeving en ontwikkeling van 
ruimtelijke plannen. De opnamen worden uitsluitend 
gebruikt binnen het kader van publieke taken en/of 
bedrijfsactiviteiten. De opnamen worden niet op 
Internet gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt, 
tenzij privacy-gevoelige informatie zoals herkenbare 
personen en/of kentekens van voertuigen onherkenbaar 
worden gemaakt. CycloMedia heeft haar activi-teiten 
aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens 
onder nummer 1004101.

Voor vragen of het aantekenen van bezwaar kunt u 
contact opnemen met CylcoMedia Technology B.V., 
Postbus 2201, 5300 CE ZALTBOMMEL. 
Meer informatie: www.cyclomedia.com

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

Aanbiedingen zijn geldig van 30 maart t/m 4 april

MAALTIJD IDEE

Rundvleessalade
 500 gram 398

KEURSLAGERKOOPJE

VIB burgers
ELKE 4E GRATIS

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram beenham

GRATIS 100 GRAM
BEENHAMSALADE

SPECIAL

Beef & beans
100 gram 225

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Kalfsschnitzel
ongepaneerd
  100 gram 349

Argentijnse Rib-Eye
van de Monolith

HEERLIJK VOOR 
DE PAASBRUNCH!



Paasvuur
Kranenburg - Op eerste paasdag 
rond 20.00 uur wordt in Kranenburg 
het paasvuur weer ontstoken. Zodra 
het paasvuur brandt gaat ook het tra-
ditionele teertonne gooien van start.

Wie het lukt een brandende fakkel 
in de teertonne te werpen wordt be-
kroond tot vuurkoning van Kranen-
burg 2015. De vuurkoning mag het 
volgend jaar het paasvuur aansteken. 
Deelname kost twee euro.

Net als vorig jaar zorgt DJ Martin voor 
de muziek in de tent. De toegang tot 
het tentfeest is gratis. De stichting 
CCK bedankt u allen voor het aanle-
veren van snoeihout.
   

Bekende liedjes 
van vroeger
Vorden - Na de vorige succesvolle 
sing-in is op dinsdag 14 april een 
volgende zang-middag in Kultur-
hus, het Dorpscentrum Vorden. Ie-
dereen van 100 jaar en jonger kan 
daar met plezier bekende liedjes 
van vroeger komen zingen. Het geeft 
niet als het vals is!

Ook deze keer zal Dick Wagenvoort 
enthousiast op de accordeon bege-
leiden. De Gruitpoort in Doetinchem 
ondersteunt deze activiteit binnen het 
Achterhoeks programma ‘Lang Leve 
kunst en Naoberschap’ . Aanvang 
14.30 uur in de Raadszaal. Deelname 
is gratis.
   

 ▶ Voor vervoer of informatie bel:   
0575 - 55 65 68

   

Openbare repetitie 
Mannenkoor
Vorden - Heeft u altijd al in een 
koor willen zingen, maar het is er 
nog steeds niet van gekomen ? Mis-
schien is nu het goede moment. Het 
Vordens mannenkoor verwelkomt 
graag nieuwe zangers. 

Er zijn geen speciale eisen. Muziek 
van papier kunnen lezen heeft voor-
delen, maar is geen voorwaarde. Ple-
zier in zingen staat voorop ! Vanaf 
januari heeft het koor met Christo 
Guenov een nieuwe jonge enthousi-
aste dirigent en wordt er hard gewerkt 
aan het instuderen van nieuw modern 
repertoire. Nieuwsgierig geworden? 
Niet alleen nieuwe zangers, maar ook 
andere belangstellenden zijn welkom 
tijdens deze openbare repetitie. Op 
zaterdag 11 april van 14.00 uur tot 
16.00 uur bij het Kulturhus (Dorps-
centrum), Raadhuisstraat 6 Vorden.
   

 ▶ Voor informatie 0575-523054

Vorden - Zaterdag 21 maart 2015 
kreeg Paul Kirch de Paul Harris Fel-
lowship uitgereikt door de voorzit-
ter van de Rotary Vorden-Zutphen, 
Peter van Zanten. Paul, die blij ver-
rast was, werd onderscheiden van-
wege zijn vele verdiensten voor de 
Rotary en de samenleving.

Paul Kirch zet zich al vanaf 1978 als 
Rotarylid in voor de gemeenschap en 
heeft tal van clubfuncties vervuld. In 
2000/2001 was hij clubvoorzitter van 
de Rotary Twente Zuid en vanaf 2007 
lid van Rotary Vorden-Zutphen. 

Door zijn authentieke en oprechte 
betrokkenheid in combinatie met een 
tomeloze inzet heeft de Rotary veel 
relevante projecten kunnen ontwik-
kelen en uitvoeren.

De Paul Harris Fellow
De Paul Harris Fellow (PHF), die is 
vernoemd naar de oprichter van Ro-
tary, is de meest bekende onderschei-
ding van de Rotary. 

De onderscheiding wordt toegekend 
aan iemand vanwege zijn/haar ver-
diensten voor de samenleving. Deze 
persoon heeft het recht zich ‘Paul 
Harris Fellow’ te noemen.

Rotary
Rotary is een wereldwijde organisatie 
van serviceclubs met in Nederland 
ruim 19.000 leden in 435 clubs. Rotary 
is niet religieus of politiek geënga-
geerd. De doelstelling is dat je bereid 
bent iets van jezelf te geven, dienst-
baar wilt zijn aan de samenleving en 
dit in de praktijk zichtbaar maakt. Paul Kirch (l) en Peter van Zanten, voorzitter Rotary Vorden-Zutphen.

Belangrijke Rotary onderscheiding voor Paul Kirch

Wichmond - Op vrijdag 20 maart 
ging groep 3-4 van basisschool De 
Garve in Wichmond op bezoek bij 
het Achterhoeks Planetarium van 
familie Olthof in Toldijk. 

Om 9.15 uur werd er vertrokken met 
acht auto’s. Natuurlijk hoopte ieder-
een op een mooie zonsverduistering, 
maar het dikke wolkendek was spel-
breker en daarom werd de zonsver-

duistering bekeken op een grote tv via 
de computer. Meneer Huurnink liet 
zien wat er dan in ongeveer twee uur 
gebeurt tijdens de zonsverduistering. 
Ook kregen ze uitleg over de sterren, 
over lichtjaren en natuurlijk over de 
maan en alle planeten.
Op school hebben de kinderen daar-
na in groepjes gewerkt over de zons-
verduistering. Het was een hele leer-
zame ochtend.

Kinderen groep 3-4 van de Garve leren over de sterren bij het Planetarium.

Groep 3 en 4 De Garve bij 
Achterhoeks Planetarium

Vorden - Op donderdag 26 maart was er een gezellige bijeenkomst in de zaal 
van de Wehme aan de nieuwstad 32 in Vorden. 

Er werd door verschillende wijkteams 
van Sensire mooie paasbakjes ge-
maakt. Altijd leuk, een gezellig stukje 
op tafel met de Paasdagen. 

De cliënten hadden de keuze uit aller-
lei materialen om een mooi bakjes in 
paassfeer te maken. Dit alles gebeur-

de onder leiding van Bloemsierkunst 
Halfman uit Vorden.

De cliënten vermaakte zich met een 
kop koffie en een heerlijke paaskoek 
en natuurlijk werd er ook volop ge-
kletst. Het was een geslaagde ochtend 
en iedereen heeft er van genoten.

Gezellige ochtend met paasbakjes maken bij de Wehme in Vorden.

Gezellig paasbakjes maken 
bij De Wehme in Vorden

Vorden - Het blijkt een ‘succes-nummer’ te zijn: de deelname aan de na-
tionale pannenkoekdag voor ouderen op vrijdag 27 maart. Vorig jaar ver-
scheen deze activiteit voor het eerst op de schoolkalender en vanwege het 
grote succes, werden er ook dit jaar weer volop pannenkoeken gebakken. 

Elke leerling van groep 5 t/m 8 mocht 
voor die middag twee gasten uitnodi-
gen, bij voorkeur opa en oma. En aan 
deze uitnodiging werd ruim gehoor 
gegeven! Er kwamen zo’n 80 gasten 
die genoten van de pannenkoeken, 

een kopje koffie/thee en de gezellig-
heid van het samenzijn. Ook de leer-
lingen - die geheel in stijl gekleed wa-
ren - genoten van alle bedrijvigheid, 
enthousiaste reacties en compliment-
jes van de aanwezigen.

Vele opa’s en oma’s genoten van een heerlijke pannenkoek bij de Vordering.

‘De Vordering’: van school 
naar pannenkoekrestaurant

Palmpaasstok versieren op 
Palmzondag in Dorpskerk
Vorden - Zondag 29 maart, Palm-
zondag, zat om 10.00 uur de Dorps-
kerk helemaal vol. Er was een geza-
menlijke gezinsdienst. Ds. Jan Kool 
en ds. Freek Brandenburg waren de 
voorgangers. 

De lezing van de intocht in Jeruzalem 
werd verteld. Tijdens de vertelling kon 
iedereen kijken naar de beelden van 
het verhaal die via de beamer op de 
muur te zien waren. Er was een Palm-
pasenkinderkoor, 46 kinderen, onder 

leiding van Piet Piersma. Enthousiast 
zongen ze meerdere liedjes voor ons. 
Na het verhaal van de intocht in Je-
ruzalem mochten alle kinderen in de 
kerk met de leiding van de kinderne-
vendienst mee naar de Voorde. Daar 
heeft iedereen een palmpaasstok ver-
sierd.
Net voor het eind van de dienst, kwa-
men alle 74 kinderen in optocht de 
kerk weer binnen. Een prachtig ge-
zicht! Al die blije kinderen met mooi 
versierde stokken. 

Vanaf heden weer een 
nieuwe kaart!

Waarop o.a.:

Lamsschouder voor 2 pers.

Kalfstong met mosterdsaus

Geconfijte eendenboutjes

en nog veel meer lekkers.

Ook met Pasen voeren wij ons
driegangen keuzemenu à € 28,50

(lunch en diner)

Voor info: www.degravinvanvorden.nl
Stationsweg 24, Vorden. Tel. 0575-551227

HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT

DE GRAVIN VAN VORDEN
. . .

De kinderen met Palmpasenstokken in de Dorpskerk Vorden
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Schildersbedrijf

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

De schilder voor al uw 
Renovatie • Onderhoud 

Nieuwbouw • Glas- en Spuitwerk 

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

benodigheden kunt u bij ons terecht. 

Onze winkel is open van 
Maandag t/m zaterdag 

van 9.00 – 13.00 uur 
Woensdags gesloten 

SIKKENS vakverven • FLEXA doe het zelf 

HOOGWAARDIGE • EVENEMENTENCATERING
FESTIVALCATERING • PARTYCATERING

TEL. 06 20 27 97 17 • WWW.KERMEX.NL

E V E N T  C A T E R I N G

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

Wilt u een lagere hypotheekrente 
dan bij uw eigen bank?

Maak dan een afspraak 
of kijk op onze site.

10 jaar vaste rente 
vanaf 2,58%.

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

Hypotheekadvies
bronckhorst

OOK

AANTREKKELIJKE

AANBIEDINGEN

VOOR VRIJE

GOLFERS!

Golfclub ’t Zelle
Varsselseweg 45 Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 75 33

info@gczelle.nl 

www.gczelle.nl

De meest complete golfbaan 
van de Achterhoek!

• 18 holes wedstrijdbaan

• 9 holes par-3 baan

• Driving range

• Chipping green

• Putting greens

• Deskundige golfpro’s

• Uitgebreide golfshop

• Clubhuis met restaurant

Maak vrijblijvend kennis met de golfsport
en kom 2e Paasdag tussen 12.00 tot 17.00 uur 

naar de open dag van golfclub ‘t Zelle.

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

Ervaar de beleving van de golfsport en de vele 
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!

Bezoek de OPEN DAG
op 2e Paasdag - 6 april

Nationale Sportweek
van 18 tot en met 25 april

KNIP UIT en eet  smakelijk!

* De aktie keuze snacks zijn: frikandel, kroket, 
bamischijf, kaassoufle, nasischijf of 1 Ardeense sate

Per bon - Deze aktie is geldig t/m 30 april 2015 en alleen geldig bij mee-
nemen. Geen spaarkaarten & spaarzegels.

Voor nog meer actuele aanbiedingen zie facebook.com/plazavorden

4 Personen friet
4 Snacks naar keuze*
1 Grote beker fritessaus
Maximaal 1 bon per klant/bestelling

€ 9,00

3 gangen menu: 
soep v/d dag • Malse Japanse beef 
reepjes met groente, salade en 
aardappelschijfjes of frites • IJs coupe
Zowel meenemen als direct bij ons consumeren € 9,95

3 Personen friet
3 Snacks naar keuze*
1 Grote beker fritessaus
Maximaal 1 bon per klant/bestelling

€ 7,00

5 Personen friet
5 Snacks naar keuze*
1 Grote beker fritessaus
Maximaal 1 bon per klant/bestelling € 11,50

2 Personen friet
2 Snacks naar keuze*
1 Middel beker fritessaus
Maximaal 1 bon per klant/bestelling

€ 5,00

PLAZA 
VORDEN
DORPSSTRAAT 8E
7251 BB  VORDEN
tel. (0575) 55 43 55

Wist u dat wij:

• Een scherp geprijsd

 maandmenu hebben?

• Een zaal hebben voor

 feesten en partijen?

• Uw catering verzorgen? Wij geven 8 kaarten weg (4x2) voor de 

NACHT VAN ORANJE 
met Hollandse topartiesten.

Zondagavond 26 april in Ahoy Rotterdam

Naam………………........…...………………..

Tel………..............……………………………

Adres ....................…………………………… 

Plaats………….........…………………………

Inleveren kan tot uiterlijk 18 april 2015 

Voorjaarsactie

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

1e PAASDAG PAASBRUNCH 
bij EETCAFÉ DE TOL:

Vanaf 11.00 uur

€ 25,00 voor volwassenen en 
€ 12,50 voor kinderen tot 12 jaar

Incl. een heerlijk welkomstdrankje
Reserveren is gewenst



Vorden - De ‘Chess Blues Band’ is na 
30 jaar weer bij elkaar en speelt op 
zaterdag 4 april om 21.30 uur in De 
Herberg in Vorden. Het wordt een 
uniek concert. 

Alleen al vanwege het feit dat het de 
bandleden gelukt is om te repeteren en 
een optreden te plannen met een zan-
ger woonachtig in Canada, een mond-
harmonicaspeler woonachtig in Duits-
land, een drummer uit Zwolle, gitarist 
uit Doetinchem en bassist geboren, ge-
togen en gebleven in Vorden. Maar van 
oorsprong bijna allemaal uit Vorden. 
De band is dusdanig ‘Back in Business’ 
dat er op dit moment tussen het werk 
door gewerkt wordt aan een EP in de 
Red Bull Studio’s in Amsterdam. Kom 
4 april om 21.30 uur de “Back in Busi-
ness Tour” af in de zaal bij De Herberg.Chess Blues Band

De ‘Chess Blues Band’ na dertig jaar bij
elkaar voor uniek concert

Vorden - Zaterdag 11 april vindt 
het inmiddels traditionele voor-
jaarsconcert van Harmonie Vorden 
plaats in de sporthal het Jebbink. Als 
thema is dit jaar, met het oog op 70 
jaar bevrijding en het 200-jarig be-
staan van het Koninkrijk der Neder-
landen gekozen, voor “Vrijheid”.

Het harmonieorkest, de slagwerk-
groep en majorettes verzorgen een 
muzikale avond waarin dit thema op 
verschillende manieren muzikaal tot 
uitdrukking wordt gebracht. Als ope-
ningsnummer staat Jubilance, een 
ouverture for celebration op het pro-
gramma, de uitvoering van de beken-
de mars Colonel Bogey en een selectie 
van bekende nummers van de Glenn 

Miller Band. De wat ouderen onder 
ons zullen deze muziek zeker herken-
nen van de tijd kort na de oorlog. Het 
stuk “Van Oranje” is gecomponeerd 
dor Carl Wittrock speciaal voor het 
200 jarig bestaan van ons koninkrijk. 
Zuid Amerikaanse muziek wordt af-
gewisseld met een medley van lied-
jes van Edith Piaf tot een bewerking 
van het nummer van John Lennon 
genaamd “Imagine”. Het belooft een 
avond te worden vol afwisseling van 
verschillende muziekstijlen. De slag-

werkgroep, onder leiding van Mike de 
Geest, speelt onder andere het door 
Jeff Wayne gecomponeerde The Eve 
Of The War. Een prachtig stuk dat 
gearrangeerd is voor melodisch slag-
werk. Dankzij de samenwerking met 
de slagwerkgroep van de Eendracht 
uit Hummelo kan dit nummer wor-
den uitgevoerd.
De majorettegroep, onder leiding van 
Manon Bonnink, verzorgt tijdens een 
aantal nummers van het orkest een 
bijpassende dans. Presentator Timmy 
van Lingen zal samen met een beeld-
projectie het publiek door de avond 

leiden. Muziek voor ieder wat wils zo-
dat van jong tot oud kan genieten van 
de kwaliteiten van harmonie Vorden.

Entree 5 euro, kinderen t/m 12 jaar 
gratis. Zaal open om 19.30 uur. www.
harmonievorden.nl

Na het voorjaarsconcert op 11 april 
wordt op zaterdag 25 april deelge-
nomen aan een uitwisselingsconcert 
met Heelsums Harmonie en maandag 
27 april is Harmonie Vorden present 
bij de aubade en brengen ze een be-
zoek aan de bewoners van de Wehme.

Het Harmonieorkest tijdens een muzikale avond

Met oog op 70 jaar bevrijding en 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden: thema “Vrijheid”

Voorjaarsconcert van de Harmonie Vorden

Vorden - Voor de eerste keer organi-
seerde de STEVO haar jongste feest-
concept, ‘Paul Elstak 90’s party’. Na 
het daverende succes van Booming 
Vorden 2014, waar de DJ de gehele 
tent op zijn kop kreeg, was ook Paul 
Elstak 90’s party een feest om aan 
terug te denken.

De vrijwilligers waren de gehele dag 
bezig geweest om de zaal om te tove-
ren tot een waar danspaleis. En om 
21.00 uur trapte aanstormend lokaal 
DJ talent Double H af in het Kulturhus 
Vorden. Weken werd er over gepraat 
en de laatste beschikbare kaarten 
werden aan de deur verkocht. Rond 
23.00 uur arriveerde DJ Paul Elstak, 
die deze avond tot een succes moest 
maken. Vele dertigers die Paul Elstak 
nog kennen vanuit hun tienerjaren 
gaven acte de présence. Het was voor 
18 jaar en ouder waarmee de gemid-
delde leeftijd dus behoorlijk werd 
opgeschroefd. Er kwamen vele 90’s 
klassiekers voorbij zoals “Love you 
more”, “Life is like a dance” en uiter-

aard zijn jongste en zelfgeschreven 
mega-hit “Turbo” van de film New 
Kids Turbo. Nadat Paul Elstak ruim 
een uur voor een volle zaal had staan 
draaien, stond Double H klaar om af 
te sluiten. Het nieuwe concept was 

een daverend succes! Ook zijn de 
voorbereidingen voor Booming Vor-
den alweer in volle gang. Deze avond 
werd bekend gemaakt dat The Fools, 
samen met de Duitse dance act Dune, 
op 27 juni te gast zijn bij Booming.

DJ Paul Elstak en aanstormend lokaal DJ talent Double H. Foto: Rob Schmitz.

Voor de eerste keer organiseerde de STEVO haar jongste feestconcept

Paul Elstak 90’s party een daverend succes

Geniet van de 
kwaliteit van 
Harmonie Vorden

Voordelige bloemen

4.89
  750 G

0.69
  WEEKEND

1.19
  200 G

1.991.89

15-20 G

0.99
  WEEKEND

0.49
  WEEKEND

3.99
  WEEKEND

10 STUKS

CA. 750 G

200 G

CA. 225 G

1.25 KG

1.99
  250 G

3.49
  350 G

Ca.3.39
  WEEKEND

4.49/kg
Ca.3.79

  WEEKEND

16.99/kg

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS
www.aldi.nl

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.***Geldig t/m 6 april.

*Geldig van 3 t/m 6 april. **Dagelijks verkrijgbaar t/m 6 april.

Varkens-
rollade*

Petit pains*

Gemarineerde 
lamsrack*

Gesneden 
gourmet-
groenten*

40 stelen.

Narcissen Rozen***

Chocolade eitjes 
melk/puur

Paasvlaai*

Verse kruiden*

Gourmet-
schotel**

Lengte 
40 cm, 
max. 
22 stelen.

ALLES VOOR 

PASEN

Holle melk-
chocolade eieren Geschenk 

paasei

Vrolijk Pasen!

VOOR BIJZONDERE OPENINGSTIJDEN 
KIJK OP WWW.ALDI.NL 

7Kunst & CULTUUR



 Houtkachels  Gaskachels
 Pelletkachels  Haarden

Onze showroom is geopend op: 
Donderdag 13.00 - 17.00 uur 
Vrijdag  09.00 - 17.00 uur 
Zaterdag  09.00 - 16.00 uur

Andere dagen op afspraak.

Kerkhoflaan 11

7251 JW Vorden

0575-470354

06 17236100

www.hetkacheltje.nl

IJssel
computerservice
Thuisservice voor particulier én MKB

• Betrouwbare en goede service  

aan huis

• Vakkundige, snelle reparaties en 

onderhoud

• Geen voorrijkosten*

• Gratis vervangende PC of  

laptop tijdens reparatie

• Ook voor al uw vragen en advies

Bel 0575-451000 of  

* zie www.ijsselcomputerservice.nl

Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken
Berendsen Omheiningen
Berendsen Aanhangwagens

Verkoop en plaatsen verschillende 
soorten dubbel staafmatten, sier-
hekwerken, poorten en nog veel 
meer!

Verkoop en plaatsen verschillen-
de soorten omheiningen, afraste-
ringen, schuttingen en nog veel 
meer!

Verkoop van diverse merken, nieu-
we en gebruikte aanhangwagens, 
paardentrailers, veetrailers. 
Reparatie van alle merken 
trailers.

Hekwerken

Omheiningen

Aanhangwagens

Eigen bijdrage 
wordt door ons 
vergoed

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

RJBM Degen, 
tandarts-implantoloog

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

Haal rendement uit uw spaargeld!
Wist u dat als u geld van uw spaarrekening haalt om te investeren 
in een eigen zonnestroomsysteem, u veelal 5(!) keer zoveel verdient 
als de rentevergoeding op uw spaarrekening? Deze verdiensten 
stijgen elk jaar omdat de energieprijzen veelal stijgen.

Waarom J. Coenders installatiebedrijf?
Simpel, installatiebedrijf J. Coenders werkt uitsluitend met top-
merken en installeert de zonnestroominstallatie niet alleen perfect 
werkend, maar de installatie wordt ook zeer strak op uw dak gelegd. 
Installatiebedrijf J. Coenders is gevestigd in Zutphen en is daardoor 
in staat om snel service te verlenen. Daarnaast heeft J. Coenders al 
jarenlange ervaring in het verduurzamen van woningen en bedrijven. 

Installatiebedrijf J. Coenders is een erkend installateur en werkt 
in een landelijk samenwerkingsverband met andere installateurs, 
die gezamenlijk tienduizenden panelen per jaar inkopen. 
Hierdoor kunnen ze topmerken tegen een scherpe prijs aanbieden.

de Stoven 31 - Zutphen  0575-517718  www.coenders.it

J. Coenders is al bijna 80 jaar 
een erkend installateur. 

Culturele Zondag Doesburg
Elke eerste zondag van de 

maand openen meer dan dertig 
deelnemers hun deuren van 

12.00 tot 17.00 voor bezoekers. 
In de historische Hanzestad 
liggen de galerieën, de am-

bachtsateliers en de musea dicht 
bij elkaar. Parkeren en atelier / 

galerie bezoek zijn gratis.

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

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

Dorpsstraat 27
Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

www.spannevogel.nl

PVC MET 
“EMBOSSED IN REGISTER” 

TOPLAAG VAN 0.55 MM
COMPLEET GELEGD 
INCL. EGALISEREN*

 
NU VOOR SLECHTS 

€ 55,00 PER M² 
Vraag naar de voorwaarden.

Maandaanbieding MAART



Winst voor de Ratti dames
Kranenburg - Afgelopen zondag 
speelden de Ratti dames tegen een 
oude bekende, namelijk de dames 
van VIOS Beltrum. Na de afgelopen 
twee wedstrijden te hebben verlo-
ren, waren de Ratti dames vastbe-
sloten om te winnen.

In de tweede minuut was het al raak, 
Kim Heuvelink had de ruimte en 
scoorde in de rechterbovenhoek, 0-1. 
Een paar minuten later was het aan 
Esther Tuinman om de 2-0 te maken. 
In de 19de minuut kreeg VIOS Beltrum 
een vrije trap mee, maar dit haalde 
niks uit. Er werd mooi opbouwend 
voetbal gespeeld vanuit de verdedi-
ging. Esther Menkveld schoot de bal 
voor, waar een corner uit voortkwam. 
Esther Tuinman zette de corner voor 
en eenmaal voor het doel raakte de 
bal in de kluts tot Jessica ten Elshof 
een schot op het doel loste. Door een 
overstapje van Tessa Bruggink ging 
de bal in het net, 3-0. Een lange pass 
van VIOS Beltrum ging over de verde-
diging heen. Door het natte veld ging 
de laatste man van Ratti onderuit, 
waardoor Beltrum kon scoren, 3-1. 
Twee minuten later kregen de dames 
van Beltrum wederom een vrije trap 
mee, weer een lange pass over de ver-
dediging en wisten weer te scoren, 
3-2. De Ratti dames herpakten zich en 
speelden de bal goed rond. In de 41ste 
minuut gaf Els Berenpas een pass op 
Esther Tuinman, die vervolgens haar 

tweede doelpunt wist te scoren, 4-2. 
In de 47ste minuut had Marieke Tuin-
man nog een kans, maar de keeper 
wist dit te voorkomen. Een paar mi-
nuten zette Beltrum weer druk naar 
voren en maakten de 4-3. Direct na de 
aftrap ging de bal naar voren, richting 
middenvelder Esther Menkveld die de 
bal voorzette, waardoor Els Berenpas 
de bal in het net kon tikken, 5-3. Vijf 
minuten later werd er weer een grote 
kans gecreëerd door Ratti. Tessa Brug-
gink schoot de bal op lat, waardoor de 
bal belandde bij Esther Tuinman. Zij 
schoot de bal hard achter de keepster 
langs, 6-3.

Ratti bleef kansen creëren en een vol-
gend doelpunt bleef uit. In de 84ste 
minuut kreeg Beltrum hun eerste cor-
ner mee, hier kwam niks uit voort. De 
bal ging over en weer en Esther Menk-
veld stond buiten het zestien meter-
gebied toen ze de bal ontving en be-
sloot deze gelijk te schieten. Ze schoot 
raak in de verre hoek, 7-3. Ratti bleef 
doorgaan tot in de laatste minuten, 
waardoor Kim Heuvelink in de 87ste 
minuut een mooie kans kreeg. De bal 
belandde op de voet van de keepster, 
maar rolde alsnog in het doel, eind-
stand 8-3.

Volgende week is het inhaalweekend 
en hoeven de dames niet te spelen. 
Over twee weken een uitwedstrijd te-
gen de dames van Winterswijk.

   

Teleurstellende nederlaag 
van Vorden 1 tegen WVV
Vorden - Terwijl Vorden 1 in de af-
gelopen weken niet altijd tot goed 
voetbal kwam maar wel haar wed-
strijden won, speelde de fiere kop-
loper van 3C afgelopen zondag een 
prima wedstrijd maar verloor het 
dit keer met 3-1 van WVV in Hen-
gevelde. Vorden 1 blijft nog steeds 
koploper met 5 verliespunten min-
der dan haar concurrent RKZVC en 
2e paasdag (maandag) wordt na het 
resultaat van Vorden 1 afgelopen 
zondag de wedstrijd in Zieuwent 
tussen RKZVC en Vorden een echte 
topper in 3C.

In het nieuwe ‘oranje met wit’ reserve-
tenue begon Vorden 1 haar wedstrijd 
op het kunstgras van Hengevelde erg 
goed. Direct was het duidelijk dat het 
1e elftal ook tegen de nummer vier 
van de ranglijst en de degradant uit de 
2e klas WVV, de bovenliggende partij 
was. Na 10 minuten werd al duidelijk 
dat de ploeg van trainer Michel Feuk-
kink de terechte koploper is van deze 
competitie. Zonder de geschorste 
Stefan Eggink, de weer terug van een 
blessure komende Sam Abbink en de 
bijna herstelde Daan Horstman trad 
het 1e elftal aan met Robin Verstege, 
Bart Stokman, Eric Oldenhave, Bas 
Kortstee, Bas Abbink, Wiebe de Jong, 
Rick Schröer, Roy Böhmer, Koen Oos-
terhuis, Gijs van der Veen en Frank 
Hiddink.
In balbezit werd er snel en hard in-
gespeeld, combineerde het elftal zich 
constant onder de druk van WVV uit 
en bereikte het snel de voorhoede van 
het elftal. En in deze linie liet Koen 
Oosterhuis perfecte balbeheersing 
zien en constant het vermogen om 
weg te draaien van de tegenstander. 
Ook Frank Hiddink en Gijs van der 
Veen waren balvast, bewegelijk en 
constant dreigend, terwijl WVV hier 
geen enkel aanvallend gevaar tegen-
over kon stellen. Dat het 0-1 werd in 
de 25e minuut was dan ook dik ver-
diend. Uit een corner van Gijs van der 
Veen kopte Roy Böhmer de door de 
wind sterk vertragende bal richting 
het doel waarna de verdediging van 
WVV niet goed bij de les was. De stui-
terende bal kwam voor de voeten van 
Koen Oosterhuis en deze tikte de 0-1 
binnen.
In het laatste kwartier legde Bart Stok-
man, aangekomen bij de achterlijn 
in het 16 metergebied, de bal prima 
terug precies tegen de looplijn van 
de verdedigers van WVV in. Jammer 

genoeg dachten zowel Frank Hiddink 
als Gijs van der Veen dat hun maatje 
de boel in zou schieten. Zodoende 
besloten beide spelers op hetzelfde 
moment het schietbeen nét niet door 
te zwaaien. Roy Böhmer nam de bal 
aan en schoot toen met rechts te-
gendraads op doel, binnenkant paal. 
In de tweede helft speelde Vorden 1 
twintig minuten lang zeer fraai aan-
vallend voetbal en liet het erg mak-
kelijk de bal telkens gaan vanuit het 
middenveld naar de voorhoede. Ach-
ter elkaar kregen Frank Hiddink (2x), 
Gijs van der Veen (goed ingeschoten 
maar net naast) en Rick Schröer (val-
lend schot vanaf 20 meter) prima mo-
gelijkheden om de 0-2 aan te tekenen, 
maar jammer genoeg gebeurde dit 
niet. In de 79e minuut zette Vorden 1 
toch nog druk vooruit bij balverlies en 
Wiebe de Jong kwam zodoende in een 
erg belangrijk 1:1 duel op het mid-
denveld terecht. Hij verloor dit duel 
en zodoende kwam er een vier tegen 
drie situatie op 45 meter van het doel. 
WVV speelde dit erg knap uit door 
met een steekpass de spits schuin 
voor het doel alleen voor Robin Ver-
stege te zetten.
Bas Korstee kon het leed ook niet 
meer keren en de stand was ineens 
1-1. Maar Bas Kortstee had 5 minuten 
voor tijd een slecht moment aan de 
rechterkant door een bal uit de lucht 
helemaal verkeerd te raken en daar-
door kwam de linksbuiten gevaarlijk 
naar binnen toe. Uit deze aanval werd 
het 2-1. Terwijl Vorden 1 met man en 
macht naar de gelijkmaker op zoek 
ging en hier ook twee dotten van kan-
sen voor kreeg. Eerst werd een kei-
hard schot van Koen Oosterhuis vanaf 
8 meter met gevaar voor eigen leven 
van de lijn gekopt en daarna kopte A-
junior en invaller Siebren Bijenhof de 
bal op de kruising. In de 94e minuut 
werd het echter uit een prachtige 
counter 1-3 voor WVV.

Collecte Fonds Gehandicaptensport
Van 29 maart t/m 4 april is de lande-
lijke collecteweek van Fonds Gehan-
dicaptensport. Om als gehandicapte 
te kunnen sporten zijn vaak aanpas-
singen nodig, zoals sport,-en spelma-
teriaal, accommodatie maar ook extra 
begeleiding en speciaal vervoer. Daar 
is geld voor nodig. De collectanten 
hopen deze week niet voor niets bij 
u langs te komen, want alleen samen 
kunnen we gehandicaptensport voor 
iedereen mogelijk maken!

Vorden - Zaterdag 28 maart mochten 
de dames van Dash in eigen hal aan-
treden tegen Dynamo Apeldoorn 
DS2. De vorige wedstrijd tegen Dy-
namo werd gewonnen met 1-3. Ook 
was de prognose voor deze wed-
strijd in ‘t Jebbink in het voordeel 
van Dash. Nadat Forza Hoogland al 
5 punten binnen had gesleept, zou 
er gevochten worden voor de volle 
4-0 om de tweede plek te behouden.

De eerste set begon moeizaam. Met 
sterke servicedruk van de andere 
kant kwamen de Zwartroden al gauw 
op achterstand. In een mum van tijd 
stond het 0-7 en werd er een time-out 
aangevraagd. Vervolgens werden er 
aan de kant van de Vordenaren pun-
ten gepakt, maar kon het eigen niveau 
niet behaald worden. Apeldoorn trok 
aan het langste end en sleepten zo de 
eerste set binnen. De set werd beëin-
digd met 18-25. Met wat wissels aan 
de kant van Vorden ging de tweede 
set van start. Door goede passes van 
Mandy Nijbroek kon aan het net ge-
varieerd worden en ging het gelijk op 
tussen de ploegen. Helaas werden 

hier en daar onnodig wat puntjes 
weggeven met dank aan de scheids-
rechters. Tot aan de 23 punten ging 
het gelijk op, waar het jammer genoeg 
Apeldoorn was die het setpunt wist te 
bemachtigen. De set eindigde in 23-
25.

In de derde set ging het spel door zo-
als in de tweede set. Dash kwam niet 
goed in het spel, waar Apeldoorn van 
profiteerde. Bij teveel eigen fouten 
aan de kant van Dash bleef Apeldoorn 
op voorsprong. Dynamo Apeldoorn 
had een sterke blokkering. Na een 
spannend einde van deze set werd 
de stand in deze set 24-26 gewonnen 
door Apeldoorn.

Helaas was het een verloren zaak voor 
de Zwartroden. Ze wilden de vierde 
set nog wel winnen, vooral omdat ze 

nog nooit met 4-0 hebben verloren in 
het seizoen. De laatste set moest ge-
pakt worden. In het begin van de set 
kwam Dash weer gelijk op een achter-
stand. Dit wisten ze weer in te halen 
en zo liep de set weer gelijk op.
Ditmaal wist Dash wel door te druk-
ken en de set binnen te slepen met 
25-23.

Doordat Dash deze wedstrijd 3-1 heeft 
verloren, hebben ze de tweede plaats 
weggegeven. De kans om PD te spelen 

is velen malen kleiner. De achterstand 
van vier punten moeten ze nog in we-
ten te halen in twee wedstrijden.

Volgende wedstrijd
Zaterdag 11 april wordt er weer een 
wedstrijd gespeeld in sporthal ‘t Jeb-
bink. Dan gaat Dash proberen meer 
punten te pakken tegen de nu al kam-
pioenen, namelijk VCV Varsseveld. 
De wedstrijd is weer om 17:45 uur. De 
Dash dames hopen op veel toeschou-
wers die hen de punten toejuichen.

   

Sociï krijgt weer eens geen grip op Voorst
Wichmond - Op een regenach-
tige herfstdag in de lente van 2015 
mocht Sociï op bezoek in Voorst. 
Deze ploeg is voor Sociï vaak lastig 
te bespelen.

De gastheren pakten direct het initia-
tief in de wedstrijd en Sociï beperkte 
zich tot verdedigen. De eerste tien 
minuten lukte dit uitstekend, totdat 
Voorst zich de eerste kans creëerde. 
Een schot vanaf de linkerkant in de 
zestien werd in eerste instantie nog 
door keeper Henry Vreeman gestopt, 
maar toen Voorst een herkansing 
kreeg om de bal voor te geven was de 
kleine Van Beek daar om de bal bin-
nen te tikken; 1-0. De 20e minuut van 
de wedstrijd was een cruciale. Sociï 
kreeg in de persoon van Roy Eulink 
op aangeven van Gert-Jan Loman 
de kans op 1-1 op een presenteer-
blaadje, maar eerstgenoemde vond 
de keeper op zijn weg. Uit de tegen-
aanval die daarop werd ingezet werd 

vervolgens de 2-0 gescoord na zeld-
zaam halfslachtig ingrijpen van Hans 
Vleemingh.
In het vervolg van de eerste helft bleef 
Voorst de bovenliggende partij. Sociï 
dacht de rust te bereiken bij een ach-
terstand van 2-0, maar het werd uit-
eindelijk dubbel zo erg. Een snelle uit-
braak door het centrum en een mooie 
volley vanaf de 11 meter zorgden voor 
een 4-0 ruststand. Na de rust ging het 
spel wat meer gelijk op. Voorst bleef 
weliswaar het gevaarlijkst, maar de 
effectiviteit was ten opzichte van de 
eerste helft stukken minder. Ook vond 
het in de afronding regelmatig Henry 
Vreeman op zijn pad. Ondanks dat 
het wedstrijdbeeld wat meer gelijk-
waardig was, kon Sociï nauwelijks ge-
vaar stichten. Gaandeweg de tweede 
helft werd het steeds duidelijker dat 
beide teams richting het einde van de 
wedstrijd voetbalden met de gedach-
ten bij een warme kachel. Ondanks 
dat volgde er voor beide ploegen toch 

nog een hoogtepuntje, voor de neu-
trale toeschouwer zelfs twee.
In de 80e minuut was het Gert-Jan 
Loman die vanaf de linkerpunt van 
de zestien mocht aanleggen voor een 
vrije trap. Zijn schot ging onberispe-
lijk strak richting de verre kruising en 
was onhoudbaar voor de keeper. Aan 
de andere kant van het veld werd een 
voorzet vanaf links keihard en zonder 
aarzeling in de kruising geschoten. De 
eindstand werd hierdoor bepaald op 
5-1.

Paasweekend
In het paasweekeinde staan er voor 
Sociï twee inhaalwedstrijden op 
het programma. Op zaterdag moet 
men thuis aantreden tegen SC Does-
burg, aanvang 17.00 uur. Op tweede 
paasdag speelt Sociï om 14.30 uit bij 
Beatrix in Hoenderloo.

Voor uitslagen en programma zie 
www.svsocii.nl

   

Uitslagen Bridgeclub Vorden
Vorden - Uitslag 5e periode van de 
maandagavond en woensdagmid-
dag. 

Lijn A: 1.José Walter Kilian en An 
Wortel: 56,17%. 2.Joop en Tony van 
Straaten: 54,35% en 3.Hertog Entho-
ven en Jan Koekkoek 54,27%

Lijn B: 1.Ellen Stehmann en Hans 
Dekker 57,51%, 2.Ans den Elzen en 
Wil Matser 56,187% en 3.Wim Schip-
per en Jan Veenhuis 53,02%.
Lijn C: 1.Herma Jacobs en Els van der 
Jagt 56,37%, 2.Cees van Dijk en Riet 
van Mierlo 55,00% en 3.Noortje le Pair 
en Herman Kip 53,62%.

Uitslag 5e periode woensdagmiddag
Lijn A: 1.Ab Vruggink en Hertog En-
thoven 58,32%, 2.Rini en Evert Thalen 
53,20% en 3.Mansje Onstenk en Hans 
Dekker 53,20%. Lijn B: 1.Riki Webbink 
en Gerti Hissink 64,23%, 2.Cor en 
Thea van Haarlem 54,48% en 3.Jaco-
bine en Wim Bekkers 52,43%.

Dash dames in actie tegen Dynamo Apeldoorn

De achterstand van vier punten moeten ze nog in weten te halen in twee wedstrijden

Dash dames verkleinen de kans op PD

De laatste set 
moest gepakt 
worden

9SPORT



 

 Veilig de weg op met de volgende 
benodigdheden
    Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje, maar 
als het gebeurt wil je natuurlijk voorbereid 
zijn. Wij hebben voor je bekeken welke dingen 
onmisbaar zijn voor die momenten dat het 
even mis gaat.

    In 2011 vielen er 661 dodelijke verkeersslachtof-
fers in het verkeer. Een stijging van 3,3% ten op-
zichte van het jaar daarvoor.
Iedereen hoopt natuurlijk nooit betrokken te ra-
ken bij een ongeluk of pech te krijgen. Toch kan 
het zomaar zijn dat je hier opeens mee te maken 
krijgt.

    Voor dit soort momenten is het fijn als je voor-
bereid bent en de benodigde zaken gewoon pa-
raat hebt. Een veiligheidshamer, isoleerdeken en 
veiligheidshesjes zijn verplicht om bij te hebben. 
Maar wil je toch net wat meer zekerheid, dan kun 
je op de volgende zaken letten.

     Secondes kunnen je leven redden 
Op het moment dat je niet zomaar uit je wagen 
kan komen is het van levensbelang dat je een vei-
ligheidshamer bij hebt. Vooral in situaties waarin 
je te water bent geraakt of de autodeuren geblok-
keerd zijn is dit essentieel.
Sla met de punt van de hamer de raam kapot, 
door in de hoek van een zijruit te slaan. Bespaar 
je de tijd en moeite om te proberen om de voor- of 
achterruit kapot te slaan, dit lukt vaak niet.

   Klem? 
Zit je klem in je gordel? Gebruik dan het mes in de 
veiligheidshamer om de gordel door te snijden.

   Zorg dat je zichtbaar bent 
Als je het voertuig verlaat na een ongeluk of tij-
dens autopech, moet je zorgen dat je goed zicht-
baar bent voor andere weggebruikers. Zowel 

overdag als ‘s nachts. Veiligheidshesjes zijn hier 
uitstekend voor. De felle kleur en reflecterende 
strepen zorgen dat je een stuk zichtbaarder bent 
dan in je normale kleding.

   Blijf op temperatuur 
Een isoleerdeken is misschien niet iets dat direct 
in je opkomt als je denkt aan veiligheid in de auto. 
Toch is het een middel dat je leven kan redden. 
Een isoleerdeken heeft aan de ene zijde een zil-
veren kleur en aan de andere zijde een gouden 
kleur. Met de zilveren kleur kan je iemand warm 
kan houden, bijvoorbeeld iemand die onderkoelt 
is. Als iemand warm moet blijven zorg je dus dat 
de gouden kant boven ligt.
De gouden kant van de isoleerdeken zorgt dat je 
iemand af kan koelen, bijvoorbeeld iemand met 
een zonnesteek of brandwonden. Zorg hier dus 
dat als je iemand wil afkoelen, de zilveren kant 
boven op ligt.

  Een ander uitstekend middel om de temperatuur 
enigszins te beperken zijn zonneschermen. Zeker 
in de file kan je auto veranderen in een bakoven. 
Zorg dus dat je voor dit soort momenten een zon-
nescherm bij hebt dat je voor de ruiten kan doen. 
Wegsmelten achter het stuur in tenslotte ook niet 
alles.

     Verbanddoos in de auto 
Een standaard verbanddoosje is altijd handig om 
bij je te hebben en bevat de meest voorkomende 
middelen die je nodig kunt hebben. Ook zijn er 
speciale verbanddoosjes voor warme landen en 
met extra steriele spullen.

   Brandblusser 
Veel mensen weten niet dat een brandblusser een 
verplicht onderdeel in je auto is. Waar je het voor 
kan gebruiken spreekt voor zich. Zorg wel dat je 
brandblusser op tijd gekeurd wordt en dat de 
vulling in orde is. Let ook op dat de brandblusser 
goed bevestigd is. Je wil hem tenslotte niet voor-
bij zien vliegen als je plotseling moet remmen.

   Gevarendriehoek 
Met een gevarendriehoek waarschuw je andere 
weggebruikers dat er iets aan de hand is. Zet de 
driehoek op minimaal 100 meter van je auto af als 
je pech hebt of om een andere reden voor langere 
tijd stil staat. In veel landen is een gevarendrie-
hoek verplicht om bij te hebben.

   Tot slot 
In het bericht ‘Blaastest vanaf juli verplicht in 
Frankrijk’ kon je al lezen dat het vanaf 1 juli ver-
plicht is om minstens één ongebruikte blaastest 
in je auto te hebben liggen. Doe je dit niet, dan 
mag je vanaf 1 november rekenen op een boete 
van de Gendarmerie.

  Dus doe je voordeel met deze tips en zorg dat je 
voorbereid bent als er onderweg een keer iets ge-
beurd.

     Bron: Hollandwheels  

M
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Autobedrijf
Melgers

www.autobedrijfmelgers.nl

Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

TOYOTA AYGO 
 1.0 VVT-I

ASPIRATION, 
8.270 KM, 2013

€ 8.350,-

FIAT PANDA 0.9 TWINAIR LOUNGE 36.538 KM 2013 € 8.250,-
HYUNDAI SANTA FE 2.7I V6 4WD ACTIVE 7P. 129.458 KM 2009 € 15.950,-
KIA VENGA 1.4 CVVT WORLD CUP EDITION 84.190 KM 2010 € 10.950,-
MAZDA TRIBUTE 3.0 V6 TOURING 4WD 303.978 KM 2002 € 2.950,-
MITSUBISHI COLT 1.1 INCHARGE 34.501 KM 2008 € 6.250,-
OPEL CORSA 1.2-16V EDITION 59.795 KM 2011 € 8.950,-
OPEL MERIVA 1.4 EDITION 85.369 KM 2010 € 11.250,-
PEUGEOT 207 SW 1.6 VTI XS 129.659 KM 2007 € 6.950,-
PEUGEOT 307 CC 2.0 16V-130KW 3BRFKC 188.544 KM 2005 € 6.950,-
SKODA FABIA COMBI 1.2 TSI MONTE CARLO 18.847 KM 2013 € 13.750,-
SUZUKI SWIFT 1.3 GLS 94.376 KM 2006 € 6.250,-
VOLKSWAGEN GOLF PLUS 1.6 TDI CL BLUEM. 101.503 KM 2012 € 17.950,-
VOLKSWAGEN POLO 1.2 TDI BLUEM. CL 47.060 KM 2010 € 9.750,-

Audi  A3  Sportback 1.6 Attraction Pro Line nov-05 91.947 €  9.000
Citroën  Berlingo  1.6 HDI elektr pakket / cruise control. sep-08 110.987 € 6.250
Dacia  Sandero  1.4 Ambiance jan-09 77.702 €  5.750
Fiat  Stilo  2.4-20V Abarth jan-06 93.319 €  5.000
Renault  4  R 4F4 mei-88 111.706 €  5.950
Renault  Scénic  1.5 dCi diesel /navigatie 2009 141.604 €  10.750
Renault  Scénic  2.0-16V Business Line sep-07 114.723 € 7.950
Suzuki  Swift  1.2 Exclusive EASSS feb-12 22.199 €  10.495
Toyota  Corolla Verso  Corolla Verso 1.6 VVT-I okt-06 112.337 € 8.250
Volkswagen  Golf  Variant 1.6-16V dec-04 173.215 €  4.250

Peugeot  107
1.0-12V Airco, 5drs / 
centr vergr,  apr-11,  

34.467 km

€ 6.250

Lankhorsterstraat 28
7234 ST Wichmond 
T  (0575) 44 16 21
E  info@autolangwerden.nl
I  www.autolangwerden.nl

                               www.autolangwerden.nl

Rijbewijs A  (motorfiets)

Rijbewijs B (personenauto)

Rijbewijs E bij B (aanhangwagen)

Rijbewijs A M (bromfiets)

Voor meer informatie:
0314-622556

www.Lidy.nl

Pluimersdijk 13
7021 HW  Zelhem

L
auto-
en
motorrijschool

 idy
 Ellenkamp

• Personen- en bedrijfsauto’s
• In- en verkoop, nieuw en gebruikt
• APK-Keuring
• Onderhoud en reparatie
• Schadetaxatie en schadeherstel
• Ruitreparatie en ruitvervanging
• Vervangend vervoer/verhuur

Boeninksteeg 14, Doetinchem - Zelhem

(0314) 32 44 53

Enkele occasions uit onze voorraad:                                 Bekijk al onze occasions online!

Opel Zafira Tourer Edition Plus 11-2012 34.853 km Bruin €  21.950.-

Citroën C1 Séduction 02-2011 46.131 km Zilvergrijs €  5.995,-

Ford C-max Futura 01-2007 113.602 km Zilvergrijs €  8.650,-

Opel Agila 1.0 Edition 03-2011 8.902 km Zilvergrijs €  8.950,-

Opel Agila 1.2 Enjoy 05-2009 50.194 km Zwart €  7.995,-

Opel Agila 1.2 Editon Automaat  07-2011 4.719 km Donkergroen €  13.350,-

Opel Astra 1.6 Edition 11-2005 127.869 km Donkergrijs €  5.750,-

Opel Corsa 1.4 Enjoy 11-2007 53.913 km Zwart €  7.250,-

Opel Meriva Cosmo+  10-2011 46.940 km Donkergrijs €  14.995,-

Peugeot 207 1.6 Look 03-2009 82.201 km Lichtblauw €  8.450,-

Seat Ibiza 1.2 Club 09-2011 52.911 km Donkergrijs € 8.995,-

Volswagen Golf V GT Sport 07-2007 133.498 km Donkerblauw € 9.500,-

WWW.GARAGETEERINK.NL



    

     Het is zondag 1 april 1945. Het is prachtig weer op deze Eerste Paasdag. En 
toch is het geen gewone dag. In het dorp stijgt de spanning, want iedereen 
weet al, dat de ‘Tommies’ er aan komen. Maar van welke kant komen ze - 
vanuit Hengelo, vanuit Ruurlo? - niemand weet het . Niemand durft eigenlijk 
de straat op, want wat staat ons allemaal te wachten. Wordt er nog strijd 
geleverd om Vorden? 

   door Wim Polman 
     

    Zenuwachtige Duitse soldaten rijden 
af en aan, nemen posities in en ver-
trekken even later weer richting Zut-
phen. Dat gaat de gehele dag door.
Dan is het ongeveer 5 uur in de na-
middag, wanneer er een hevige explo-
sie is in de Dorpsstraat. Een granaat 
heeft een groot gat geslagen in de zij-
gevel van het pand waarin ‘De Slof’ is 
gevestigd.
Eén Canadese gepantserde verken-
ningswagen nadert voorzichtig het 
dorp vanaf de Ruurloseweg. De ver-

kenner rijdt tot aan de Stationsweg. 
Sjoerd Aartsen, een bekende Vorde-
naar geeft de tankbemanning ant-
woord op de vraag ‘Wanneer is de 
laatste mof vertrokken?’
De verkenningswagen rijdt met grote 
snelheid terug richting de Kranen-
burg. Niet veel later komen ze terug 
maar nu met meerdere pantserwa-
gens. Één van de pantserwagens stopt 
bij hotel Jansen (lees Hotel Bakker) 
draait de koepel met de loop van het 
geschut richting de staldeuren (lees 
nu ingang zaal). Twee Canadese sol-
daten gooien de deuren open en na 
een waarschuwing komt een aantal 

Oostenrijkse soldaten met hun han-
den omhoog naar buiten. Verdere 
gevechtshandelingen bleven die dag 
uit én Vorden is bevrijd. Het gehele 
dorp loopt uit naar onze bevrijders en 
iedereen is ongelooflijk blij. Nog die-
zelfde avond vindt er een klopjacht 
op NSB- ers plaats, die allemaal in de 
haast opgesloten worden in de vlees-
warenfabriek van Poesse vlakbij het 
station.
    De volgende dag komt het Canadese 
leger met groot materieel het dorp in-
rijden vanaf de Ruurlose kant . Grote 
aantallen tanks komen vanaf Het 
Hoge via de Raadhuisstraat het dorp 
binnen. Het kruispunt wordt volledig 
omgewoeld door de haakse bewegin-
gen van de tanks. De angst is omge-
slagen in een euforie. Vlaggen worden 
uitgehangen, er wordt gedanst, feest 
gevierd en menige Canadees wordt 
omhelst. Vorden is vrij!

     Vorden viert vrijheid 
Zestig laar later viert Vorden op 5 mei 
2005 op een grootse manier opnieuw 
de bevrijding. Voorafgaande aan die 
dag is er een groot bevrijdingscon-
cert in de Sporthal en in de vroege 
morgenuren komen estafettelopers 
het Bevrijdingsvuur uit Wageningen 
brengen. Op het gazon bij de grote 
kastanjeboom wordt het vuur aange-
stoken in de zuil die voor deze gele-
genheid daar is geplaatst.

  En dan volgt ‘s middags de geweldige 
intocht van authentieke legervoertui-
gen van Keep Them Rolling. Vooraf-
gegaan door de Highland Valley Pipes 
and Drums en de vlaggendragers van 
de Scoutinggroep rijden de legervoer-
tuigen stapvoets door een dikke haag 
van enthousiaste toeschouwers. Met 

vlaggetjes en bloemen worden de 
tachtig Canadese Veteranen die op de 
wagens staan verwelkomd. Er worden 
handen geschud, er wordt gezwaaid. 
Velen pinken toch even een traantje 
weg, ze zijn onder de indruk geraakt 
van dit imposante schouwspel. Kin-
deren worden omhoog gehesen, wil-
len de Canadezen een hand geven. 
Onze bevrijders weten echt niet wat 
hen overkomt. Heel Vorden beleefde 
de bevrijding even opnieuw!

    In het centrum van Vorden han-
gen op woensdag 1 april 2015 de 
Canadese en Nederlandse vlaggen 
gebroederlijk naast elkaar. Als dank 
voor 70 jaar vrijheid.

U VLAGT TOCH OOK?! 

 Vorden viert op 1 april 70 jaar vrijheid
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Inruilkorting op uw oude bankstel

NU 250,-

Reeds 40 jaar 
een begrip in wonen

3500m2 Woonprogramma’s Slapen Tapijt/Gordijnen Relaxfauteuils Accessoires Verlichting 

Stoere Hoekbank 
In trendy grove Ribstof 
Als afgebeeld 2445,- 
Inruil

 

Gerritsenweg 3
7202BP Zutphen
Tel 0575 514537

Woonboulevard 
“De Mars” 

Draaifauteuil Senator   
Met verstelbare rug/zit 

Vanaf      295,-

Aanstaande zondag 
geopend van 12 tot 17uur!

-250,-

Zitcombinatie Arando 3+2 
Vele stofmogelijkheden
Als afgebeeld 1445,- 
Inruil

Nu    1195,-
-250,- ook als fauteuil leverbaar

Nu                2195,-

www.onsteinmeubelen.nl

2e paasdag 
geopend 

van 12 - 17 uur

Stoere Hoekbank
Als afgebeeld 1745,-
Inruil - 250,-

Nu 1495,-

2 motorige
draai/relax fauteuil

leder, vele kleuren

van 1495 Nu 1095,-

DIANE VAN DIJK
financieel advies

Scheiddijk 18
7261 SM Ruurlo

www.dvdadvies.nl
info@dvdadvies.nl

0573-281892
06-57552984

WONING KOPEN? GRATIS KOOPADVIES!

  100% onafhankelijk advies
  erkend hypotheekadviseur
  scherpe hypotheekrentes
  speciale starterskortingen
  afspraak op korte termijn mogelijk

Bel voor een afspraak op ons kantoor of gewoon gemakkelijk bij u thuis
Bel 0573-281892 of mail info@dvdadvies.nl

(van donderdag  2 t/m 4 april 2015)

Kortingen van 

25% tot 40%.
Bleekstraat 1, Hengelo (Gld.)

Tel. 0575-461360

De Paashaas 
pakt uit bij
Jansen de Smid!

Fijne Paasdagen!

Gevraagd: 

Medewerker  

agrarisch loonwerk 

Ervaring en technisch inzicht 

heeft onze voorkeur 

Voor informatie contact opnemen met

   F.J. Heuvelink: (0575) 43 15 66

Kapelweg 22 • 7218 NJ Almen

Tel.: 0575 - 431566

info@loonbedrijfalmenharfsen.nl

Akkerbouw • Weidebouw

Grondverzet • Bermonderhoud

www.loonbedrijfalmenharfsen.nl

MAANDMENU APRIL

VOORGERECHT
geserveerd met stokbrood

en kruidenboter

Gebakken mosselen
of

Carpaccio van het rund

HOOFDGERECHT
geserveerd met gebakken aardappe-
len/friet, verse groente en rauwkost

Lamskoteletten
geserveerd met honing-tijmsaus

of
Snoekbaarsfilet

NAGERECHT 
Dame Blanche

of
Chipolatapudding

€ 25,00 pp
Wij zijn beide paasdagen

geopend!

Ook KONINGSDAG
maandag 27 april!



Culturele Zondag Doesburg
Tentoonstellingen en demonstraties 
zijn er tijdens de Culturele Zondag 
in Doesburg op zondag 5 april (Eer-
ste Paasdag) te bewonderen. Meer 
dan 30 deelnemers hebben hun 
galeries, ateliers en werkplaatsen 
open en elke bezoeker kan er gratis 
een bezoek brengen.

De fotovereniging Fodo resideert 
maandelijks tijdens de Culturele Zon-
dag in de bovenzaal van de Waag. Tel-
kens komt een ander thema aan de 
orde. Dit keer is de titel ‘Little People’. 
De leden van Fodo zijn professionele 
fotografen en liefhebbers. De kwaliteit 
van hun werk heeft een hoog gehalte. 
Glasatelier Jevaba is nu al bezig om 
samen met andere deskundigen op 
3 mei de Themadag Glas voor te be-
reiden. U kunt gerust contact opne-
men met de organisatie. Historische 
Boekdrukkerij ‘De Arend’ is gelegen 
aan de Burg. Nahuyssingel 28, twee 
minuten lopen van de VVV. Zij heb-
ben het erg druk gehad de laatste tijd. 
Ook heeft de stagiaire van De Arend 
ondertussen een gedicht gezet in het 
lettertype Scriba. N.a.v. een bezoek 
aan een Duits affiche-museum gaat 
Arie Niks Eerste Paasdag een nieuw 
affiche maken voor zijn museum.

Sinds oktober 2014 is het atelier De 
Nieuwe Wilden toegevoegd aan de 
kunstroute. Op deze creatieve plek 
schildert en ontwerpt beeldend kun-
stenaar Zippora Meijer. Zij zit al meer 
dan 20 jaar in het vak. De ateliernaam 
is afgeleid van de Duitse kunststro-
ming ‘Neue Wilden’ uit de jaren tach-
tig. Zippora heeft eigenhandig deze 
stijl nieuw leven ingeblazen en zij 
ontwerpt tassen, sieraden en kleding 

in een eindeloze variatie. Zippora ex-
poseert op veel verschillende plekken 
in Nederland en andere landen, waar-
onder Denemarken en Zweden: www.
zipporameijer.nl.
Podium Acanthus is zondagmiddag 
5 april gesloten. De andere eerste 
zondagen van het jaar bent u wel-
kom voor prachtige uitvoeringen van 
klassieke muziek. World Art Galerie 
‘De Veerpoort’ organiseert voor de 
openstelling van de galerie een wan-
deling om Doesburg over de stadswal-
len, ook wel de batterijen genoemd. 
Deelname is gratis en wandelschoe-
nen zijn aan te raden. De wandeling 
is van 10.30 - 11.45 uur. Aanmelden 
kan via veerpoortdoesburg@gmail.
com. Daarna is er de mogelijkheid 
om soep met stuk brood mee te eten 
voor 2,50 euro. Vanaf 12.00 is de gale-
rie geopend. Eerste Paasdag is tevens 
kunst te bewonderen in de B&B ap-
partementen met het thema ‘slapen 
tussen kunst’. Antieke lithografieën, 
etsen en Chinese schilderwerken zijn 
dan te zien.
Streekmuseum ‘De Roode Tooren’ 
heeft de expositie: Doesburg Viert 
Feest 1937 en 1987. In 1937 werd, on-
danks de moeilijke economische tij-
den, het 700-jarig bestaan van de stad 
uitbundig gevierd. In 1987 werden 
voor het 750-jarig bestaan alle gele-
dingen van de bevolking betrokken. 
De expositie tracht van beide feesten 
een impressie te geven, waarin velen, 
oud en jong, zich zullen kunnen her-
kennen. Inmiddels bestaat Doesburg 
777 jaar, waaraan ook aandacht be-
steed wordt.
   

 ▶ www.culturelezondagdoesburg.nl
   

Bridge uitslag Toldijk
Toldijk - De uitslag van de eerste 
competitieavond van de zesde ron-
de gespeeld op donderdag 26 maart, 
laat flinke scores op de 1e plaatsen 
in de A- en B-lijn zien.

In de A-lijn: 1. Hennie van Druten 
& Gonnie Hulleman 60,00%; 2. Diny 
Hoftijzer & Leni Meyerink 57,08%; 3. 
An Wortel & Paul Niks 56,67%. B-lijn: 
1. Henny Deunk & Wil Matser 62,50%; 
2. José & René Winkelman 56,25%; 
3. Fien & Henk Biezeman 55,00%. C-
lijn:1. Gerrit Vorselman & Margaret 
Heijting 58,33%; 2. Svatja & Jirka de 

Wolf 57,81%; 3. Riekie Nieuwenhuis & 
Riet Niesink 56,77%.

Paasdrive
Komende donderdag, 2 april, is er 
de, inmiddels jaarlijks terugkerende, 
Paasdrive. Er wordt gespeeld met 
gedupliceerde spellen, die door de 
C-lijn gedeeld zijn. Afmelden kan op 
verschillende manieren: via een mail 
naar bcbronkhorst@hotmail.nl of een 
sms naar 06-25198329 (inspreken lukt 
niet), of op de wedstrijddag bellen 
naar genoemd mobiel nummer.

   

Nationale Sportweek 2015 
Achterhoek
Achterhoek - Van 18 t/m 25 april vindt de 12e editie van de Nationale Sport-
week plaats. Dan staat Nederland in het teken van sporten en bewegen. De 
opening op 18 april wordt dit jaar georganiseerd door de Achterhoek, met 
een feestelijk podiumprogramma in Doetinchem.

Op zaterdagmiddag zijn er in de 
Doetinchemse binnenstad sport- en 
spelactiviteiten waaraan iedereen kan 
meedoen. Op het podium op het Si-
monsplein, waar rond 14.00 uur het 
startschot voor de Nationale Sport-
week wordt gegeven, zijn optredens 
van bekende artiesten.

Ook in de andere gemeenten in de 
Achterhoek wordt op 18 april volop 
gesport: de wielerronde ‘Dwars deur 
de Achterhook’ doet daarbij bijna alle 
gemeenten aan, langs de Oude IJssel 
is de finale van een zeilwedstrijd te 
volgen en jong en oud kan meewan-
delen tussen Winterswijk en Aalten of, 
samen met Ria Valk of Olga Comman-
deur, bewegen op muziek in Didam 
en ‘s-Heerenberg. Hardlopers blijven 
in Doetinchem en brengen fakkels en 
de vlaggen van alle gemeenten naar 
het Simonsplein.

Nu de opening van de Nationale 
Sportweek naar de Achterhoek is ge-
haald, is de website www.achterhoe-
kinbeweging.nl tijdelijk ingericht op 
de opening van de Nationale Sport-
week.

Halle - Een dag voor de wedstrijd lag 
circuit De Kappenbulten in Halle 
er nog keurig bij, maar de aanhou-
dende regen noopte de wedstrijd-
leider om op zondag de wedstrijden 
halverwege de middag te staken. De 
baan was op veel plaatsen erg slecht 
geworden en met nog een grote 
hoeveelheid water op komst werd 
besloten om, nadat alle klassen een 
manche hadden gereden, de stek-
ker eruit te trekken. Halmac-clublid 
en fabrieksrijder KTM Davy Pootjes 
had zich de snelste rijder getoond in 
de MX2. De Oostenrijker Pascal Rau-
chenecker pakte de winst in de MX1.

Afgezien van de modder, dat hoort 
soms bij de motorcross, was het in de 
eerste manche van de MX2 nog goed 
te doen. Lars van Berkel was de beste 
starter en hij leek een klein gaatje te 
kunnen slaan t.o.v. zijn concurrenten 
Damon Graulus (België), Henri Jacobi 
(Duitsland), en Davy Pootjes. Maar de 
Kawasaki-coureur kon het toch niet 
bolwerken tegen met name Graulus en 
clublid Pootjes. Uiteindelijk toonde het 
aanstormende talent Davy Pootjes zich 
het beste. Hij won de wedstrijd met 
een ruime voorsprong. Kopstarter Lars 
van Berkel zakte terug naar de vijfde 
plaats want behalve Pootjes, Graulus 
en Jacobi moest hij in de laatste ronde 
ook Luca Niejenhuis nog laten gaan. 
Pootjes is na twee ONK wedstrijden (3 
manches) de nieuwe leider in de tus-
senstand geworden.
In de MX1 was de Duitse rijder Dennis 
Ullrich op papier de sterkste maar hij 
zou onder de modderige omstandig-

heden het podium niet halen. Dat po-
dium was bestemd voor de Oostenrij-
ker Pascal Rauchenecker, de Belg Yen-
tel Martens en de Nederlander William 
Saris. De gedoodverfde (mede)favoriet 
Ceriel Klein Kromhof vertrok op kop 
maar ging na de eerste ronde even de 
pits in. Vanaf een tiende plaats wist hij 
zich hij zich op te werken tot een derde 
positie om vervolgens nog in de fout te 
gaan. Hij zakte naar een zesde positie 
maar blijft wel leider in de tussenstand 
in de categorie MX1.
In de 125cc klasse won de Belgische 
deelnemer Cyril Genot voor Glen Mei-
er (Denemarken) en Conrad Mewse 

(Engeland). De regionale rijders Marco 
Leerink en Damian Bergevoet werden 
11e en 24e voor de motorclub uit Halle. 
In de 85 cc stak Rick Elzinga met kop en 
schouders boven de rest uit. Hij heeft 
na drie manches al een voorsprong 
van 10 punten op Loeka Thonies die in 
Halle tweede werd. De Deense jonge-
ling Mikkel Ringfeldt Haarup reed zich 
naar een derde plaats.
Halmac had zich van haar beste kant 
laten zien en tegen weersomstandig-
heden zoals afgelopen zondag kan 
men niets doen. Het publiek kreeg in 
ieder geval een viertal mooie wedstrij-
den te zien.

Vorden/Warnsveld - Na een gron-
dige verbouwing opent Bloemsier-
kunst Elbrink op donderdag 9 april 
2015 officieel de deuren van haar 
tweede bloemisterij aan de Runne-
boom 10a in Warnsveld. Rutger El-
brink en zijn medewerkers, waar-
onder zijn vader, hebben er zin in: 
“Een nieuwe uitdaging en dat op 
zo’n super locatie, vol in het zicht!”.

Het pand op winkelcentrum ‘De 
Dreiumme’ is flink verbouwd: een 
volledige nieuwe pui, vloer en in-
ventaris maar met de bekende sfeer, 
kwaliteit, scherpe prijs en fraaie uit-
straling wat men van Bloemsierkunst 
Elbrink gewend is. Bovendien kan 
men ook op deze locatie gratis voor 
de deur parkeren, waardoor de win-
kel prima te bereiken is.

130-jarig bestaan
Vanwege familiebetrekkingen met 
één van de oprichters stamt de of-
ficiële KVK-registratie uit 1885, wat 
betekent dat het bedrijf ook haar 
130 jarig bestaan viert dit jaar. Vader 
Jan-Willem is in 1984 al voor zichzelf 
begonnen en dat op 21-jarige leef-
tijd. In de voetsporen van zijn vader 
is Rutger op 11 november 2011 op 
16-jarige leeftijd de winkel in Vorden 
begonnen. Het groen zit hun in hart 
en nieren en beide hebben als grote 
passie: bloemen en planten, groen-
verzorging en het kweken van snij-
bloemen op biologische basis.

Actief ondernemen
Naast de nieuw te openen winkel, be-
schikt Bloemsierkunst Elbrink over 
een eigen, biologische snijbloemen-
kwekerij. Jan-Willem: “De verbou-
wing van de straat, tijdens de herin-
richting van het centrum van Vorden, 
was een forse financiële tegenslag. 
Dan sta je voor een keuze: wachten 
tot het weer komt of actief onderne-
men”. Elbrink Groen & Bloem koos 
voor het laatste en blijft vernieuwen 
en innoveren met een eigen biolo-
gische snijbloemenkwekerij, hove-
niersbedrijf en binnenkort dus de 
tweede bloemenwinkel.

Feestelijke opening
Op woensdagavond 8 april vanaf 
19.00 uur is iedereen van harte wel-
kom om de opening van Bloemsier-
kunst Elbrink in Warnsveld te vieren 
en om de nieuwe winkel aan de Run-
neboom 10a te komen bewonderen. 
De volgende dag, vanaf donderdag 9 
april, gaan officieel de deuren open 
en is Bloemsierkunst Elbrink Warns-
veld geopend van maandag tot en 
met zaterdag van 09:00 tot 18.00 uur. 
Deze tijden gelden vanaf dan ook 
voor de bloemisterij in Vorden, wat 
betekent dat onze winkels Op zater-
dags een uur langer open zullen zijn.

Wekelijk gratis boeket bloemen
Wekelijks geeft Bloemsierkunst El-
brink Vorden, en straks ook Warns-
veld, via Facebook een prachtig boe-
ket bloemen weg. Wil je ook iedere 
week kans maken en genieten van 
een mooi boeket bloemen of er ie-
mand anders blij mee maken?

Volg, voor deze en andere acties, de 
Facebook van ‘Bloemsierkunst El-
brink’. Deel & like het bericht van de 
verloting en wie weet is het volgende 
bloemstuk of boeket voor jou!

Voor meer informatie over Bloem-
sierkunst Elbrink, zie de Facebook-
pagina, website of stuur een mailtje.
 
   

 ▶ www.facebook.com/
bloemsierkunstelbrink

 ▶ www.elbrinkgroen.nl
 ▶ info@elbrinkgroen.nl

Team Bloemsierkunst Elbrink voor de winkel aan de Burg. Galleestraat in Vorden

De start van de MX2 met podiumfavorieten.

Bloemsierkunst Elbrink opent tweede 
bloemisterij winkel in Warnsveld

Nadat alle klassen een manche hadden gereden werd de stekker eruit getrokken

Regen spelbreker ONK motorcross Halle

Maak iedere week 
kans op een gratis 
boeket bloemen

0575 - 52 25 94

vanaf 20 personen

voor 9,99 p.p
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Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

Onze openingstijden zijn:
Maandag t/m donderdag 08.30-16.30 uur,
Alleen tot 12.30 uur vrije inloop, daarna 
op afspraak
Donderdagavond  17.30 - 19.30 uur
Vrijdag   08.30 - 12.30 uur

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

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

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

Voor vragen over zorg, welzijn en werk 
kunt u terecht bij de sociale teams. 
Telefonisch bereikbaar via (0575) 75 02 50. 
E-mail: info@bronckhorst.nl. 
De locaties en inloopuren vindt u op 
www.bronckhorst.nl/socialeteams.

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

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

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

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

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

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

De artikelen staan ook op de website 
www.bronckhorst.nl. 
Op deze website vindt u de belangrijkste 
informatie over de gemeente.
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Zwerfvuil, stoort het u ook zo? Het 
ontsiert ons landschap en we genie-
ten er juist zo van dat we in een 
mooie landelijke omgeving wonen. 
Daarnaast is ook veel zwerfvuil 
grondstof voor nieuwe producten. 
De gemeente is verantwoordelijk 
voor een schone leefomgeving en 
vanuit het rijk zijn er normen waar 
we aan moeten voldoen als het gaat 
om het hergebruiken van huishoude-
lijk afval. Graag willen we in kaart 
brengen op welke manieren wij de 
hoeveelheid (zwerf)afval in de bui-
tenruimte terug kunnen dringen. 
 Ergert u zich hier ook aan en vindt u 
het leuk om met ons mee te denken 
hoe we dit kunnen doen? We horen 
uw mening graag.

Doe mee aan één van de  
opinietafels in april
Daarom organiseren we in april 
zogenaamde opinietafels om met 
inwoners, verenigingen, onderne-
mers en de gemeente van gedachten 
te wisselen. Dit zijn bijeenkomsten in 
het gemeentehuis in Hengelo waarin 
we samen de huidige situatie en 

mogelijkheden bespreken om (zwerf)
afval in Bronckhorst terug te dringen 
en hergebruik te bevorderen. Ook 
komen mogelijke belemmeringen 
hiervoor en onze doelen op het 
gebied van afval aan de orde (het 
streven is dat een inwoner in 2030 
nog maar 10 kg huishoudelijk afval 
per jaar aanbiedt). U bent van harte 
uitgenodigd: 

• Op 15 april om 19.30 uur voor 
 inwoners, zwerfvuilvrijwilligers, 
dorpsbelangenorganisaties

• Op 20 april om 19.30 uur voor 
 verenigingen, buitensportaccom-
modaties en scholen

• Op 29 april om 19.30 uur voor on-
dernemers 

Waarom is het voor u interessant? 
Bent u ondernemer: een schone 
entree geeft een betere indruk van 
uw bedrijf 
Bent u inwoner: een schone buurt 
geeft een gelukkig gevoel 
Vertegenwoordigt u een club, school 
of sportaccommodatie: een schone 
omgeving maakt dat uw leerlingen, 
gasten en leden zich veilig en wel-
kom voelen
En natuurlijk scheelt het ook in de 
afvalkosten en is het goed voor het 
milieu. 

Aanmelden
Wij verzoeken u, om de avond goed 
voor te kunnen bereiden, om u vooraf 
aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 3 
dagen voor de opinietafel. Stuur een 
e-mail naar info@bronckhorst.nl, 
onder vermelding van ‘opinietafel en 
de datum die voor u van toepassing 
is, met daarbij het aantal mensen 
met wie u komt. De uitkomsten van 
de avonden willen we omzetten in 
acties om zwerfvuil terug te dringen 
en hergebruik ervan mogelijk te 
maken. Graag tot in april!

Denkt u met ons mee over het terugdringen en 
 hergebruik van zwerfvuil?
Een schoon en mooi Bronckhorst, daar gaan we voor! 

Bent u benieuwd naar de plannen 
voor de Kasteelheuvel in stadje 
Bronkhorst? Dan bent u van harte 
welkom op de inloopbijeenkomst  
bij het Wapen van Bronkhorst op  
15 april a.s. van 16.00 tot 19.00 uur. 
We presenteren dan aan omwonen-
den en belangstellenden de plan-
nen om de Kasteelheuvel en het 
direct omringende gebied beleef-
baarder en toegankelijker te maken. 

Plannen
De wandelroutes over de Kasteel-
heuvel en rondom de vogelweide 
worden verbeterd en we leggen een 
verbinding met de wandelroute 
langs de Groote Beek en het Kunst-
gemaal. We onderzoeken hoe we de 
zichtlijnen vanaf de Kasteelheuvel 
op het landschap (kerktoren van 
Brummen en Zutphen) kunnen 
 verbeteren. Daarnaast zijn er idee-
en voor de vestiging van een histo-
risch informatiecentrum in het 
koetshuis. Door de verharding van 
de Kasteelweg te verlengen tot 
voorbij het koetshuis wordt de 
 toegankelijkheid van dit deel van 

Bronkhorst beter. Ook zijn er plan-
nen voor nieuwe informatiepanelen, 
passend bij de historische uitstra-
ling van het gebied, en om de voor- 
malige stadspoorten aan de Boven-
straat en de Onderstraat weer in 
het straatwerk zichtbaar te krijgen.

Beschermd stadsgezicht
In het ontwerp voor de Kasteelheu-
vel is specifiek aandacht besteed 
aan de archeologische waarde van 
de plek. Het terrein is aangewezen 
als bouwkundig rijksmonument en 
maakt deel uit van het beschermd 
stadsgezicht van Bronkhorst. Op dit 
moment is het terrein in gebruik als 
natuurgebied en daarnaast toegan-
kelijk voor recreatie. De ecologi-
sche waarden van de plek vormen 
een belangrijk uitgangspunt voor 
het ontwerp van de wandelroute.

De gemeente heeft de plannen uit 
laten werken door landschaps-
architect Poelmans Reesink en ze 
zijn tot stand gekomen in samen-
werking met de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed, de Commissie 
Welstand en Monumenten en 
Staatsbosbeheer, in overleg met 
Belangengroep Stad Bronkhorst 
(BSB). Het project is mede mogelijk 
gemaakt door een cofinanciering 
met de provincie Gelderland. 
 Volgens de planning kunnen de 
werkzaamheden eind 2015 
 afgerond zijn.  

Komt u naar presentatie van 
 plannen voor Kasteelheuvel 
Bronkhorst?
Inloopbijeenkomst op 15 april EY (Ernst&Young) voert jaarlijks 

onder alle gemeenten een onderzoek 
uit naar de digitale dienstverlening. 
Doel van de Nederlandse overheid is 
dat inwoners steeds meer digitaal 
moeten kunnen regelen met de 
gemeente en andere overheden. Lan-
delijk kunnen mensen in 2014 63% 
van de producten volledig digitaal 
afnemen. Bronckhorst steeg in 2014, 
van een plek buiten de top 100 in 
2013, naar de top 15 (11e plek, als 
enige gemeente van Gelderland). Er 
is onderzocht op volwassenheid van 
de digitale dienstverlening van 
gemeenten. Wat is gedaan?
• Er is gekeken naar de mogelijkheid 

om producten digitaal te kunnen 
afnemen via de website, (dit telde 
voor 60% mee) 

• De werking van de zoekmachine is 
onderzocht, stond het gewenste 
resultaat bij de eerste zoekresul-
taten? Voldoet de zoekmachine aan 
de webrichtlijnen? (telde voor 20% 
mee) 

• Er zijn twee e-mails aan de 
 gemeente gestuurd en gekeken is 
binnen hoeveel werkdagen er 

 gereageerd werd, (telde voor 20% 
mee) 

• Er zijn in het Nationaal Uitvoe-
ringsprogramma (NUP) afspraken 
gemaakt over o.a. het gebruik van 
webrichtlijnen. Gekeken is of de 
 afspraken uit het NUP zijn geïm-
plementeerd, (telde voor 10% mee)

 
Bronckhorst heeft op alle genoemde 
onderdelen goed gescoord. In 2014 is 
onder meer de zoekmachine sterk 
verbeterd (door toepassing van nieu-
we technieken). Ook is het aantal 
producten dat digitaal kan worden 
aangevraagd uitgebreid (bijvoor-
beeld met de aanvraag bijzondere 
bijstand) en zijn de digitale afspraak-
mogelijkheden toegenomen (onder 
meer voor het aanvragen van bouw-
plan- en bestemmingsplan informa-
tie). Invulling aan de afspraken van 
het Nationaal Uitvoeringsprogramma 
(NUP) geven we door volgens het 
actieplan ‘Elektronische gemeente 
Bronckhorst’ te werken, waarbij 
steeds een ‘bouwsteen’ wordt 
 opgeleverd. 

Digitale dienstverlening 
Bronckhorst scoort landelijk 
11e plaats



Op 3 april is het goede vrijdag, dan 
is het gemeentehuis tijdens de 
 normale openingstijden geopend. 
Op tweede paasdag (6 april) is het 
gemeentehuis gesloten. Op 7 april 
zijn we u graag weer van dienst 
 tijdens onze normale openings-
tijden.

Openingstijden goede vrijdag 
en pasen

Binnenkort is glasvezel binnen 
handbereik voor bijna 5.000 adres-
sen in het buitengebied! Glasvezel 
heeft de toekomst en heeft veel 
voordelen, bijvoorbeeld stabiel en 
supersnel internet. Dat geeft moge-
lijkheden voor zorg op afstand, thuis 
werken, onderwijs, dataopslag in 
the cloud, tv-on demand en vele 
andere digitale diensten. Daarnaast 
biedt glasvezel een totaaloplossing 
in huis voor telefoon, internet en 
televisie. 

Onze gemeenteraad heeft inge-
stemd om deel te nemen in de Glas-
vezelmaatschappij Achterhoek BV. 
Tien Achterhoekse gemeenten en de 
provincie Gelderland investeren 
hierin om het buitengebied aan te 
sluiten op glasvezel. Voorwaarde is 
wel dat minimaal 50 % van de 

adressen in het buitengebied mee-
doet. Op dit moment wordt de 
oprichting van de glasvezelmaat-
schappij voorbereid en heeft de 
 provincie glasvezelproviders uitge-
nodigd een aanbieding te doen voor 
het leveren van digitale diensten op 
het toekomstige glasvezelnetwerk. 

Ondertussen bedenken wij samen 
met de dorpsbelangenorganisaties 
hoe wij het beste de bewoners en 
bedrijven van het buitengebied kun-
nen informeren. Graag schakelen 
wij daarbij ook uw hulp in, want die 
50 % deelname is een keiharde 
afspraak. 

Glasvezel Buitengebied 
Bronckhorst

Gezocht: glasvezelambassadeurs 
Wij zoeken enthousiaste en sociale vrijwilligers die 
wonen in het buitengebied, die: 
• Overtuigd zijn van nut, noodzaak en gemak van 

 glasvezel
• Actief glasvezel willen promoten om buren bewust te 

maken van de noodzaak van glasvezel
• Uitleg willen geven over glasvezel als bekenden daar-

om vragen
• Helpen informatie te geven op de (nog in te plannen) informatieavonden 
 
Voor de glasvezelambassadeurs organiseren wij nog een aparte bijeen-
komst om de techniek, het project en het aanbod door te nemen, zodat zij 
goed en juist geïnformeerd aan de slag kunnen. 
Gaat u ervoor? U kunt zich aanmelden via (0575) 75 02 50 of via 
info@bronckhorst.nl o.v.v. van glasvezelambassadeur. Vergeet niet uw 
naam en telefoonnummer in de mail te zetten. 
Met elkaar kunnen we het glasvezelnetwerk voor elkaar krijgen. 
Mis de aansluiting niet! 

De Achterhoekse gemeenten Aalten, 
Berkelland, Bronckhorst, Doetin-
chem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek 
en Winterswijk willen per 1 januari 
2017 een nieuw systeem voor 
vervoer realiseren in de Achterhoek. 
Door het overhevelen van zorgtaken 
vanuit het rijk naar gemeenten zijn 
alle vormen van het zogenaamde 
doelgroepenvervoer (Wmo-vervoer, 
leerlingenvervoer en vervoer van/
naar dagbesteding) onder de hoede 
van gemeenten gekomen. En per 
1 januari 2017 krijgen gemeenten 
ook de verantwoordelijkheid voor de 
Regiotaxi overgedragen van de pro-
vincie. De Achterhoekse gemeenten 
kiezen ervoor om zelf samen een 
efficiënt vervoerssysteem op te 
zetten. De komende tijd werken we 
hier samen met de provincie aan en 
binnenkort tekenen we een samen-
werkingsovereenkomst. 

Het uitgangspunt in de Achterhoek is 
een vervoersvoorziening, waarbij 

iedereen zich zelfstandig tegen een 
redelijk tarief kan verplaatsen. 
 Bijvoorbeeld om naar werk en school 
te gaan of om sociale contacten of 
medische voorzieningen te bezoe-
ken. Het vervoer beperkt zich niet tot 
gemeentegrenzen. Door regionaal 
samen te werken, kunnen ritten 
beter gecombineerd worden en voer-
tuigen efficiënter worden ingezet. De 
Achterhoekse gemeenten willen per 
1 januari 2017 het nieuwe regionale 
vervoersysteem in werking hebben. 
De komende tijd gaan de gemeenten 
bekijken hoe de verschillende 
 vormen van doelgroepenvervoer 
(zoals Wmo-vervoer, leerlingen-
vervoer en het Sociale Werkplaats-
vervoer) zijn te combineren. 

Eigen kracht
De gemeenten willen daarbij inste-
ken op de ‘eigen kracht’ van de 
samenleving. Te denken valt aan 
bestaande en nieuwe particuliere 
 initiatieven. Zo is er in de gemeente 

Berkelland bijvoorbeeld de ‘vlear-
moesbus’: een rolstoeltoegankelijk 
vervoermiddel, dat op afroep mensen 
van deur tot deur vervoer biedt. De 
gemeenten onderzoeken de komen-
de tijd of ook andere initiatieven in de 
regio van de grond kunnen komen. 
Hoewel het nieuwe systeem per 
1 januari 2017 start, worden al 
 eerder nieuwe vormen en initiatieven 
uitgeprobeerd. De ervaringen die 
daarmee worden opgedaan, nemen 
de gemeenten mee in de ontwikke-
ling van het nieuwe systeem. Rond 
de zomer hebben de gemeenten een 
eerste plan gereed.

Nieuw systeem voor regiovervoer in 
Achterhoek vanaf 2017

Tip: wist u dat er in Bronckhorst al 
enkele jaren een handige rolstoel-
pool is? Voor wie bijvoorbeeld een 
dagje uit wil met de familie, maar niet 
heel goed meer ter been is en dat 
zonder rolstoel moeilijk vol kan 
 houden. Een gratis rolstoel via de 
pool kan dan uitkomst bieden! Iedere 
Bronckhorster (jong en oud) die soms 
een rolstoel nodig heeft, maar er niet 
dagelijks van afhankelijk is, kan van 
de rolstoelpool gebruik maken. Het is 
dus zeker niet alleen een aanbod 
voor bewoners van een woonzorg-
centrum. U kunt een rolstoel voor 
maximaal 72 uur aanvragen bij de 
receptie van drie zorgcentra in 
Bronckhorst. De pool is een gemeen-
schappelijk depot, van waaruit een 
rolstoel voor tijdelijk gebruik snel 
beschikbaar is. 

Rolstoelen zijn te reserveren en op te 
halen bij de receptie van: 
• Zorgcentrum De Bleijke, Beuken-

laan 1 in Hengelo (Gld), tel. (0575) 
49 82 00

• Zorgcentrum Hyndendael, Keppel-
seweg 35 in Hummelo, tel. (0314) 
38 10 41

• Zorgcentrum De Zonnekamp, de 
locatie verhuist half april voor een 
tijdelijke periode naar Doetinchem, 
Holterhoek 10.  Voorlopig verzor-
gen zij de pool vanaf die datum 
vanuit deze huisvesting, tel. (0314) 
62 17 55 

Het is de bedoeling dat u vooraf tele-
fonisch reserveert als u van de pool 
op één locaties gebruik wilt maken. 
Bij het ophalen worden naam, 
geboortedatum, telefoonnummer en 
adres van de lener genoteerd

Zo nu en dan een rolstoel nodig, 
bijvoorbeeld voor een uitje? 
Kan gratis via de rolstoelpool! 

U kon afgelopen najaar reageren op 
de conceptplannen voor renovatie 
van het openbaar groen in onze 
gemeente. Alle reacties hebben wij 
verwerkt. Met een aantal buurten 
hebben we al overleg gehad over de 
plannen in hun straat en met een 
aantal partijen zijn afspraken 
gemaakt over adoptie van openbaar 
groen en/of een speelplek. Nu dit 
proces is afgerond, zijn de plannen 
definitief. De komende maanden 
gaan we buiten aan het werk om de 
plannen uit te voeren. 

Planning
De planning van het werk is nog niet 
bekend, maar voordat wij bij u in de 
buurt aan de slag gaan, ontvangt u 
eerst bericht. De kernen Hummelo, 
Hoog-Keppel, Laag-Keppel en 
 Achter-Drempt zijn het eerst aan 
beurt. In Toldijk, Halle en Olburgen 
combineren wij de renovatie open-
baar groen met het verminderen en 
opknappen van speelplekken. 

Tekeningen
De definitieve tekeningen en de ano-
nieme reactienota’s per kern staan 
op www.bronckhorst.nl/groenaan 
passing of scan de QR-code. Mensen 

die een reactie hebben ingediend,  
ontvangen een brief met daarin de 
verwijzing naar hun persoonlijke 
reactie en het antwoord. 

Kwaliteit 
Wij zetten ons in voor behoud van de 
kwaliteit van het openbaar groen, 
met lagere of gelijkblijvende onder-
houdskosten. Dit willen wij bereiken 
door grote, versleten heestervakken 
te vervangen door andere groenele-
menten, die weinig onderhoud nodig 
hebben, zoals gazon.  

Bij de speelplekken hebben wij ook 
met een andere ontwikkeling te 
maken. In onze gemeente wonen 
steeds minder kinderen. Hierdoor 
zijn er minder speelplekken nodig. In 
verschillende kernen passen wij het 
aantal speelplekken aan op het 
 aantal kinderen dat er woont. De 
speelplekken die blijven knappen wij 
op, zodat ze voldoen aan de moderne 
speelbehoeftes 
(meer informatie 
hierover vindt u in 
ons speelruimte-
plan op www.
bronckhorst.nl).

Renovatieplannen openbaar 
groen nu definitief

Inwoners met hoge zorgkosten en 
een laag inkomen en vermogen 
 kunnen in aanmerking komen voor 
een extra vergoeding van de 
gemeente. Dit is een aanvulling op 
de regeling van december 2014, 
waarbij inwoners met hoge zorg-
kosten en een laag vermogen en 
inkomen zich tegen lagere kosten 
kunnen verzekeren via een collec-
tieve zorgverzekering bij Menzis. 
Slechts een deel van de mensen die 
hiervoor in aanmerking kwam, heeft 
hiervan gebruik gemaakt. Dat bete-
kent dat er nog geld over is. Omdat 
we het belangrijk vinden dat zoveel 
mogelijk mensen met een laag inko-
men/vermogen hiervan kunnen 
 profiteren, is er nu een aanvullende 
regeling. 

Extra vergoeding
Maakt u geen gebruik van de collec-
tieve zorgverzekering van de 
gemeente bij Menzis, maar heeft u 
wel een laag inkomen (max. 130% 

van het sociaal minumum) en een 
laag vermogen, dan kunt u in 
 aanmerking komen voor een 
 compensatie van de kosten van 
uw zorgverzekering. Het maakt niet 
uit bij welke zorgverzekeraar u 
 verzekerd bent! 
Mensen met een licht of matig aan-
vullend pakket zorgverzekering, 
kunnen met deze regeling jaarlijks 
een bedrag van € 175,- krijgen. 
 Mensen met een zwaar aanvullend 
pakket hebben vaak hogere zorg-
kosten en komen in aanmerking 

voor een bedrag van € 350,-. Inwo-
ners die al gebruik maken van de 
collectieve zorgverzekering bij 
 Menzis (via de gemeente) komen 
niet in aanmerking. 

Aanvragen
Voldoet u aan de voorwaarden, 
 aarzel niet en maak gebruik van de 
gunstige regeling! Vanaf 1 april 
2015 kunt u uw aanvraag indienen 
via een aanmeldformulier op 
www.bronckhorst.nl ➝ Infobalie ➝ 
Zorg en welzijn ➝ Tegemoetkoming 
in de zorgkosten, of scan de QR-
code. 

Heeft u hoge zorgkosten, en wilt u 
meer informatie over de nieuwe 
aanvullende rege-
ling, neem dan 
 contact op met de 
sociale teams, zie 
www.bronckhorst.nl/
socialeteams. 

Extra vergoeding mogelijk voor inwoners met 
hoge zorgkosten

We gaan onder andere aan de slag met het openbaar groen in Halle



Het is u vast niet ontgaan, sinds 
enkele maanden kunt u naast kunst-
stof verpakkingen ook zuivel- en sap-
pakken eenvoudig kwijt in de oranje 
container. Nieuwe scheidingstech-
nieken maken het aanbieden van 
herbruikbare afvalstromen steeds 
een stukje eenvoudiger. Vanaf 1 april 
gaan we weer een stap verder...... 
Vanaf die datum is het mogelijk om 
ook metalen verpakkingen (zoals 
blikjes) met de kunststof verpakkin-
gen en drankenkartons aan te bieden 
in de oranje container en bij de 
milieuparkjes in de dorpen.

Nieuwe naam PMD
Met deze nieuwe manier van inzame-
len introduceren we voor deze drie 
recyclebare ‘afval’stromen ook een 
nieuwe term: PMD. Ofwel Plastic 
verpakkingen, Metalen verpakkingen 
en Drankenkartons. Hoe biedt u PMD 
aan? Voor al deze verpakkingen is 
het om te beginnen belangrijk dat u 
ze leeg aanbiedt. Vul lege blikjes of 
pakken daarom niet met ander afval 
voordat u ze in uw container, verza-
melcontainer of de ondergrondse 
container bij de milieuparkjes depo-
neert. En verder:
• Doppen en deksels mogen op de 

verpakking blijven
• Buig deksels van conservenblikken 

naar binnen (denk om scherpe 
 randen)

• Vouw drankenkartons plat en 
plaats de dop weer op de verpak-
king

Wat zijn metalen verpakkingen?
Conservenblikken, drankblikjes, 
kattenvoerverpakkingen, de bekend-
ste metalen verpakking is natuurlijk 
het blikje. Maar ook siroopflessen 
zijn vaak gemaakt van metaal, net als 
sommige tubes of deksels. De mees-
te metalen verpakkingen zijn 
gemaakt van staal, een klein deel  

van aluminium. Het zijn waardevolle 
 verpakkingen, want al dit metaal kan 
eindeloos worden gerecycled! Met 
het recyclen besparen we grondstof-
fen als ijzererts en bauxiet en de 
energie die nodig is voor de winning 
en de productie. Zo kost de productie 
van aluminium maar liefst 20 maal 
meer energie dan hergebruik en 
omsmelten van aluminium! In de sor-
teerfabriek worden zowel aluminium 
als staal met magneten en wervel-
stromen gescheiden van de andere 
recyclebare stromen uit uw contai-
ner. Zie op www.circulus-berkel.nl 
voor een handig overzicht wat wel en 
niet PMD is. 

Luiers en incontinentiemateriaal  
bij milieuparkjes 
In Bronckhorst kunt u luiers en 
incontinentiemateriaal in speciale 
luierzakken gratis inleveren. Ook 
hiervoor kunt u vanaf 1 april bij de 
milieuparkjes terecht. Voorheen 
stonden containers bij kinderdagver-
blijven, scholen en zorgcentra, maar 
om de inzameling meer te concentre-
ren, is dit nu ondergebracht bij de 
milieuparkjes. Het gescheiden inle-
veren van luiers en incontinentiema-
teriaal is gratis en scheelt veel ruim-
te in uw grijze container. Bij de 
milieuparkjes in Halle, Hengelo (Gld), 
Hummelo, Keijenborg, Steenderen, 

Vorden, Wichmond en Zelhem vindt u 
hiervoor de containers. De gratis 
 luierzakken zijn verkrijgbaar bij het 
gemeentehuis in Hengelo en bij de 
sociale teams in Bronckhorst op de 
volgende adressen: 
• Bronckhorst Midden, Sarinkkamp 

5A, Hengelo
• Bronckhorst Noord, Raadhuis-

straat 6, Vorden
• Bronckhorst West, Burg. Smit-

straat 21, Steenderen
• Bronckhorst Zuid, Burg. Van Pan-

huysbrink 1, Hoog-Keppel
• Bronckhorst Oost, Burg. Rijp-

strastraat 4, Zelhem
De openingstijden van de sociale 
teams vindt u op www.bronckhorst.nl.

Gescheiden inzamelen scheelt 
geld 
Afval gescheiden inleveren, 
scheelt in uw portemonnee. In 
Bronckhorst hanteren we het 
volume/frequentie systeem. De 
kosten zijn hierbij als volgt opge-
bouwd. Iedereen betaalt het vast-
rechttarief (93 euro) en daarnaast 
betaalt u voor het aantal keren 
(welk tarief dat is hangt af van de 
grootte van uw containers) dat u 
de container aan de weg zet of een 
zak deponeert. Hoe meer u 
scheidt, hoe minder dat hoeft.

Vanaf 1 april kunnen ook metalen verpakkingen 
in oranje container
Handig, u kunt uw afval zo nog gemakkelijker scheiden

Raadsvergadering 26 maart
Op 26 maart vergaderde de 
gemeenteraad in de raadzaal van 
het gemeentehuis. De vergadering 
werd bijgewoond door een aantal 
speciale gasten van de raad (onder 
meer medewerkers van Buurtzorg). 
Het agendapunt over een nieuwe 
procedure voor het afhandelen van 
klachten werd niet behandeld, 
omdat het voorstel van het college 
onvoldoende aan de wensen van de 
raad tegemoet kwam. Een nieuw 
voorstel komt in een volgende 
raadsvergadering aan de orde.  

• Bestemmingsplan Buitengebied 
Vierakkersestraatweg 19, 19A 
en 19B Vierakker

 De raad stemde in met de functie-
verandering van een woonbe-
stemming naar een niet-agrarisch 
bedrijf, om de huidige situatie te 
legaliseren aan de Vierakkerse-
straatweg 19, 19A en 19B in 
 Vierakker

• Interne (bejegenings-)klachten-
afhandeling 2014

 De raad nam kennis van het over-
zicht van de ingediende bejege-
ningsklachten. Het gaat in totaal 
om 15 klachten. In 2013 waren dit 
er 4, in 2012: 16; in 2011: 26.  
3 klachten zijn ingetrokken en 4 
klachten zijn nog in behandeling 
bij de commissie Beroep en Be-
zwaar. 5 klachten zijn afgedaan 
via een gesprek door het afde-

lingshoofd, 3 klachten zijn afge-
daan via een gesprek met de wet-
houder en/of directeur. In totaal 
zijn 2 klachten gegrond verklaard 
en daarvan wordt bekeken waar 
verbeteringen in de dienstverle-
ning mogelijk zijn

• Verordening loonkostensubsidie 
Participatiewet

 De raad stelde de verordening 
unaniem vast, om op een zorgvul-
dige wijze en volgens de wettelij-
ke eisen een loonwaardemeting 
uit te voeren voor mensen die niet 
in staat zijn om het minimumloon 
te verdienen

• Procedure benoeming nieuwe 
burgemeester 

 De raad stemde unaniem in met 
de procedure voor de benoeming 
van de nieuwe burgemeester van 
Bronckhorst, zodat het traject in 
gang gezet kan worden

• Motie kindcentrum Steenderen
 Een motie van CDA, GroenLinks en 

GBB, waarin de raad het college 
opdraagt geen onomkeerbare 
 besluiten te nemen die het be-
schikbare krediet van € 3.711.000 
overschrijden, werd aangenomen 
(tegen: PvdA, D66). De wethouder 
lichtte toe dat er, naast de kosten 
voor het gebouw, extra geld nodig 
is voor bijvoorbeeld het aanslui-
ten op het warmtenet van Aviko. 
Voor een aantal stappen is nu nog 
geen verplichting aangegaan zo-
als de sloop van de oude scholen. 
De  inhoudelijke behandeling van 
een raadsvoorstel over een aan-
vullend krediet voor het kindcen-
trum volgt in een komende raads-
vergadering

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens 
de vergadering verwijzen wij u naar 
www.bronckhorst.
nl/gemeenteraad 
of scan de QR code. 
De eerstvolgende 
gemeenteraads-
vergadering is op 
23 april 2015

Deze week zijn b en w akkoord gegaan met het 
voorontwerp bestemmingsplan ‘Steenderen, 
herziening bedrijfsterrein Aviko’. Vanaf 9 april 
ligt het plan voor inspraak ter inzage. Inwoners 
en andere belanghebbenden kunnen tot en 
met 20 mei reageren. Het herziene bestem-
mingsplan maakt onder andere een vrieshuis 
van 35m hoog mogelijk op het uitbreidingster-
rein van Aviko ten oosten van de dr. A. Ariëns-
straat. Op 13 april 2015 is bij zaal Heezen,  
J.F. Oltmansstraat 5 in Steenderen tussen 
19.30 en 21.30 uur een inloopavond, waar u 
het bestemmingsplan kunt bekijken en toelich-
ting kunt vragen. U kunt op een willekeurig 
moment binnen wandelen. Naast de gemeente 
is ook het projectteam van Aviko aanwezig. 

Haalbaarheidsonderzoek
Op ons verzoek voerde Aviko eind 2013 - begin 
2014 een haalbaarheidsonderzoek uit naar de 
stedenbouwkundige en landschappelijke 
inpassingsmogelijkheden van een vrieshuis 
met een capaciteit van 40.000 pallets en een 
hoogte van 35m op dit terrein. Daarbij zijn ook 
alternatieven met een hoogte van 15m en 27m 
onderzocht. Daarnaast is de bedrijfseconomi-
sche noodzaak beoordeeld. Wij constateerden 
in maart 2014 dat Aviko de bedrijfseconomi-
sche behoefte voldoende heeft aangetoond. 
Omdat een bouwhoogte van zowel 27m als  
van 35m in principe op verantwoorde wijze 
inpasbaar bleken, hebben wij - gelet op  
de bedrijfeconomische belangen - toen 

principemedewerking toegezegd aan een  
herzieningsprocedure van het bestemmings-
plan voor de voorkeursvariant van Aviko  
van 35m.

Uitwerking plannen
Vanaf april 2014 heeft Aviko in overleg met ons 
de plannen verder uitgewerkt op basis van de 
gemeentelijke uitgangspunten voor de steden-
bouwkundig-/landschappelijke inpassing, de 
beeldkwaliteit, het verkeer en de inrichting van 
de openbare ruimte. Verder is technisch 
onderzoek verricht naar diverse omgevings-
aspecten, zoals milieu, flora en fauna en 
archeologie. 

B en w stemmen in met voorontwerp bestemmingsplan  bedrijfsterrein Aviko, 
Steenderen
9 april start inspraakprocedure, 13 april inloopavond voor toelichting

In deze rubriek vindt u een verkorte versie van de bekendmakingen die wij afgelopen week 
officieel digitaal gepubliceerd hebben. Via http://overuwbuurt.overheid.nl vindt u op eenvoudige 
wijze onze officiële publicaties. Aan onderstaande opsomming kunt u daarom geen rechten 
ontlenen. Voor veel bekendmakingen geldt dat u bezwaar kunt maken tegen het besluit. 
Ook is het soms mogelijk beroep aan te tekenen. Hoe u dat kunt doen, staat bij de bekendmaking 
zelf op http://overuwbuurt.overheid.nl. Heeft u thuis geen computer, dan kunt u tijdens onze 
openingstijden in het gemeentehuis terecht om stukken digitaal in te zien.

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

Bekendmakingen 
Bronckhorst:
• diverse locaties, plaatsen tijdelijke reclameborden ivm open dag muziekschool, vergunning 

 verleend
• diverse wegen, organiseren survivalrun, vergunning verleend
• diverse wegen, het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen voor Final Push, vergunning 

 verleend

Halle:
• Bielemansdijk 28, plaatsen dakkapel, aanvraag ingetrokken

Hengelo (Gld):
• Kloosterweg 5, herbouwen schuur, aanvraag ontvangen

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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

Uit de raad



Hengelo - Ook dit voorjaar stelt Golfclub ‘t Zelle haar prachtige wedstrijdba-
nen en faciliteiten ter beschikking tijdens de open dag op maandag 6 april 
2015.

Gratis proefles en speciale aanbie-
dingen
Belangstellenden van jong tot oud, 
kunnen tussen 12.00 en 17.00 uur 
onder begeleiding van professionals, 
vrijblijvend kennis maken met de 
golfsport door het volgen van een gra-
tis proefles en een ronde op de kleine 
baan. Het leuke van golf is dat ieder-
een met iedereen ‘de baan in’ kan. 
Tijdens de open dag proberen we u te 
enthousiasmeren. Zo komt golfen in-
eens dichtbij!!

Wedstrijdbaan en lidmaatschaps-
vormen
In het bezit van een EGA-handicap 
maar nog niet kennis gemaakt met 
één van de mooiste, tevens uitda-
gendste wedstrijdbaan van de Achter-
hoek? Kom dan eens spelen! Daarna 

informeren we u graag over de aan-
biedingen en lidmaatschapsvormen 
die de golfclub rijk is. Uniek in de Ach-
terhoek is het 9-holes lidmaatschap! 
Aanmelden kan via info@gczelle.nl. 
De eerste flight start om 12.30 uur.

Deelname Nationale Sportweek van 
18 t/m 25 april
Ook bent u van harte welkom tij-
dens een van de clinics in de natio-
nale sportweek op dinsdag 21 april 
of woensdag 22 april van 18.00 uur 
tot 20.00 uur. Enthousiast? Kom ken-
nis maken met de golfsport tijdens 
de Tweede Paasdag of in de nationale 
sportweek!

Op de website www.gczelle.nl vindt u 
alle informatie.

Groenlo - Glimmende blaasinstrumenten, glimmende gezichten met bolle 
wangen erachter, een aangenaam lentezonnetje, vrolijke mensen. Kortom, 
het staat er weer aan te komen; het Open Achterhoeks Dweilorkesten Kam-
pioenschap, oftewel in de volksmond ‘De Dweilorkestendag’, Hemelvaarts-
dag in hartje Groenlo. Al 19 jaar een trekker van formaat in de regio.

Vele dauwtrappers trappen ieder 
jaar hun trappers richting het gezel-
lige Vestingstadje. Eveneens volle 
parkeerplaatsen. Hemelvaartsdag 
2015 de 20e editie alweer van dit gra-
tis toegankelijke dweilorkestenfestival 
in gastvrij Grolle. De organisatie heeft 
het programma weer rond met weder-
om 30 deelnemende dweil orkesten, 
onderverdeeld in de Wedstrijdklasse 
en de Leutklasse, verspreid over 7 po-
dia. ‘Het is altijd weer veel werk om 
het rond te krijgen. Nog niet eens zo 
zeer de deelnemers. Die komen nog 
steeds allemaal graag naar Groenlo, 
want net als voor het publiek is ook 
voor de deelnemers een feest om bij te 
zijn,’ vertelt voorzitter Berry Koehorst. 
‘Het is altijd weer spannend of je de fi-
nanciën rond krijgt. Gelukkig kunnen 
we ook dit jaar weer een beroep doen 
op onze vele sponsoren. Zonder hen 
kunnen wij dit niet organiseren. Zo re-
eel moet je wel zijn. We willen het gra-
tis toegankelijk houden en hopen dan 
dat de mensen in Groenlo een beetje 
verteren. De horeca ontvangt de be-
zoekers ieder jaar weer met open ar-
men en een gulle lach. De samenwer-
king met hen verloopt ieder jaar weer 

prima. Ook dit jaar weer. We hebben 
maar kort om tafel gezeten. Dat is erg 
prettig. Je weet precies wat je aan el-
kaar hebt. Daarnaast is het ook altijd 
prima overleggen met de gemeente. 
Het is prettig dat dat soort belangrijke 
randzaken soepel geregeld en afge-
stemd kunnen worden. Dan kunnen 
wij ons met het programma bezig 
houden, om de bezoekers wederom 
een onvergetelijk dag te bezorgen.’

Organisatie uitgebreid
Aangezien de meeste leden van de 
organisatie al vanaf het begin deel 
uitmaken van de organisatie werd 
ook dit jaar weer jong bloed en nieuw 
elan en enthousiasme toegevoegd 
aan de groep in de persoon van Frank 
Beurskens en Mike Wittenbernds. 
‘Beide jongens voegen iets toe. Leuk 
is het dat Mike, zoon van organisatie-
lid Adrie Wittenbernds al vele malen 
deelnam aan het festival, met Valse 
Loch uit Beltrum, waar hij ook nog 
diverse keren succes mee boekte. Een 
toffe groep muzikanten die we graag 
in Grolle zien en ieder jaar weer in-
druk maken met hun muzikaliteit en 
performance. Mike wilde graag iets 

doen voor een organisatie in Groenlo, 
ja en toen was zijn vader er als de kip-
pen bij natuurlijk,’ lacht Koehorst. ‘We 
zijn erg blij met hun inbreng.’ Een be-
langrijke steunpilaar van het festival 
en het succes is ook de grote groep 
vrijwilligers die ieder jaar weer bereid 
is de handen uit de mouwen te steken. 
‘We hebben er 100 waar we een be-
roep op kunnen doen, waaronder be-
geleiders van de orkesten. Prachtig,’ is 
Koehorst zichtbaar trots. ‘Daaronder 
ook leden van mannenzangvereni-
ging Inter Nos, onze facilitaire dienst 
zeg maar. Daarnaast hebben ze in het 
centrum enkele stands staan met hun 
bekende ‘worst van Inter Nos.’

Speciaal tintje
Daar het de 20e editie is van het Open 
Achterhoeks Dweilorkesten Kampi-
oenschap geeft de organisatie een 
speciaal tintje aan het gebeuren. Wat 
dat is wil men nog niet prijsgeven. 
‘Wel kunnen we alvast meedelen dat 
er binnenkort een nieuwe website on-
line gaat, verzorgd door IdeeMedia. 
Daar wordt nu de laatste hand aange-
legd.’

Deelnemers
De deelnemende orkesten komen 
weer uit heel Nederland naar Groenlo 
toe. Wederom de top van Nederland. 
De Flierefluiters uit Sassenheim zul-
len met verve hun titel gaan ver-

dedigen, maar ook nieuwe namen 
in het deelnemersveld, zoals in de 
wedstrijdklasse De Bierbengels uit 
Voorschoten en De Love Hendels uit 
Putten. In de Leutklasse nieuw on-
der andere Krak oe Noot uit Rossum 
en een opvallende naam in het rijtje; 
‘Turn up the brass,’ een brassband 
die deelneemt in de Leutklasse, met 
enkel topmuzikanten uit Noord-Oost 

Nederland, waaronder Grollenaar Bas 
Konings. ‘Prachtig om naar te luiste-
ren maar ook om naar te kijken. Een 
groep zeer energieke muzikanten. Dat 
wordt echt genieten,’ aldus Koehorst. 
‘Het Open Achterhoeks Dweilorkes-
ten Kampioenschap’ begint om 12.00 
uur en gaat door tot 18.00 uur. www.
dweilorkestendag.nl.

De organisatie is er klaar voor.

“Het is zowel voor publiek, vrijwilligers als deelnemers een feest om bij te zijn”

Hemelvaart 20e editie Open Achterhoeks Dweilorkesten Kampioenschap

Maandag 6 april: Open dag Golfclub ‘t Zelle 

Bekendmakingen en mededelingen vervolg

• Vierblokkenweg 3, aanleggen uitrit, verguning verleend
• Varsselring, organiseren wegraces, vergunning verleend
• Zelhemseweg 15, bouwen opslagloods, vergunning verleend

Hoog-Keppel:
• Hessenweg 1, gewijzigd bouwen woning, vergunning verleend 

Hummelo:
• Broekstraat 45, organiseren autocross, vergunning verleend

Steenderen:
• Dorpsstraat 23, veranderen praktijkruimte, vergunningsvrij

Toldijk:
• Hoogstraat 15 (Flophouse), organiseren Høken in Toldiek, vergunning verleend
• Lamstraat 2, verbouwen woning, aanvraag ontvangen

Vierakker:
• Vierakkersestraatweg 32, activiteit milieu, wijzigen agrarisch bedrijf, vergunning verleend

Vorden:
• Raadhuisstraat 28, vervangen uitbouw, aanvraag ontvangen
• Schoneveldsdijk ong., verleggen uitrit, aanvraag ontvangen
• Stationsweg 1A en Dorpsstraat 19, afwijking bestemmingsplan ivm woonfunctie en kantoor-

functie, vergunning verleend

Zelhem:
• Haitinkweg 2, afwijking bestemmingsplan van dienstwoning naar burgerwoning, aanvraag 

 ontvangen
• Magnoliaweg ong., plaatsen units voor maatschappelijke dienstverlening  
• Slangenburgweg, mandaat wegenverkeerswet Megapiratenfestijn, besluit genomen
• Varsselsestraat 11B en 11C, aanleggen uitrit, vergunning verleend
• Vinkenkamp (industrieterrein), organiseren van Supermoto, vergunning verleend
• Wolfersveenweg 6, verbouwen woning, vergunning verleend

gezellig winkelen in je eigen buurt
Veel keus en lekker dichtbij! www.contact.nl



Bouma
     Zutphen, Rudolf Steinerlaan 47 (winkelcentrum Leesten)                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Gratis parkeren!P

NISSAN PULSAR VISIA NU € 2.000,- VOORDEEL!

  VAN € 19.650,- NU VOOR € 17.650,-*

LEASE V.A. € 345,-/MND**

v.a.  20%  bijtelling ook als  Business Edition TEST 2014

HERWERS ALL-INCLUSIVE***

INCL.
GARANTIE

INCL.
ONDERHOUD

INCL.
PECHHULP

Tot vijf jaar lang All-Inclusive rijden, zonder fi nanciële zorgen. Dat kan met het 

nieuwe Nissan All-Inclusive plan. Nissan PULSAR vanaf € 199,- per maand.

HERWERS NISSAN
2e PAASDAG GEOPEND VAN 11:00 TOT 17:00 UUR

Afgebeeld: Nissan PULSAR Tekna.* De prijsverlaging op de Nissan PULSAR is de maximale korting van € 2.000,- op de 

consumentenadviesprijs en uitsluitend geldig bij de aanschaf van de nieuwe Nissan PULSAR DIG-T 115 M/T Visia in de 

actieperiode van 16 februari t/m 30/04/2015. ** V.a. leaseprijs gebaseerd op Nissan PULSAR DIG-T 115 Visia o.b.v. 60 

mnd/15.000 km per jaar Full Operational Lease via Nissan Business Finance, incl. verzekering, excl. BTW, brandstof en vervangend vervoer. Afl opend krediet met vaste debetrentevoet verstrekt door Nissan Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). *** 

Nissan All Inclusive is geldig op orders van particulieren tot en met 30/04/2015 en niet te combineren met andere acties. Jaarlijks kostenpercentage 4,9% van 36 tot 60 maanden, geen maximaal te fi nancieren bedrag. De maximale slottermijn is afhankelijk van de looptijd van de fi nanciering en is berekend op basis van de waarde van de auto (30% bij 36 

maanden, 25% bij 48 maanden en 10% bij 60 maanden fi nanciering). Nissan All Inclusive is inclusief een onderhoudscontract en verlengde garantie voor dezelfde periode als de fi nanciering. De maximale kilometrages van de servicecontracten verschillen per model, vraag uw dealer naar de details. Nissan Financial Services behoudt zich het recht de actie 

zonder opgaaf van reden te beëindigen. Jaarlijks kostenpercentage na actieperiode bedraagt 7,9%. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden

Overeenkomstig 715/2007 EG. Min./max. verbruik PULSAR-gamma gecombineerd: 3,6-5,0 l/100 km, respectievelijk 27,7-20,0 km/l. CO2-uitstoot variërend van 94 gr/km tot 119 gr/km.

Consumentenprijs Aanbetaling Totaal kredietbedrag Looptijd in maanden Slottermijn Vaste debetrentevoet Jaarlijks kostenpercentage Totaal te betalen bedrag Maandlast

PULSAR DIG-T 115 Visia  € 19.650  € 6.900  € 12.750 48  € 4.913 4,9% 4,9%  € 14.483  € 199 

Laan v.d. Dierenriem 29 7324 AB Apeldoorn Tel. (055) 369 62 12

Solingenstraat 3 7421 ZN Deventer Tel. (0570) 51 93 60

Kruisbergseweg 8 7255 AE Hengelo GLD Tel. (0575) 46 22 44

Kelvinstraat 2 6902 PW Zevenaar Tel. (0316) 52 35 23 www.herwers.nl/nissan



Bronckhorst - Vier dagen Achter-
hoeks geluk op de fiets; dat vindt 
u tijdens de Achterhoekse Klaver-
tje 4-daagse die van 19 tot en met 
22 juni plaatsvindt in de gemeente 
Bronckhorst.

Dit unieke fietsevenement wordt dit 
jaar voor het eerst gehouden. Vanaf 
de fiets kan er vier dagen lang volop 
genoten worden van fraaie en afwis-
selende landschappen in de Achter-
hoek. Het evenement onderscheidt 
zich door interessante bedrijfsbezoe-
ken onderweg en een dagelijks muzi-
kaal en cultureel programma op het 
plein bij Eetcafé Jansen en Jansen in 
Hengelo.

Routes
De naam van het evenement ver-
wijst naar vier verschillende routes 
in de vorm van een klavertje vier en 
sluit bovendien uitstekend aan op 
de nieuwe campagne Het geluk van 
Nederland van stichting Achterhoek 
Toerisme, waarmee de Achterhoek als 
geluksregio op de kaart wordt gezet.
In 2012 is de Achterhoek uitgeroepen 
tot het mooiste fietsgebied van Neder-
land. Hengelo is dagelijks het centrale 
begin- en eindpunt.

De organisatie
De organisatie is in handen van Mar-
co Jansen, Richard Jansen en Pauline 
Drouen van Eetcafé Jansen & Jansen 
en Henk Wullink (vrijwillig Achter-
hoek promotor). Henk: “Ik loop al ja-
ren met dit idee in mijn achterhoofd. 
Het landschap is in dit gebied zo af-
wisselend en aantrekkelijk, dat wil je 
natuurlijk zoveel mogelijk mensen 
laten zien.

Denk aan al die cultuurhistorie en 
bezienswaardigheden zoals kastelen 
en landgoederen, de zandwegen en 
fietspaden en niet te vergeten de stilte 
en de rust. Veel plezier heb ik beleefd 
aan het samenstellen van de routes. 
Ik hoop dat de deelnemers, net als ik, 
genieten van al het fraais dat de Ach-
terhoek te bieden heeft.” Opmerkelijk 
is dat de routes alle 44 stadjes, dorpen 
en buurtschappen die de gemeente 

Bronckhorst rijk is, met elkaar ver-
bindt. De vier routes zijn gebaseerd 
op het systeem van de fietsknooppun-
ten. De lengte is 45 tot 50 kilometer. 
De routes kunnen worden verkort tot 
een route van 25 tot 30 kilometer.

Dag-deelname
Het is ook mogelijk om tijdens de 
fietsvierdaagse een, twee of drie dagen 
mee te fietsen. U kunt zich hiervoor 
laten inschrijven bij de inschrijfbalie 
op het startterrein. Een tip voor gezin-
nen met schoolgaande kinderen is om 
op zaterdag 20 en/of zondag 21 juni 
gebruik te maken van dag-deelname.

Ondernemers en vrijwilligers
Voor (toeristische) ondernemers in 
Bronckhorst zijn er diverse mogelijk-
heden om aan te haken op dit evene-
ment. De organisatie roept onderne-
mers op om (gezamenlijk) activiteiten 
te organiseren onderweg of op het 
centrale plein in Hengelo.

Ook zijn er bedrijven nodig als stem-
pelpost, lunchlocatie of voor de be-
drijfsbezoeken. Daarnaast kan het 
voor overnachtingslocaties interes-
sant zijn om zich aan te melden bij de 
organisatie, zodat bezoekers van bui-
ten de regio via de website gewezen 
worden op de diverse overnachtings-
mogelijkheden.

Zoals bij ieder evenement zijn vrijwil-
ligers onmisbaar. Enthousiastelingen 
die zich willen inzetten kunnen zich 
melden bij de organisatie: info@ak4d.
nl. De online voorinschrijving tegen 
een zeer aantrekkelijk tarief is inmid-
dels gestart en loopt tot en met 31 mei.
   

 ▶ Voor meer informatie: www.ak4d.nl

Steenderen - Het voorjaar was bui-
ten ver te zoeken, maar binnen in 
Sporthal Het Hooge Wessel was 
het warm en gezellig op zondag 29 
maart. Ondernemersvereniging de 
SOV organiseerde een Open Bedrij-
vendag en 32 ondernemers richtten 
hun kramen in met informatie over 
hun bedrijf. De vele belangstellen-
den konden zo op een leuke manier 
kennis maken met de bedrijven in 
hun woonomgeving.

In de hal van de sporthal stonden 
vrijwilligers van het Burgemeester 
Kruijffbad om informatie te geven 
over de abonnementen, zwemlessen 
en andere activiteiten. De kinderen 
konden een hengelspel doen. Ook in 
de zaal konden de kids hun creativiteit 
kwijt, bijvoorbeeld bij Marketz Instal-
latiebedrijf, waar kon worden gewerkt 
aan elektronicaproefjes. Bij Autobe-
drijf Rogier Kluit konden de jongste 
kinderen een rondje door de zaal 
worden gereden in een miniauto. Bij 
de informatiestand van Kinderdagver-
blijf’t Holthuisje waren konijnen om te 
knuffelen. Ook kon een sportief rondje 
worden gefietst bij Oscar Kreijtz Prak-
tijk voor fysiotherapie. Maar dat was 
niet alleen voor de kinderen!
Bezoekers kregen inspiratie voor de 
tuin bij groenadviseurs Stephan Gre-
ven en Loek van Haaster. Ook Bouw-
markt De Tolbrug had tips voor een 
leuke tuin met hout. De kappers van 
Haarstijl Edith, Kapsalon Het Knip-
huus en Unique Hairstyling toonden 
nieuwe trends en gingen aan de slag 
voor een metamorfose. Voeten kon-

den worden verwend bij Belinda van 
de Voetenhof Pedicure. Er waren sie-
raden en geurtjes van Drogisterij de 
Vijzel. Voor comfort in huis door tech-
niek waren tips bij Carla Ketz. Ideeën 
voor inrichting bij Studio Tegendraads 
of Colors@Home Gosselink. Vakantie-
gangers lieten zich informeren bij Tra-
vel Counsellor Joke v/d Kolk. De ver-
schillende (streek)producten gingen 
na het proeven mee naar huis, zoals 
rookworst van Heezen en Achterhoek 
Kaas en fruit van Horstink.
Natuurlijk was er meer te zien. Bijvoor-
beeld bij Autobedrijven Aal en Mel-
gers, Bouw- en Timmerbedrijf Bekoe, 

Dagwinkel Willemsen, Ecobouwen, 
Eliesen Electro, Gerritsen Grafmonu-
menten, IJsselcomputerservice, Jos 
Reclame, Kunsthandel Baak, Mouris 
Hout, RTV Elektra Rutjes, Regiobank 
Arci Steenderen, Streek Makelaars, 
Uitzendbureau Stezu en Verheij Tol-
dijk. Elke bezoeker kreeg lootje, waar-
mee zij kan maakten op mooie prijzen. 
Leden van Ondernemersvereniging de 
SOV zorgden voor de prijzen. Op het 
gezellige binnenplein kon men genie-
ten van een drankje en de muziek van 
Infidelity. Wieteke (gitaar en zang) en 
Nicolien (zang) speelden samen een 
heel scala aan mooie luisterliedjes.

Hengelo - Wat een fanatisme en en-
thousiasme was er te zien de afgelo-
pen drie weken bij AeroFitt Hengelo, 
werkelijk fantastisch! Het team van 
AeroFitt heeft genoten van de saam-
horigheid en de bereidheid die de 
deelnemers toonden door zich in te 
zetten voor het goede doel!

Resultaten deelnemers AeroFitt
Zij hebben de meeste moves gemaakt 
van heel Nederland: bijna 4 miljoen 
in 21 dagen! Een move is de meet-
eenheid van beweging die door Tech-
nogym is gedefinieerd en waarmee 
wordt vastgelegd hoe actief iemand 
iedere dag is. Zij zijn op de tweede 
plaats geëindigd van de gehele BeNe-
Lux! Zij zijn op de 15e plaats geëin-
digd van alle 357 deelnemende clubs 
over de gehele wereld! 

In totaal is 2287 euro opgehaald voor 
Zwembad Het Elderink, omdat Vin-
cent Moorman zijn eerste prijs t.w.v. 
75 euro ook aan het zwembad heeft 

geschonken. Zij zijn een voorbeeld 
geweest voor velen en hopelijk stimu-
leren ze ook anderen hiermee (nog) 
meer in beweging te komen! Dit alles 

heeft AeroFitt helaas niet de hoofd-
prijs opgeleverd van 5000 euro. Toch 
is AeroFitt enorm trots op de tweede 
plaats van de gehele BeNeLux en zijn 
ze ook erg blij met de bijbehorende 
prijs: een ‘Arke Functional Training 
Kit’. Dit is een pakket vol functionele 
trainingsmaterialen, beschikbaar ge-
steld door de organisator van de chal-
lenge, Technogym. Daarnaast hoopt 
AeroFitt ook een bijdrage te hebben 

geleverd aan het hogere doel van deze 
wereldwijde campagne ‘de strijdt te-
gen obesitas bij kinderen en een zit-
tende levensstijl’.

Prijzen voor de meeste moves
Er waren 10 ‘top movers’ in Sportcen-
trum AeroFitt, die individuele prijzen 
in de wacht hebben gesleept. Echt res-
pect voor hun prestaties tijdens deze 
21 dagen: 1. Twee maanden gratis all-
inclusive sporten: Vincent Moorman, 
151.931 moves! 2. Slimbelly cursus 
vier weken t.w.v. 79,60 euro: Ben-
nie Beulink, 139.393 moves! 3. Gratis 
zwemabonnement: Elles Haggeman, 
129.827 moves! 4. Eén maand gratis 
all-inclusive sporten: Andre Beekhui-
zen, 113.861 moves! 5. Gevulde Aero-
Fitt sporttas: Anita Collignon, 102.779 
moves! 6. Eén uur gratis personal 
training: Nicolette Geurkink, 102.779 
moves! 7. Dinerbon Eetcafé Jansen en 
Jansen t.w.v. 20 euro: Corine van Hal, 
87.115 moves! 8. Gratis entreebewijs 
sauna Bronsbergen: Ewald van Hal, 
72.245 moves! 9. AeroFitt zomerpak-
ket: Petra Ibink, 71.970 moves! 10. 
Drie keer gratis snelbruiner + drie 
keer gratis massagestoel: Gerhard Re-
gelink, 68.368 moves!

Fietschallenge en fitnessmarathon
De winnaar van de 10 minuten fiets 
challenge, de meeste moves maken 
met 10 minuten fietsen, is Vincent 
Moorman. Vincent mag daarom op-
recht de ‘Top Mover’ van Sportcen-
trum AeroFitt genoemd worden in het 
eerste kwartaal van 2015!! Zal er ooit 
iemand nog meer moves maken dan 
151.931 in 21 dagen tijd…? Ook de 
fitness marathon was een groot suc-
ces! Met ruim 50 deelnemers zijn er 
die dag ruim 350.000 moves gemaakt. 
Echt bizar veel!

Ondernemers bedankt
Verder bedankt AeroFitt ‘Eetcafe Jan-
sen en Jansen’ voor het beschikbaar 
stellen van de heerlijke pastamaaltijd 
tijdens de fitness marathon. En Aukje 
van Egteren van ‘Nirode massage’ 
stelde een massage bon ter beschik-
king aan één van de deelnemers.

AeroFitt overhandigt het geldbedrag aan Zwembad Het Elderink.

Open Bedrijvendag in Sporthal Het Hooge Wessel.

Sportcentrum AeroFitt eindigt als eerste 
in de fitnesschallenge

Ondernemersvereniging de SOV organiseerde een Open Bedrijvendag

Regen buiten, lentekriebels binnen bij SOV

Deelnemers   
actief voor het 
goede doel

Vier dagen lang genieten met uniek fietsevenement

Achterhoekse Klavertje 
4-daagse

De organisatie: Henk Wullink, Marco Jansen, Pauline Drouen en Richard Jansen.

Dagelijks genieten 
van natuur, cultuur 
en muziek
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Voor vakwerk ga je 
naar de specialist

Zutphen - Inkstation is hét adres in Zutphen en Deventer voor het vullen van cartridges 
voor printers. Naast een ruim assortiment kantoorartikelen kunt u bij de winkels van 
Erik Gerringa en Eric Knijpstra sinds kort ook terecht voor bouwpakketten/verpakkin-
gen van nostalgische pandenuit de beide Hanzestedenanzestad.

Printen is over het algemeen een kostbare 
aangelegenheid. Hoewel de aanschaf van 
een goede printer niet duur hoeft te zijn, 
verdient de fabrikant zijn geld terug met de 
verkoop van prijzige cartridges. Voor de par-
ticuliere gebruiker is het vullen van de inkt-
patronen daarom erg lucratief. Volgens Ger-
ringa, uitbater van Inkstation Zutphen aan 
de Spittaalstraat, kan het prijsvoordeel van 
een gevulde cartridge ten opzichte van een 
nieuw merkpatroon oplopen tot soms wel 
zeventig procent: “En ook ten opzichte van 
de aanschaf van huismerkcartridges is vullen 
nog altijd goedkoper.”

Milieuvriendelijk vullen
Bij Inkstationworden uw gebruikte cartridges 

vakkundig en milieuvriendelijkbijgevuld 
waardoor deze langere tijd bruikbaar zijn. 
“Een gemiddelde inktcartridge met printkop 
kan twee tot drie keer worden bijgevuld en 
cartridges zonder printkop veel vaker”, aldus 
Gerringa. Zijn particuliere- en kleinzakelijke 
klanten moeten volgens hem wel op tijd in 
actie komen om goed toekomstig gebruik 
van een printer te garanderen: “Wacht nooit 
te lang met het vullen van een cartridge. Of je 
moet de inkthouder luchtdicht verpakken en 
op een koude plek bewaren.”

Spaarkaart
Vaste klanten van Inkstation kunnen op ter-
mijn nog meer financieel voordeel behalen 
door het regelmatig bijvullen van hun inkt-
patronen. Gerringa: “Wij hebben een spaar-
systeem met een spaarkaart. Na vijftien keer 
een cartridge te hebben gevuld krijg je één 
gratis vulbeurt cadeau. Deze actie geldt per 
cartridge, dus als iemand vijf cartridges komt 
vullen dan krijgt hij of zij in één keer vijf stem-
pels.”

Inkville
Een noviteit bijInkstation zijn de door Eric 
Knijpstrazelf vervaardigde, handbeschilder-
de bouwpakketjes van nostalgische gebou-
wen uit Deventer en Zutphen. “Door ze eerst 
te fotograferen en daarna na te schilderen 
maakt Eric uiteindelijk prachtige kartonnen 
replica’s ‘op schaal’ van de panden, verkrijg-
baar als drie of vier vellen met bouwbeschrij-
ving, die gebruikt kunnen worden als decora-
tie of verpakkingsmateriaal”, zo legt Gerringa 
uit. Onder de noemer Inkville brengt Inkstati-
on de bouwpakketten sinds kort aan de man: 
“Op verzoek kunnen wij van ieder gewenst 
gebouw zo’n prachtig en handig kunstwerkje 
maken.” Deventer telt nu ongeveer twintig 
exemplaren en Zutphen zes. “De zevende is 
bijna klaar, een replica van een woonpand 
aan de Zaadmarkt 70.”

Kantoorartikelen
Naast printers, printpapier, cartridges en het 
vullen hiervan biedt Inkstation ook een ruim 
assortiment school- en kantoorartikelen. 
Hoofdzakelijk van het merk Maped, een we-
reldmarktleider op dit gebied. “Maped staat 
voor duurzaamheid, comfort, ergonomie 
en betaalbare prijzen”, aldus Gerringa. Een 
goed voorbeeld van ergonomisch producten 
zijn volgens hem de linkshandige pennen en 
scharen van de Franse producent.”Andere 
aanraders zijn hun aantrekkelijk geprijsde 
snij- en nietmachines en een heelspeciale 
passer”, zegt Gerringa. “Maped heeft een we-
reldwijd patent op een passer die je met een 
hendeltje kan vastzetten op een bepaalde 
diameter, zodat iedere volgende cirkel die je 
tekent exact even groot is.”

 ▶ Contact: 
Inkstation 
Spittaalstraat 47 
7201 EB Zutphen 
T: (0575) 547 068 
E : info@inkstation-zutphen.nl 
W: www.inkstation-zutphen.nl 

 ▶ Openingstijden 
Maandag   13.00 - 17.30 uur 
Dinsdag/vrijdag 09.30 - 17.30 uur 
Zaterdag   10.00 - 16.30 uur

Betrouwbaar, betaalbaar én creatief

Inkstation bestaat 10 jaar

 Gemiddeld 8,9 voor 
 klantvriendelijkheid

 Gemiddeld 8,6 voor 
 vakmanschap

 Geen voorrijkosten
 Een vakman voor al 

 uw werkzaamheden
 Ruime garantie
 Al 10 jaar een succesvolle formule

Redenen om bij uw verbouwing
voor De Klussenier te kiezen

André van der Horst
‘t Spiker 45, 7231 JM Warnsveld

Tel. 0575 529125
Mob. 06 48957044

a.vanderhorst@klussenier.nl
www.klussenier.nl

Etienne van Duren
Installatietechniek

• Verwarming

• Gas

• Water

• Elektra

• Sanitair

• Woonhuisventilatie

06-10819570

Groenmarkt 2, 7021 HX Zutphen
tel. 0575-764075

mob. 06-52880455
www.florencehomefashion.nl

PVC vloeren
Laminaat

Houten vloeren
Bamboe vloeren
Vloeronderhoud
Raamdecoratie

Gordijnen
Behang
Krijtverf
Horren

BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
KUNSTSTOF DAKBEDEKKING

DAK ISOLATIE
DAKPANNEN

KOPER
LOOD
ZINK

Ambachtsweg 11, Vorden
06 22467236
0575 519701

www.kaspervrielink.nl
info@kaspervrielink.nl

Schilderwerk

Beglazing

Wandafwerking

Spuitwerk

Verhuur materialen

De
schilders 
met een 
glimlach

telefoon
0575 515831

internet
www.terlak.nl



Crazy Habits Live@Ideaal
Zelhem - Woensdagavond 8 april 
staat de driemansformatie ‘Crazy 
Habits’ centraal in het programma 
live@ideaal, dat tussen 20.00 en 
22.00 uur vanuit de iBeat Recording 
Studio in Zelhem wordt uitgezon-
den. De band speelt een aantal num-
mers live en de bandleden worden 
geïnterviewd door de presentatoren 
van het programma.

De Dierense rockformatie ‘Crazy Ha-
bits’ (2008) speelt uitsluitend eigen 
nummers. ‘Crazy Habits’ heeft inmid-

dels de landelijke tv gehaald en wist 
in 2014 het programma ‘The Hit’ op 
RTL 5 te winnen. Ook schreven ze het 
nummer ‘Angel Sky’ voor de Britse 
band ‘Will and the people’. In de band 
spelen Bowie Meurs-zang & gitaar, 
Harwil Corbijn-bas & zang en Timothy 
Meurs-drums & zang. LIVE@IDEAAL 
is live te beluisteren via Radio Ideaal 
en live meekijken kan op woensdag-
avond van 19.30 uur via www.ideaal.
org. Bands en artiesten die ook in het 
programma live willen komen spelen, 
kunnen mailen naar live@ideaal.org. 

   

Quintusloop Hengelo
Hengelo - Handbalvereniging SV 
Quintus organiseert op zondag 17 
mei opnieuw een hardloopwedstrijd 
in Hengelo.

Start en finish zijn bij Sporthal De 
Kamp, Sarinkkamp. De routes, 5 of 
10 kilometer, lopen door het buiten-
gebied van Hengelo. De 10 kilometer 
start om 12.00 uur, de 5 kilometer 
start om 12.15 uur. Nieuw dit jaar is 

de categorie voor de jeugd tot en met 
15 jaar. De jongste deelnemers lopen 
de vijf kilometer. Volwassenen kun-
nen kiezen tussen 5 en 10 km. Deel-
nemers mogen gebruik maken van 
kleedkamers sporthal. De sportmas-
seur verzorgt de sporter tegen vrije 
gift. Kosten voorinschrijving: 6,50 
euro, mogelijk tot en met 11 mei. In-
schrijven op de dag zelf kost 8,50 euro. 
Meer informatie op de site.

   

Zutphen - ‘Pak- en zakjoden’, wer-
den de Joodse handelaren in de 
achttiende eeuw genoemd; zo blijkt 
uit de stadswandeling door Joods 
Zutphen die weer een nieuw seizoen 
is gestart. Peter Kooij wandelt met 
een groepje deelnemers de Rosmo-
lensteeg in.

Antisemitisme is zeker niet alleen een 
verschijnsel uit de tweede wereld-
oorlog. Sterker nog; Jodenhaat lijkt 
wereldwijd weer op te laaien. Zou 
onbegrip aan de basis staan van dit 
vreemde verschijnsel? Een anderhalf 
uur durende stadswandeling maakt 
in ieder geval veel duidelijk over het 
Joodse leven in Zutphen vanaf de 
achttiende eeuw tot nu.

In de middeleeuwen vestigden de eer-
ste Joden zich al in Zutphen maar in 
de archieven is vooral veel te vinden 
over de Joodse gemeenschap vanaf 
de achttien eeuw. De eerste synago-
ge van Zutphen stamt uit 1815. Deze 
stond in de Rosmolensteeg. Pas in 
1879 werd wat de huidige synagoge 
is, ingewijd. Na de oorlog besloot de 
Joodse gemeenschap kleiner te hui-
zen en werd de synagoge notabene 
een machinefabriek.

De Stichting tot Behoud Synagoge 
Zutphen wist de sloop van het histo-
rische pand tegen te houden. De Or-
thodox Joodse Gemeente voor Apel-
doorn, Deventer en Zutphen gebruikt 

het gebouw voor diensten. Ook zij er 
geregeld lezingen en concerten.

De wandeling die Kooij -zelf niet 
Joods- leidt, voert langs Nieuwstat; 
vóór de oorlog een bruisende Joodse 
winkelstraat met bakkers, slagers, en 
lunchroom het klaverblad. Hannie Ja-
cobs, die de deelnemers van de wan-
deling na de tijd ontvangt met koffie 
en thee, kan er kleurrijk over vertellen. 
Ze volgde er bijles en het rookgordijn 
dat er altijd in de lunchroom hing, zal 
ze niet snel vergeten.

De wandeling voert langs de Barlheze, 
ook een straat waar veel Joden leefden 
en werkten. De struikelstenen in de 
Barlheze maar ook op andere plek-
ken in de stad herinneren aan waar 
Joden woonden en zijn vermoord. 

Aan de Oude wand 94 stopt Kooij en 
vertelt over Leo Krukziener die samen 
met negen anderen twee jaar en acht 
maanden ondergedoken heeft geze-
ten op de bovenverdieping van het 
pand. Krukziener, die na de oorlog 
onder de naam Aryeh Hazon verder-
leefde in Israël, schreef een boek over 
die tijd en over de redding van zijn fa-
milile tijdens de holocaust. Het boek 
kwam uit in het Engels en is nu ver-
taald in het Nederlands.

Zondag 12 april van 15.00 tot 17.00 
uur wordt het boek gepresenteerd 
in de synagoge. Het eerte exemplaar 
wordt aan de schrijver zelf overhan-
digd.
   

 ▶ www.nigdestedendriehoek.nl

Hengelo - Zondag 29 maart werden 
door de meeste teams van Hand-
balvereniging SV Quintus de laatste 
wedstrijd van het seizoen gespeeld. 
Een fraaie derde plaats is bereikt 
door de Heren Senioren 1.

De jongens van de E1 moesten naar 
Sporthal Den Elshof in Groenlo te-
gen Grol HV E1. De heren startten 
zeer geconcentreerd. Dat resulteerde 
in goede aanvallen en aardig verde-
digingswerk. Ruststand 3-12. Ook de 
tweede helft kwam Grol er niet aan te 
pas. Eindstand 5-22. D1 speelde uit 
tegen Reflex in de Van Pallandthal in 
Varsseveld. Quintus stond weer als 
vanouds te verdedigen en stond in de 
rust op 3-2. Een spannende wedstrijd, 

waar in de laatste minuut de meeste 
doelpunten vielen, Reflex was snel 
een behendig en nam voorsprong. 
Eindstand 9-7.

Vandaag speelde Quintus E2 de laat-
ste wedstrijd tegen Huissen HV E2. In 
een drukke sporthal begon het thuis-
team goed. De wedstrijd ging gelijk 
op, ruststand 2-1. De tweede helft 
werd op vechtlust gewonnen, eind-
stand 3-2. Mooie tweede plaats voor 
de dames van Quintus E2. 

De meiden van D2 speelden van-
daag de laatste competitiewedstrijd 
tegen Grol H.V. D2. Een zeer goede 
wedstrijd. Samenspelen, zien wie er 
vrij staat en scoren met een schijn-

beweging of sprongschot: het zat er 
allemaal in. Ook zat de verdediging 
goed in elkaar. Eindstand 12-9. Een 
spannende thuiswedstrijd van Heren 
B1 tegen Swift A HB1. Het gastteam 
nam snel voorsprong, maar Quintus 
spelers en keeper verdedigden goed. 
Ruststand 6-6. In de tweede helft gin-
gen beide teams ervoor. Quintus bleef 

aanvallend spelen en scoren, maar 
Swift benutte meer kansen, uitslag 
12-17. Dames Senioren moesten te-
gen koploper Groesbeeks Glorie DS3. 
Spannende wedstrijd die aardig gelijk 
op ging. Met een eindstand van 12-12 
hebben de dames toch mooi een punt 
behaald tegen de Groesbeekse dames, 
de kampioen van deze competitie. 
Een mooie afsluiter van de competi-
tie!

Op zondag 29 maart troffen de heren 
van Quintus hun tegenstander uit 
Heeten. De wedstrijd verliep gelijk-
matig en sportief waarbij het thuis-
team de voorsprong van 14-12 pakte. 
In het verloop van de tweede helft 
stonden de heren van Quintus niet 
helemaal in het spel waardoor er voor 
Heeten kansen kwamen om bij te ko-
men. Uitslag 25-26.

Heren 1 eindigde op de derde plaats.

Programma 12 April
11:55 uur Quintus DC1 - Grol H.V. 
DC1. 13:45 uur Quintus D1 - Grol H.V. 
D1. 13:00 uur Quintus E1 - WPG Re-
search / de Gazellen E1.

Winst in de laatste competitiewedstrijd van Quintus D2.

Mooie tweede plaats voor de dames van Quintus E2

Quintus Heren Senioren 1 eindigden derde

Wandelingen door Joods Zutphen heeft seizoen weer geopend

Boek over onderduiken in Zutphen

Jodenhaat lijkt 
wereldwijd weer 
op te laaien

Voor meeste teams 
laatste wedstrijd 
van het seizoen

Uurtje minder, uurtje meer
Op vrijdagavond in ieder geval open 
tot 20.00 uur (langer mag, korter lie-
ver niet) en op zaterdag geopend tot 
18.00 uur. Dat was de uitkomst van 
een discussie met ruim 100 onderne-
mers uit de binnenstad van Zutphen 
onder leiding van onze onvolprezen 
binnenstadsmanager Remco Feith, 
een discussie over het aantrekkelij-
ker maken van de binnenstad door 
met elkaar te gaan voor meer uni-
forme openingstijden. 

Een knappe prestatie en hopelijk na-
tuurlijk een impuls voor de Zutphen-
se binnenstad die met een mix van 
kleine ondernemers en grootwinkel-
bedrijven en een historisch centrum 
dat zonder meer aantrekkelijk is, ge-
tuige de vele positieve reacties van 
bezoekers die ik in mijn winkel krijg. 
De zaterdag voor Pasen is de eerste 
keer en laat het nou lekker druk zijn 
dat laatste uurtje. Het wordt gezellig 
in de stad met een dweilorkest, er is 

een bitterballetje in de horeca, en cri-
tici langs de zijlijn kunnen constateren 
dat ook kleine stappen een grote bij-
drage kunnen leveren.
Pasen is voor ons weer een heerlijk 
drukke week. Gezelligheid in de win-
kel, veel te proeven ter inspiratie, en 
advies voor lekkere kaas voor Pasen. 
Eén daarvan is de Cum Laude boe-
renkaas. De winnaar van 2015 is 
kaasboerderij Van Eijk uit Vlist met 
de smakelijkste Goudse boerenkaas. 
Deze 10-maanden gerijpte boeren-
kaas van ruim 20 kilo is een echte 
topper die van de jury een 9,4 kreeg. 
De jury roemt de geur van deze kaas 
die enigszins doet denken aan hooi. 
En dan de smaak van deze kaas waar 
echt alles in zit: zoet, zuur, zout en 
bitter, en dat alles mooi in balans tot 
in de perfectie. Romig tot de laatste 
hap. Beter dan in het juryrapport kan 
ik het niet omschrijven. Ik kan het wel 
beamen, de Cum Laude kaas is écht 
goed! Komt u het bij ons proeven?

Marcel Schilt 
Kaasspecialist in Zutphen

Kaas van gegeten

(Advertorial)

Is uw site al mobielvriendelijk?
Vanaf 21 april zal Google wereld-
wijd de mobiel-vriendelijkheid 
van een site mee laten tellen in 
de ranking. Volgens Google zal dit 
een “significante” impact hebben 
op zoekresultaten die worden ge-
toond op mobiele apparaten. Dit is 
onlangs officieel bekend gemaakt 
via hun Webmaster Central Blog.

Concreet: heeft u een website die 
niet mobielvriendelijk is en mensen 
zoeken vanaf een mobiel apparaat 
(telefoon of tablet) dan zal uw web-
site vanaf 21 april minder goed naar 
voren komen in de zoekresultaten! 
Google doet dit om mensen ook mo-
biel het beste zoekresultaat te tonen.

Wat kan Webuplease voor u 
betekenen?
Webuplease is het websitedesignbu-
reau van Joost Walter dat zich richt 
op zzp’ers en het midden- en klein-
bedrijf. De laatste jaren heeft Webu-
please zich vooral gericht op de ont-
wikkeling van WordPress-websites. 
Niet alleen het bouwen van de site, 
maar ook de training van de gebrui-
ker(s) kan Webuplease voor zijn re-
kening nemen. Omdat Webuplease 

zelf ook een kleinschalig bureau is, 
kan het scherpe tarieven hanteren. 
Zo heeft u bijvoorbeeld al een web-
site voor rond de € 250 euro, als u 
ervoor kiest om Webuplease, na een 
intakegesprek, het administratieve 
voorwerk en de training van 3 uur te 
laten verzorgen. 

U kunt voor een geheel nieuwe site 
kiezen, maar ook het voordelig om-
bouwen van een bestaande website 
behoort tot de mogelijkheden.

En dan kunt u er zeker van zijn dat 
uw mobielvriendelijke website weer 
een tijdje mee kan.

Kijk voor meer informatie en voor de 
portfolio van Webuplease op 
www.webuplease.nl
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opgeleid voor de grafische industrie, 
film, animatie, webdesign, ik heb er 
leren tekenen. Ik kan mijn eigen web-
site en huisstijl maken en onderhou-
den, maar ik kan het ook inzetten voor 
wat ik nu doe.”
Lisette studeerde nog 2 jaar Design for 
virtual theatre and games aan de HKU 
en werkte zeven jaar bij een internet-
studio in Haarlem. Uiteindelijk zat ze 
alleen nog achter de pc. “Ik vroeg me-
zelf: Wat nou als alles open ligt, als je 
alles zou kunnen worden wat je maar 
zou willen? Wat zou ik doen? Wie zou 
ik willen zijn? Toen ben ik de opleiding 
kunstzinnige therapie gaan doen. Ik 
had geen idee wat ik ermee kon en 
er zijn weinig banen, maar ik vond het 
fantastisch, heb superveel geleerd, 
ook over mezelf.” Ze stopte met haar 
werk en ging in de kinderopvang wer-
ken. Ook deed ze vrijwilligerswerk in 
een inloophuis voor kankerpatiënten 
om echt iets te kunnen betekenen. 
“Dan leef je niet voor niets. Als ik 
doodga, heb ik tenminste niet alleen 
maar achter de pc gezeten.” Lisette 
en haar vriend wilden graag de drukte 
en de hectiek in de Randstad achter 
zich wilden laten. Via Funda vonden 
ze in Barchem aan de rand van het 
bos het huis waarvoor ze hun huis te 
koop zetten. Binnen 7 dagen werd het 
verkocht en konden ze verhuizen naar 
een voor hun vrijwel onbekende regio. 
Nog steeds genieten ze van deze fijne 
plek met kippetjes in de tuin. Het werk 
in de kinderopvang, dat ze geweldig 
vond en waar ze voldoening uit haalde, 
zette ze voort in Borculo. Na een paar 
jaar richtte ze haar bedrijf op.
Tijdens haar studie kwam ze erach-
ter dat de manier waarop ze leert erg 
visueel is en dat ze aantekeningen 
of lesstof alleen maar onthoudt om-
dat ze weet waar het op de pagina 
staat, welke tabel of tekeningetje 
erbij staat of welke markering ze er-
bij heeft gemaakt. Daardoor ging ze 
zich specialiseren in beelddenken. In 
de eerste periode van Waar de Wind 
Waait begeleidde ze kinderen met 
taal- en leerproblemen met beeld-
denktherapie, een combinatie van de 
methodiek ´Ik leer anders´ waarmee 
ze op een visuele manier kunnen le-
ren onthouden en kunstzinnige the-
rapeutische oefeningen om linker- en 

werd ik ook niet gemotiveerd om iets 
te doen en halverwege de havo ben ik 
gestopt en multimedia vormgeven aan 
het Grafisch Lyceum gaan studeren.  
Ik had geen idee wat ik later wilde 
gaan doen, maar ik wist wel dat ik van 
tekenen hield en animatie. Ik werd 

rechterhersenhelft te stimuleren en in 
balans te brengen. Maar als onderne-
mer zag ze niet echt toekomst in de 
1-op-1 begeleiding aan schoolgaande 
kinderen. Ze ging zoeken naar groeps-
begeleiding aan kinderen en schreef 
allerlei plannen uit, ook voor trainin-
gen in zelfvertrouwen, steviger in je 
schoenen staan, met het besef dat 
een ander iemand anders is en dat 
jij jij bent. Meebewegen zonder weg 
te waaien, noemde ze het. Ze deed 
ook webdesignwerk, waar vraag naar 
was maar wat ze niet leuk vond. Nu 
heeft Lisette een duidelijke focus. “Ik 
heb veel seminars over ondernemen 
gevolgd en tekende mijn aantekenin-
gen. Dat wisten mijn medestudenten 
en zij kregen mijn aantekeningen. Bij 
een van die seminars was iemand uit 
Engeland overgekomen om alles wat 
gezegd werd, ter plekke in beeld te 
brengen. Ik zag dat en dacht: Dat wil ik 
ook! Twee maanden later kreeg ze via 
CVJO haar eerste opdrachten binnen. 
Zo is de Procescartograaf ontstaan. 
Het CvJO heeft me erg geholpen te 
ontdekken waar mijn krachten liggen 
en wat ik daarmee kan. En nu ga ik 
in mijn eentje de boer op met mijn 
koffertje tekenspullen om in beeld te 
brengen wat er gezegd wordt. Dat 
wordt dan vaak na vergaderingen of 
evenementen, zoals onlangs bij de 
forumvergadering van de gemeente 
Zutphen,  als notulen rondgestuurd en 
soms wordt het uitgeprint en ergens 
opgehangen. Mensen begrijpen dan 
door de plaatjes meteen het verhaal 
dat erbij hoort. Laatst had een bedrijf 
met meerdere vestigingen een perso-
neelsdag. Mijn tekening van hun visie 
voor het nieuwe jaar werd als mani-
fest, door iedereen ondertekend, uit-
geprint en opgehangen in de vestigin-
gen. Dat is wel heel tof. Waar de Wind 
Waait is er nog wel, maar meer als 
website met vrij werk en bedrijfskunst 
op aanvraag. De rest valt binnen de 
Procescartograaf, dat zich richt op het 
in kaart brengen van processen via te-
keningen. Ik breng nu in beeld wat er 
gezegd wordt, of dat nou getekend is, 
met fotografie, film of met animatie. 
Precies dat waar ik vroeger op school 
zelf behoefte aan had.” 

www.deprocescartograaf.nl

Het broeden is begonnen

Het is volop lente achter mijn huis. 
Sinds de kat dood is, zit het er vol vo-
gels. Nog nooit had ik mussen de liefde 
zien bedrijven. Nu zie ik het bijna iedere 
dag. Ongegeneerd doen ze het op mijn 
met klimop begroeide schutting. En ik 
kijk schaamteloos toe. Het ziet er dan 
ook allesbehalve gênant uit. Aandoen-
lijk, dat wel. Om niet met zijn tweeën 
van de wiebelende heg te tuimelen 
doen ze het in stapjes. En zie dan met 
zijn tweeën de passie maar eens te be-
waren. Af en toe krijgt zij er genoeg van 
en vliegt er midden in het spel vandaar. 
Dat gehannes. Maar soms ook krijgen 
ze het in een keer of vier helemaal ge-
daan. Een eindje uit elkaar blijven ze 
dan nog even zitten om hun verenkleed 
weer glad te strijken. Een ritueel dat 
zich steeds herhaalt. Het nest onder de 
dakpannen ligt al klaar, te wachten op 
eitjes. Het is rond en zacht van binnen 
maar een puinhoop aan de buitenkant. 
“Daar hoef je toch niet tegenaan te kij-
ken, moeten ze gedacht hebben toen 
ze die strootjes, touwtjes, stukjes stof, 
en papier er tegenaan smeten. 

Dan doen de merels het een stuk net-
ter. Alleen hebben ze zo’n ongelukkig 
plek uitgekozen; precies tegenover 
mijn achterdeur in de schutting. Wat 
als die pluizenbollen straks uit het ei 
zijn en honger krijgen? Een beetje kat 
heeft dat gauw door . En er zijn meer 
kapers. Kraaien. Ook die zie ik opeens 
brutaal de tuin invliegen, een woedend 
merelmannetje er achteraan. Het zijn 
de eitjes waar ze op azen bedenk ik 
me als ik even later een merel op het 
nest zie zitten. Het is dus gebeurd, het 
broeden is begonnen. En meteen zie ik 
de onmogelijkheid van de situatie. Hoe 
vaak zou die deur niet openzwaaien op 
weg naar de vuilnisbak, de fiets, de 
schuur…

Een paar dagen houden we het prima 
met elkaar uit. Standvastig blijft ze zit-
ten als ik de achteruitgang neem. Tot ik 
toch een keer mijn fiets moet pakken, 
die precies onder het nest staat gepar-
keerd. Ik doe heel voorzichtig en kijk 
niet in haar richting. Ze doet haar best 
om te blijven zitten. Maar dan wordt 
het haar toch teveel. Met dat typische 
geluid vliegt ze weg en komt niet meer 
terug. Bij het schemeren hoor ik vanuit 
de hoogste den in de buurt een prach-
tig merellied. Tegen beter weten in 
hoop ik dat ze terugkomt maar ook de 
volgende dag blijft het nest leeg.

Als eerbetoon aan het betrekkelijke le-
ven staat het nu voor me op tafel. Drie 
blauwe, koude, natgeregende eitjes 
in een prachtig nest. Strootjes, takjes, 
mosjes en uitgebloeide bloemetjes van 
de hortensia steken eruit. De merels 
weten maar al te goed dat het leven 
betrekkelijk is en zijn alweer druk aan 
de weer met hun volgende nest. 

 

 

Het is net alsof ze op kamers is gegaan. Met haar bedrijf ‘woont’ Lisette 
Platjouw sinds 1 maart in hetzelfde gebouw naast haar ´springplank´ CVJO 
(Centrum voor Jong Ondernemerschap) in hartje Zutphen. Ze is dolblij met 
haar mooie en lichte plek die een hele eigen sfeer uitstraalt. De verhuizing is 
niet de enige verandering, ook haar bedrijfsnaam Waar de Wind Waait heeft 
ze officieel bij de Kamer van Koophandel gewijzigd in de Procescartograaf.

Wat als je alles zou kunnen worden
wat je maar zou willen?

Door Anouk Plantinga

Lisette maakte
‘schaap in wolfskleren’

voor het CvJO

Lisette groeide op in Nieuw-Vennep. “Ik 
deed het niet bijster goed op de middel-
bare school omdat ik nogal recalcitrant 
was, maar ook omdat ik niks kon met 
dat lesmateriaal. Het was vage, droge 
kost die me niet interesseerde, het re-
soneerde bij mij helemaal niet. Daarom 

“Ruurlo 70 jaar bevrijd”
Dinsdag 31 maart, 10:00 tot
vrijdag 3 april 18:00

Aan de hand van 70 voorwerpen, au-
thentieke documenten, foto’s en oog-
getuigenverslagen krijgt u een beeld 
van het leven tijdens de bezettings-
periode.

Locatie: Kerkplein 20, Ruurlo

Paaspop Zieuwent
Zondag 5 april, 20:00 tot 23:59

Het belooft een prachtig weekend te worden vol met te gekke acts en muziek! 
Met o.a. Sunday Sun, Donnerwetter, Cool Quest, Noah, Suzan & Freek, Robba 
Rovega, Broken Brass Ensemble, Boh Foi Toch, DJ Bacchie en Beat the Stones. 
Zaterdag en zondag tent geopend vanaf 20:00 uur. Maandag vanaf 12:00 uur. 

De toegang op zondag is gratis. Info op: www.paaspop-zieuwent.nl

Locatie: Rouwhorsterdijk 19, Zieuwent

Kunstroute 
Lochem
Maandag 6 april, 10:00 tot 17:00

Tijdens Pasen, wordt in de gemeen-
te Lochem wederom de kunstroute  
georganiseerd. De kunstroute kende 
de afgelopen jaren veel succes met 
een groeiend aantal bezoekers en 
deelnemers.
Er doen meer dan 130 kunstenaars 
mee op 57 locaties in alle kernen van 
de gemeente Lochem.
Route gratis verkrijgbaar bij VVV  
Lochem, www.kunstinlochem.nl

Locatie: alle kernen Lochem

Levenswerk Henk Ensink
Maandag 6 april, 11:00 tot donderdag 29 oktober 2015 17:00

Belangwekkende onderdelen uit de collectie van de in 2014 overleden Henk Ensink, 
zoals heiligenbeelden, relikwieën, reliekhouders, huisaltaartjes en andere religieuze 
voorwerpen en devotionalia, worden voor het eerst op deze schaal geëxposeerd. De 
heer Ensink heeft zijn gehele religieuze collectie, die hij in ruim 40 jaar bijeenbracht, 
bij zijn overlijden nagelaten aan het Heiligenbeeldenmuseum. Ook zal een aan hem 
en zijn verzameling gewijd klankbeeld worden vertoond. Er zijn ook uit de eigen 
collectie honderden heiligenbeelden opgesteld. Geopend op dinsdag, donderdag 
en zondag. www.heiligenbeeldenmuseum.nl Locatie: Ruurloseweg 101, Vorden
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Eva Schuurman de nieuwe 
Dichter des Achterhoeks?
Wichmond - Eva Schuurman uit 
Wichmond, onder meer columnist 
voor deze krant, is één van de vijf 
genomineerden om Dichter des 
Achterhoeks te worden. Zij en vier 
andere dichters werden door de le-
zers van dagblad De Gelderlander 
aangedragen als opvolger van Henk 
Beunk, die deze erefunctie de afge-
lopen twee jaar mocht vervullen.

De vijf genomineerden werden uit de 
inzendingen door een jury gekozen 
en mogen nu twee gedichten instu-
ren en de jury vertellen hoe de functie 
van Dichter des Achterhoeks volgens 
heb ingevuld moet worden. Van deze 
persoon wordt in ieder geval verwacht 
dat hij of zij de actualiteit voorziet van 
gedichten en gedachten. Behalve Eva 

Schuurman zijn ook Maarten Buser, 
Hans Mellendijk, Jack Weijkamp en 
André van Gessel genomineerd. 

De jury bestaat uit de huidige Dich-
ter des Achterhoeks Henk Beunk, de 
Zutphense ex-stadsdichter en journa-
list Tim Pardijs, Wim van Til van Po-
eziecentrum Nederland, de Doetin-
chemse cultuurwethouder Loes van 
der Meijs en verslaggever Gerco Mons 
namens De Gelderlander. 

Wie de nieuwe Dichter des Achter-
hoeks wordt, zal op donderdag 23 
april bekend worden gemaakt. Dat 
gebeurt tijdens een openbare bijeen-
komst in café Hendrixen aan de Grut-
straat in Doetinchem. Aanvang: 20.00 
uur.

   

Publieksprijs Agrarisch
Ondernemer voor Pelgrom
Hummelo - Ronald Pelgrom en Pe-
tra Boomsma van IJsboerderij De 
Steenoven uit Hummelo hebben de 
Publieksprijs Agrarisch Onderne-
mer 2015 gewonnen. 

De verkiezing Agrarisch Ondernemer 
werd dit jaar voor de twintigste keer 
georganiseerd door Reed Business 
Media, uitgever van onder andere het 

vaktijdschrift Boerderij, en bestond 
uit een juryprijs en een publieksprijs. 
De Steenoven won de publieksprijs 
door via internet de meeste stemmen 
te vergaren en ontving daarvoor een 
geldbedrag van 2.500 euro.

Volgende week leest u in Contact een 
uitgebreid interview met deze topon-
dernemers.

EvaSchuurman
Column

Eva Schuurman is dichter, tekstschrijver, regisseuse en trouwambtenaar. 
Ze verhuisde zes jaar geleden vanuit de provincie Utrecht naar de 
gemeente Bronckhorst. Eva kwam en zag en hoopt de Achterhoek met 
deze tweewekelijkse column ook voor zich te winnen.

Hert
Gisterenavond reed ik in het donker, 
zigzaggend, naar huis. ‘Paddentrek’, 
zeiden de bordjes mij overdag al. 
‘Oké’, zei ik terug. 
Maar ‘s avonds en op een nat wegdek 
werd mijn ‘oké’ een ‘oh jee’. Het is 
bijzonder hoe je rijgedrag verandert 
wanneer de weg je meeneemt in een 
kwakend parcours. 
Het was of ik mij in een game be-
vond. Niet zo’n game waarin tijd een 
rol speelt, want alles draaide om mijn 
behendigheid (en gelukkig mijn ge-
brek aan nachtblindheid). 
En oh ja, mijn overtollige voorzichtig-
heid.

De man die mij van achteren naderde 
met de toegestane snelheid vond ik 
meteen een dierenbeul en de pad 
was direct mijn lievelingsdier. 
Ik weet overigens zeker dat ik nooit 
een pad met blote handen aan zou 
durven raken, maar wilde mijn wie-
len dat ook niet aandoen.

Misschien had mijn instant padden-
liefde wat van doen met het feit dat 
ik afgelopen week bijna een ree op de 
motorkap had. 
Ach, ik zei het - na het passeren van 
het verkeersbord - al zo vaak voor 
de grap: ‘Jongens let op, over 1 km 
steekt er een hert over.’ 

Maar nu gebeurde het me dus echt. 
Zomaar. Lichtvoetig, zwevend bijna, 
was ie daar. Zonder bange ogen, en-
kel een tikkie gedesoriënteerd mis-
schien. Ik maakte een soort van naar 
adem happend angstgeluid, trok 
mijn schouders van schrik zo hoog op 
dat ze het dak van de auto dreigden 
te raken en vergat gelukkig niet op de 
rem te drukken.

Schokkend kwam ik tot stilstand en 
toen het beest de auto alsnog leek te 

raken, riep ik heel hard ‘FOKKKK!’ 
Geen idee waar die term zo snel van-
daan kwam, maar wellicht deed het 
de ree wel bij mij vandaan rennen. 
Hij veranderde meteen van richting. 
Ging, zo lichtvoetig en plotseling als 
hij kwam, plots weer precies dezelfde 
kant op als waar hij vandaan geko-
men was.

Met gemiddelde schouders (tussen 
plafond en normale laagte in) deed 
ik thuis mijn verhaal. Noemde de ree- 
toen nog een hert. 
Waarop jij vroeg of het niet misschien 
een ree geweest was. - Mijn vriendje 
kan de dingen op die manier vragen, 
ogenschijnlijk uit interesse, zodat je 
meteen weet dat je waarschijnlijk 
fout zit. - Maar dat terzijde. 

Zo weet ik trouwens ook het verschil 
tussen een pad en een kikker niet, be-
denk ik me nu. Of een horzel en een 
wesp, maar die zie je dan ook niet op 
regenachtige avonden. En de game 
van de horzel en de wesp draait wel 
degelijk om snelheid. 
En los van het feit dat we leven in de 
zomertijd (ik kom de hele dag al een 
uur tekort) zijn die beesten nog in 
geen velden of wegen te bekennen. 
Laat staan in mijn achtertuin. Of mijn 
imaginaire game.

Volgens mij heb ik er geen een ge-
raakt trouwens. Maar ik moet mijn 
banden nog bekijken. 
Iets dat ik liever uitstel. Want stel 
dat... Dan moet ik ze alsnog aanra-
ken. 
Dan kom ik binnen met laaghangen-
de schouders en zeg iets als: 
‘Ik moest net drie padden van mijn 
winterbanden afschrapen.’ 
En dan zeg jij waarschijnlijk licht insi-
nuerend: ‘Of waren het misschien je 
zomerbanden?’

Achterhoek - Met ingang van 31 
maart is de nieuwe website van Ach-
terhoekfoto.nl gelanceerd. De Ach-
terhoek wordt gepresenteerd door 
een groep amateurfotografen die 
allerlei activiteiten en evenementen 
belichten. De site is afgestemd op 
moderne communicatietechnieken, 
waardoor het gemakkelijk is om af-
zonderlijke foto’s, maar ook com-
plete fotoreportages te delen via so-
cial media.

Achterhoekfoto.nl is opgericht op 20 
augustus 2009. “Er is sinds die tijd heel 
wat gebeurd,” vertelt initiatiefnemer 
John Mokkink. De bezoekers vinden 
het leuk om op Achterhoekfoto.nl te 
kijken. “Wij krijgen veel mailtjes van 
mensen die ergens niet zijn geweest, 
maar het toch konden volgen via de 
site. Niet alleen uit de Achterhoek, 
maar uit het hele land en het buiten-
land. Het zijn wel allemaal mensen 
die een link met de Achterhoek heb-
ben.” Anno 2015 bekijken maandelijks 
meer dan 60.000 bezoekers uit ver-
schillende landen de fotoreportages.
De website biedt aan amateurfotogra-
fen die zich professioneel willen pre-
senteren een ideaal platform. Deze 
groep fotografen wisselde in die jaren 
van samenstelling, maar groeide uit 
tot een leuke club dames en heren 
met passie voor hun werk.
Dat Achterhoekfoto de afgelopen ja-
ren zo enorm is gegroeid, heeft na-
tuurlijk ook op organisatorische ge-
bied heel wat gevolgen gehad. Wat 
begon als een leuke hobby is bijna 
uitgegroeid tot een ‘vaste baan’.
John Mokkink werd in juli 2012 bena-
derd door Gerhard Weevers van Wee-
vers uit Vorden over een samenwer-
king met Achterhoekfoto.nl. Weevers 
is onder andere uitgever van diverse 
bladen, maakt websites en verzorgt 
veel drukwerk. Weevers beheert bij-

voorbeeld de websites Achterhoek-
agenda.nl en Achterhoeklocaties.nl. 
Het overleg leidde ertoe dat Weevers 
de hosting van de website van Achter-
hoekfoto.nl op zich heeft genomen en 
een vernieuwde website maakte, afge-
stemd op de moderne communicatie-
middelen. Deze website stond in juli 
2013 online.
Op 31 maart zal opnieuw een nieuwe 
website Achterhoekfoto.nl worden 
gelanceerd. Er zullen diverse nieuwe 
onderdelen zichtbaar gaan worden, 
zoals topfotografen en best gewaar-
deerde fotoreportages. Ook wordt 
het mogelijk voor bezoekers om hun 
mooiste of leukste foto’s in te sturen 
voor de rubriek ‘Ingezonden foto’s’. 
Deze foto’s worden gepubliceerd na 
goedkeuring van de Beeldredacteur.
Wat blijft is dat organisaties, bezoe-
kers, verenigingen enzovoort, door 
middel van het invullen van het for-
mulier ‘Fotoreportage aanvragen’ een 
verzoek kunnen indienen voor het 

maken van foto’s van een evenement. 
De fotografen kunnen dan aangeven 
of zij gelegenheid hebben om het 
evenement te bezoeken en daarna de 
foto’s op de website publiceren.
Op de nieuwe website komen even-
eens banners van sponsoren, alleen 
op een iets andere plek dan eerder 
te doen gebruikelijk was. “Ik ben ze 
dankbaar voor de afgelopen zes jaar 
sponsoring,” laat John weten. “Wee-
vers neemt de administratie over, 
maar verder hoop ik dat zij de website 
willen blijven sponsoren.”

Via de nieuwe website is het zeer ge-
makkelijk om afzonderlijke foto’s, 
maar ook complete fotoreportages te 
delen via social media. Een fotoserie 
van een evenement overdag wordt 
nog dezelfde avond op de website 
geplaatst, de avondevenementen de 
volgende ochtend. Dat wordt zeer ge-
waardeerd, wat te zien is aan het nog 
steeds stijgende bezoekersaantal.

Hengelo - Traditiegetrouw heeft 
Willem Tell, op het sportpark Hen-
gelo, in de eerste maanden van het 
jaar weer het Bronckhorster schiet-
toernooi houden. Er stonden weer 
veel vrijwilligers van Willem Tell 
klaar om dit toernooi te laten slagen. 
Deelname stond open voor iedereen 
en alle groepen vanaf 16 jaar. 

Het toernooi is bedoeld voor vrien-
dengroepen, personeelsverenigingen, 
buren, (sport)verenigingen, culturele 
groepen enz. Enige voorwaarde was 
dat deze groep afkomstig is uit de ge-
meente Bronckhorst. Teams van vier 
of vijf personen hebben, verdeeld 
over drie avonden, kunnen strijden 
om de eer en de wisselbeker. Naast 
de deelname van teams hebben ook 

individuele personen aan het Bronck-
horster schiet toernooi deelgenomen.
Voorafgaand aan de wedstrijden be-
stond de mogelijkheid te trainen met 
de door Willem Tell beschikbaar ge-
stelde wedstrijdluchtgeweren. Om ie-
dereen de kans te geven een ereplaats 
te bemachtigen werd er in verschil-
lende klassen worden geschoten.
De finales werden verschoten op 25 
maart bij S.V. Willem Tell. De heren 
van de Jagers hebben dit jaar bij de 
teams de eerste plaats behaald. Zij 
versloegen daarmee de langjarige 
winnaars van het team Wichmondse-
weg. Derde is geworden het team van 
Vordenseweg 1.
Bij de dames heeft dit jaar het team 
van Banninkstraat de eerste plaats be-
haald. Zij versloegen daarmee de da-

mes van het team Rozenstraat. Derde 
plaats is voor het team van Dunsborg
Individueel is Marinus Eskes bij de A-
heren met een uitstekend aantal van 
de 539 punten eerste geworden. In de 
B-klasse heeft Arjen Hermans met 490 
punten de eerste plaats behaald. In de 
Dames-klasse won Jorien Verstege 
met 513 punten.

Uitslagen:
DAMES     
1 Banninkstraat ds - 1900
2 Rozenstraat ds - 1890
3 Dunsborg ds 1 - 1830

HEREN A    
1 De Jagers 1 - 2104
2 Wichmondseweg - 2083
3 Vordenseweg 1 - 2068

HEREN B    
1 Sarinkkamp voor  1872
2 Rozenstraat 2 heren 1863
3 Vordenseweg 4  1857
 
Uitslag Heren A individueel
1 Marinus Eskes (Vordenseweg 1) - 
539
2 Gerrit Bruggink (Rozenstraat 1) - 531
3 B. Goossens (De Jagers 1) - 529
 
Uitslag Heren B individueel    
1 Arjen Hermans (Sarinkkamp 3) - 490
2 Berné Eiting (Noabers 2) - 475
3 H. Bremer (Lankhorsterstraat 1) - 
470

Uitslag Dames A individueel 
1 Jorien Versteege (Kervelse Enk) - 513
2 Susan Salebrink (Rozenstraat) - 499
3 Ada Lubbers (Banninkstraat) - 494

Uitslag Dames B individueel    
1 Sandra Ankersmit (Kervelse Enk) - 
477
2 Sylvia Goossens (Hervo) - 465
3 Willy Braakhekke (Banninkstraat) - 
465

De winnende teams bij de Dames: Banninkstraat en Heren A: De Jagers.

SV Willem Tell organiseerde het 36e Bronckhorster Schiettoernooi 2015

De Jagers de grote winnaars

Vernieuwde website Achterhoekfoto.nl 
vanaf 31 maart online



2e paasdag winkels geopend in Hengelo

KIJK OP www.aerofitt.nl/acties* Vraag naar de voorwaarden

GEZOCHT

Lokaal 
afslanken

Verander je probleemzones in lievelingszones.
Gezond, verantwoord en snel.

Deelname niet leden € 29,99 per week, leden € 24,99 per week. 
Inclusief wekelijks Voedingsbegeleiding, Slimbelly en Personal Training*. 

Kies jij voor 5 kilo in 5 weken of
10 kilo in 10 weken gewichtsverlies?

“LOSERS”
GEWICHT

Succes verzekerd!

Doel bereikt
= 4 weken

gratis sporten!

Hengelo Gld

Zelhem

WINKELSKAMP 5, 7255 PZ, HENGELO (GLD), T: 0575 46 50 0 1 HENGELO@AEROFITT.NL 
STATIONSPLEIN 8-12, 7021 CN ZELHEM T: 0575 46 50 01 ZELHEM@AEROFITT.NL  

www.jandewinkel.nl

Zelhemseweg 22a | 7255 PT | Hengelo

Hogedrukreiniger met hoog vermogen en maximaal comfort.

RE 129 PLUS incl. gratis RA 101
10-135 bar – 500 l/h

Lichte benzineheggenschaar met antivibratiesysteem en STIHL ElastoStart.

HS 45 (zaagbladlengte: 45 cm)
vermogen: 1,0 pk - gewicht: 4,7 kg.
(Zaagblad 60 cm: € 329 i.p.v. € 379)

MS 170 (zaagblad: 30 cm)
vermogen: 1,6 pk - gewicht: 4,1 kg.
(Zaagblad 35 cm: € 204 i.p.v. € 249)

De hele lente mooie kortingen op heel veel
machines uit het hele assortiment, met o.a.

2e paasdag
winkels geopend

in Hengelo



internetdrukker.nleen échte drukker... online!

Uw drukwerk, zo geregeld!

Brochures
8 pagina’s A4 selfcover, fc

Flyers
100 x 210 mm enkelzijdig, fc

Briefpapier
A4 enkelzijdig, fc

1000 stuks 
van €32,- voor

€24,-
1000 stuks 

van €48,- voor

€36,-
500 stuks 

van €179,- voor

€134,25

Uw drukwerk, zo geregeld. In 4 stappen drukwerk bestel-
len zoals u dat wenst! Het gemak van online bestellen, 
met de kwaliteit en persoonlijke service van een échte 
drukker: dát is Internetdrukker.

Actiecode: IZ77YD  *Zie website voor actievoorwaarden

Joost helpt 
u graag 
verder



Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

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

Customer Service Medewerker m/v

Sta jij stevig in je schoenen en ben jij dé spin 
in het web? 

De Customer Service Medewerker bij Linco 
Food Systems B.V. is een belangrijk onderdeel 
van de sales organisatie en hét aanspreekpunt 
voor klanten en projectmanagers. Als Customer 
Service Medewerker ben je de schakel tussen 
de klant en de verschillende operationele afde-
lingen, met als resultaat een optimale dienstver-
lening naar de klant. In de functie van Customer 
Service Medewerker kan je acteren en organi-
seren in een dynamisch en snel veranderende 
omgeving, heb je een commerciële instelling 
en bedenk je klantgerichte oplossingen om een 
optimale omgeving te creëren voor zowel klant 
als interne organisatie.

Medewerker Technische Dienst m/v

Heb jij ervaring als technisch medewerker in 
een magazijn?

In de functie van medewerker technische dienst 
ben je verantwoordelijk voor het onderhouden en 
verhelpen van storingen aan technische instal-
laties, interne transportmiddelen en technische 
voorzieningen van een tweetal magazijnen. Tevens 
begeleid je externe monteurs. In deze functie draai 
je volgens rooster diverse diensten en draai je ook 
alarmdiensten, daarom is het van groot belang dat 
je over een flexibele instelling beschikt.

Buitendienst verkoop medewerker m/v

Heb jij een commerciële drive en werk je 
zelfstandig?

In de functie van buitendienst verkoop mede-
werker ben je verantwoordelijk voor het com-
merciële resultaat van het tot jouw toegewezen 
werkgebied. Je bent bezig met het beheren van 
bestaande klanten en het werven van nieuwe 
potentiele klanten. Ook wordt er gevraagd actief 
mee te denken in het verbeteren van processen, 
volgen van de markt en het analyseren van ver-
koopkansen en bedreigingen. Het betreft een 
zelfstandige functie waarin wordt verwacht dat 
de medewerker zijn/haar werk zo inricht dat deze 
het meeste rendement oplevert. Binnen deze 
functie is zelfstandigheid en eigen initiatief uiterst 
belangrijk, drempelvrees is echter uit den boze. 
Kennis van de automotive branche is belangrijker 
dan directe buitendienst ervaring. Het betreft een 
fulltime functie voor langere tijd.

Commercieel Medewerker m/v

Ben jij commercieel goed onderlegd en heb 
je affiniteit met techniek?

In deze afwisselende functie van commercieel 
medewerker ben je verantwoordelijk voor diverse 
werkzaamheden op een vaste vestiging. Je bent 
inzetbaar op alle vlakken, van verkoop tot inkoop, 
planning en magazijn. Hierbij kan je denken aan 
de volgende taken:
- Verkopen van vervoersmiddelen
- Offertes maken
- Vervoersmiddelen registeren in het CRM pakket
- Aanname en ophalen van vervoersmiddelen
- Afwikkeling van schade
- Goederen inkopen
- Voorraadbeheer magazijn

Het betreft een allround functie waarin je de vrijheid 
krijgt om alles zo te organiseren dat een maximale 
klanttevredenheid wordt bereikt. Je werkt in een 
klein team waarin je veel verantwoordelijkheid 
krijgt. Je bent enthousiast, klantvriendelijk en je 
beschikt over een goed inlevingsvermogen.

Operator m/v

Ben jij een ervaren operator en 
op zoek naar een nieuwe uitda-
ging?

Functieomschrijving
De functie van operator is een 
functie in 3-ploegen. Het is belang-
rijk dat je nauwkeurig kunt werken 
en goed overzicht houdt over je 
werkzaamheden. Het kan voorko-
men dat je meerdere machines 
tegelijk moet bedienen.

Meubelstoffeerderij Jansen

H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in antieke

en klassieke herstoffering

Met hemelvaart en pinksteren 
heeft Tirol veel te bieden. 

Motorrijden, wandelen en cultuur. 

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

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

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

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen

Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61

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 akties!

Cadeautip:
Streekproductenpakket!
Heerlijke Elstar appelen 3 kilo 1.50
Kiwi’s vol vitamines 10 voor 1.99
Zoete blauwe druiven 500 gram 1.25
Volop voorjaarsgroente

o.a. Spinazie, Raapstelen, ect. 
Volop sla- en koolplanten

Aardbeiplanten in grote hangpot
Diverse pootaardappelen
Nu ook van de buffel

-vlees, -mozzarella en -yoghurt

We zijn verbaasd dat de 
roddel de ronde doet dat 
Davorta zou stoppen, 
daar is absoluut geen 
sprake van.

DAVORTA STOPT NIET,
DAVORTA BLIJFT IN 
VORDEN!

Zutphenseweg 5, 7251 DG Vorden
0575-551334  www.davorta.nl
www.facebook.com/davorta

VOLG
ONS
OP
FACEBOOK

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

OP ZOEK NAAR EEN VAKBEKWAME MEDEWERKER?



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

Uitgave: Weevers
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
Redactie: vrijdag 12.00 uur
Advertenties: maandag 9.00 uur 

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord
/ContactVorden
/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers
Tel. (0575) 55 10 10

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

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

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

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

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

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

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

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

Tandarts:
3 - 6 april: G.M. Wolsink, Laren, 0573 - 402124. Voor wan-
neer u terecht kunt beluistert u het antwoord-apparaat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724. 24 uur per dag bereikbaar. 
Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand 
telefoonnr. bellen of kijken op www.sensire.nl

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel (0575) 55 34 05. 
Voor alle activiteiten en curssusen. De inloop- en spreekuur-
tijden zijn van dinsdag t/m donderdag van 9.00 - 11.00 uur.
Administratief secretarieel medewerkster Willy Gotink, 
w.gotink@welzijnvorden.nl. 
Informatie: info@welzijnvorden.nl / www.welzijnvorden.nl

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

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

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

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

Annie Mokkink-Kasteel
Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 69 08. Pedicure +, 
gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- en 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 13.00-17.00 uur. 
Dinsdag t/m donderdag: 10.00-16.00 uur. Vrijdag: 9.00-
16.00 uur (i.v.m. de weekmarkt).  Zaterdag: 10.00-14.00 uur.

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Donderdag 2 april Witte Donderdag Gezamenlijke dienst 
in de Dorpskerk.
19.30 uur: ds. J. Kool, viering Maaltijd van de Heer.
1e C: Het Passion; 2e C: Eredienst & Pastoraat.

Vrijdag 3 april Goede Vrijdag.
10.00 uur: Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk, 
Ds. H. Westerink, viering Maaltijd van de Heer
1e C: Het Passion; 2e C: Eredienst & Pastoraat.
19.30 uur: Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk.
Ds. J. Kool. Geen collecte.

Zaterdag 4 april Stille Zaterdag 
22.00 uur: Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk 
ds. F.W. Brandenburg, Geen collecte

Zondag 5 april ***PASEN***
10.00 uur: ds. F.W. Brandenburg
1e C: Diac. werk (Paasbloemengroet); 
2e C: Jeugdwerk Protestantse Kerk (LA)

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Donderdag 2 april Witte Donderdag Gezamenlijke dienst 
in de Dorpskerk. 19.30 uur: ds. J. Kool, viering Maaltijd van 
de Heer. 1e C: Het Passion; 2e C: Eredienst & Pastoraat.

Vrijdag 3 april. Goede Vrijdag.
10.00 uur: Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk, 
Ds. H. Westerink, viering Maaltijd van de Heer
1e C: Het Passion; 2e C: Eredienst & Pastoraat.
19.30 uur: Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk.
Ds. J. Kool. Geen collecte.

Zaterdag 4 april. Stille Zaterdag. 
22.00 uur: Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk 
ds. F.W. Brandenburg, Geen collecte

Zondag 5 april ***PASEN*** 10.00 uur: ds. J. Kool
1e C: Diac. werk (Paasbloemengroet); 
2e C: Jeugdwerk Protestantse Kerk (LA)

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

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

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

Protestantse gemeente Wichmond
Witte Donderdag 2 april 20.00 uur, ds. Tim Wiersum, HA.

Vrijdag 3 april 20.00 uur, hr. Rien Baauw, Wichmond. 
Goede vrijdag. 
Zondag 5 april 10.00 uur, ds. Tim Wiersum.   
Pasen en gezinsdienst, kinderkoor v.d. Garve.

R.K. kerk Vierakker
Vrijdag 3 april 15.00 uur Kruisweg, J. Marijnissen, Koorleden, 
Goede vrijdag.
Zaterdag 4 april 17.00 geen viering.
Zondag 5 april 9.30 uur Eucharistieviering, Hogenelst. Pasen.

R.K. kerk Vorden
Donderdag 2 april 19.00 uur. Witte Donderdag: Eucharistie-
viering Locatie: H. Joseph Lochem, vg. J. Leisink, em.-priester.

Vrijdag 3 april 15.00 uur. Goede Vrijdag: De Passie, vgs. 
pastoor F. Hogenelst, J. van Kranenburg, pastoraal werker, 
M. Peters, pastoraalwerker en werkgroep De Passie. 
19.00 uur. Goede Vrijdag: De Passie, vgs. J. van Kranenburg, 
pastoraal werker, M. Peters, pastoraal werker en werkgroep 
De Passie. 

Zaterdag 4 april 20.00 uur. Paaszaterdag. Stille 
Zaterdag: Eucharistieviering. Locatie: Onze Lieve Vrouw 
Tenhemelopneming Joppe, vgs. P. Westerman, pater en 
diaken Th. ten Bruin. 

Zondag 5 april 9.30 uur. Paaszondag. Eucharistieviering,
vg. J. van der Meer, em.-priester. 

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

VLOOIENMARKT
VORDEN

Zondag 19 april

10-17 uur

Sporthal ’t Jebbink
Jebbink 13

Inf. Kraamhuur:
tel. 0639108152

www.animo-markten.nl

1 t/m 7 april. Dagmenu’s ophalen € 8,00. Dagmenu’s bezorgen € 9,25. 
Dagmenu bĳ ons consumeren € 11,00. (Bestellen mag, maar hoeft niet.)  Vanaf 
16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in 
het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 1 april Chinese groentesoep/Thaise kipfilet met rĳst en rauwkost-
 salade

Donderdag 2 april Karbonade de rotonde met aardappel en groente/apfel-
strudel met vanillesaus

Vrĳdag 3 april Uiensoep/Weense visfilet met tartaarsaus, aardappelsalade 
en groente

Zaterdag 4 april Huisgemaakte gehaktbal met frieten en rauwkostsalade/
Ĳs met slagroom (alleen afhalen of bezorgen)

Maandag 6 april 2e Paasdag geopend

Dinsdag 7 april Wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade/Ĳs met 
slagroom

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

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

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

Dagmenu’s

      Zondag 5 april 1e Paasdag.
Eierzoekwedstrijd 13.00 of
14.00 of 15.00 uur in het Doolhof,
Hengeloseweg te Ruurlo.

      
   
      Bloemberg, schilder/behanger 
heeft nog tijd over. Netjes en 
voordelig. Tel. 06-18181234.

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




