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De Vordense specialist in land-
schapswerken, machinale bosbouw 
en grondwerk liet een joekel van 
een klepelmachine aanrukken en 
maakte zo de weg vrij voor de blus-
voertuigen. Daarnaast werd door de 
gemaakte barrières voorkomen dat 
het vuur zich verder kon versprei-
den. “Ik ben er best trots op dat ik 
mee kon helpen om zo’n brand in te 
dammen.” “Ik kon er wel met sho-
vels naartoe gaan, maar daar bereik 
je niet zo veel mee”, blikt Beeftink 
terug op de grote bosbrand. Met de 
shovels zouden eventueel vastgelo-
pen brandweerwagens weer wegge-
trokken kunnen worden. “De plek 
waar de bosbrand woedde, is echter 
helemaal niet te bereiken met die 
grote voertuigen.” Een klusje voor 

wat grover geschut dus: een klepel-
maaier voor bosbouw. Normaal ge-
sproken wordt die machine onder 
meer gebruikt om gekapte stukken 
bos weer gereed te maken voor het 
planten van nieuwe bomen.
Vaste chauffeur Wim Koetschruiter 
bestuurde het bakbeest en Gerrit 
ging voorop om de weg te wijzen. 
Op de voorkant van de klepelmaaier 
is een grote ijzeren bak bevestigd 
waarin een wals met een soort van 
bijltjes op hoge snelheid ronddraait. 
“Of het nou om kleine sprietjes of 
bomen van dertig centimeter gaat, 
alles wordt kapot gefreesd. Daar-
naast wordt de bovenste grondlaag 
vermengd met zand waardoor er 
tegelijk een brandbestendige zone 
van tussen de vier en zes meter ont-
stond.” Daar reden twee speciale 

Mede dankzij klepelmachine blijft de schade aan het Groote Veld beperkt

Bosbouwmachine Beeftink van 
grote waarde bij bosbrand

Vorden - “Dat gaan we dus niet doen”, dacht Gerrit Beeftink toen hij 
zaterdag 6 april op het eind van de middag door Natuurmonumenten 
gevraagd met shovels te komen om de brandweer te assisteren bij de 
bosbrand in het Groote Veld bij Vorden. 

Gerrit Beeftink en Wim Koetschruiter bij de gigantische klepelmaaier waarmee zaterdag de weg werd vrijgemaakt voor de brandweer 
tijdens de bosbrand in het Groote Veld bij Vorden.

voertuigen van de brandweer over-
heen om te blussen. Om 21.15 uur 
werd het sein brand meester gege-
ven.
Nadat Beeftink en Koetschruiter een
‘ringweg’ om de brandhaard hadden
aangelegd, gingen ze het afgebrande
terrein op om nog meer paden aan
te leggen zodat de brandweerlieden
opnieuw oplaaiende brandjes kon-
den blussen.   
Het vuur is uiteindelijk niet verder
gekomen dan het gebied van tien
hectare dat Beeftink had afgebakend
met zijn machine. Mede dankzij
de Vordense firma bleef de schade
aan het natuurgebied beperkt. “De 
brandweer heeft aangegeven met
ons in gesprek te willen over de 
aanpak van dit soort branden. Naar
mijn idee moeten dit soort acties
veel vaker in combinatie met bedrij-
ven als de onze worden gedaan. Wij
beschikken immers over veel kennis
van bosbouw.”   
Er wordt nog onderzoek naar de oor-
zaak van de brand gedaan.

Woensdag 17 april 9.00 uur

feestelijke 
opening!
PLUS Eland - Raadhuisstraat 53

Deze week uw laatste kans om met voorverkoopkorting 
een zwemabonnement te kopen! www.zwembad-indedennen.nl
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MEGA
store
GROENLO

van 11.00 t/m 
17.00 uur

Batterij 10-12  Groenlo  www.megastoregroenlo.nl

keukens • sanitair • tegels

Koopzondag
14 april



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11 
7251 CW Vorden
Tel. (0575) 55 16 88
E-mail: noord@contact.nl

Voor bezorgklachten: 
Weevers Grafimedia - Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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.

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

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

Vlaai van de week
Kersenvlaai 
 6-8 pers. € 7,50

Dinsdag = Brooddag

4 broden voor  € 7,30
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = Meergranendag
3 meergranen naar keuze € 7,25

Eurootje van de week

2 amandelbroodjes € 1,00
Aanbiedingen geldig van di. 2 april t/m zat. 13 april
week 14-15

DIVERSE KLEUREN 
WIJZONOL 
VAKVERVEN 
50% KORTING
DECO HOME HARMSEN
ZELHEMSEWEG 21 
7255 PS HENGELO GLD
0575-464000

DIVERSE SOORTEN 
BEHANG UIT 
VOORRAAD TOT 
70% KORTING
DECO HOME HARMSEN
ZELHEMSEWEG 21 
7255 PS HENGELO GLD
0575-464000

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

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

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

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

Tandarts
13 - 14 april D. Stolk, Ruurlo (0573) 45 20 21.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordappa-
raat.

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

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

Calamiteiten
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.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de 
openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, 
tel. (0575) 75 02 50. Bijvoorbeeld afgebroken takken, 
lantaarnpaal die niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere 
gaten in de weg of een rioolverstopping binnen de bebouwde 
kom. Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en 
het kan niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor 
spoed eisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het 
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen 
met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

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

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

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 460 312
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, 
jeugdgezondheidszorg.

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel.: 0575-553405. 
Coördinator: Louise van Uden, e-mail: l.vanuden@sswb.nl 
Administratief medewerker: Willy Gotink, 
e-mail: w.gotink@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl
Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
Ouderenadviseur: Wilma Berns.
Inloop- en telefonisch spreekuur op maandag, woensdag en 
vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. Verder bezoek en huisbezoek 
op afspraak, tel. (0575) 55 31 59 of (06) 22 92 96 30 
E-mail: w.berns@sswb.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden e.o.
Tel. (06) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Gerry Wisselink
Pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd voor diabetici 
en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij Kasteel 
Zelle).

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; 
Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in 
Hummelo, Het Drempeltje in Drempt 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 t/m donderdag 9.30-17.00 uur. 
Vrijdag 9.00-17.00 uur. Zaterdag 10.00-15.00 uur.

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-     
gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 
Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 06-21 60 7227. www.
marliesmeenks.nl, info@marliesmeenks.nl. Lid VNT, RBNG, 
32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing 
huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

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

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 14 april 10.00 uur, ds. J. Kool.
Zondag 14 april 10.00 uur, Dienst in de kapel Wildenborch, ds. 
H. Westerink.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 14 april 10.00 uur, ds. F.W. Kuipers, Amerongen.
Zondag 14 april 10.00 uur, Dienst in de kapel Wildenborch, ds. 
H. Westerink.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 14 april 10.00 uur, Dienst met de Garve, dhr. R. Baauw.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 14 april 9.30 uur, Eucharistieviering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 13 april 17.00 uur, Eucharistieviering, Hogenelst, 
m.m.v. Dameskoor.
Zondag 14 april 10.00 uur, Oecumenische viering, Werkgroep.

Weekenddiensten

Dagmenu’s 10 t/m 16 april
Dagmenu om mee te nemen € 7,50.  Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 10 april 
Mosterdsoep / Wiener zwiebelrostbraten met aardappelen en 
rauwkostsalade.

Donderdag 11 april
Lasagna met Parmezaanse kaas en rauwkostsalade / Tiramisu 
met slagroom.

Vrijdag 12 april 
Minestronesoep / Victoriabaars met zoet-zure saus, rijst en 
groente. 

Zaterdag 13 april (alleen afhalen en bezorgen) 
Spare ribs met frites en rauwkostsalade / IJs met slagroom.

Maandag 15 april 
Groentesoep / Wokki wokki van kipfilet met rijst en rauwkost-
salade.

Dinsdag 16 april 
Wiener schnitzel met frites en rauwkostsalade / IJs met slag-
room.

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

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

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

ETJ-Witgoedservice
Repareert en verkoopt alle merken!
Was-, afwasautomaten, koelkasten,

kookplaten, magnetrons etc.
Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,

za 10.00-17.00 uur.
Tel. (0575) 46 77 06

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 13 april.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Ze zijn er weer !!!
Hollandse aardbeien   500 gr € 2.99
Zoete pers 
sinaasappelen  20 voor   € 2.99
Sperzieboontjes 500 gr € 1.99
Sappige minneola’s  10 voor € 3.99
huisgemaakte stamppot raapsteeltjes 
met een gegaarde gehaktbal 
+ jus   p.p € 6.95Opslagruimtes 

te huur
Diverse afmetingen

Tel.: 06-10433358
www.teeuwenopslag.nl



Ik sta op voor 
mijn man Hipke
 Anneke Nieboer (57)

Kijk wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

En wat doe jij? 

autobedrijf teger b.v. 
Stationsstraat 18 - Postbus 46 - 7260 AA Ruurlo

telefoon 0573 - 451426 - telefax 0573 453476

www.fiatteger.nl - info@fiatteger.nl

Fiat Punto TwinAir Sport

5drs, 2013, 0 km 

van € 19.518,- 

nu voor € 14.895,-  

Fiat Panda TwinAir 

Lounge, 2012, 0 km 

van € 13.695 

nu voor € 11.995,-

Fiat Punto Evo 1.4 

8v Dynamic, 2010 

36347 km 

nu voor € 10.500,-

Fiat Idea 1.4 8v Actual Plus 

2006, HOGE ZIT  

62706 km 

nu voor € 6.950,-

Fiat 500 1.2 Easy 2012  

0 km 

van € 15157,-  

nu voor € 12.995,-

Fiat Grande Punto 1.2 

Ed. Lusso, 2008 

48456 km 

nu voor € 8.600,-

Fiat Grande Punto 1.2 GP 

5drs, 2008 

27777 km 

nu voor € 7.950,-

Fiat Panda 1.2 Edizione 

Cool, 2010  

16784 km 

nu voor € 7.950,-

Een greep uit 40 geselecteerde occassions

T. 06 - 41 83 85 00

Grondverzet en
machinale bosbouw
o.a. stobbenfrees, bosfrees
en versnipperaar

Bos-, tuin- en parkmachines
Dealer van Etesia, Solo, Tym, Toro en Aspen 

Handel in zand, grond, grind
en houtsnippers
Ook het adres voor storten van puin en groenafval

Fa. A. Beeftink & Zn.
Joostinkweg 12, Vorden
Tel. 0575 - 55 12 49
info@beeftinkvorden.nl
www.beeftinkvorden.nl

Zaterdag 20 april a.s.

Grandioze show
met demonstraties van grote en 
kleine bos-, tuin- en parkmachines.

van 9.00 tot 16.00 uur
Altijd al willen weten

wat Beeftink doet?

Kom dan zaterdag

20 april bij ons kijken

De koffi e staat klaar!

Vol onbegrip en ongeloof hebben we kennis moeten 
nemen van het overlijden van ons dierbaar lid en 
bestuurslid

Ellis ten Have-Eijkelkamp

op een onvoorstelbaar jonge leeftijd.

Jouw humor en persoonlijkheid gaan wij niet gauw 
vergeten. Wij wensen haar vier mannen en familie 
heel veel sterkte toe.

Namens de leden en het bestuur 
Toneelvereniging Krato

Bedroefd, maar dankbaar dat zij uit haar lijden is 
verlost, geven wij u kennis van het overlijden van mijn 
lieve vrouw, onze moeder, dochter, zus en schoonzus

Zin in kleur

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

Openingstijden:
ma. t/m do. 09.00-18.00 uur
vrijdag 09.00-20.00 uur

 voor 

 voor 

voor 

 voor 

Iedere week voor maar €

Het is lente!

We zijn verdrietig om het overlijden van

Ellis ten Have

moeder van onze leerling Chris en onze oud-leer-
lingen Jeroen en Luuk.

We zullen ons haar blijvend herinneren als een 
vrouw die op vele manieren betrokken was bij 
onze school en bijna twintig jaar lang een actieve 
bijdrage leverde. 

We wensen haar echtgenoot Peter, haar zonen, 
haar ouders, haar broer en overige familieleden 
veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Leerlingen, ouders en personeel 
van basisschool De Kraanvogel

Denkt u aan de onderhoudsbeurt
van uw grasmachine?



GEZOCHT

DIVERSEN

TE KOOP AANGEBODEN

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. Dubieuze of 
anonieme opgaven worden niet ge plaatst. Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à € 4,24 (incl. btw). Contactjes kunnen ook 
opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. Berekening kan 
geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

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

Hans & Petra Eland

Na maanden van voorbereiden is het zover, PLUS Hans & Petra Eland 
opent de deuren van haar geheel vernieuwde supermarkt. 
Zowel de binnen- als buitenkant is volledig verbouwd. Wij hebben 
alles in het werk gesteld om onze winkel nog beter aan uw wensen te 
laten voldoen. 
Het resultaat is een prachtige supermarkt, waar aandacht voor de 
mensen en de producten voelbaar is. Waar service hoog in het vaandel 
staat. En waar de prijzen verrassend laag zijn. Uiteraard kunt u ook bij 
ons terecht voor verrassende aanbiedingen. 

Hier zijn wij trots op. En om die trots met u te delen, nodigen wij u 
graag uit voor onze feestelijke opening op woensdag 17 april 
om 9.00 uur aan de Raadhuisstraat in Hengelo (Gld).

Met vriendelijke groet,

Hans & Petra Eland en medewerkers(sters)

Uitnodiging
feestelijke opening Hier wordt 

gebouwd aan de mooiste supermarkt van   
  Hengelo (Gld)!

Bij ideële kringloopwinkel “De 

Werf” (stichting veilingcom-

missie), gelegen aan de Enk-

weg 11 in Vorden kunt u elke 

ochtend (behalve zondags en 

‘s-maandags) van 9.00 tot 

12.00 uur en daarnaast ook 

nog dinsdag-, donderdag- en 

vrijdagmiddag van 13.30 tot 

17.00 terecht voor een ruime 

keus uit meubels, kleding, 

witgoed, elektronica, huishou-

delijke artikelen, boeken enz. 

Voor overige informatie: www.

veilingcommissie.nl

Aangeboden: Hulp bij on-
derhoud aan tuin en erf of 
andere werkzaamheden. Tel. 
(0575) 461733.

�Per 1 juli huis te koop (tot €

300.000) of te huur(tot€ 750,=)

gevraagd.(Omg.) Vorden.

tel. 06 51723623

HUISWERKPRAKTIJK Vorden

voor kinderen van 4-12 jr. Meer

info? Bel 06-23172468 of

0575-559369.

13 april
GRATIS oliepeil checken

en bandenspanning
i.s.m. Bronkhorst Banden & autoservice

Tussen 10.00 en 16.00 uur 

bij een tankbeurt is 

deze actie gratis!

Tankstation De Weule

Enkweg 1a, Vorden

www.deweule.nlMEER DAN 100 KACHELS IN DE SHOWROOM

Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

KACHELS EN HAARDEN

Open vrijdag van 13.00-16.00 uur 
en zaterdag van 09.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 23 61 00

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

�

Op zoek naar rust in een lande-

lijke omgeving? Vakantiewo-

ningen Porec (Kroatië) biedt

2 keurige accommodaties aan.

Voor info, mail: info@vakan-

tiewoningenporec.nl.

Biedt zich aan: huishoudelijke 

hulp. Tel: 0622829155
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Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

  Ontwerpen van nieuwe, en veranderen 
van speciale sieraden in opdracht o.a.:

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

  Reparatie- en restauratie werkzaamheden
  Zetten van edelstenen
  Verkoop van gouden en zilveren sieraden

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

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

Live muziek
Zondag 14 april

Aanvang: 16.00 uur

JPR STRINGXBAND  
Gratis entree

Prakijk Chinese Geneeskunde
Shiatsu is een vorm van Therapie-Massage die bestaat uit het geven 
van druk (met behulp van duimen, handpalmen) In tegenstelling 
tot andere massagevormen hoeft het lichaam bij Shiatsu niet geheel 
ontbloot. Shiatsu werkt bij allerlei (chronische) klachten zoals: 

vermoeidheid
e

burn-out
r rklachten

n
s

.

Het mooie is dat je het effect van de behandeling al snel zult mer-
ken. Bijvoorbeeld omdat de spijsvertering verbetert of omdat slaap 
en concentratiestoornissen verdwijnen. Shiatsu heeft een ontspan- 
nende werking en is zeer rustgevend om te ondergaan.

De behandeling wordt vergoedt door de Zorgverzekeraar. 
Aangesloten bij Beroepsvereniging de Zhong en RBNG

Wilt U meer informatie of een behandeling op afspraak: 

 Shiatsu Therapeut

 Jet Scholtz-Hartman
Ruurloseweg 95, Vorden. Tel. 0575-556500

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.

Aktie mooie aardbeiplanten in hangpot

Malse sla + komkommer samen 0.99
Heerlijke navelsinaasappelen 20 voor 2.99
Mooie Elstar of Golden Delicious appelen

va. 3 kilo 1.99
Volop voorjaarsgroente o.a. raapstelen
 Deze week spinazie 500 gram 0.79

Tevens pootaardappelen,
kool- sla- en perkplanten

Volg ons ook op Facebook voor alle activiteiten en acties.



Simone Jolink is geboren in een klein 
huisje in Beilen, aan het spoor. “Als 
er een trein langskwam, stopte je 
even met praten,” lacht ze. Haar va-
der verbouwde als hobby altijd boer-
derijen en daarom verhuisde het ge-
zin regelmatig. “Hij kocht een oude 
boerderij en eigenlijk ging alles eruit, 
alleen de buitenmuur bleef staan. 
Dan werd het opnieuw van binnen 
opgebouwd en als het klaar was, gin-
gen we weer.” Ze vond het leuk de 
makelaars aan het werk te zien en 
het verbaasde niemand dat ze een 
makelaarsopleiding ging volgen.
Simone en haar man Willem Jan 
kochten en verbouwden samen een 
monumentaal pand in Zutphen, om 
het daarna, zoals haar vader al deed, 
te verkopen. Dertien jaar geleden 
kochten zij de monumentale boer-
derij in Wichmond in originele staat. 
“Zelfs nog met bedsteden erin,” ver-
telt Simone die ook nu met haar man 
ging verbouwen. Nu is de verbouwing 
zo goed als achter de rug en heeft het 
gezin er met de kinderen een fijn 

huis aan. Simone werkte vijftien jaar 
bij verschillende makelaarskantoren 
als makelaar/taxateur en vestigings-
manager. Na de sluiting van een ma-
kelaarskantoor verloor ze haar baan, 
maar besloot voor zichzelf beginnen. 
“Eind 2009 startte ik met Vivere Ma-
kelaars aan de keukentafel en na de 
verbouwing in 2012 in de voormalige 
slagerswinkel.”
Ze wijst naar het kleine pandje naast 
hun woning. “Vroeger was dat de sla-
gerij van Wichmond en omgeving. Er 
zat een slachtplaats achterin, het tus-
senstuk waren koelcellen en vooraan 
was de winkel.” De geschiedenis van 
de voormalige slagerij vertelt Simone 
enthousiast aan belangstellenden. 
Tijdens het verbouwen tot makelaars-
kantoor bleven veel authentieke on-
derdelen behouden. “De vloer en de 
tegels van de oude winkel vinden we 
heel mooi. Het is een ideale ruimte. 
Al komen mensen niet zo heel veel 
meer bij de makelaars op kantoor en 
lopen ze niet meer langs de etalages 
om naar huizen te kijken.”

“Vivere is Italiaans en betekent le-
ven,” vertelt ze enhousiast. “Italië 
is ons favoriete vakantieland. Daar-
naast blijft deze naam goed hangen 
bij de mensen. Ik richt me met Vivere 
rond de dorpen in deze regio,” vertelt 
ze enthousiast. “Na een telefoontje 
maak ik een afspraak bij de mensen 
thuis. Je moet toch het huis zien om 
een waarde te kunnen afgeven. Op 
kantoor ga ik dan het rekenwerk 
doen om de juiste waarde te bepa-
len.” Dat hangt af van de omgeving, 
staat van de woningen en extra’s zo-
als een uitbouw of dakkapel.
Mensen die een huis verkopen wil-
len graag op Funda komen met hun 
pand en dat er een bord in de tuin 
komt. “Klantgerichtheid vinden men-
sen steeds belangrijker, er staat zo-
veel te koop. Mensen vinden het niet 
erg dat ik kantoor aan huis heb, ze 
vinden het belangrijk dat er een vast 
aanspreekpunt is. Maar je moet ook 
een klik hebben, je gaat toch met een 
sleutel het huis in voor een bezichti-
ging.” Simone merkt steeds meer dan 
mensen een kant-en-klaar huis zoe-
ken. Daarom moet voor de verkoop 
een huis op en top zijn, netjes, ruim 
en opgeruimd. “Het is belangrijk dat 
het helemaal klaar is. Soms moeten er 
dingen in het huis worden opgeknapt 
of geschilderd. Maar als je er nu wat 
geld insteekt, komt het weer terug. 
Kopers kijken dan heel anders.”
“Om beweging in de markt te krij-
gen hebben we de starter nodig. De 
markt is als het ware een trein. De 
starter koopt een woning en zo wordt 
de trein in beweging gezet met de 
volgende koop en zo door. Maar de 
mensen wachten op elkaar, omdat ze 
eerst hun eigen huis willen verkopen, 
wat logisch is. De markt is juist nu 
heel gunstig: lage rente, overdrachts-
belasting 2%, huizenprijzen die ge-
daald zijn, goede onderhandelings-
mogelijkheden voor de koper,” legt 
Simone uit.
“De markt is een kopers markt, maar 
door het vele aanbod zien kopers 
vaak door de bomen het bos niet 
meer. Een tip voor de koper is: ‘Neem 
je eigen makelaar mee, die behartigt 
jou belangen. Ik werk ook als aan-
koopmakelaar en begeleidt de koper 
bij het proces tot de aankoop van de 
woning. Wat een verkopende make-
laar doet voor de verkoper doet een 
aankoopmakelaar voor zijn koper. 
Ook op die markt is er veel te winnen 
voor de koper als hij een eigen aan-
koopmakelaar mee neemt.”
Daarom: koper neem je eigen make-
laar mee.
Simone Jolink-Kleine werkt veel 
op afspraak. Voor meer informatie 
www.viveremakelaars.nl

Vivere Makelaars Wichmond

Wichmond - Aan de Lankhorsterstraat10 in Wichmond is Vivere Ma-
kelaars gevestigd. Simone Jolink-Kleine is NVM makelaar en taxateur 
in haar regio rond Wichmond, Vorden en Lochem - en op verzoek ook 
daarbuiten - en koopt en verkoopt woningen en bouwkavels.

Simone Jolink-Kleine voor haar makelaardij Vivere Makelaars in Wichmond.

Meta Dame en Gerdy van der Graaf, 
de makers van ‘De Kat en de Mum-
mie’, hanteren voor hun voorstelling 
de term ont-wikkelingstheater. Mum-
mie (Gerdy) geeft inkijkjes in haar 
binnenkant met aangrijpende liedjes. 
En de humor van Kat (Meta) gaat door 
merg en been. Singer-songwriter 
Gerdy schreef de liedjes, haar broer 
Harry Juch arrangeerde ze en speelde 
ze in. De verhalen van de voorstelling 
werden geschreven door Meta. Na de 
pauze is het theater voor de Vordense 
zangeres Wendy Addink. Op 21 okto-

ber jl. stond ze met plaatsgenoot Rita
Boshart op de TOM-planken met ‘Hoe
speelt een vrouw het spel?’. Voor 21
april heeft Wendy gekozen voor een
soloprogramma met een koninklijk
tintje onder de titel ‘Afscheid van een
Koningin’. Naast zingen maakt Wen-
dy zich voor TOM zeer nuttig door 
de verzorging van de catering. Ook
is zij secretaris van stichting T.O.M.,
de stichting die het theater runt. Kijk
voor meer informatie op www.tom-
vorden. Daar kan men ook terecht
voor reserveren van kaartjes.

Zang, muziek en ontwikkelings 
theater in TOM

Vorden - Zondagmiddag 21 april is publiek van 8 tot 88 en ver daar-
boven hartelijk welkom in Theater Onder de Molen te Vorden om de
ont-wikkeling mee te maken van de Mummie en een saluut te brengen
aan de Koningin. Het is dit keer een puur Bronckhorster gebeuren 
in TOM met uitvoerende artiesten uit Halle, Keijenborg en Vorden. 
Aanvang 15.00 uur.

Wendy Addink

Dit alles op passende locaties: zater-
dag 6 april: Startmanifestatie met 
drie korte presentatie in de Sint 
Walburgiskerk, om 12.00, 14.00 en 
16.00 uur.  Zondag 7 april: Film Hit-
lers Children met inleiding en nage-
sprek. In De Eekschuur, Bonendaal 2, 
Warnsveld om 15.00 uur. Deze film 
gaat over de confrontatie tussen de 
kinderen en kleinkinderen van o.m. 
Himmler en Göring met kinderen 
van joodse overlevenden. De film is 
opgenomen in Auschwitz. Maandag 
15 april: Burgemeester H.A.J Aalder-
ink, burgemeester van Bronckhorst, 
vertelt over de gebeurtenissen rond 
4 mei 2012 in Vorden. Locatie: Biblio-

theek Broederenkerkplein 2, Zutphen
om 20.00 uur. Dinsdag 16 april: Jan 
Terlouw gaat een openbaar debat aan
met leerlingen van de bovenbouw van
middelbare scholen. Gespreksleider:
Adriaan van Oosten. In het Isendoorn
College, Lage Weide 1, Warnsveld om
19.30 uur. Woensdag 17 april: Maal-
tijd (besloten) met ouderen die de
oorlog hebben meegemaakt en jon-
geren; inclusief een tafelgesprek over
het thema. In de Mariaschool, Teng-
nagelshoek 6, Zutphen om 17.30 uur.
Maandag 22 april: Ontmoeting tussen
rabbijn Van de Kamp en (voormalig
Duits) Luthers predikant Günther. Zij
benaderen het thema vanuit hun ei-
gen achtergrond en geschiedenis en
gaan daarover met elkaar in gesprek.
In de synagoge, Dieserstraat 11, Zut-
phen om 20.00 uur. Donderdag 2 
mei: Roger Moreno vertelt over zijn
compositie Requiem for Auschwitz.
In de credokapel Sint Walburgiskerk
om 20.00 uur. Zaterdag 4 mei: Toon-
kunst Zutphen o.l.v. Hans Lamers 
zingt het Requiem van G. Fauré,
m.m.v. Klaas Stok, orgel. In de Sint
Walburgiskerk om 21.00 uur. Meer
info: www.zininzutphen.nl

Zwevend tussen goed en fout
Zutphen - Zin in Zutphen organi-
seert jaarlijks een aantal activi-
teiten in Zutphen en Warnsveld 
rondom een actueel thema. In 
deze 7e editie gaat het gesprek 
tussen kerk en stad/dorp over het 
‘goed en fout’-debat rond oorlog 
en gedenken. Daartoe bieden wij 
een gevarieerd programma met 
opmerkelijke sprekers en debat-
leiders, film, muziek, kunst, maal-
tijd én debat tussen jong en oud.

“De herdenking richt zich in de eer-
ste plaats op de 11 bijna vergeten Vor-
denaren, die door toedoen van Hitler 
en zijn soldaten zijn vermoord”, zo 
schrijft Arthur Graaff, hoofdredac-
teur van de nieuws-wo2.tk, in een 
persbericht. “Zij hadden op deze stil-
le plek in het bos tussen hun mede-
gemeenteleden hun laatste rustplaats 
kunnen vinden, na een vreedzaam en 
vruchtbaar leven. Dat werd hun door 
Hitler niet gegund, hoewel zij hem 
niets misdaan hadden. Hij stuurde 

zijn soldaten op hen af om hen te ont-
rechten en te vermoorden. De oudste 
was Jetje Jacobson-Wertheim (Vor-
den, 19 mrt 1856 – Sobibor, 23 apr 
1943, 87 jaar) net als haar twee jaar 
jongere zus Rosetta Zendijk-Wert-
heim (Vorden, 23 nov 1858 - Sobibor, 
14 mei 1943, 84 jaar). De jongste was 
Frouwke Karla Philips, (Vorden, 4 jul 
1927 – Auschwitz, 12 okt 1942), een 
meisje van 15 jaar.” 

Vanaf 13.00 uur is er iemand voor de 
ontvangst. Twee of drie mensen zul-
len een korte toespraak houden, de 
bijeenkomst duurt ongeveer een half 
uur. “We roepen iedereen in Vorden 
en omgeving op om deel te nemen. 
Er hebben zich al een aantal Joodse 
zowel als niet-Joodse mensen aange-
meld. De hoop is dat er tenminste 
tien gelovige Joodse mannen zullen 
deelnemen, zodat er het gebed voor 
de doden gezegd kan worden (kad-
diesj). Op Joodse begraafplaatsen is 
het de gewoonte dat de mannen hun 
hoofden bedekt houden.”

Deze herdenking vindt plaats op vrij-
dag omdat orthodoxe Joden niet op 
zaterdag kunnen reizen. “Deze her-
denking is ook aangemeld bij het Na-
tionaal Comité 4 en 5 mei.”

Herdenking op oude Joodse 
begraafplaats Vorden
Vorden - De redactie van oorlogs-
site nieuws-wo2.tk wil op vrijdag 
3 mei om 13.30 uur een Joodse 
dodenherdenking houden op de 
oude Joodse Begraafplaats op de 
hoek van de Kamphuisweg en 
de Wildenborchseweg. De redac-
tie krijgt steun van de Ned. Isr. 
Gemeente De Stedendriehoek in 
Zutphen/Deventer. Ook de Duitse 
ambassadeur, de voorzitter van 
het Anne Frankhuis en de com-
missaris van de koningin zijn 
uitgenodigd. De organisatie wil 
met deze herdenking tegenwicht 
bieden aan de in haar ogen onge-
wenste Vordense herdenking van 
Duitse soldaten op de algemene 
begraafplaats.

Een team bestaat uit minimaal 3 
en maximaal 5 personen. Alle soor-
ten kloten zijn toegestaan behalve 
hondenkloten. Tussen twee haakjes: 
hondenkloten zijn zachte kloten van 

kunststof die op stuiterballen lijken!
Eventueel zijn er kloten te huur. Het
inschrijfgeld bedraagt € 7,50 per team
(hierbij inbegrepen een gratis kopje
koffie). Na afloop van het rondje 
klootschieten wordt er een verloting
gehouden met kans op leuke prijsjes.
Het toernooi gaat om 13.00 uur van
start vanaf de Kapel in de Wilden-
borch aan de Kapelweg nummer 1 te
Vorden. Teams kunnen zich vóór de
start vanaf 12:30 uur in de Kapel de
Wildenborch opgeven. 
Voor nadere informatie kan men bel-
len met Jacques van Hooijdonk tel.
0575-556532 of 06-46092849.

Klootschiettoernooi 
in de Wildenborch
Vorden - Zondag 21 april wordt 
in het buurtschap Wildenborch 
(tussen Vorden en Lochem) het 
jaarlijkse klootschiet- toernooi 
gehouden. Er wordt geschoten 
op een parcours met een lengte 
van 4,5 km. Deelnemers kunnen 
zich als team inschrijven in de 
volgende klassen: dames, heren 
en gemengd.

Voor deelnemers die alleen het 
concert willen meemaken wordt 
het toegangshek van het kasteel 
geopend en kunnen de bezoekers 
onder het bordes van het kasteel 
naar binnen. Het Apeldoorns Re-
naissance- en Barokensemble En 
Suite o.l.v. dirigent Coert Brem-
mers zingt en speelt oude muziek 
uit Frankrijk, Duitsland en Enge-
land. Men kan deze dag kiezen 
voor alleen het concert of de com-
binatie wandeling/concert.  Kaar-
ten kan men uitsluitend bestellen 
via de website van Ensuite: http://
www.ensemble-ensuite.nl/index.
php/concertagenda.

Wandeling 
en concert 
bij kasteel 
Hackfort
Vorden - Zondagmiddag 14 
april wordt er bij kasteel Hack-
fort een wandeling en een con-
cert georganiseerd. De wande-
ling begint om 13.15 uur bij 
de watermolen van Hackfort. 
Aansluitend geeft het Apel-
doorns Renaissance- en Baro-
kensemble Ensuite om 15.15 
uur in het kasteel een concert.



De beelden van Gebke Westra zijn 
uitingen van gevoelens en gedachten, 
veelal abstract en geïnspireerd op na-
tuurlijke vormen. Het is een proces 
van het fysiek buiten haar zelf zet-
ten van dit innerlijke leven, al dan 
niet met een intrigerende boodschap. 
Anja Peterkamp gaat met hout het 
avontuur aan en ontmoet de levens-
kunstenaar in zichzelf in dialoog met 
de materie, dat leidt tot prachtige re-
sultaten. Ze ziet het kunstzinnige als 
een voedende en helende kracht voor 
zichzelf en haar omgeving. In haar 
schilderwerk is Petra Hemelrijk op 
zoek naar een manier om los te ko-
men van het benauwende stramien 
van verantwoordelijkheden en ver-
plichtingen in het dagelijkse leven. 
De vrije beelden die daarbij ontstaan 

zijn vaak zeer kleurkrachtig en lijken
haast van het doek te exploderen. De
verantwoordelijkheden en verplich-
tingen worden in beeld gebracht door
patronen letterlijk vast te naaien aan
het doek. Ze belemmeren het zicht op
het vrije beeld maar tasten het niet
aan. Beeldend kunstenaar Aly Grel-
ling toont haar ‘wasgoed project’. Op
reis is zij steeds op zoek naar de juiste
plek hiervoor. Is die er, dan stopt de
reis om het wasgoed daadwerkelijk
volgens de idee op te hangen. Na veel
klimmen en klauteren, zwemmen
en duiken, om de juiste plek te kun-
nen bereiken, wordt uiteindelijk de 
foto gemaakt. Een verrassend resul-
taat zonder trucs of fotoshop toepas-
singen. Van latere datum zijn haar
kleurrijke en zeer originele sieraden. 
De expositie is t/m 19 mei te zien in
Galerie De Burgerij, Zutphenseweg 11,
7251 DG Vorden. De openingstijden
zijn: vrijdag, zaterdag en zondag van
13.00 – 17.00 uur en tijdens de Kunst-
10daagse Bronckhorst (3 t/m 12 mei)
alle dagen van 11.00 – 17.00 uur. In-

Beeldentuin Galerie 
De Burgerij weer open
Vorden - Zondagmiddag 14 april 
(16.00 uur) opent Galerie De Bur-
gerij haar voorjaarsexpositie o.a. 
met gedichten van Ton van Ingen 
Schenau (lid van Kopwit, poëzie-
netwerk Zutphen e.o.). De beel-
dentuin achter het pand is ver-
nieuwd en uitgebreid met nieuwe 
zitjes. Volop gelegenheid om on-
der het genot van een Koffie Art 
of Thee Art te genieten van de 
beelden in de tuin. Tijdens deze 
expositie heeft Galerie De Bur-
gerij een gevarieerd aanbod aan 
hedendaagse kunst met beelden 
van Gebke Westra en Anja Peter-
kamp, schilderijen van Petra He-
melrijk en foto’s en sieraden van 
Aly Grelling.

Wat schertste onze verbazing dat uit 
een inventarisatie via de griffie van 
de gemeente Bronckhorst blijkt dat 
slechts een bedroevend klein aantal, 
bij naam genoemde organisaties acte 
de présence gaf. Er ontbreken orga-
nisaties die soms naast hun eerder 
geuite en welgemeende woorden in 
de media, verzuimden deze woorden 
kracht bij te zetten om de gemeente 
Bronckhorst tot andere gedachten 
te brengen. U kunt het hieronder 
nalezen. Hierbij zij vermeld dat het 
bericht van de Vereniging Joodse 
OorlogsKinderen (JOK) ter inzage was 
gelegd voor de raadsleden in de lees-
kamer, terwijl het bericht van het 
COVVS namens het college zou wor-
den beantwoord. Dit verklaart het 
ontbreken op bijgevoegde lijst. Aldus 
de griffie die ons dat meedeelde.
Is het niet verwonderlijk te noemen 
dat zoveel maatschappelijke organi-
saties verstek lieten gaan om bij B 
& W en gemeenteraad van Bronck-
horst hun grieven jegens het defile-
ren langs Duitse oorlogsgraven op 4 
mei, neer te leggen. Wij hoopten en 

rekenden op organisaties die wij be-
trokken en in staat achtten om dat bij
de gemeente - als voorlopig eindsta-
tion, te doen. Nogal wat organisaties
lijken het kennelijk onnodig te ach-
ten hun grieven, waarvan sommigen
terecht het Nationaal Comité 4 en 5
mei al eerder betrokken, ook plaat-
selijk te ventileren. Zij riepen wel het
Nationaal Comité 4 en 5 mei op om
te trachten aan de Vordense wanorde
een halt toe te roepen, maar voelden
zich niet geroepen zich tot die bron
van ellende te wenden!
De qua aantal armzalige hoeveelheid
berichten van afkeuring terzake aan
het gemeentebestuur en -raad, is
geen afspiegeling van wat er onder
de mensen leeft. Zij die dat nalie-
ten, hebben de goede zaak waarvoor
wordt geknokt, geen dienst bewezen.
Dat dat niet is geschiedt is buiten-
gewoon tragisch te noemen. Bij een
opkomst die recht doet aan wat ve-
len beweegt en tot uitdrukking is ge-
bracht, direct of indirect, had dat ze-
ker in Bronckhorst aan betekenis ge-
wonnen. Daar zijn wij van overtuigd. 
Echter, niets maar dan ook niets
staat uw organisatie of u in persoon
in de weg - daar waar het vandaag
thuishoort - de gemeenteraad en het
bestuur - alsnog op te roepen het de-
fileren langs Duitse militaire graven
op 4 mei na te laten. U helpt daarmee
een eind te maken aan geschiedver-
valsing en onnodig leed, én aan het
bezoedelen van de 4e mei!

Familie K. Mattijsen
Eindhoven

Aan besturen van organisaties betrokken 
bij de herdenking op 4 mei
Het is nog maar net een week ge-
leden dat het gemeentebestuur 
van Bronckhorst van zich deed 
spreken door unaniem te beslui-
ten dat in Vorden langs Duitse 
oorlogsgraven mag worden ge-
defileerd op 4 mei. En het is kort 
voor de nationale herdenking 
van de Nederlandse slachtoffers 
die in Wereldoorlog II zijn om-
gekomen. Een goede reden om u 
opnieuw te schrijven.

Het zwembad biedt daarvoor haar excuses aan. Gelukkig is het 
euvel inmiddels verholpen. Kinderziektes of niet, iedereen wil 
graag zwemmen en het zwembad kan niet zonder abonnement-
houders. De voorverkoop is om die reden met een week verlengd 
en kan men ook deze week een abonnement met korting kopen. 
Dit kan middels de webshop of gewoon via de oude vertrouwde 
papierenweg. Zie www.zwembad-indedennen.nl

Zwembad In de Dennen

Voorverkoop zwemabonnement verlengd
Vorden - Behalve het weer heeft ook de ‘tech-
niek’ het zwembad In de Dennen even parten 
gespeeld. De nieuwe webshop van het zwem-
bad, voor het eenvoudig en snel kopen van 
zwemabonnementen en zwemleskaarten is 
niet voor iedereen toegankelijk geweest.

Die dag zullen tussen 11.00 en 16.00 
uur de ongeveer 40 vrijwilligers in 
touw zijn en als bijzonderheid: ze 
zullen allemaal gekleed zijn in kle-
ren uit de tijd van tekenaar Anton 
Pieck. De Lente Fair werd twee jaar 
geleden voor het eerst gehouden met 
het doel een ‘extra zakcentje’ voor 
de Warkense molen te genereren. 
De Stichting ontvangt jaarlijks een 
kleine gemeentelijke subsidie. Daar-
naast bestaan de inkomsten uit het 
open stellen van de molen, iedere 
zaterdag en uit de bijdragen van de 
‘Vrienden van de Warkense Molen’. 
Just de Wijs namens de ‘Vrienden’: 
‘De keuze voor de Anton Pieck-stijl is 
bewust gemaakt. De tekenaar heeft 
tijdens zijn leven veel tekeningen 
gemaakt van o.m. bakkerijen in Ne-
derland. Ieder jaar verscheen er een 
kalender met tekeningen van Anton, 

gebaseerd op de bakker’, zo legt hij 
uit. Anton Pieck leefde van 1895 tot 
1987 en werd beroemd om zijn teke-
ningen van oer- Hollandse taferelen 
uit die periode.
Behalve de Warkense windmolen be-
heert genoemde stichting ook het bij-
behorende bakkerijmuseum met de 
authentieke bakkersoven die wordt 
gestookt met takkenbossen. De vrij-
willigers zijn momenteel druk in de 
weer met het maken van deze tak-
kenbossen. Just de Wijs: ‘Behalve de 
bakkersoven, beschikt het museum 
over een complete collectie ‘attribu-
ten’ zoals die vroeger door de bakkers 
werden gebruikt. De collectie die wij 
hier hebben is destijds geschonken 
door Mini Gase, de echtgenote van 
voormalig bakker Nico Gase. Tijdens 
de Lente Fair wordt er volop brood 
gebakken. Dit jaar voor het eerst ook 

roggebrood. De oven wordt al een 
week voor de Fair aangestoken, de 
tijd die nodig is om op de juiste tem-
peratuur te komen’, zo vertelt hij. 
Tijdens de Lente Fair is er zondag 14 
april van alles te doen, zoals het zelf 
bakken van brood en kniepertjes. Er 
worden pannenkoeken gebakken, er 
is een worstkraam. Natuurlijk alle-
maal met de gedachte om iets te ver-
kopen! Voor kinderen is er een ‘toe-
doe’ kaart met tien activiteiten voor 
slechts één euro. Ook kunnen de kin-
deren een ritje maken op een ezel. Er 
is een paardentram voor een rondrit 
in de omgeving, de kinderen kunnen 
kalfjes knuffelen en aaien. Verder is 
er een tentoonstelling van oude land-
bouwwerktuigen. Ook staat er op de 
Lente Fair een groot aantal standhou-
ders met demonstraties en eventueel 
proeven en verkoop van streekpro-
ducten. Er zijn oude ambachten te 
bewonderen, kortom de gehele dag 
voor de bezoekers ‘groot en klein’ 
voor elk wat wils.

En uiteraard zullen de wieken van 
de Warkense molen volop draaien 
en kan de molen bezichtigd worden 
. De drie molenaars Ruud Duurhoud, 
Aloys Melenhorst en Ben ten Barge 
zijn aanwezig en kunnen de bezoe-
kers heel veel over de molen vertel-
len. Ruud Duurhoud: ‘Wij hebben 
hier gedurende het gehele jaar twee 
molenaars in opleiding. Prachtig 
werk om deze de kneepjes van het 
vak bij te brengen. Jaarlijks komen 
er een paar duizend mensen de mo-
len bezichtigen. Vooral in de zomer-
maanden veel fietsers. Ook krijgen 
we regelmatig scholen op bezoek. 
Het is heel belangrijk dat molens 
zoals de Warkense Molen blijven 
bestaan. Molens hebben Nederland 
(windkracht) groot gemaakt. Boven-
dien is het een stukje Nederlandse 
cultuur’, zo zegt Ruud Duurhoud en 
zo, vult Just de Wijs aan: ‘Kijk hier 
om je heen, de Warkense molen is 
een monument in het landschap’. De 
stichting ‘Vrienden van de Warkense 
Molen’ hoopt dat zondag 14 april veel 
mensen naar de Lente Fair zullen ko-
men want voor de instandhouding 
van de molen is elk centje welkom.

Zondag 14 april in de sfeer van Anton Pieck

Lente Fair bij de Warkense Molen

Vorden - Zondag 14 april zijn er bij de Warkense Molen aan de Lage 
Lochemseweg in het gelijknamige buurtschap , tal van activiteiten die 
worden omschreven als de ‘Lente fair’. De organisatie is in handen 
van de Stichting Warkense Molen. Deze stichting heeft als doelstelling 
om de molen en het naast gelegen bakkerijmuseum werkend te laten 
zien. En dat betekent tevens het in stand houden, beheren en onder-
houden van de monumenten.

Just de Wijs in Anton Pieck-stijl met rechts molenaar Ruud Duurhoud.

“Altijd al in een koor willen zingen? Maar de stap nog 
steeds niet genomen? Dit is je kans! Kom zingen bij ons 
gezellige Gospelkoor Inspiration uit Vorden!”
Het koor heeft momenteel 35 leden, uit verschillende 
plaatsen in de regio en verleent medewerking aan kerk-

diensten en concerten. Ook wordt er opgetreden in zorg-
en verpleegcentra. “Om de stemverhoudingen nog beter 
te laten klinken, zijn wij nog op zoek naar enthousiaste 
mensen (vooral tenoren en bassen) die ons koor willen 
komen versterken.Leeftijd is niet belangrijk, wel je inzet, 
en het plezier in het zingen.” Wie liederen wil zingen met 
een boodschap, is welkom om eens op een repetitieavond 
om te komen luisteren en de sfeer te proeven. “Wie weet 
zing je zo met ons mee!” Meer info bij Joke Droppers: 
jdroppers1@hotmail.com of 0575-540505.

Gospelkoor Inspiration Vorden zoekt nieuwe leden
Een nieuwe lente, een nieuw geluid
Vorden - Gospelkoor Inspiration zoekt nieuwe le-
den. Ze oefenen elke woensdagavond tussen 20.00 
en 22.00 uur in Basisschool Het Hoge aan Het Hoge 
36 in Vorden.

Het begin van Sociï was behoorlijk 
zwak te noemen. Al na 5 minuten 
werd de bal eenvoudig ingeleverd bij 
de spits van Steenderen. Deze ging 
ermee op avontuur en vanaf links 
schoot hij onberispelijk in de verre 
kruising; 1-0. De 2-0 viel vijf minuten 
later, opnieuw doordat er niet reso-
luut werd uitverdedigd. Daardoor 
kon vanaf rechts een voorzet worden 
gegeven die binnen werd gekopt door 
een voorwaartse van Steenderen. De-
ze weinig hoopgevende stand was een 
flinke tegenvaller. Zeker omdat Sociï 
in het vervolg van de eerste helft liet 
zien zeker mee te kunnen met Steen-
deren. De kansen die het kreeg wist 
Sociï helaas niet te benutten. Vlak 
voor rust verviel Sociï wederom in 
fouten. Op de middellijn werd knullig 
balverlies geleden en wederom had 
een speler van Steenderen vrij baan 
naar het doel. Wederom belandde de 
bal achter Henry Vreeman; 3-0.

Na de pauze had Sociï de ondankbare 
taak om nog wat van de wedstrijd te 
maken. Dit lukte niet bepaald, mede 
doordat Sociï wat aanvalskracht had 
moeten inleveren. Sociï wist de gast-
heren nog wel van het doel af te hou-
den, maar zelf werd het nauwelijks 
gevaarlijk. Een enkele mogelijkheid 
daargelaten. In de 70e minuut deed 
Steenderen weer van zich spreken. 
Een vrije trap werd op het hoofd 
gelegd van een meegekomen ver-
dediger die daarmee wel raad wist. 
Daarbij werd hij overigens wederom 
nauwelijks gehinderd. In de slotmi-
nuten werd de score nog pijnlijker 
voor Sociï. Door twee uitvallen werd 
het uiteindelijk nog 6-0.
Sociï moet nu hard op zoek naar het 
goede gevoel om in ieder geval weer 
mee te doen in wedstrijden. Volgen-
de week mag het dat proberen tegen 
Westervoort dat de eerste plaats op 
de ranglijst bezet. Een moeilijke op-

Sociï geeft niet thuis tegen Steenderen
Wichmond - Voor Sociï stond deze zondag de kleine derby tegen Steen-
deren op het programma. Een mooie kans voor de ploeg om zich te 
revancheren voor de nederlaag op tweede paasdag. Het bleef echter bij 
een kans, eentje die verre van benut werd.

gave, maar Sociï heeft laten zien dat 
het op een goede dag wel degelijk te-
genstand kan bieden aan een topper.

UITSLAGEN ZONDAG 7 APRIL
Steenderen 1 – Sociï 1; 6-0, Vorden 3 
– Sociï 2; 3-0, Sociï 3 – Steenderen 3; 
3-2, DVV 6 – Sociï 4; 3-4, Sociï 5 – Pax 
9; 3-7, Klein Dochteren DA1 – Sociï 
DA1; 2-1

PROGRAMMA ZONDAG 14 APRIL
Sociï 1 – Westervoort Sociï 2 – Voorst 
2, Pax 5 – Sociï 3, Sociï 4 – Eerbeekse 
Boys 6, Loenermark 7 – Sociï 5, Sociï 
DA1 – Ratti DA2.



Spreekuren van Stichting Welzijn Zelhem
Streekhuus, Dr. Grashuisstraat 8. 7021CL in Zelhem. Inloop-
spreekuur maandag t/m donderdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
Tijdens de spreekuren telefonisch bereikbaar via mobiele 
nummer: 06-13280466. Tevens informatiepunt van ProWo-
nen. Als u vragen hebt voor ProWonen en moeite hebt om 
uw vraag zowel telefonisch of digitaal voor te leggen aan Pro-
Wonen kunt u tijdens de spreekuren in het Streekhuus bin-
nenlopen. In verband met vakantie van de ouderenadviseur 
is er geen spreekuur van 24-04 t/m 30-04. Voor vragen die niet 
kunnen wachten kunt u contact zoeken met collega Ineke 
Bijsterbosch. Tel. 06-10687320.

Themabijeenkomsten ‘Beter slapen’ gemeente Bronckhorst
Datum: donderdag 11 april. Plaats: Hengelo. Locatie: Ons 
Huis, Beukenlaan 30. Zie verder onder SSWB algemeen.

Kunst in Zelhem
Expositie schilderwerken van Carolien Harteveld
Carolien is geboren in Zwolle, opgegroeid in Haarlem en na 
9 jaar in Brabant te hebben gewoond, woont zij sinds ruim 3 
jaar in het buitengebied van Zelhem.
Carolien is in 2004 begonnen met schilderen met olieverf. 
Aanvankelijk kwam de voorliefde voor papegaaiduikers en 
pinguïns als een duidelijk thema terug in haar schilderijen. 
Later ging zij ook met acrylverf schilderen en kwam de vrij-
heid om meer intuïtief op het doek te werken. Sinds een jaar 
schildert Carolien o.a. de MRY (Maas-Rijn-IJssel) koeien van 
het melkveebedrijf vlak bij haar in de buurt. Zomers lopen 
de koeien in de wei en is Carolien daar regelmatig te vin-
den om de koeien op de gevoelige plaat vast te leggen ter 
inspiratie voor haar schilderijen. Carolien is lid van de Schil-
derkring De Witte Hemel in Dempt. Een inspirerende kring 
onder begeleiding van wildlife kunstschilder Cees Roorda en 
dierenportrettist Liesbeth Mulder. In deze expositie zijn ook 
enkele werkjes te zien die zijn geschilderd met bijenwas. Dit 
wordt Encaustic Art genoemd. Een bijzondere techniek die 
voor verrassende resultaten leidt. Carolien heeft een eigen 
website waarop schilderwerk en beeldhouwwerk van haar is 
te zien: www.carolien-harteveld-art.nl.  De werken van Caro-
lien zijn te koop. Van een aantal van haar koeienschilderijen 
zijn ook kaarten te koop. Voor nadere informatie kunt u con-
tact met haar opnemen via: e-mail: 
info@carolien-harteveld-art.nl of telefoonnr. 06 12888430.

Openingstijden voor de expositie
Maandag en donderdag van 10.00 tot 11.30 uur en tijdens 
de activiteiten die u bezoekt. Er is gelegenheid om tegen een 
kleine vergoeding een kopje koffie of thee te drinken. Voor 
meer informatie: neem contact op met de Oranjehof. Tel 
0314-622074.

Seniorenopvang de Korenaar in Dorpshuis Halle
De seniorenopvang is bedoeld voor mensen die geen AWBZ 
indicatie krijgen voor begeleiding groep. De groep die dit 
treft zijn mensen met lichte/matige klachten op het gebied 
van lichamelijk- en geestelijk functioneren, eenzaamheids-
problemen of ter ontlasting van de mantelzorg. Herkent u 
zich in bovengenoemde omschrijving of kent u mensen die 
voor seniorenopvang in aanmerking (willen) komen neem 
dan voor meer informatie of aanmelding contact op met Paul 
Tiggeloven, tel. 0314-622074, mobiel 06-13280466. De eigen 
bijdrage voor 2 dagdelen is € 10,- inclusief warme maaltijd.

Bewegingsactiviteiten
Fit door bewegen. Kom in beweging, ontmoet en voel je goed. 
Stichting Welzijn Zelhem biedt u de mogelijkheid om deel te 
nemen aan bewegingsactiviteiten met een lage drempel. 
Fit door bewegen (bewegingslessen). Locatie: Oranjehof, Prin-
ses Beatrixstraat 41, Zelhem. Dag en tijd: dinsdags van 9.15 
tot 10.00 uur en van 11.00 uur tot 11.45 uur. Locatie: Dorps-
huis de Korenaar Halle. Dag en tijd: maandags van 10.30 tot 
11.15 uur. Aqua Sportief (bewegen in het water) maandag: 
13.30-14.30 uur en van 14.30-15.30 uur. Beide in zwembad 
De Brink, Zelhem. Ter introductie kunt u 3 weken geheel 
vrijblijvend gratis deelnemen aan de bewegingslessen.
Opgave/informatie: via Paul Tiggeloven, telefoon 0314-622074 
of 06-13280466. Mailen kan ook: p.tiggeloven@sswb.nl

Onderstaande activiteiten vinden in de Oranjehof plaats
Koffieochtenden
Ieder mens heeft behoefte aan contact met anderen. Een 
praatje maken met bekenden of kennismaken met nieuwe 
gezichten. Gezellig met anderen een kop koffie of thee drin-
ken. U bent van harte welkom op maandag en donderdag-
ochtend van 10 tot 11 uur in de Oranjehof.

Activiteitenavonden
Bingo (1e dinsdag van de maand) 7 mei 2013 in de Oranjehof 
aanvang 19.30 uur.

Elke dinsdag is er een activiteitenavond. Men kan allerlei
spellen spelen o.a. koersballen, kaarten, rummikub, sjoe-
len. Daarnaast kunt u gezellig samen koffiedrinken en een
drankje nuttigen. Houdt u niet van spelletjes maar wel om 
anderen te ontmoeten dan bent u ook van harte welkom.
Aanvang 19.30 uur.

Fietsgroep Welzijn Zelhem
Het fietsseizoen weer begonnen. De start is bij de Oranjehof, 
Beatrixstraat 41 in Zelhem. De dagtochten zijn ongeveer 50 
km met 3x een stop. Het is raadzaam om brood mee te ne-
men voor onderweg. Bij de overige tochten is er 1 stop.
Contactpersonen, Han en Gerrie Til, telefoon: 0314-625536;
mobiel 06-49135536.

Maand Datum Tijd Afstand
April 2013 Donderdag 11 14.00 uur 15 km
 Dinsdag 16 14.00 uur 15 km
 Donderdag 25 14.00 uur 15 km
Mei 2013 Donderdag 2 09.00 uur 25 km
 Dinsdag 7 09.30 uur 15 km
 Donderdag 16 09.30 uur dagtocht

Vlas bewerken
Workshop/demonstratie vlas bewerken door Erna Evers. Van
vlas tot linnen. Zaterdag 13 april van 14.30-17.00 uur. Entree
gratis, consumpties voor eigen rekening.

Chinees buffet
Zaterdag 11 mei wordt er een chinees buffet georganiseerd.
Locatie: Oranjehof, Beatrixstraat 41 Zelhem. Aanvang: 17.00
uur. Onkosten bedragen € 15,- per persoon. Consumpties 
voor eigen rekening. Opgave en betaling voor 5 mei bij Fien
Berendsen, tel. 0314-621130. 

Rijbewijskeuring voor personen van 70 jaar en ouder
De ANBO afdeling Zelhem kan deze keuring voor u regelen.
De kosten voor de keuring zijn € 27,50. De keuringen wor-
den gehouden in de Oranjehof, Pr. Beatrixstraat 41 Zelhem.
U kunt zich dagelijks tussen 18.30 en 20.00 uur aanmelden
(alleen op deze tijden) via de ANBO-rijbewijskeuringslijn. Het
telefoonnummer 06-27594051. Krijgt u geen gehoor, pro-
beert u het dan later nog een keer. Aanmelding per e-mail 
is ook mogelijk op anbozelhem@gmail.com Vermeldt dan
uw naam, adres, woonplaats geboortedatum en dergelijke. 
Mogelijk af te handelen met een maximumtermijn van 4 
maanden. Vroegtijdig laten keuren is altijd beter, immers de
verklaring van geschiktheid is één jaar geldig. De benodigde
papieren voor deze keuring dient u tijdig te halen op het ge-
meentehuis. Voor Bronckhorst is dit in Hengelo. Hier zijn 
kosten aan verbonden. De eerstvolgende keuring is zaterdag 
20 april. Daaropvolgend op de zaterdagen 25 mei en 29 juni.
Data voor keuringen worden door de ANBO ook gepubli-
ceerd in het Contact en ANBO-ledenblad.
Het CBR streeft ernaar alle aanvragen van een verklaring
van geschiktheid zo spoedig mogelijk af te handelen met een
maximumtermijn van 4 maanden. Vroegtijdig laten keuren is altijd
beter, immers de verklaring van geschiktheid is één jaar geldig.

Open tafelproject/gezamenlijke maaltijden
Zien eten . . . doet eten, wat is er gezelliger dan samen eten?
Juist om mensen met elkaar in contact te brengen in een ge-
zellige sfeer. De open tafel is bedoeld voor senioren die veel 
behoefte hebben aan contact en gezamenlijk een maaltijd
willen gebruiken. Stichting Welzijn Zelhem is gestart met
1x per 2 weken een warme maaltijd te organiseren op de
vrijdag. Begintijd 17.00 uur, eindtijd rond 18.30 uur. Locatie: 
Oranjehof. De prijs voor een maaltijd bedraagt € 8,-. Drank-
jes worden apart afgerekend. Hebt u belangstelling voor
het open tafelproject en wilt u mee-eten dan kunt u zich
aanmelden bij de Stichting Welzijn Zelhem. Telefoon: 0314-
622074 of 06-13280466. U kunt zich ook inschrijven als u in
de Oranjehof komt.

Leren omgaan met de mobiele telefoon
Afgelopen najaar zijn er meerdere mensen geweest die zich
opgegeven hebben voor de cursus leren omgaan met de mo-
biele telefoon. Er zijn nu voldoende vrijwilligers die willen
helpen om aan senioren uit te leggen hoe ze kunnen bellen,
voicemail beluisteren, sms-en en vele andere mogelijkheden
die een mobiele telefoon biedt. De datum is vastgesteld op 
vrijdag 3 mei 2013. ’s Middags tussen 13.30 uur en 16.30 uur.
Mensen die zich opgegeven hebben krijgen persoonlijk een
uitnodiging met daarin de tijd aan gegeven wanneer u ver-
wacht wordt. Informatie via Paul Tiggeloven, tel. 0314-622074 
of 06-13280466. Mailen kan ook: p.tiggeloven@sswb.nl

De agenda
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben met 
ouderen onder elkaar te zetten. Wilt u uw evenement ook op de agenda plaatsen? 
Neem dan contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. 06 10687320.

Datum Activiteit Plaats Tijd
09-04 Dementie en de zorgboerderij Borghuis, Doetinchem 19.30 uur
09-04 De Bleijke, Duo Saxion De Bleijke, Hengelo 19.00 uur
10-04 SWS, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
10-04 KBO Drempt, kaarten en rummykub Parochiezaal, Drempt 14.00 uur
11-04 Diverse organisaties, Beter slapen Ons Huis, Hengelo 14.30 uur
12-04 ANBO Vorden Dorpscentrum, Vorden 14.00 uur
16-04 SWS, modeshow en verkoop De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
16-04 Zonnebloem Steenderen, boottocht
16-04 SWDHK, KunstBus Madurodam Opstap Hoog Keppel e.v. 0314-380232
17-04 SWS, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
17-04 Welfare Rode Kruis, handwerk De Wehme, Vorden 14.00 uur
17-04 ANBO Hengelo/Steenderen, over Sensire Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
17-04 Club 60+, Duo Dijon, zang, gitaar e.d. Effen naar Steef, Hummelo 14.00 uur
18-04 Bejaardensoos Vorden, verrassingsmiddag Dorpscentrum, Vorden 14.15 uur
20-04 ANBO Zelhem, rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem 0575-465556
20-04 PCOB Vorden, rijbewijskeuring De Wehme, Vorden 0575-552003
20-04 De Bleijke, bingo en wafelverkoop De Bleijke, Hengelo 14.00 uur
23-04 SSWB/GGNet, geheugenspreekuur De Bongerd, Steenderen 10.00 uur
24-04 ANBO Hengelo/Steenderen, fietstocht Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
24-04 KBO Drempt, kaarten en rummykub Parochiezaal, Drempt 14.00 uur
24-04 UVV, ouderenmiddag/film over Hengelo Ons Huis, Hengelo 14.00 uur
25-04 Regelzorg, rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen -88-2323300
25-04 PCOB Vorden, lezing Pieterpad/muziek Dorpscentrum, Vorden 14.30 uur
25-04 KBO Drempt, bowlen Dorpshuis, Drempt 14.00 uur
25-04 SWS, succesvol ouder worden Het Anker, Steenderen 20.00 uur
28-04 Parel van Baak, pleinmarkt rond de kerk Kerk, Baak

Algemeen
Genoemde activiteiten zijn voor alle inwoners van de gemeente Bronckhorst.
Kijkt u vooral ook bij de rubrieken van de lokale stichtingen. Wellicht vindt u daar een 
leuke activiteit die niet in uw eigen regio wordt georganiseerd. U mag overal meedoen.

Dementie en zorgboerderij
Het Alzheimer Café voor Doetinchem en omstreken heeft op dinsdagavond 9 april 
als thema Dementie en de zorgboerderij. Uit diverse onderzoeken en in de praktijk is 
gebleken dat zorgboerderijen een meerwaarde kunnen hebben voor de gezondheid 
van dementerende ouderen. Gastsprekers zijn Hans en Tine Zweerink. Zij hebben 
een deel van hun boerderij in Varsseveld verbouwd tot hun Zorghuis Aandelinde-
laan. Het Alzheimer Café duurt van 19.30 tot 21.30 uur en het wordt gehouden 
in Het Borghuis aan de Burg. Van Nispenstraat in het centrum van Doetinchem. 
Belangstellenden zijn vanaf 19.00 uur welkom. De toegang is gratis. Het Alzheimer 
Café heeft als werkgebied de gemeenten Doetinchem, Montferland, Oude IJssel-
streek, Bronckhorst en Doesburg. Voor meer informatie: telefoon 06-20412665 of 
email doetinchem@alzheimer-nederland.nl
Zie ook de internetsite www.alzheimer-nederland.nl/doetinchem

Thema ‘Beter slapen’ 11 april
De ouderenbonden, Sensire en de welzijnsorganisaties in de gemeente Bronckhorst or-
ganiseren Bronckhorstbreed een themabijeenkomst. Het onderwerp is ‘Beter slapen’.
Niet in slaap vallen, uren liggen woelen en als je eindelijk wegdommelt weer wak-
ker schrikken. En wat doe je als je wakker ligt? Piekeren over van alles en nog wat. 
Probeer dan maar weer eens de slaap te vatten. Herkent u deze problemen dan kan 
deze bijeenkomst voor u van belang zijn om informatie en advies te ontvangen. De 
bijeenkomst vindt plaats op donderdag 11 april om 14.30 uur in Ons Huis, Beukenlaan 
30 in Hengelo.  

Het programma: Na het welkomstwoord geeft de heer Sterringa, voormalig huisarts, 
informatie over medische aspecten met betrekking tot slaapstoornissen. Mevrouw Kox, 
van GGNet, geeft daarna informatie en advies over slaapproblemen: De veranderingen 
in het slapen bij het ouder worden en geeft toelichting op de mogelijkheden om zelf  je 
slaap te verbeteren. Na de pauze is er gelegenheid tot stellen van vragen over het eerste 
deel, waarna apotheker mevrouw Koldewijn informatie geeft over medicatie en medi-
catiegebruik. Rond 16.00 uur wordt deze middag afgesloten.
De middag is gratis en u ontvangt een kop koffie of thee. Voor meer informatie en 
opgave kunt u terecht bij de welzijnsorganisatie in uw omgeving. Welzijn Hengelo 
0575-465281, Welzijn Steenderen, 0575-450029, Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel 
06-106 87 320, Welzijn Vorden 0575-553405 of 553159, Welzijn Zelhem 0314-622074.
Graag zo spoedig mogelijk telefonisch opgeven.

Nee zeggen zonder schuldgevoel
De mantelzorgsalon heeft deze maand als thema ‘Assertiviteit’. Vindt u het moeilijk om 
op komen voor uzelf? Gaat u meningsverschillen liever uit de weg of kunt u moeilijk 
‘nee’ zeggen? Praat u vaak met anderen mee, terwijl u er anders over denkt? Dan heeft 
u waarschijnlijk moeite om op een goede manier voor uzelf op te komen. Tijdens deze 
salon krijgt u adviezen en tips aangereikt om uw assertiviteit te verbeten.
Graag aanmelden vooraf bij het VIT (0544) 820000 of mailen naar 
info@vithulpbijmantelzorg.nl 

Op dinsdag 16 april bent u hiervoor welkom van 13.30 tot 16.00 uur in Partycentrum 
Langeler, Spalstraat 5 in Hengelo Gld. De toegang voor deze middag is gratis.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Yoga Centrum Renée
Laat je adem en

energie stromen...

Yogalessen in kleine groepen (max. 8) te Zelhem. 
Persoonlijke aandacht staat voorop.
1e les altijd gratis en vrijblijvend.

www.yogacentrumrenee.nl
info@yogacentrumrenee.nl

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

Bloesemtocht dinsdag 7 mei, opgave t/m 23 april 
Stichting Welzijn DHK organiseert weer, zoals u gewend bent, het 
jaarlijkse uitstapje voor 55-plussers. Met de touringcar van Betuwe 
Express wordt de bloesemtocht naar de Betuwe gehouden met een 
lunch in de monumentale plaats Buren. Daarna er tijd voor een wan-
deling of bezoek aan het Oranje-museum. Opstap in Baak, Hummelo, 
Hoog-Keppel en Voor-Drempt. Vertrek om 11.00 uur en thuiskomst 
om 17.00 uur. Kosten € 15,- per persoon. U kunt zich eventueel sa-
men met uw mantelzorger inschrijven. Gebruik van rollator of rol-
stoel is geen bezwaar. Aanmelden tel. 0314-380232. 
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl

Zomertuinfeest vrijdag 26 juli
Stichting Welzijn DHK organiseert het jaarlijkse tuinfeest op het 
terras van zorgcentrum Hyndendael op vrijdag 26 juli van 14.30-
16.30 uur. U bent welkom vanaf 14.00 uur. Het programma volgt. 
Houdt u deze middag vrij voor een verrassend en gezellig samenzijn 
met live muziek.

Beter slapen 11 april
Zie voor meer informatie de rubriek SSWB algemeen.

Jeu de boules spelen

Houdt u van een buitenactiviteit? Ga jeu de boulen. In Hoog-
Keppel ligt voor het Gezondheidscentrum een prachtig beschutte 
jeu de boulesbaan en is gratis toegankelijk. We hebben een jeu 
de boulesvereniging ‘Leuke Boel’ en de leden daarvan spelen op 
afgesproken tijden. We zijn op zoek naar personen die regelmatig 
willen gaan spelen. Het is immers een heerlijke recreatieve sport 
met eenvoudige spelregels en als u wilt, kunt u doorgroeien tot wed-
strijdspeler en -speelster (Petanque is een wedstrijdvorm van dit spel).
Wilt u kennismaken met jeu de boules ‘Leuke Boel’, informeer bij 
voorzitter Dick Boschman tel. 0314-381869 of secretaris Gerda van 
Weerd tel. 0314-381759. 

Computercursussen en social media
De nieuwe cursussen starten weer in september. 

Cursus Tai-Chi-Tao
De cursus is doorlopend op de dinsdagmorgen en wordt gegeven 
door docente Francis Arntz. Secretariaat tel. 0314-380232.

 
Fitness
De doorlopende trainingen zijn op dinsdag, woensdag en donderdag 
van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt een gratis proefles meemaken. De 
oefeningen worden op maat aangeboden onder deskundige leiding 
van een fysiotherapeut. Hebt u een medisch dossier, dan wordt hier 
aandacht aan geschonken. Ook mensen van buiten de regio Drempt, 
Hummelo en Keppel zijn welkom. Plaats: Fysioplusruimte in het 
Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel. Kosten € 60,- voor 10 lessen. 
Opgave tel. 0314-380232.

Biljarten
Bij het biljarten op Hyndendael zijn nog enkele plaatsen beschik-
baar. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat tel. 0314-380232.

Koersbal t/m 2 mei
Koersballen is een gezellige activiteit die wekelijks plaatsvindt op 
donderdagmiddag in de huiskamer van het Gezondheidscentrum te 
Hoog-Keppel van 13.45 tot 15.30 uur. Op dit moment is de groep vol. 
Deelname is gratis. De zomerstop is van 9 mei tot 5 september.

Nordic-walking, sluit u aan 
Iedere zaterdagmorgen van 9.15-10.30 uur wordt in groepsverband 
met poules gewandeld in de omgeving van Keppel. Na afloop is er 
koffie/thee in het centrum. Deelnemers buiten Drempt, Hummelo 
en Keppel zijn welkom. Start: op het plein te Hoog-Keppel en hier 
zijn geen kosten aan verbonden. 

Rummicub
Komt u Rummicub spelen op dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur 
in het Kerkhuis te Hoog-Keppel. De kosten zijn € 1,-. Loopt u eens 
binnen om kennis te maken met dit leuke spel. 

Bowlen in het Dorpshuis Drempt
De laatste bowlmiddag met Jan van Hagen is op 25 april. Aanvang 
14.00 tot 16.00 uur, kosten € 5,- incl. koffie/thee. Informatie tel. 
0313-472920.

Fietstochten
De jaarlijkse fietstochten, die voor alle 55-plussers bedoeld zijn, 
worden georganiseerd door de KBO en gehouden op donderdag 23 
mei, 20 juni, 18 juli, 22 augustus en 19 september. De start is op het 
Kerkplein te Hoog-Keppel om 14.00 uur met onderweg een koffie/
theestop. De tochten worden georganiseerd door Bennie Peters en 
Jan Renskers. U bent van harte welkom. 

Seniorenclub 60+ 
Op woensdag 17 april speelt het Duo Dijon met zang, gitaar en 
trekharmonica. Het optreden is bij Steef te Hummelo, aanvang 
14.00 uur. 

Tafeltje-Dek-Je
Als u niet meer in staat bent om zelf te koken bij voorbeeld na een 
ziekenhuisopname of het koken even niet ziet zitten, dan kunt u 
uw warme, verse maaltijd aan huis laten bezorgen op ma-di-woe-            
do- vrij-zaterdag (of op uw keuzedagen). Aanmelden tel. 0314-380232 
en spreek uw boodschap en telefoonnummer in.

Over Vrijwilligers gesproken . . .  Tel. 0314-380232
Vrijwilligerswerk is in en ook steeds meer nodig. Hebt u af en toe tijd 
om iemand te bezoeken, een spelletje te doen of mee te wandelen? 
Hebt u tijd om voor enkele uren de taak van een mantelzorger over
te nemen? Kunt u voor iemand de boodschappen doen, mee naar de 
huisarts, het ziekenhuis of verpleeghuis? Bent u handig en wilt u
helpen bij klusjes in huis of tuin? Wilt u assisteren bij het invullen 
van formulieren? Maakt u bij voorbeeld reiskosten, dan kan daar 
een bescheiden vergoeding tegenover staan. Iedereen is welkom, 
jong en oud met veel of weinig tijd, ervaring en inzet. Geeft u op bij 
Stichting Welzijn DHK tel.0314-380232.Wij inventariseren uw wen-
sen en mogelijkheden, zetten u op de lijst en zullen in voorkomend
geval graag van uw diensten gebruik maken.

Ouderenadviseur tel. 0610.687.320
De ouderenadviseur is vraagbaak voor ouderen, mantelzorgers en 
allen die vragen hebben rondom de problematiek van ouderen. Ook
voor hen die zich zorgen maken over een oudere en behoefte heb-
ben om een signaal door te geven, is de adviseur voor u beschikbaar. 
Spreekuur is op dinsdag van 13.30-14.00 uur en op donderdag van 
9.00-9.30 uur in het Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel. 

Welfareochtenden en wie heeft handwerkmateriaal over? 
Het Welfarewerk van het Ned. Rode Kruis in Zorgcentrum Hynden-
dael te Hummelo is per 2 weken op woensdag van 09.30-11.30 uur
op 17 april. Informatie, bestelling en verkoop is tijdens deze ochten-
den. Er worden deelnemers gevraagd en Welfarewerk nodigt u uit 
om kennis te komen maken op deze ochtenden. Voor handwerkma-
teriaal b.v. wol, dekbed- en kussenvulling: Jopie Wissink, Keppelse-
weg 27 te Hummelo. Tel. 0314-381062. 

Opgave voor cursussen en activiteiten 
Secretariaat: Loes van der Laan. Tel. 0314-380232 of antwoord-
apparaat inspreken. Kantoor is geopend op dinsdag en donderdag
van 8.30 tot 16.30 uur.

De cursus- en activiteitopgaven kunnen u sturen naar: 
Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel,
Burg.van Panhuysbrink 1E 6997AA Hoog-Keppel.
Site: www.swdrempthummelokeppel.nl 
Email: info@swdrempthummelokeppel.nl

Opgaveformulier cursus/activiteiten
Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursus/activiteit:

❑  ............................................................................................................

❑  ............................................................................................................

❑  ............................................................................................................

Heer/mevr. .............................................................................................

Adres ......................................................................................................

Postcode + woonplaats .........................................................................

Tel. ..........................................................................................................

E-mail .....................................................................................................

(bromfiets)Rijbewijs A M

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO



Doel van de tentoonstelling is be-
kendheid geven aan de handwerkac-
tiviteiten van de grootste vrouwenor-
ganisatie in Nederland: oude hand-
werktechnieken in een modern jasje. 
Ieder jaar is er weer veel nieuws te 
zien waaraan de Vrouwen van Nu het 
afgelopen jaar aan gewerkt hebben. 
De commissie heeft 3 standhouders 
uitgenodigd die op beide dagen aan-
wezig zullen zijn: Borduurspeciaal-

zaak inX-Tenzo uit Velp, Afkes merk-
lap uit Heerde en Marijke Tabak uit
Almen van atelier Hartendief, met 
o.a. quiltstoffen en quiltbenodigdhe-
den. Tijdens de tentoonstelling is het
handwerkcafé doorlopend geopend 
en in de tentoonstellingsruimte vin-
den tevens diverse demonstraties
plaats. Van zolderopruiming weten
de Vrouwen van Nu ook. De winkel
met artikelen die nog een tweede 
kans krijgen is ieder jaar weer een
succes. En de verlotingskraam is niet
snel groot genoeg om het grote aan-
bod van prachtige verlotingsartike-
len een plaatsje te geven. De tuinclub
van de Vrouwen van Nu afd. Vorden
is aanwezig met groendecoraties. Vis-
ser Damesmode in Vorden de ten-
toonstelling sponsort met prachtig 
PR-materiaal. 
Meer info: 
www.vrouwenvannu.nl/gelderland

Handwerktentoonstelling 
Vrouwen van Nu in 
Dorpscentrum Vorden
Vorden - De provinciale commis-
sie handwerken en textiele werk-
vormen van de Vrouwen van Nu 
Gelderland organiseert jaarlijks 
een tentoonstelling. Opnieuw 
is als locatie gekozen Dorpscen-
trum in Vorden aan de Raadhuis-
straat 6. De tentoonstelling is op 
donderdag 18 april van 10.00 tot 
18.00 uur en op 19 april van 10.00 
tot 17.00 uur.

Douwe Wobbes ziet het glimlachend 
aan. Hij is duidelijk blij met deze 
ruimte en zegt: ‘We hebben de afge-
lopen tijd een flink gedeelte van de 
oude school afgebroken en een stuk 
van het schoolplein aangewend om 
nieuwbouw te realiseren. Daardoor 
is deze centrale ruimte ontstaan, 
die voor allerlei doeleinden gebruikt 
kan worden, zoals je ziet. De klassen 
met een afmeting van zeven bij acht 
meter zijn vrijwel intact gebleven. 
Tevens is er een up to date lucht-ver-
frissingsysteem aangebracht. Tijdens 
de verbouwing werden twee klassen 
tijdelijk ondergebracht in de pastorie, 
tegenover de school. Ook de gymzaal 
heeft tijdelijk als klaslokaal gefun-
geerd.
Dat de gymlessen voor de kleuters 
gewoon door konden gedaan, heb-
ben we te danken aan de gemeente 
Bronckhorst. Die zorgde er namelijk 
voor dat de kinderen per bus werden 
opgehaald en naar de sporthal wer-
den vervoerd. Een geste die wij zeer 
op prijs hebben gesteld’, zo sprak 
Douwe Wobbes. De verbouwing van 
school De Garve stond gepland voor 
2016. Daarover zegt de schooldirec-
teur: ‘Na overleg besloot de gemeente 
de verbouwing naar voren te halen 
en werd er 750.000 euro beschikbaar 
gesteld. De school is thans voor 80 
procent geheel vernieuwd en kunnen 
wij hier in Wichmond jaren vooruit. 

Met het bedrag dat de gemeente be-
schikbaar stelde waren we er natuur-
lijk nog lang niet. 
Onvoorstelbaar de medewerking van 
de ouders die met veel inzet tal van 
werkzaamheden hebben verricht om 
op die manier de kosten te drukken. 
Ook de kinderen hebben een steen-
tje bijgedragen. Door het houden van 
allerlei acties hebben ze geld ingeza-
meld voor speeltoestellen. Dankbaar 
dat een aantal sponsors ook financi-
eel heeft geholpen’, zo zegt de direc-
teur. School De Garve telt momenteel 
109 leerlingen en beschikt over tien 
leerkrachten. ‘Het gaat wat het aan-
tal leerlingen betreft nog steeds goed. 
Toch moeten wij richting toekomst 
onze ogen natuurlijk niet sluiten. 
Ook wij zullen over een paar jaar de 
‘krimp’ merken. Ik verwacht over 
een jaar of zes een school De Garve 
met circa 85 leerlingen.
Over de verhalen en berichten die de 
ronde doen dat scholen beneden de 
honderd leerlingen geen draagvlak 
hebben, maak ik mij absoluut geen 
zorgen. Een kwart van de basisscho-
len in Nederland heeft momenteel al 
minder dan honderd leerlingen. Wat 
wel gebeurt is dat schoolbesturen 
zelf de stekker eruit trekken‘, zo zegt 
Douwe Wobbes. Hij grijpt meteen de 
gelegenheid aan om het schoolbe-
stuur van De Garve ‘de hemel in te 
prijzen’ en zegt: ‘Fantastisch hoe zij 

met de school meedenkt. Het is een 
echt deskundig ‘uitvoerend’ bestuur 
dat bijvoorbeeld ook de contacten 
met de gemeente Bronckhorst onder-
houdt’, zo zegt hij. School De Garve 
is in 1996 ontstaan door de fusie 
van twee scholen in Wichmond en 
Vierakker. Douwe Wobbes: ‘We heb-
ben daardoor een interconfessionele 
school gebaseerd op twee richtingen, 
katholiek en protestant. De integratie 
van beide scholen liep al vanaf het be-
gin ‘gesmeerd’.
Speerpunt van school De Garve is: 
taal en lezen. Wij doen een beroep 
op zelfstandig gedrag van de leerlin-
gen. Wij zijn een school met sterke 
Dalton- achtige trekken. Wij bieden 
onderdak aan kinderen voor elk ge-
zin. Wat betreft de CITO toets vol-
doen we aan de landelijke normen. 
Wichmond- Vierakker is een kern 
van doorzetters en knokkers. Dat zie 
je aan de kinderen en aan hun ou-
ders’, zo zegt Douwe Wobbes. Wel 
maakt de directeur, die zelf ook een 
halve dag in de week voor een groep 
staat, zich zorgen over de leerkrach-
ten in Nederland. ‘Door de krimp 
en door sluiting van diverse basis-
scholen dreigt in Nederland een hele 
generatie jonge leerkrachten verlo-
ren te gaan’. Waar hij wel verheugd 
over is dat er in de Dorpsstraat, waar 
school De Garve is gevestigd, ter 
hoogte van de school een stopverbod 
is ingesteld. Daardoor is de straat bij 
de hoofdingang overzichtelijker ge-
worden. Woensdag 17 april wordt de 
vernieuwde school officieel geopend. 
Dat betekent voor de kinderen van de 
school, de leerkrachten en de ouders 
uiteraard groot feest.

School De Garve vernieuwd

Directeur Douwe Wobbes: 
‘Betrokkenheid ouders zeer groot’

Wichmond - Terwijl Douwe Wobbes, directeur van De Garve vol en-
thousiasme begint te vertellen over de verbouw van zijn schol, lopen 
we door de multifunctionele centrale ruimte. De kleintjes van juf Bea-
te zijn juist bezig met het instuderen van een liedje. Onder het zingen 
kijken ze nieuwsgierig opzij met een blik in de ogen van ‘wat komen 
die vreemde mensen hier eigenlijk doen’!

Leerlingen helpen directeur Douwe Wobbes (rechts) met inrichten

Bronckhorst Noord

Donderdag 11 april 2013
10:30 Rondleiding door de tuinen van de Wiersse Vorden

Zondag 14 april 2013
15:30 concert Cappella Bronckhorst  Vorden

Het concert staat in het teken van 
Benjamin Britten. De koren zullen 

gezamenlijk werken van Michael 
Bach en Felix Mendelsohn uitvoeren.
Toonkunst Plus zal o.m. Hör mein
Bitten van Felix Mendelssohn zingen
met als soliste de sopraan Martine
Alink. Ook wordt die avond muziek 
ten gehore gebracht van W.A. Mo-
zart, A. Bruckner en Ch. Gounod. 
De algehele leiding is in handen van
Hans Lamers.

Toonkunst Plus
Vorden - Toonkunst Plus Zut-
phen geeft op vrijdag 19 april 
om 19.30 uur in de St. Janskerk 
te Zutphen een Lenteconcert. Het 
koor wordt die avond bijgestaan 
door Canticum uit Gorssel onder 
leiding van Paulien Roos.

Tevens stond de keepster van Lochui-
zen prima te keepen. Het speltempo 
bleef hoog en Lochuizen was zeer 
beweeglijk met het zeer jonge team. 
Ze wisten elkaar feilloos te vinden en 
met een paar snelle speelsters creëer-
de ze ook veel gevaar. Ratti liet zich 
gedwongen iets terugzakken. Na een 
half uur spelen wist Lochuizen dan 
ook de 0-1 te scoren. Vanaf het mid-
denveld wisten ze een mooie aanval 
op te zetten en de bal belande laag in 

de verre hoek. Ratti ging niet bij de 
pakken neerzitten en tot aan de rust 
werd er flink geknokt voor de gelijk-
maker. De rust werd echter bereikt 
met een 0-1 achterstand.
Na de rust werd er weer flink druk 
gezet. Beide teams waren flink aan el-
kaar gewaagd. Lochuizen kon zeker 
nog niet achterover gaan leunen en 
voor Ratti was er nog niets verloren. 
Maar waar Ratti de eerste helft ook al 
kansen liet liggen ging dat de tweede 
helft niet beter. Lochuizen liet een 
staaltje effectiviteit zien door een 
kwartier voor tijd de 0-2 te scoren. 
Ratti knokte nog voor wat het waard 
was, maar na 90 minuten spelen 
moest men concluderen dat Lochui-
zen de drie punten mee naar huis 
mocht nemen. Aanstaande zondag 
uit tegen Erix.

Ratti dames
Ratti dames geklopt door 
Lochuizen
Kranenburg - Met heerlijke zon-
nestralen op de achtergrond 
vond de aftrap plaats tegen Lo-
chuizen. Vanaf het eerste fluitsig-
naal gingen beide teams vol in de 
duels. Ratti was veel in de aanval, 
maar de precisie in de afwerking 
ontbrak.

Henk Hietbrink zal namelijk een 
uiteenzetting geven over het on-
derwerp ‘een eeuw ooievaars in 
Nederland’. Na de pauze wordt er 
een natuurquiz gehouden. Aan-
vang 14.00 uur. 

Zaterdagmiddag 20 april kunnen 
zeventig- plussers, om hun rij-
bewijs te laten verlengen, vanaf 
13.15 uur in woon- en zorgcen-
trum De Wehme een verplichte 
medische keuring ondergaan. 

Dit geldt voor leden van de seni-
orenorganisaties ANBO, PCOB en 
KBO.

ANBO bijeenkomst 
in teken ooievaars
Vorden - Bijeenkomst die de 
ANBO vrijdagmiddag 12 april            
in zaal ‘t Stampertje van het 
Dorpscentrum organiseert staat 
in het teken van de ooievaars.

IEDERE DAG

APRIL

KUNSTAGENDA VORDEN
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JEROEN SCHLECHTER
TRANSPORT EN VERHUIZINGEN V.O.F.

+31 (0)6 219 222 310 - DOETINCHEM - INFO@JEROENSCHLECHTER.NL
VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJF - OOK IN HET WEEKEND - SINDS 2008

VOORDELIG VERHUIZEN

TRANSPORT

OPSLAG

WONING ONTRUIMING

GRATIS OFFERTE!!

Café - Zaal

Café - Zaal de Mallemolen - Dr Grashuisstraat 3 -  7021 CL Zelhem
Telefoon: 0314-620020 - Mobiel: 06-23888597 
www.mallemolen.info stapinde@mallemolen.info

I

Café - Zaal de Mallemolen - Dr Grashuisstraat 3 - 7021 CL Zelhem
Telefoon: 0314-620020 - www.mallemolen.info

Feesten tot 150 pers. - diverse buffetten - vergaderingen - BBQ - verwarmde veranda - terras - 
themafeesten - wekelijks live muziek - competitie en recreatief darten - 

sportuitzendingen op groot scherm - verjaardag in de kroeg - bedrijfsborrels

van de Poll metaalrecycling
in- en verkoop van oud ijzer en metalen

Wij geven de hoogste prijzen en tevens 
plaatsen wij gratis containers!

Ambachtsweg 5, Vorden. 06-30974306

Ma. t/m vr. van 8.00 tot 16.00 uur
Zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Uw adres voor:
 IJzerwaren (ook alles per stuk)

 Gereedschappen
 Hout en plaatmaterialen
 Tuinhout (alles op maat gezaagd)

 Sterk in technisch materiaal
 Persoonlijke bediening
 Wij denken nog met u mee

 en geven graag advies
 Blijvende verkoop en vullen

 van progaangasflessen
T 0575 441048 | info@inhetgroen.com | www.inhetgroen.com

Zodra de buitentemperatuur langzaam hoger gaat worden, 
start het tuinseizoen ook weer op.   helpt u graag met 
het professioneel klaarmaken van uw huidige tuin of het aan-
leggen van een fris, nieuw ontwerp. .



Zo vertelde een moeder over iriscopie 
en mochten de kinderen door een 
iriscoop naar elkaars ogen kijken (zie 
foto). Groep 8 bezoekt ook ouders op 
het werk. Zo zijn ze naar GGNet ge-
weest en naar het kinderdagverblijf 
De Klimboom. Vorige week brachten 
ze een bezoek aan Drukkerij Weevers 
in Vorden. Ook maken ze in groepjes 

presentaties over verschillende on-
derwerpen. Ze zoeken bijvoorbeeld 
uit wat voor werk er in het zieken-
huis wordt gedaan of wat voor werk 
er is met muziek. En er is ook een pr-
groepje die er voor heeft gezorgd dat 
dit stukje in de Contact komt! Groep 
8 en het beroepenproject kan gevolgd 
worden op Facebook.

Beroepenproject op 
Dorpsschool Vorden

Vorden - Groep acht van De Dorpsschool is bezig met een beroepen-
project. De kinderen leren verschillende dingen over beroepen zoals: 
wat heb je voor een opleiding nodig, wat moet je er voor kunnen enz. 
Ouders komen in de klas vertellen wat voor werk ze doen en hoe en 
waarom ze dit werk doen.

Zondagmiddag 14 april a.s. verzorgt het Wereld Natuur 
Fonds weer een van haar bekende natuurwandelingen. 
Ditmaal zullen we het Groot en Klein Starink aan een na-
der onderzoek onderwerpen. Dit fraaie gebied is gelegen 
langs de spoorbaan van Zutphen naar Winterswijk. Het 
gebied is onderdeel van het uitgestrekte landgoed Hack-
fort in Vorden, maar vormt eigenlijk een deel apart. Het 
sluit nl. niet aan aan het grote landgoed. Groot en Klein 
Starink staat bekend vanwege het feit dat de voorouders 
van de bekende Achterhoekse dichter  A C W Staring van 
dit goed afkomstig zijn. Voor de natuurliefhebber staat 
het gebied bekend om zijn grote verscheidenheid aan va-

rens; hier komen 8 verschillende soorten voor en dat is
voor zo’n gebied veel. Enerzijds vinden op het Starink een
specifiek Achterhoeks, kleinschalig landschap, anderzijds
staat hier ook een vrij groot, niet aangeplant naaldbos.
Daar staan de grove dennen waar hun zaden ontkiemd 
zijn. Logisch dus dat de afwisseling gezorgd heeft voor 
een bonte afwisseling aan planten en dieren, met name
aan vogels. Dankzij de rust broeden hier vrij veel roofvo-
gels. Uiteraard zal onze ervaren natuurgids veel vertel-
len, zowel over de historie van het gebied als over het
natuurgebeuren ter plaatse. Wie belangstellend is en er
wat meer over wil weten, of misschien maar gewoon ge-
zellig met een groepje wil meelopen is van harte welkom.
Start is om 14.00 uur bij de Witte Smid, aan de weg van
Warnsveld naar Lochem, iets ten oosten van de spoor-
wegovergang Zutphen-Winterswijk. Aan de deelnemers
wordt een bescheiden bijdrage gevraagd ten behoeve van
natuur- en landschapsbescherming. Voor nadere info: 
0575 - 43 11 98 (na 18.00 uur).

Natuurwandeling over het Groot en 
Klein Starink
Zondagmiddag 14 april a.s. verzorgt het Wereld 
Natuur Fonds weer een van haar bekende natuur-
wandelingen. Ditmaal zullen we het Groot en Klein 
Starink aan een nader onderzoek onderwerpen. Dit 
fraaie gebied is gelegen langs de spoorbaan van Zut-
phen naar Winterswijk.

Ca. 80 Teams fietsen begin september in 8 dagen van 
de Italiaanse Alpen naar de Cauberg in Nederland. Elk 
Team heeft als opdracht minimaal € 15.000,-- aan spon-
sorgeld op te halen.  Martien Pater, een van de leden van 
het Cycling team Vorden, kende Heideman vanuit de 
schaatswereld en vond hem bereid om - op basis van zijn 
jarenlange topsport ervaring – het Vordense Team van 
nuttige tips te voorzien bij de voorbereiding en tijdens de 
tocht zelf. Jan Maarten Heideman is recordhouder in het 
marathonschaatsen met meer dan 50 overwinningen op 
kunstijs en werd o.a. 3 maal Nederlands Kampioen op 

Kunstijs en 1 maal op het natuurijs van de Weissensee 
. Heideman is nog steeds actief in het marathonschaat-
sen en is met zijn ploeg op zoek naar een nieuwe spon-
sor voor het komende seizoen. A.s. zaterdag wordt hij 
vergezeld door zijn coach Jan Martien van de Wetering. 
Samen zullen zij de leden van Cycling Team Vorden met 
raad en daad bijstaan in hun voorbereiding op de Tour 
For Life, een etappekoers van 8 dagen met in totaal 1200 
kilometer en 22.000 (!) hoogtemeters. 
Belangrijke onderwerpen, die onder andere aan de orde 
zullen komen zijn trainingsopbouw, voeding en kleding. 
Ook de houding op de fiets wordt getest, niet onbelang-
rijk als je gemiddeld 8 uur per dag op de fiets zit !  De 
bijeenkomst wordt gehouden bij Strada Sports aan de 
Overweg in Vorden. Er is een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar. Voor meer informatie en aanmelding :  jo-
annne@stradasports.nl. De presentatie begint om 15.00 
uur en duurt tot ca. 16.15 uur.

Jan Maarten Heideman geeft advies aan 
Cycling Team Vorden
Vorden - De bekende marathonschaatser Jan 
Maarten Heideman komt a.s. zaterdag naar Stra-
da Sports in Vorden om de leden van het Cycling 
Team Vorden te adviseren bij de voorbereiding van 
hun deelname aan Tour For Life. Tour For Life is 
een initiatief van Artsen Zonder Grenzen.

Hij zal aan de hand van beeldmateriaal vertellen over Kerkuilen en Steenuilen. 
Aanvang 19.30 uur.

Oecumenische Vrouwengroep 
Wichmond - De Oecumenische vrouwengroep Wichmond- Vierakker 
krijgt woensdag 10 april in gebouw Withmundi naast de hervormde 
kerk in Wichmond, bezoek van de heer W.Hendrix uit Hengelo (G) .

Iedereen kan op donderdag 11 april tussen 10.00 en 16.00 
uur binnen lopen bij het Servicehuis aan de Dorpsstraat 
7 in Vorden om kennis te maken met de scootmobiels en 
rollatoren. 
Aanmelden is niet nodig. Er zijn experts aanwezig die alle 
vragen kunnen beantwoorden.

Demonstratiedag scootmobiels en rollatoren
Vorden - Op donderdag 11 april 2013 vindt er van 
10.00 uur tot 16.00 uur in het Servicehuis in Vor-
den een demonstratiedag van scootmobiels en rol-
latoren plaats. Er worden drie modellen scootmo-
biels en diverse rollatoren gedemonstreerd. Een 
proefrit maken is uiteraard mogelijk.

De eerdere wedstrijden van dit jaar 
moesten onder erg koude omstandig-

heden worden verreden en dit was de
eerste mooie dag. 
Door de weinige wind bleef het pelo-
ton lang bij elkaar. 

Op het laatst ontsnapte er een kop-
groep van 15 renners. Winnaar van 
de wedstrijd werd Dylan van Baarle 
(Rabobank). Rens te Stroet uit Keijen-
borg, rijdend voor Jo Piels - RTV Vier-
akker-Wichmond kwam in het pelo-
ton over de finish op een 114e plek.

Eerste mooie koersdag 
voorjaarsklassiekers
Wichmond - Zondag 7 april was 
de Omloop van de Glazen Stad. 
Een wielerwedstrijd die altijd de 
eerste zondag in april wordt ver-
reden door het Westland. Het is 
elk jaar weer een slijtageslag over 
de provinciale- en polderwegen, 
een wedstrijd over 170 kilometer 
met 180 wielrenners aan de start.

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

Weeversplasweg 1, Hengelo Gld.
info@ekovleesboerderij.nl

www.ekovleesboerderij.nl

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

 

Bent u op zoek naar een 
nieuwe uitdaging? 

 

Dan is dit wellicht iets voor u 
Wegens het tussentijds vertrek van een bestuurslid, zoeken we een nieuw lid voor het 
bestuur van Kinderopvang Avonturijn.

Wij zoeken iemand die zich herkent in het volgende profiel:
· Binding met de missie, visie, ambitie en strategie van Avonturijn
· Onafhankelijk (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggespraak en als persoon)
· Brede maatschappelijke belangstelling
· Aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten
· Affiniteit met de werkvelden van de organisatie
· Integer en transparant
· Kritisch en met gevoel voor humor
· Goed in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden
· Standvastig, maar bereid tot concessies en consensus
· Bereid en in staat is om jaarlijks circa tien vergaderingen (in de avonduren) bij te 
wonen en zich daar terdege op voor te bereiden. 

Kandidaat-leden voor het bestuur beschikken over:
· Bestuurlijke kennis en ervaring in de branche en/of in andere organisaties
· Kennis van én/of ervaring bij voorkeur met één van de volgende aandachtsgebieden:

Ondernemerschap
financieel-economisch
juridisch

Informatie en/of uw reactie

Voor uitgebreide informatie over Avonturijn en/of specifieke informatie over het bestuur 

verwijzen wij u naar diverse informatie op onze website www.avonturijn.nl

U kunt ook contact opnemen met mevrouw Y. Bensink, directeur, te bereiken via 

telefoonnummer (0573) 760 201 of met de heer B. Geleijnse, voorzitter van het 

bestuur. Hij is te bereiken via 06–18 24 5718. Voor uw werkzaamheden ontvangt u een 

belastingvrije vrijwilligersvergoeding.

Bent u geïnteresseerd in deze bestuursfunctie, dan zien wij graag uw schriftelijke en 

gemotiveerde reactie per mail vóór 19 april tegemoet. Uw reactie kunt u mailen naar 

y.bensink@avonturijn.nl  

Avonturijn
is een kinderopvang
organisatie met een warm 
hart en heeft kindercentra in 
Ruurlo, Wichmond, Doetinchem
en Lochem. Verzorgt voor-,  en 
naschoolse opvang en 
tussenschoolse opvang op
diverse basisscholen in het 
werkgebied van Avonturijn.

Daarnaast verzorgt Avonturijn
professionele gastouderopvang
in de gemeente Berkelland,
Bronckhorst, Lochem, Oost-
Gelre en in Doetinchem.

Wij zoeken ook Gastouders
die in ons werkgebied aan de 
slag willen. Met name in Ruurlo 
en Borculo.

De medewerkers van 
Avonturijn doen hun werk met 
hart en ziel en zij zien het als 
een voorrecht om met ouders 
te mogen delen in de 
opvoeding van hun kind.

Avonturijn is één van de 15 
gebruikers van het Kulturhus in 
Ruurlo en is volop in 
ontwikkeling. Wegens 
tussentijds vertrek van één van 
de bestuursleden zoeken we 
een nieuw bestuurslid.

Avonturijn heeft kwaliteit 
hoog in het vaandel staan en 
vraagt om een no-nonsense 
mentaliteit, waarbij openheid, 
aanpakken, vertrouwen en 
gevoel voor humor belangrijke 
begrippen zijn.

Avonturijn
Nieuwe Weg 5-01
7261 NL  RUURLO
tel.: (0573) 760 200
e-mail: 
info@avonturijn.nl
website: 
www.avonturijn.nl

 facebook.com/avonturijn.nl

 twitter.com/KOAvonturijn

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF



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 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, tel. (0575) 

75 02 50 of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 8
Nr. 15, 9 april 2013

Brummen willen aan de Brummense 

horsterveer een natuurspeelplaats 
ontwikkelen. Kinderen van de basis-
scholen in Steenderen, Brummen en 
Leuvenheim kunnen hierover crea-
tief meedenken door een ontwerp te 
maken, gebaseerd op langs de rivier 

Beleef Brummen-Bronckhorst!

Brummen- Bronckhorst het gebied 

ren een kwaliteitsimpuls. Kinderen 
die met hun familie de veeromgeving 

echt aansprekende, inspirerende en 

vooral ook rivierveilige plek ont-
breekt. En wie weten nu beter hoe 

scholen deelnameformulieren van 
de gemeente. Kinderen kunnen hun 

school inleveren. Op 26 mei worden 

cursie voor de hele klas langs de oe-

boswachter van Staatsbosbeheer. 

pen op de veerpont. 

Kids opgelet!
Doe mee en wie weet vind je jouw 
ontwerp straks terug op de natuur-
speelplaats!

Schoolkinderen denken 

mee over natuurspeelplek 

Bronkhorsterveer

In de week van 21 t/m 27 april 2013 
is in Nederland de Nationale Sport-
week. Het doel van dit evenement is 
sporten en bewegen te stimuleren 
door mensen in deze week op een 
bijzondere manier kennis te laten 
maken met het sportaanbod van 
plaatselijke verenigingen. De ge-
meente vindt dit een mooi initiatief 
en heeft Bronckhorster sportvereni-
gingen uitgenodigd om aan de Sport-
week mee te doen. Bijna 30 vereni-
gingen doen mee en laten u in deze 
week op hun eigen wijze graag zien 
wat hun vereniging te bieden heeft. 
Onder meer via clinics, een instuif of 
andere activiteiten demonstreren ze 
aan jong en oud(er) hoe leuk hun 
sport is. Onder het motto Sporten is 
gezond, maar ook LEUK!

We nodigen u van harte uit om in de 
Sportweek te komen Proberen, Kij-
ken en Meedoen

en nog veel meer. Wellicht wordt u 

omdat u meer gaat bewegen en be-

verwelkomen. Ook voor kinderen 
hebben de meeste clubs een speciale 
activiteit georganiseerd in de Sport-
week. Het complete programma van 
de Sportweek en 

deelnemende 
verenigingen 
staat op www.
bronckhorst.nl 
of scan de QR-
code. 

Bijna alles is gratis 

gingen in de Sportweek aanbieden 

voor het programma van de Sport-
week op www.bronckhorst.nl.

Speciale openings- en sluitingsacti-
viteiten

openings- en sluitingsactiviteiten ge-
organiseerd.
We luiden de week in met:

april. U kunt 5 en 10 km lopen, 
mooie routes in Hengelo. Aanmel-
den via www.quintusloop.nl, start-

in Hengelo
De spetterende afsluitingen zijn:

Kamp in Hengelo op 27 april van 
18.00 tot 22.00 uur, aanmelden via 
info@dvohengelo.nl (vol = vol)

club Steenderen in het Burg. 

van 14.00 tot 16.00 uur, toegang tot 

nodig (A-diploma verplicht)

activiteiten, om mee te doen, maar 

Mensen met verstandelijke beper-
king 
Speciaal voor mensen met een ver-

week op de woensdagmiddag een 

horst in Wichmond door studenten van
de opleiding Sport en bewegen van het

Hieraan nemen onder andere cliënten 

 
Meer informatie 

meer informatie over de Nationale 
Sportweek is de gemeente de contact-
persoon (tel. (0575) 75 02 50 of e-mail: 

te vinden op www.bronckhorst.nl.

Sporten is LEUK! Komt u in week van 21 t/m 27 april 
vrijblijvend kijkje nemen bij een sportclub?
Nationale Sportweek in Bronckhorst

alle inwoners kunnen meedoen aan 
de samenleving. Als er geen hulp uit 

compensatie bieden via de Wet maat-

een pas voor de Regiotaxi, een scoot-
mobiel, een rolstoel etc. 

Vragenlijst

aanvraagprocedure en de eventueel 

of 2012 contact met de gemeente 
hebben opgenomen door een mel-

te maakt de resultaten bekend op 

gemeentepagina’s.

Tevredenheidsonderzoek voorzieningen 

maatschappelijke ondersteuning

Wat te doen bĳ verhuizing?
Verhuist u binnen de gemeente, dan moet u hiervan 
binnen vĳf dagen na verhuizing aangifte doen. Ook 
wanneer u bĳ iemand in gaat wonen Dat kan ook 
 online met uw DigiD! Klik op Digitaal loket op  
www.bronckhorst.nl.



Binnenkort gaan de gemeentelijke 
zwembaden weer open: Het Burg. 
Kruijffbad in Steenderen op 13 april 
en Het Elderink in Hengelo op 27 
april. U heeft vast al weer zin in een 
frisse duik. Op deze pagina vindt u 
meer informatie over de zwemba-
den. Graag tot ziens! 

Het Elderink 
Opening: 27 april (13.00-17.00 uur)

Openingstijden Het Elderink
maandag gesloten m.u.v. 6 weken 
 zomervakantie open
 van 13.00 - 20.00 u
dinsdag 7.00 - 17.00 u en
 18.30 - 20.00 u
woensdag 7.00 - 17.00 u en
 18.30 - 20.00 u
donderdag 7.00 - 17.00 u en
 18.30 - 20.00 u
vrijdag 7.00 - 17.00 u en
 18.30 - 20.00 u
zaterdag 10.00 - 17.00 u
zondag 10.00 - 17.00 u

Burg. Kruijffbad
Opening: 13 april (13.00-17.00 uur)

Openingstijden Burg. Kruijffbad
maandag gesloten m.u.v. 6 weken 
 zomervakantie open
 van 13.00 - 20.00 u 

dinsdag 8.30 - 17.00 u en
 19.00 - 20.30 u
woensdag 9.00 - 17.00 u
donderdag 9.00 - 17.00 u en
 19.00 - 20.30 u
vrijdag 8.30 - 17.00 u en
 19.00 - 20.30 u
zaterdag 10.00 - 17.00 u
zondag 10.00 - 17.00 u

Afwijkende openingstijden
Het Burg. Kruijffbad en Het Elderink 
zijn op Koninginnedag 30 april geslo-
ten. Hemelvaartsdag en 2e Pinkster-
dag zijn de baden geopend als op 
zondag. Op zondag 9 juni is Het El-
derink de gehele dag gesloten i.v.m 
de triathlon. Voor afwijkende ope-
ningstijden en tarieven van Het Hes-
senbad in Hoog-Keppel en In de Den-
nen in Vorden verwijzen wij u naar 
hun websites: www.zonnewater.nl 
en www.zwembad-indedennen.nl.

Zwemlessen
Bij Het Elderink en het Burg. Kruijff-
bad kunt u terecht voor zwemlessen. 
In ons waterrijke Nederland is het 
natuurlijk erg belangrijk de fijne 
kneepjes van het zwemmen onder de 
knie te krijgen. Deskundige zwemon-
derwijzers leren de zwemvaardighe-
den aan jong en oud. Meerdere keren 
per week geven zij (‘s middags) 
zwemlessen. Voor informatie over de 
zwemlessen kunt u contact opnemen 
met het personeel van het zwembad 
of kijk op www.bronckhorst.nl. 
Naast de zwemlessen bieden de 
zwembaden ook diverse andere wa-
teractiviteiten aan, zoals disco-
zwemmen, moonlightzwemmen en 
de zwem4daagse. Kijk op de www.
bronckhorst.nl voor het ruime aan-
bod per zwembad.

Zwem4daagse
Ook dit jaar kunt u in weer meedoen 
aan de zwem4daagse. Tijdens deze 
week staan de baden bol van gezellig 
zwemplezier en vele activiteiten. 

Veel zwemplezier gewenst
Onze zwembadmedewerkers wen-
sen u veel zwemplezier en staan 
graag voor u klaar in de baden!

Meer informatie 
over de gemeen-
telijke zwemba-
den vindt u op 
www.bronck-
horst.nl of scan 
de QR-code.

Over Het Hessenbad vindt u informa-
tie op www.zonnewater.nl en over In 
de Dennen op www.zwembad-inde-
dennen.nl.

Om mee te kunnen doen aan leuke en gezonde activiteiten in de samenleving 
kunnen inwoners met een laag inkomen in aanmerking komen voor een zoge-
naamde participatiebijdrage in de kosten van bijvoorbeeld het lidmaatschap 
van een sportclub, zwemles, concertbezoek. Om voor deze bijdrage in aanmer-
king te komen geldt een leeftijds-, inkomens- en vermogenseis. Hieronder 
leest u wat we kunnen vergoeden, hoe hoog de participatiebijdrage is, welke de 
eisen zijn en hoe u een aanvraag kunt indienen.

Leeftijdseis
Inwoners van 18 jaar en ouder met een inko-
men tot 110% van de geldende bijstands-
norm en een laag vermogen (voor de bedra-
gen zie onder ‘Inkomenseis’ en ‘Vermo-
genseis’) kunnen in aanmerking komen voor: 

 culturele en sportactiviteiten
   ...............................................................€ 120,- per gezinslid

jaar .....................................................€ 55,- per kind

brugklas .......................................€ 500,- per kind

grond van de collectieve aanvullende zorgverzekering bestaat er zonder 
premieverhoging recht op extra vergoedingen van Menzis)

Inkomenseis
Inkomen is bijvoorbeeld loon, uitkering, alimentatie en heffingskorting. De vol-
gende inkomensgrenzen (netto exclusief vakantietoeslag) per maand zijn van 
toepassing:
Alleenstaanden
18 tot 21 jaar ............................................................................................................................................................... € 239,-
21 tot 65 jaar ............................................................................................................................................................... € 967,-
65 jaar................................................................................................................................................................................. € 1.061,-
in inrichting wonend .......................................................................................................................................... € 343,-
Alleenstaande ouders
18 tot 21 jaar ............................................................................................................................................................... € 515,-
21 tot 65 jaar ............................................................................................................................................................... € 1.243,-
65 jaar................................................................................................................................................................................. € 1.335,-
in inrichting wonend .......................................................................................................................................... € 343,-
Gehuwden
18 tot 21 jaar zonder kinderen .............................................................................................................. € 477,-
18 tot 21 jaar met kinderen ....................................................................................................................... € 754,-
één 18 tot 21 jaar, ander 21 jaar of ouder zonder kinderen ................................ € 929,-
één 18 tot 21 jaar, ander 21 jaar of ouder met kinderen ......................................... € 1.206,-
21 tot 65 jaar ............................................................................................................................................................... € 1.381,-
65 jaar waarvan één of meer 65 jaar of ouder .................................................................... € 1.476,-
in inrichting wonend .......................................................................................................................................... € 555,-
Let op! Bij medebewoning met anderen gelden andere inkomensgrenzen. Voor 
meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Vermogenseis
Vermogen is bezittingen min schulden. Voorbeelden van bezittingen zijn: bank- 
en spaargelden, koopwoning, auto, boot, caravan, aandelen en lijfrente. Het 
vermogen mag niet meer bedragen dan:

 .......................................................................................................... € 11.590,-
 ...................................................................................................................................................... € 5.795,-

Aanvragen en informatie
U kunt de participatiebijdrage met 
uw DigiD digitaal aanvragen via 
www.bronckhorst.nl. Het is ook mo-
gelijk een aanvraagformulier op te 
vragen bij de publieksbalie in het 
gemeentehuis.

Inwoners met een bijstandsuitkering 
van de gemeente, hoeven geen aan-
vraag in te dienen. Zij krijgen de participatiebijdrage automatisch op hun 
bankrekening overgemaakt. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen 
via e-mail: info@bronckhorst.nl of tel. (0575) 75 02 50. 

Laag inkomen?
Vraag de participatiebijdrage aan

Voor iedereen die graag meer wil we-
ten over het opvoeden en opgroeien 
van kinderen in Bronckhorst is deze 
nieuwsbrief van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin. Vol wetenswaardig-
heden, nieuws en achtergrondinfor-
matie over zwangerschap, baby, peu-
ter, schoolgaand kind, puber en uw 
volwassen kind.
Met deze maand ook:

-
perking

meer

Mis de nieuwsbrief niet en meld u ge-
lijk aan: mail naar info@cjgbronck-
horst.nl o.v.v. ‘nieuwsbrief’. Of kijk op 
www.cjgbronckhorst.nl.

Hooikoorts, studiebeurs 
anno nu en koningsspelen
11 april weer nieuwsbrief CJG boordevol 

opvoedinformatie
In ons Groenstructuurplan staat op 
welke manier wij het openbaar groen 
in Bronckhorst de komende jaren wil-
len onderhouden. Het doel is het be-
houd van de kwaliteit van ons open-
baar groen met gelijkblijvende of lage-
re onderhoudskosten. Door onder 
meer grote heestervakken in de dor-
pen om te vormen naar gazons lukt 
dit. Daarnaast kijken we kritisch naar 
hagen en enkele zogenaamde vorm-
bomen. In 2010 gingen we hiermee 
aan de slag in de kernen Steenderen 
en Zelhem. In Kranenburg, Wichmond 
en Vorden pakten we de omvorming 
vorig jaar aan. Nu is het openbaar 
groen in Hengelo, Keijenborg en Vels-
wijk aan de beurt.

Informatieavonden
In de afgelopen maanden hebben wij 
onderzocht welk openbaar groen in 
Hengelo, Keijenborg en Velswijk in 
aanmerking komt voor omvorming 
naar gazon. De concept omvormings-
plannen voor deze kernen zijn klaar. 
Met de dorpsbelangenorganisaties in 
Keijenborg en Hengelo is hierover in-
middels gesproken. Om u als inwoner 
te informeren over de plannen organi-
seren wij verschillende informatie-

avonden: 

tot 21.30 uur in Dorpscentrum
 ‘De Horst’, Sint Janstraat 6 

21.30 uur in het gemeentehuis,
 Elderinkweg 2

21.30 uur in wijkcentrum ‘Den Drae-
jer’, Velswijkweg 50

Bewoners die aan openbaar groen 
wonen waar wij plannen voor hebben, 
krijgen van ons een persoonlijke uit-
nodiging thuisgestuurd. 

Inloopmiddagen
Kunt u niet aanwezig zijn? Om ieder-
een de kans te geven kennis te nemen 
van onze plannen, organiseren wij 
naast de informatieavonden een aan-
tal inloopmiddagen. Uiteraard kunt u 
hier ook uw vragen stellen. De inloop-
middagen zijn:

van 16.00 tot 19.00 uur in Dorpscen-
trum ‘De Horst’

tot 19.00 uur in het gemeentehuis

Beheer overnemen
Vindt u het jammer dat het bestaande 

groen bij u in de buurt wordt omge-
vormd tot gazon? Wij bieden buurtbe-
woners de mogelijkheid om het be-
heer van openbaar groen van ons over 
te nemen. Hierdoor blijft het groen be-
houden door en voor u. Informeert u 
naar de mogelijkheden.

Inspraak
B en w verlenen gedurende acht weken 
inspraak op het plan voor de omvor-
mingen in Hengelo, Keijenborg en Vels-
wijk. U kunt de tekeningen inzien op de 
informatieavond, inloopmiddagen, bij 
de publieksbalie in het gemeentehuis 
of via www.bronckhorst.nl

Omvormingen openbaar groen Hengelo, 
Keijenborg en Velswijk
Kom naar de informatieavond!

Christinalaan Vorden na

Christinalaan Vorden voor

De gemeentelijke zwembaden gaan 
weer open! Tarieven Normaal Voorverkoop

Volwassen dagkaart €     4,50
Jeugd dagkaart €     3,20
Volwassen abonnement €   64,00 €   54,00
Jeugd Abonnement €   44,00 €   38,00
Abonnement 65+ €   57,00 €   47,00
Gezinsabonnement € 148,00 € 125,00
Volwassen 10 badenkaart €   40,50
Jeugd 10 badenkaart €   28,80
Zwemleskaart (abonnement verplicht)  €   70,00

Volwassen: vanaf 18 jaar
Jeugd: 3 t/m 17 jaar
Kinderen t/m 2 jaar gratis toegang



Openbare bekendmakingen

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

Eind februari is met de verenigingen 
in de gemeente gesproken over het 
nieuwe concept-subsidiebeleid. Dit 
heeft geleid tot enkele aanpassingen 
in het definitieve subsidiebeleid, dat 
de gemeente vorige week heeft vast-
gesteld. Verenigingen die sport en 
culturele activiteiten organiseren, 
konden jaarlijks een waarderings-
subsidie bij ons aanvragen. In het tra-
ject naar een toekomstbestendig 
Bronckhorst is afgesproken dat dit 
niet meer vanzelfsprekend zou moe-
ten zijn. Uitgangspunten in het nieu-
we beleid zijn onder meer dat om 
subsidie te krijgen activiteiten van 
een vereniging een bijdrage moeten 
leveren aan de ontwikkeling en deel-
name van kwetsbaren en jeugdigen, 
en aan de leefbaarheid in Bronck-
horst. Per soort vereniging (muziek, 
binnen- en buitensport, oranje, jeugd/
jongeren, gehandicaptensport etc.) 
zijn subsidiebijdragen en voorwaar-
den vastgesteld. 

Aanpassingen 
In de bijeenkomsten met de vereni-
gingen kwam naar voren dat de ver-
enigingen vrezen dat zij door het 
stoppen van de gemeentelijke subsi-
diebijdrage de lidmaatschapskosten 
voor hun leden zodanig moeten ver-
hogen dat dit voor sommige leden te 
hoog zou worden. Dit zou tot minder 
leden kunnen leiden. De gemeente 
heeft aangegeven dat zij voor mensen 
met een minimuminkomen een bij-
drageregeling kent die het mogelijk 
maakt dat zij toch het lidmaatschap 
van een vereniging die (twee)weke-
lijks activiteiten organiseert, kunnen 
(blijven) aangaan. De verenigingen 
kunnen dit via hun clubbladen en 
websites onder de aandacht brengen. 
Wij doen dit onder meer via onze 
website en de gemeentepagina’s in 
Contact (zie het artikel ‘Laag inko-
men?’ elders op deze gemeentepagi-
na’s). Ook is besloten het subsidiebe-
drag voor de binnensport en gehandi-

captensport iets te verhogen, omdat 
zij een toename van (jeugd)leden ver-
wachten. Verder zijn EHBO- en 
schietverenigingen nog toegevoegd 
als subsidierechthebbe, als zij jeugd-
leden hebben en aan de andere voor-
waarden voldoen. 

Het gehele subsidiebeleid inclusief de 
voorwaarden en uitgangspunten is te 
vinden op www.bronckhorst.nl. Ver-
enigingen kunnen vanaf 15 augustus 
2013 subsidie aanvragen voor 2014. 
De aanvraag moet voor 1 oktober 2013 
binnen zijn.

Nieuw beleid voor subsidies voor sport en 

cultuur vastgesteld

De twee verhogingen op het Burge-
meester Buddingh’plein (marktplein) 
in Steenderen gaan wij verwijderen. 
Dit is in overleg met Dorpsbelangen-
organisatie Steenderen besloten. Met 
het verwijderen van de verhogingen 
lossen we een knelpunt op voor de 
organisatie van bijzondere activitei-
ten op het plein. De oppervlakte van 
het plein wordt vergroot en de wend-
baarheid voor voertuigen bij activitei-
ten verbeterd. De werkzaamheden 
zijn 8 april gestart en op tijd klaar 
voor de Koninginnedag-activiteiten.

Verhogingen marktplein Steenderen worden 
verwijderd

Op de tekening ziet u wat er in de plaats van 

de verhogingen komt aan bestrating en groen.

Provincie Gelderland kende ons
€ 300.000 toe voor de uitvoering van 
de subsidieregeling Achterhoek
Bespaart 2013-2014. Achterhoek
Bespaart biedt u de mogelijkheid om 
maximaal 500 euro subsidie te krij-
gen voor energiebesparende maatre-

gelen in uw woning. Vraagt u de sub-
sidie samen met minimaal 5 buren 
tegelijk aan dan komt u in aanmer-
king voor de burenbonus.

De eerste 80 subsidieaanvragen heb-
ben wij al ontvangen. Een snel reken-
sommetje leert dat de regeling dus 
nog volop ruimte biedt.
Profiteert u ook mee? Kijk voor de 
voorwaarden en 
het aanvraagfor-
mulier op www.
bronckhorst.nl 
(Zoek op Achter-
hoek bespaart) 
of scan de QR-
code.

€ 300.000 subsidie voor 
Achterhoek Bespaart Bronckhorst

De gemeente vindt het belangrijk 
open en tijdig met u te communiceren. 
Om de afstand zo klein mogelijk te 
houden en u op de hoogte te stellen 
van ons beleid, producten en dien-
sten, activiteiten en vele besluiten. We 
doen dat op verschillende manieren. 
Via deze gemeentepagina’s, www.
bronckhorst.nl, allerhande gesprek-
ken en bijeenkomsten etc. Veel inwo-
ners zijn ook actief op sociale media, 
zoals facebook en twitter. Daarom is 
de gemeente ook hier te vinden.

Volg ons op twitter (@gem_bronck-
horst) of vindt ons leuk op facebook 
(www.facebook.com/gemeente-
bronckhorst) en weet wat er speelt bij 
de gemeente!

Volg de gemeente op sociale media

Bĳzondere bĳstand
U kunt bĳzondere bĳstand krĳgen als u in bĳzondere omstandigheden 
verkeert en extra kosten moet maken. 
 Voorwaarde is dat u deze uitgaven niet zelf 
kunt betalen en u die uitgaven nergens 
 anders vergoed kunt krĳgen. Te denken valt 
aan noodzakelĳke uitgaven als een gebits-
prothese,  speciale diëten, warme maaltĳd-
voorziening, reiskosten, eigen bĳdrage 
 
 aanvragen: www.bronckhorst.nl.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

gebruiksvergunning tent, 25 mei 2013 van 09.00 tot 01.00 uur, stichting Concordia evenementen

Horecawet, 26 mei, 23 juni, 1 en 14 september 2013, tour- en crossclub Doetinchem

 muziekfeest, 25 mei 2013 van 20.00 tot 01.30 uur de dag daarop volgend, stichting Kiek Uut

Horsterkamp, afsluiten van de Schuttestraat, tussen de Ruurloseweg en de Vordensebosweg,
 11 augustus 2013 van 08.00 tot 16.00 uur, aanspanning In de Reep’n

tot 01.30 uur en 2 juni 2013 van 08.00 tot 20.00 uur, Vordense voetbalclub 

Een ieder kan tot het moment dat het besluit is genomen, een zienswijze op de bovenstaande
ingekomen aanvragen naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de 
gemeente.

Drank- en horecavergunningen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 
Wabo) 
Ontvangen op 28 maart 2013: 

Ontvangen op 29 maart 2013:

Ontvangen op 1 april 2013:

Ontvangen op 2 april 2013:

Aanvragen

Ontvangen op 3 april 2013:

Ontvangen op 4 april 2013: 

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

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:

B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te weigeren voor:

De stukken liggen van 11 april t/m 22 mei 2013 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage. 
U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Zienswijze indienen?
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze op de plannen naar keuze, schrif-
telijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belangheb-
benden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunningen.

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 3 april 2013:

tot 01.30 uur de dag daarop volgend, Broek uut fuif
Afgegeven op 4 april 2013:

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Mogelijkheden voor bezwaar

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Hengelo; herziening De Kwekerij’

Mogelijkheden voor beroep

Bestemmingsplannen

Werkzaamheden

Subsidieregeling onderhoud maalvaardige molens

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Voorlopige voorziening

Nu geen 6% BTW
maar 0% BTW!

 Telefoon: 0544-379415
Edisonstraat 1B  info@gzgeveltechniek.nl
7131 PB  Lichtenvoorde  www.gzgeveltechniek.nl

Ook voor:

Kozijnen
Dakkapellen

DE GOEDKOOPSTE ROLLUIKEN:

Serres 
Aan- en verbouw

Gotink beschikt over een prachtige showroom 
waar u zich uitstekend kunt laten voorlichten. 
Als totaalinstallateur kunnen we u daarnaast 
helpen bij de complete inrichting van uw bad-
kamer naar uw wensen: van schetsontwerp tot 
montage.

Beeldende kunst, geschiedenis & letteren, monumentenzorg, muziek & theater 
en natuurbehoud. Het Prins Bernhard Cultuurfonds zet zich in voor cultuur die u raakt. 
Al vanaf € 4 per maand wordt u gevoed. Ga naar www.cultuurfonds.nl.

Cultuur is eten 
en drinken. 
Al voor € 4 wordt 
u gevoed.

Word donateur

juist nu!





Onderwerpen die hierbij aan de orde 
komen zijn o.a. hoe verloopt de ge-
wenningsperiode bij de kleuters, het 
geloof, de overgang naar groep 3, 
extra hulp/uitdaging voor leerlingen 

etc. De avond heeft een informeel ka-
rakter, start om 19.45 uur en duurt
tot ongeveer 20.30 uur. U bent vanaf
19.30 uur van harte welkom tijdens
de inloop met koffie/thee.

Infoavond voor toekomstige ouders 
op basisschool ‘De Vordering’
Als aanvulling op de open dag van 27 maart, organiseert basisschool
‘De Vordering’ een informatieavond voor toekomstige ouders. Tij-
dens deze avond vertellen huidige ouders over hun ervaringen met
de school.

De naam ’t Klompenkeerlspad is ge-
baseerd op een waar gebeurd verhaal. 
Daarin is een hoofdrol weggelegd 
voor een lokale stroper in de jaren ‘30. 
De route is ongeveer zeven kilometer 
lang en voert de wandelaars langs de 
Baakse Beek richting de IJssel via het 
fraaie buitengebied weer terug naar 
het startpunt in Vierakker. De ko-
mende jaren zal de route waarschijn-
lijk alleen nog maar mooier worden. 
Het plan ‘Baakse-beek-Veengoot’ van 
onder andere het Waterschap Rijn en 

IJssel biedt namelijk de ruimte om 
het wandelpad in te passen in de her-
inrichtingsplannen van de beek.

’t Klompenkeerlspad wordt op 19
april om 17.00 uur geopend door Rob
Schouten, voorzitter van Dorpsbe-
lang Wichmond-Vierakker. Daarna
wordt de officiële openingshandeling
verricht door wethouder Dorien Mul-
derije, waarna Bennie Haggeman het
historische verhaal ‘Klompenkeerl’
zal vertellen.

Nieuwe wandelroute in Wichmond-Vierakker
‘t Klompenkeerlspad

Wichmond - Na de realisatie van de zeer populaire en met een prijs
bekroonde Ockhorstroute heeft Dorpsbelang Wichmond-Vierakker
wederom een fraaie lokale wandelroute uitgezet: ’t Klompenkeerlspad.

Vrijwilligers zijn druk bezig met de aanleg van ‘t Klompenkeerlspad.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat tot 
50% van het schadelijke zonlicht dat 
de ogen bereikt, via de achterkant van 
het brillenglas komt. Het belang van 

bescherming tegen UV-straling staat 
centraal bij BB Optiek in Warnsveld. 
BB Optiek heeft een breed assorti-
ment van o.a. Essilor zonneglazen op 

sterkte beschikbaar. Doordat men de 
modernste technieken en meetappa-
ratuur tot zijn beschikking heeft, kan 
er echt maatwerk worden geleverd.
Ook is de zonnebrillencollectie fors 
uitgebreid, BB Optiek heeft de groot-
ste collectie uit de regio met merken 
zoals Ray-Ban, Micheal Kors, Polaroid 
en Sinner, verder is BB Optiek te vol-
gen op Twitter en Facebook.

Crizal Sun UV zonneglazen
verkrijgbaar bij BB Optiek

Warnsveld - Sinds kort heeft BB Optiek een nieuw zonneglas in het 
assortiment van Essilor: het Crizal Sun UV zonneglas. Vernieuwend 
aan deze zonneglazen is dat ze niet alleen UV-stralen aan de voorkant 
van het glas tegenhouden, maar ook de schadelijke stralen die via de 
achterkant van de bril reflecteren.

Trainer Hugo van Ditshuizen had 
een tactisch plan uitgedacht dat veel 
inzet en geduld vroeg van de spe-
lers. Vanaf minuut één was het dus 
keihard werken. Sociï liet de gasten 
het spel maken en waar mogelijk 
kwam het er zelf uit. De gasten wa-
ren dan ook het meeste in balbezit 
en trachtten gevaarlijk te worden. 
Dit lukte echter maar zelden doordat 
de Wichmonders er kort op zaten. 
Toch glipte na ongeveer een kwartier 
spelen de spits van ’t Peeske door de 
Sociï-defensie. Zijn inzet passeerde 
keeper Henry Vreeman, maar be-
landde op de paal. Sociï kwam daar-
mee goed weg. Aan de andere kant 
werd Stefan Roording in kansrijke 
positie onterecht teruggefloten van-
wege vermeend buitenspel. Even 
later was het ‘comedy capers’ toen 
keeper Vreeman over een makkelijke 
bal heen dook, aanvoerder Dubaern 
Besseling redde zijn doelman ternau-
wernood. De gasten bleven aandrin-
gen, maar zelden was dat angstaan-
jagend voor Sociï. De thee werd dan 
ook opgezocht met een keurige 0-0 
stand, vanuit Sociï-oogpunt althans.
De 0-0 bleek in de tweede helft van 
korte duur. Een prachtige aftrapva-

riant van Sociï eindigde bij Dubaern
Besseling, deze verschalkte de keeper
op prachtige wijze. Een seconde of 6
na rust stond het zodoende 1-0. Deze
stand wakkerde de werklust van Sociï
alleen nog maar aan. De voorsprong
moest en zou vastgehouden worden.
Sociï liet ’t Peeske komen en liet zich
niet uit de tent lokken. Tot aan de 
zestien was ’t Peeske dan ook heer 
en meester, maar binnen de zestien 
werd het eigenlijk nooit echt gevaar-
lijk. Ook niet bij spelhervattingen, 
deze werden allen keurig afgewend
door de Sociï-defensie. In de slotfase
gooide ’t Peeske ook zijn achterhoede
open en zo kon Sociï ook nog af en
toe gevaarlijk worden. Enkele minu-
ten voor tijd kreeg ’t Peeske dan toch
dé mogelijkheid op de gelijkmaker.
Oog in oog met Vreeman wist de spits
van de gasten de bal een flink eind
over het doel te knallen. Dat Sociï
vervolgens in de laatste minuut niet
op 2-0 kwam door Besseling die voor
open doel stond mag ook een wonder
heten. Het werd hem echter vergeven
aangezien hij met de enige treffer in
de wedstrijd de winnende scoorde.
Hiermee maakt Sociï een einde aan
de ongeslagen status van ’t Peeske.

Sociï stunt thuis tegen ’t Peeske
Wichmond - Voor Sociï stond op zaterdag voor pasen de lastige thuis-
wedstrijd tegen ‘t Peeske op het programma. De gasten hadden de 
minste verliespunten en waren nog ongeslagen. Aan Sociï de opdracht
om er het beste van te maken.

Op zondag 26 mei vindt op de prachtige locatie van het 
Ludgerusgebouw te Vierakker de schrijfdag Schrijven aan 
de bosrand plaats. “Op deze dag laten we ons inspireren 
door alles wat ons omringt: de bomen, het mos, de wol-

ken. Maar ook dat wat leeft in ons hart en ons hoofd. Je 
ontdekt hoe alles om je heen een uitgangspunt kan zijn 
om te schrijven als je oog hebt voor het bijzondere in het 
gewone. Je leert je creatieve en associatieve vermogens te 
gebruiken. Aan de hand van concrete opdrachten schrij-
ven we onder andere tekstminiatuurtjes, gedichten, een 
wandelimpressie. Je krijgt tips over hoe je beeldend en 
meeslepend kunt schrijven. Inclusief een heerlijke lunch.”
De workshop wordt gehouden op zondag 26 mei van 
10.00 tot 16.30 uur. Voor meer informatie en aanmelding 
kijk op: www.schrijfzicht.nl

Bijzondere lente schrijfworkshop in Vierakker
Vierakker - Deze lente organiseert Merel Bruning 
van Schrijfzicht een inspirerende schrijfworkshop 
voor iedereen die eens aan het creatief schrijven wil 
proeven, die voor zijn of haar plezier wil schrijven 
en voor mensen die hun schrijven een nieuwe im-
puls willen geven.

Tijdens de persconferentie die de 
stichting maandagmiddag in Hotel 
Bakker gaf, vertelde voorzitter Mar-
cel Leferink met trots dat Marco Bak-
ker één van de muzikanten is die acte 
de prèsence zal geven. Verder treden 
onder anderen sopraan Irma ten 

Brinke, tenor Frank Fritschy, het Gel-
ders Opera en Operette Gezelschap 
uit Arnhem, dansers van ROC Aven-
tus uit Zutphen en de Vordense zan-
ger Timmy van Lingen op. Speciaal 
voor deze gelegenheid is het Bronck-
horst Wind Symphony onder leiding 

van dirigent Joop Boerstoel opgericht. 
De presentatie zal in handen zijn van 
Arie Ribbers. Op zondag is er ‘s mid-
dags een open podium voor muzikaal 
talent uit de gemeente Bronckhorst
Voorafgaand aan de concerten kan 
de tocht worden gefietst en op het 
terrein zal een groot horecaplein 
worden ingericht waar Duitse, Oos-
tenrijkse en Achterhoekse streekpro-
ducten worden geserveerd. 

Kaarten voor de concerten zijn 
vanaf maandag 15 april te koop 
bij de VVV Bronckhorst, Bruna, 
Landwinkel Den 4 Akker en op 
ww.achtkasteelentocht.nl

Jubileumconcert Achtkasteelentocht 
met Marco Bakker

Vorden - Het jubileumjaar van de honderdjarige Achtkasteelentocht 
in Vorden wordt afgesloten met een groots concert op zaterdag 8 en 
zondag 9 september. Marco Bakker is de speciale gast tijdens de show 
met de titel ‘Eine musikalische Reise Wien - Berlin’. De grandioze apo-
theose wordt mogelijk gemaakt door de Stichting Jubileumconcert 
100 jaar Achtkasteelentocht met medewerking van vele bedrijven en 
vrijwilligers uit de regio. Deze muzikale show wordt gegeven in de 
openlucht met een prachtig overdekt podium en het verlichte Kasteel 
Vorden als decor.
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ALLE HISTOR 
VERF ZIJDE-EN 
HOOGGLANS 
25% KORTING
DECO HOME HARMSEN
ZELHEMSEWEG 21 
7255 PS HENGELO GLD
0575-464000

Met Bruggink kiest u voor:
 Meer dan 30 jaar ervaring in bouwen en verbouwen
 Het verzorgen van de benodigde vergunningen
 Advies en begeleiding van ontwerp tot eindafwerking
 Eigen showroom met bouwmaterialen, keukens, badkamers  

 en tegels
 De perfecte oplossing binnen uw budget.

Bruggink bouwt naar 
úw wensen!

Kijk voor informatie op: 
www.bruggink-bv.nl

Bruggink Keukens, Badkamers en Bouw 
Molenweg 11, 7055 AW  Heelweg. Telefoon: 0315 - 24 29 29. 

info@bruggink-bv.nl MEER DAN 30 JAAR ERVARING

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

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

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

Last van engerlingen?
Waarschijnlijk kent u ze wel, engerlingen. Larven 
van Taxuskevers, rozenkevers en meikevers. Ze 
kunnen uw kostbare planten in de tuin in korte 

los te liggen. Tot op heden waren er twee moge-
lijkheden om deze taaie beestjes te lijf te gaan, 

bent u ook nog eens stukken goedkoper uit! 
Ook vliegende insecten zoals bijen en hommels lopen geen gevaar door 
het middel, net als mensen. Biomass Sugar biedt niet alleen biologische 

van uw planten. De wortels zullen zich snel herstellen en zelfs uitbreiden. 
-

vol toegepast.
U kunt het middel zeer eenvoudig zelf gebruiken. Hierbij gebruikt u 1 liter 
van het middel op 9 liter water wat goed is voor zo’n 125m² tuin/gazon. 

8-10 liter per m² tuin/gazon ingeregend te worden. 

Biomass Sugar is ook zeer geschikt voor het gebruik langs beuken- en 

Het middel is vanaf nu exclusief verkrijgbaar bij Hoveniersbedrijf Gebr. 
Arends. Bestellen kan telefonisch, via de mail of de webshop op onze website.

Hoveniersbedrijf Gebr. Arends
Lankhorsterstraat 25a

E: info@gebr-arends.nl
I: www.gebr-arends.nl

Kijk en koop bij
onze adverteerders!

Lekker dichtbij en
een ruime keus! 
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afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Wieze (znw)
 B. Houwkloot
 C. Opbrengen

De antwoorden staot argens anders in disse krante.
Margo en Carlijn zijn twee jongeda-
mes die muziek maken met een gi-
taar, tweestemmige zang en af en toe 
een piano. Ze zetten de nummers die 
ze spelen naar hun eigen hand. Met 
nummers van Gers Pardoel tot Simon 
& Garfunkel, hebben ze een gevari-
eerd programma, met als kenmerk 
de harmonieuze samenklank.
Margo zong jarenlang bij kinder- en 
jongerenkoren en leerde op haar 
15e gitaar spelen. Ook Carlijn startte 
bij kinderkoren. Verder speelde ze 
in musicals en heeft ze zangles van 
Jimmy Hutchinson. Margo en Carlijn 
hebben ook zangles gehad van San-
dra vanReys en tijdens de jaarlijkse 
repetities van het projectkoor Podi-
um Dinxperlo ontstond het idee om 
samen muziek te maken. Ondertus-
sen hebben ze al een reeks optredens 
op hun naam staan, waaronder het 
voorprogramma van de Schotse band 

Shanakuna. 
Denim! is een coverband die op een 
aanstekelijk en enthousiaste manier 
oude krakers en nieuwe hits weet te 
combineren. De drie ervaren vocalis-
ten zorgen voor een hoog muzikaal 
spektakel, waarbij ze de ervaring 
hebben als backing vocalisten in tv-
programma’s. De acht, door de wol 

geverfde, muzikanten maken de 
band compleet. Demin! speelt in de 
bezetting zang-Nancy Stuve-Akerina, 
Eudia Purperhart en Timmy van Lin-
gen, gitaar-Remy Driever, basgitaar-
Michel Daals, drums-Wesley Gerrits, 
toetsen-Eric vd Kemp en de blazers 
Marco Looman, Dennis van Alst, Ste-
fan Broens en Henk Kummeling.

Margo en Carlijn en Denim! bij 
LIVE@IDEAAL
Zelhem - Woensdag 10 april spe-
len Margo en Carlijn tussen 20.00 
en 22.00 uurlive in het program-
malive@ideaal, dat vanuit Café 
‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt 
uitgezonden. De week erop, op 
woensdag 17 april,komt de band 
Demin! naarcafé ‘de Mallemolen‘ 
om op te treden in het live-pro-
gramma.

Onlangs is bij de Coop supermarkt 
van Aalderink in de Dorpsstraat in 
Steenderen een ‘verzamelzuil’ ge-
plaatst. En die raakt al aardig vol!

De Coop in Steenderen is de derde 
supermarkt in de gemeente Bronck-
horst die een verzamelzuil voor oud 
en vreemd geld heeft staan. Al eerder 
dit jaar werden zuilen geplaatst in 
Zelhem en Hengelo. Die zuilen zijn 
onlangs voor het eerst geleegd door 
leden van de Lionsclub Bronckhorst. 
Er was in korte tijd in totaal bijna 45 
kilo geld verzameld!

Ook in Steenderen wordt positief ge-
reageerd en raakt de zuil snel voller. 
De Lionsclubs kunnen via hun net-
werk munten en papiergeld uit de 
hele wereld omzetten in euro’s. Oud 
geld dat nationale banken niet meer 

inwisselen, wordt aan de hoogst bie-
dende verzamelaar verkocht. De Wil-
de Ganzen ondersteunt de actie en 
geeft nog eens vijftig procent premie
op het ingezamelde geld! De totale
opbrengst gaat naar Lionsclubs in
de derde wereld die er staaroperaties
van bekostigen, waardoor straatarme
blinden weer kunnen zien. Eén staar-
operatie daar kost slechts 15 euro en
dankzij ieders medewerking worden
heel veel mensen geholpen.
Voor alle duidelijkheid: alle Lions zijn
onbetaalde vrijwilligers en bij hen 
blijft er dus nooit iets aan de strijk-
stok hangen. Daarom is de charitatie-
ve tak van de Lions tot de beste Niet
Gouvernementele Organisatie (NGO)
ter wereld uitgeroepen. Met 1.3 mil-
joen leden in 205 landen zijn de Lions
de grootste serviceclub organisatie in
de wereld.

Coop Steenderen helpt Lions met het 
inzamelen van oud- en vreemd geld

Steenderen - Bijna iedereen heeft nog wel wat oud of vreemd geld in
huis, zo blijkt. De Lionsclub Bronckhorst helpt mee om dat geld een
zinvolle bestemming te geven; het wordt ingewisseld en gebruikt voor
staaroperaties in arme landen.

Harry Kalk (l.) uit Baak doneert buitenlands geld bij Harold Aalderink van de Coop.

Er stonden veel sterke teams aan de 
start maar de zware omstandigheden 

zorgden voor een slijtageslag, slechts
31 renners wisten de finish te halen.
In de finale reed een groep van elf
renners weg uit het peloton. Kobus
Hereijgers won de wedstrijd. Rens te
Stroet uit Keijenborg van Cyclingteam
Jo Piels - RTV Vierakker Wichmond
zat er goed bij en wist een podium-
plek te bemachtigen, hij finishte als 
derde. Een knappe prestatie.

Wielrenners in het 
Paasweekend
Wichmond - Tweede Paasdag 
stond er een klassieker op het 
programma: De Altena Bies-
boschronde, een wedstrijd over 
187 kilometer die dit jaar onder 
koude en vooral erg winderige 
omstandigheden werd verreden.

Aan de orde komt onder andere de 
vraag watergebeurt met het huis en 
het spaargeld als iemand naar het 
verzorgingshuis gaat.
Mr. Jeroen Blankenstijn: “De meeste 
mensen hebben waarschijnlijk al wel 
iets gehoord of gelezen over de ge-
wijzigde regels van de eigen bijdrage 
in de AWBZ-zorg. Op 1 januari is de 
berekening van de eigen bijdrage ver-
anderd. Wie meer vermogen heeft, 
moet ook meer zelf betalen. De over-
heid telt daarom een deel van ie-
mands vermogen mee als inkomen. 
Dit kan grote gevolgen hebben voor 
de hoogte van de eigen bijdrage. Hoe 

hoger het inkomen, hoe hoger de ei-
gen bijdrage.”

Wat is er nu precies veranderd?
Jeroen Blankestijn: “Voor 1 januari 
telde 4 procent van het vermogen bo-
ven de vrijstellingsgrens mee en dat 
dit nu 12 procent is. Hierdoor kan 
de eigen bijdrage, vergeleken met de 
bijdrage in 2012, oplopen. Hoe groot 
de eigen bijdrage is, hangt van de 
specifieke situatie. Daarbij maakt het 
verschil of iemand alleenstaand is of 
gehuwd en wat er met de eigen wo-
ning gebeurt, nadat iemand naar het 
verzorgingshuis gaat.”

Een ander onderwerp dat de laat-
ste tijd nogal media-aandacht 
krijgt is het levenstestament en 
de wilsbekwaamheid.
Jeroen Blankenstijn: “Steeds meer 
mensen willen hun wensen daarover 
vastleggen in een levenstestament. 
Daarnaast zijn steeds meer mensen 
zich bewust van de gevolgen van de-
mentie of een beroerte. 
Wanneer je wordt getroffen door één 
van deze ziektes, is het veelal niet 
meer mogelijk om zelf nog zaken 
te regelen. Moet er op zo’n moment 
een huis worden verkocht, dan moet 
de demente onder curatele worden 
gesteld en zal de kantonrechter bij 
bepaalde rechtshandelingen moeten 
worden betrokken. 

Om dit te voorkomen kan de notaris 
een volmacht opstellen, waarin je, ie-
mand die je vertrouwt, bijvoorbeeld 
de partner of één van de kinderen, 
de volmacht geeft om deze zaken te 
regelen.”

De AWBZ, het levenstestament 
en wilsbekwaamheid
Zelhem - Regels en wetten veranderen en dat kan van invloed zijn op 
beslissingen die mensen nemen. Maar dan moeten ze wel goed geïn-
formeerd zijn. Notariskantoor Blankestijn uit Zelhem wil deze taak op 
zich nemen en nodigt u uit om op dinsdagavond 16 april naar Ellen’s 
Restaurant en Zalen te komen voor een gratis lezing. De bijeenkomst 
begint om 20.00 uur (de koffie staat vanaf 19.30 uur klaar). Als u be-
langstelling hebt, kunt u zich aanmelden door te bellen met het nota-
riskantoor, tel. 0314-621141 of te mailen naar info@notariszelhem.nl 
onder opgave van het aantal personen.

Uitslag van de vierde en vijfde com-
petitieavond van de vijfde ronde van 
Bridgeclub Bronkhorst gespeeld op 
woensdag 27 maart en donderdag 
4 april 2013 te Toldijk.Woensdag-
avond 27 maart was tevens de Paas-
bridgedrive. Een ieder start met 10 
eieren en bij verlies van een spel, 
wordt een ei aan het winnende team 
overhandigd. De voorzitter bedankte 
de activiteitencommissie voor het re-
gelen van eieren en de heer Geurts 
voor het leveren van de, voor deze 
avond, ruilmiddelen. Het werd een 
geslaagde avond met een warm hapje 
rond tienen, wat op dat tijdstip altijd 
welkom is. Tevens werden er mensen 
naar voren gehaald om een speldje in 
ontvangst te nemen voor behaalde 
meester-punten.

UITSLAGEN
De uitslag van 27 maart: A-lijn: 1. 
Dick Brinkman & Hans Dekker 
60,00%; 2. Erica Schut & Marijke Hil-
derink 56,25%; 3. Emmy Stegeman 
& Joop ten Holder 55,83%. B-lijn: 1. 
Jan Veenhuis & Joop Rutten 62,40%; 
2. Hermien Veenhuis & Gerrit Jas-
pers 62,33%; 3. Gonnie Hulleman 
& Harrie Pelgrom 58,00%; C-lijn: 1. 
Ria Jansen & Wim Schipper 62,50%; 
2. Karen Notten & Joop te Veldhuis 
60,83%; 3. Carla Hoogkamp & Gerard 
Lohschelder 56,67%. Geweldige hoge 
scores.
Uitslag 4 april: A-lijn: 1. Dick Brink-
man & Hans Dekker 60.07%; 2. Guy 
& Miguel Mendes de León 59.03%; 
3. Will Snelder & Bert Botschuyver 
57,29%. B-lijn: 1. Tiny Kleinreesink 
& Wim Schipper 59,55%; 2. Silvia 

Schreiber & Kees Mortier 58,90%; 3. 
Gerrit Jaspers & Jan Supheert 58,81%. 
C-lijn: de paren die hier als eerste drie 
eindigden, promoveren ook naar de 
B-lijn: 1. Karen Notten & Joop te Veld-
huis 59,90%; 2. Leni Meijerink & Sop-
hie de Vries 58,33 %;3. Henny Deunk 
& Wil Matser 55,52 %.
Donderdag 11 april beginnen we dus 
met de zesde en tevens laatste com-
petitieronde voor de grote vakantie. 
Zij die naar de A-lijn promoveren: Sil-
via Schreiber & Kees Mortier, Hennie 
van Druten & Gonnie Hulleman en 
Gerrit Jaspers & Jan Supheert. Kunt 
u de komende ronde niet aanwezig 
zijn? Meldt u zich dan zo snel moge-
lijk af. U doet dat met een sms naar 
06-28633453 (inspreken lukt niet!) of 
door te mailen naar bcbronkhorst@
hotmail.nl.

B R I D G E N   I N   T O L D I J K

Zondag 7 april heeft hij meegedaan 
aan een wedstrijd voor senioren van 
70 jaar en ouder. Deze wedstrijd werd 
verreden vanaf sportpark Beienkamp 

in Eibergen. Van de tien deelnemers 
wist hij als 7e te finishen. Een knappe 
prestatie voor zijn eerste wedstrijd 
van dit seizoen.

Oprichter RTV Vierakker-Wichmond 
fietst nog steeds
Wichmond - Een van de mede-oprichters van de Wielerclub RTV Vier-
akker-Wichmond: Jan Pieterse is nog steeds actief als wielrenner.

Kijk en koop
     bij onze

adverteerders!
Lekker dichtbij en

een ruime keus!



Het eerste kwartier ging de wed-
strijd gelijk op en speelden beide 
ploegen snel en direct naar voren. 
Bij v.v. Vorden was Sam Abbink op-

vallend aanwezig en probeerde hij 
met listige ballen de voorwaartsen 
van Vorden in stelling te brengen. 
PAX zocht met balbezit heel snel de 

beide vleugelspitsen en zowel Stor-
telder als Wolfsheumer waren beide 
zeer dreigend en zorgden met goede 
loopacties voor veel gevaar. Drie keer 
probeerde Vorden in deze fase vanuit 
het middenveld de voorwaartsen al-
leen voor de keeper te zetten, maar 
net was de keeper steeds iets eerder 
bij de bal. Een keer viel de bal precies 
tussen de verdiging en de zeer rustige 
en betrouwbare keeper Mars in, maar 

kon Daan Horstman er net niet een 
teen tegen aan krijgen. PAX brak de 
wedstrijd open in de 20e minuut door 
Roy Wolfsheumer. Met een goede 
individuele actie aan de linkerkant 
draaide hij naar binnen toe en kwam 
hij goed met zijn rechterbeen uit om 
van afstand te schieten. Via de hand 
van Bart Stokman, maar met een ei-
gen gecreerde ‘krul’ verdween de bal 
in de verre hoek. Het doelpunt van 
PAX resulteerde in de beste fase van 
de wedstrijd van PAX, want tot aan 
de 35e minuut was het de hengelo-
se ploeg die de wedstrijd dicteerde. 
In de laatste 10 minuten van de 1e 
helft kwam Vorden 1 weer terug in 
de wedstrijd en creerde in deze fase 4 
cornerballen en een paar gevaarlijke 
vrije trappen. Een kopbal van Frank 
Hiddink werd prachtig door keeper 
Joury Mars uit het doel getikt en een 
carambole van Sam Abbink kwam te-
gen de buitenkant van de paal. Een 
paar minuten voor rust kwam Sam 
Abbink op het middenveld in balbe-
zit en kon met een prima bal over de 
verdediging van PAX Frank Hiddink 
in stelling brengen. Terwijl Frank de 
bal prima in de loop mee nam, werd 
hij net voor het 16-metergebied op de 
hakken getrapt. Normaal gesproken 
een vrije trap met wellicht zelfs een 
kaart, maar de verder uitstekende 
en met veel zelfvertrouwen leidende 
scheidsrechter twijfelde en gaf uitein-
delijk maar een ingooi omdat de kee-
per in de actie daarna de bal uit trap-
te.In de rust werd er veel nagepraat 
over deze laatste situatie en ondanks 
dat veel mensen het eens waren dat 
Vorden hier een vrije trap had moe-
ten hebben, waren er ook veel sup-
porters van beide kampen die aan-
gaven dat ook Vorden een keer goed 
weg kwam toen een speler weliswaar 
opzichtig naar de grond ging, maar 
er wellicht ook voor een penalty ge-
floten had kunnen worden. 

In de tweede helft was het al na 7 mi-
nuten raak toen wederom Wolfsheu-
mer dit keer aan de linkerkant met
een goed individuele actie Bas Boers
omspeelde. De voorzet die daarna 
volgde werd geblokt door Erik Olden-
have, maar hij zorgde onbedoeld er-
voor dat de bal een curve mee kreeg
waardoor bij de tweede paal Derk
Stortelder ongehinderd van dichtbij
kon binnen koppen. 
Terwijl er nog ruim een half uur te
spelen was, bleek achteraf dat deze
goal de beslissing was in de wedstrijd.
Want hoe hard Vorden het ook pro-
beerde en hoe zeer er weliswaar ook
een veldoverwicht werd gecreeerd, 
PAX bleef heer en meester achterin
en had met keeper Joury Mars een uit-
stekende en betrouwbare doelman. 
Aan de lichaamshouding van spelers
kun je altijd veel aflezen en bij Vor-
den zag je op een gegeven moment
zo’n 10 minuten voor tijd dat het ge-
loof in een ommekeer in de wedstrijd
er niet meer in zat. Vorden dwong 
nog een aantal ingooien af en had
nog een drietal vrije trappen rondom
het 16 meter gebied. Maar PAX stelde
zich hier prima op in en controleerde
de wedstrijd met een weliswaar niet
uitblinkende Kohler op het midden-
veld, maar hij ‘bewaakte’ welde be-
langrijkste linie van de ploegen was
met zijn beleving en mentaliteit de
aanjager van de hengelose ploeg. 
Het was een prachtige voetbalmid-
dag, met veel vuurwerk, confetti, fak-
kels en beleving bij zowel de vorden-
se als de hengelose supporters. Vor-
den kon er jammer genoeg niet echt
een wedstrijd van maken, maar dat
had niets te maken met de beleving
en instelling maar simpelweg omdat
de achterhoede van PAX er nog ‘geen
muis door hield’. 

Uitslagen en programma v.v. Vorden:
www.vv-vorden.nl

Prachtige voetbalmiddag zonder resultaat Vorden

Op de eerste zonnige en daarom aangename zondag van het jaar, was 
het een waar voetbalfestijn tussen Vorden en PAX voor maar liefst 
1050 toeschouwers, maar kon Vorden 1 geen resultaat behalen. Tien 
minuten na rust scoorde PAX haar tweede treffer en na achteraf bleek 
was dit de beslissing, want Vorden slaagde er niet meer in om de wed-
strijd open te breken; 0-2.

De Veldwijkers mogen trots zijn op 
‘hun’ toneelgroep. Want voorwaar, 
het is geen kleinigheid om 3 uur 
lang een bomvolle zaal gevuld met 
Veldwijkers en inmiddels ook an-
dere toneelliefhebbers te vermaken. 
Maar deze ervaren spelers lukte dat 
dus uitstekend. Zo goed zelfs dat het 
spel regelmatig werd onderbroken 
door een enthousiast applaus vanuit 
de zaal. Het hoge niveau van deze 
voorstelling is toe te schrijven aan zo-

wel de vakkundige regie van Gerard 
Smeenk als aan het talent en inzet 
van de spelers: Dik Groot Jebbink, 
Jose Mokkink, Ada Winkels, Appie 
Winkels, Henk Arfman, Gerda Dek-
kers, Gery Groot Zwaaftink en Sabine 
Wilgenhof. En niet te vergeten Swen-
nie Buunk (souffleuse) en Ada en Jit-
ske Winkels (grime). Het bestuur van 
buurtvereniging ‘De Veldwijk’ dankt 
allen voor de maanden voorbereiding 
en het fantastische resultaat!

Toneelgroep De Veldwijk speelt 
Zilveruitjes en Augurken

Veldwijk - Vrijdag 5 april gaf de toneelgroep van buurtvereniging “De 
Veldwijk” in het Dorpscentrum van Vorden haar jaarlijkse uitvoering. 
Dit jaar werd “Zilveruitjes en Augurken”, een klucht in 3 bedrijven 
van D.J. Eggengoor, over het voetlicht gebracht. Uiteraard in dialect.

Alle gevers en collectanten hartelijk 
dank. Voor de collecte maart 2014 
worden nog enkele collectanten ge-
zocht. Hiervoor kan men zich aan-
melden via telefoon 0575- 551410.

Opbrengst SIMAVI collecte
Vorden - De SIMAVI collecte 
in Vorden en Wichmond heeft 
1333,59 euro opgebracht.

Lianne Siemens, eigenaar van Euro Planit was graag be-
reid om het eerste pak te overhandigen aan Dennis Spie-
gelenberg, doelman van het derde. Dat een ieder met een 
tevreden gezicht op de foto wilde laat zich raden.

Voor de club SV Socii een unieke situatie dat alle elftallen 
van selectie tot aan het dames team nu in de zelfde kleu-
ren op de velden te zien zijn.

Lagere elftallen SV Socii in het nieuw

Wichmond - Op 2e Paasdag werden het derde, vierde 
en het vijfde elftal  voorzien van nieuwe trainings-
pakken. Euro Planit personeelsdiensten uit Vorden 
staat hier deze keer garant voor.

Alle teams.

Kranenburg - Na een lange periode van onzekerheid 
ivm de droogte kon toch het paasvuur aan de Bergkap-
peweg worden aangestoken. De windrichting was gun-
stig zodat Bram Klein Haneveld de fakkel door Timo 
Dimmendaal en Niels Langwerden kreeg aangereikt. 
Nadat het vuur was ontstoken kon het teertonne gooi-

en van start gaan. Zo`n 21 helden lieten zich hiervoor 
inschrijven. In de vijfde ronde na de honderdste worp 
lukte het Sjon Mosch uit Friesland de teertonne in 
brand te gooien. De nieuwe vuurkoning van Kranen-
burg woont dus behoorlijk ver uit de buurt. 

De belangstelling voor het Kranenburgse paasvuur was 
trouwens zeer groot. Ook het feest in de tent was een 
succes. Het kinderpopkoor Venhorst olv Maartje Epe-
ma zorgde voor een gezellige sfeer. Vanaf negen uur 
speelden de bands Strike en Pooh Now op het podium 
en brachten muziek van hoge klasse. De stichting CCK 
kan terug kijken op een zeer geslaagd paasevenement.

Kranenburg heeft nieuwe vuurkoning
Kranenburg - Na een lange periode van onzeker-
heid ivm de droogte kon toch het paasvuur aan de 
bergkappeweg worden aangestoken.De windrich-
ting was gunstig zodat Bram Klein Haneveld de 
fakkel door Timo Dimmendaal en Niels Langwer-
den kreeg aangereikt.
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Inzameling kleding, 
textiel en schoenen 

door de COEH 
Zo kan het ook:

Een tweede leven voor het linnengoed 
van Vakschool Wageningen en Blycolin

Zowel bij Rijn IJssel als bij Blycolin staat maatschappelijk verantwoord 
ondernemen hoog in het vaandel. Dit heeft er toe geleid dat beide orga-
nisaties besloten hebben het oude, maar nog in goede staat zijnde hotel 
linnengoed te schenken aan een goed doel. Dit goede doel is een bejaar-
dentehuis in het Roemeense Ocna Mures.

De Stichting COEH (Commissie Oost Europa Hengelo Gld.) was zeer ver-
heugd met de toezegging van het gedoneerde linnen. Vandaag is alle 
linnen opgehaald door twee van de vrijwilligers van de stichting. De 
jeugdgroep (JWR) van deze stichting zal het linnengoed komende zomer 
meenemen naar Roemenië. Dit jaar gaat deze groep naar Ocna Mures om 
er een bejaardenhuis op te knappen en het linnengoed komt dan ook op 
het juiste moment.

Het gesponsorde linnengoed, dat qua kleur en dessin niet meer geschikt 
is voor de hotellerie maar nog dusdanig sterk en kwalitatief hoogwaardig 
dat het nog jaren meekan, krijgt via dit goede doel een prima tweede 
bestemming. Daarnaast is het milieutechnisch gezien natuurlijk ook 
mooi dat dit uitermate bruikbare linnen op deze wijze wordt hergebruikt.

Hartelijke groet,
Anetta Roenhorst
Marketing & Communicatie adviseur, 06 - 28679601

Natuurlijk gaat de inzameling van kleding, textiel en schoenen 
gaat gewoon door.
Afleveringadres is Gietelinkdijk 4, 7255 MH Hengelo Gld.
Inzameling op de 1e en de 3e maandag van de maand, 
uitsluitend tussen 18.30 en 20.00 uur.

Voor informatie t.a.v. andere speciale en bruikbare zaken graag vooraf 
even contact opnemen met Geert Hiddink, tel. 0575 - 46 2238.

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Wieze (znw):
1. “Der ene van de wieze maken.” Iemand in de war 

brengen. 
 “I’j brengt mi’j stomp van de wieze met ow gevraogte.”
2. “Der ging mi’j toch ne wieze aover op.”Zeg i’j um an te 

geven dat argens heel volle drokten aover emaakt wodt.”
3. “Uut den wiezen of uut de gekken?” In ernst of voor de 

lol?

 B. Houwkloot: Tol. “De jonges bunt buten op de brink an ’t 
spöllen met de houwkloot.”

 C. Opbrengen: “Bi’j op-ebracht waezen.” (Op een bepaalde 
manier) opgevoed zijn. “Dat do’w neet, daor bunne wi’j 
neet bi’j op-ebracht.”

De JPR Stringxband, die inmiddels 
ruim 10 jaar bestaat en over veel er-
varing beschikt, speelt naast eigen 
nummers ook covers die vol overga-
ve de zaal in worden ‘geslingerd’. Het 
repertoire bestaat uit nummers van 

onder andere Black Crows, Iggy Pop, 
Beatles, Herman Brood, CCR, Rolling 
Stones. In het verleden verzorgde de 
band al optredens in het voorpro-
gramma van onder andere Normaal, 
Golden Earring, De Dijk, Jovink en 

Direct.
De band bestaat uit Jean Paul Dem-
ming (gitaar en lead-zang), Mathieu 
Muller (bas-zang), Maarten Oonk 
(drums-zang), John Piek (gitaar-zang) 
en Thomas Kroeze (gitaar-zang) en 
Edgar Franken (alt/bariton sax en 
zang). De toegang is, zoals altijd, gra-
tis. Voor aanvangstijd zie de adver-
tentie elders in de krant.

JPR Stringxband in Café De Tol

Wittebrink - Als afsluiting van het muziekwinterseizoen, alhoewel het 
nog niet echt voorjaar wil worden, speelt de, in de regio welbekende, 
JPR Stringxband zondag 14 april bij Eetcafé De Tol in de Wittebrink.

Delta medewerkers zullen de werk-
zaamheden op de hun vertrouwde 
locaties blijven verrichten. Naast het 
feit dat DeltaCare Dienstverlening al-
le schoonmaakmedewerkers van Del-
ta op detacheringsbasis heeft overge-
nomen, zijn ook de rayonmanagers 
in dienst gekomen bij het nieuwe 
schoonmaakbedrijf. Hierdoor is de 
kennis van de medewerkers en de 
werklocaties optimaal geborgd. Delta 
is ervan overtuigd dat zij de kwaliteit 
van dienstverlening die opdrachtge-
vers gewend zijn in deze samenwer-
king kan blijven waarborgen. 
Doordat de medewerkers van Delta 
nu werkzaam zijn bij een reguliere 
schoonmaakonderneming worden 
hun ontwikkelingsmogelijkheden 
vergroot en zullen zij, indien dit tot 
de mogelijkheden behoort, breder 

ingezet gaan worden. Een regulier 
schoonmaakbedrijf heeft meer com-
merciële slagkracht, waardoor er een 
grotere diversiteit aan opdrachtge-
vers ontstaat. Hierdoor zijn op ter-
mijn de continuïteit en duurzaam-
heid van behoud van passend werk 
en doorstroom naar regulier werken 
beter geborgd. 

De opdrachtgevers, bestaande uit 
scholen, instellingen en overheidsin-
stanties, zijn een belangrijke schakel 
in het ontwikkelingsproces van men-

sen met een afstand tot arbeidsmarkt 
naar zo regulier mogelijk werken. Op 
deze manier leveren zij een belang-
rijke maatschappelijke bijdrage om 
mensen met een afstand tot de regu-
liere arbeidsmarkt hun vak te laten 
uitoefenen. Aan de vooravond van de 
invoering van de nieuwe Participatie-
wet biedt deze stap een belangrijke 
basis voor ontwikkelings- en door-
stroommogelijkheden voor de brede 
doelgroep met grote afstand tot de 
arbeidsmarkt.

Honderd medewerkers van Delta 
naar DeltaCare Dienstverlening
Zutphen - Honderd medewerkers 
van de schoonmaakafdeling van 
sociale werkvoorziening Delta 
gaan hun werk voortzetten bij 
DeltaCare Dienstverlening. Nog 
nooit eerder heeft Delta in een 
keer zo veelmedewerkers gede-
tacheerd. DeltaCare Dienstverle-
ning is een nieuw schoonmaak-
bedrijf, opgericht door Albert 
Kars, voormalig unitmanager 
schoonmaak bij Delta. Hij is sinds 
1 april directeur van DeltaCare 
Dienstverlening, dat gevestigd is 
in Brummen. Delta heeft al haar 
schoonmaakactiviteiten overge-
heveld naar DeltaCare Dienst-
verlening BV. Het nieuwe bedrijf 
behoudt de sociale statuur, maar 
deze verandering moet werkne-
mers de kans bieden zich beter te 
ontwikkelen en zorgen voor een 
betere doorstroom naar regulier 
werk.

Albert Kars, directeur DeltaCare, Mieke van Aspert, bedrijfsmanager Delta Diensten, Wal-
ter Cantrijn, algemeen directeur Delta.

Van Til was van 1994 tot 1997 onder 
Wien van den Brink vicevoorzitter 
van de NVV. In 2002 nam hij het op 
tegen Willy van Gemert om Van den 
Brink als voorzitter op te volgen. De 

leden kozen toen voor de radicalere 
koers die Van Gemert voorstond. De 
bestuurstermijn van Wyno Zwanen-
burg, de huidige voorzitter, verstrijkt 
aankomende juni. De NVV heeft 

daarom een vertrouwenscommissie 
ingesteld die de afgelopen periode 
bezig is geweest om kandidaten voor 
het voorzitterschap van de NVV te 
zoeken. Deze commissie heeft Ben-
nie van Til dus voorgedragen als kan-
didaat-voorzitter van de NVV. Op de 
algemene ledenvergadering in juni 
mogen de leden het voorzitterschap 
van Van Til bekrachtigen. Wyno Zwa-
nenburg, de huidige NVV-voorzitter, 
neemt dan afscheid.

Bennie van Til nieuwe voorzitter NVV
Hummelo - Het weekblad voor de landbouw De Boerderij meldde afge-
lopen week, dat Bennie van Til is voorgedragen als nieuwe voorzitter 
van de Nederlandse Varkenshouders Vakbond (NVV). Het Landelijk 
Bestuur van de NVV ondersteund de voordracht van de in Hummelo 
woonachtige vleesvarkenshouder unaniem. Hij zal dan ook op de Al-
gemene Ledenvergadering in juni worden voorgedragen als nieuwe 
voorzitter van de NVV.
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Zij haalde aan dat de Lions dit project 
met voorrang behandeld hebben, om-
dat het geheel binnen de doelstellin-
gen van de Lions ligt: ‘Het tot stand 
brengen en in stand houden van een 
geest van begrip tussen de volkeren 
van de wereld’.

Lionsclub Bronckhorst heeft dit ini-
tiatief van Amnesty International 
afdeling Zelhem mogelijk gemaakt, 
door voor de busreis en de entreegel-
den naar Westerbork 2000 euro te 

schenken. Onder andere zijn daartoe 
op alle zaterdagen in maart, huis-aan-
huis tulpen verkocht.
Deze dag was het hoogtepunt van 
het project ‘Zelhem Westerbork 
Toen en Nu’, dat op 20 maart 2013 
is gestart met een activiteitencircuit 
in en om de Lambertikerk, daarna 
een bezoek aan de nieuwe moskee 
in Doetinchem en verhalen over de 
Tweede Wereldoorlog door Zelhemse 
organisaties, zoals het Comité 4 mei 
Zelhem.

Het is van belang dat kinderen weten 
wat er in de Tweede Wereldoorlog 
heeft plaatsgevonden en wat dat met 
mensen heeft gedaan. Dat vrijheid 
niet vanzelfsprekend is, al lijkt dat 
soms zo! 
Het Nationaal Monument Wester-
bork is een van de meest sprekende 
en indringende van de duizenden 
oorlogsmonumenten in Nederland. 
De kinderen zullen er veel over te 
vertellen hebben!

Over dit project wordt een documen-
taire gemaakt. Een verslag van de reis 
naar Westerbork wordt aan de LC 
Bronckhorst uitgebracht op de leden-
vergadering.

Lions Bronckhorst maken project 
‘Kamp Westerbork’ mede mogelijk

Zelhem - Vrijdagmorgen 4 april vertrokken 104 kinderen uit de groe-
pen 8 van de basisscholen in en om Zelhem naar Herinneringscentrum 
‘Kamp Westerbork’. In de muziektent sprak Tineke Roorda, president 
van Lionsclub Bronckhorst de kinderen toe.

President van Lionsclub Bronckhorst Tineke Roorda spreekt de kinderen toe.

Vanaf het eerste fluitsignaal was 
Steenderen de dominerende ploeg, 
er werd veel druk gezet op de Socii-
verdediging en de kansen volgden 
al snel. Uit een van de eerste kan-
sen wist Quinten Bartman al in de 
5e minuut doel te treffen met een 
prachtige halve omhaal in de krui-
sing. Steenderen ging goed door en 5 
minuten later was het Tim Pelgrom, 
die een voorzet van Milan Bartman 
beheerst afrondde, 2-0. Daarna liet 
Steenderen de touwtjes wat vieren, 
Socii werd sterker en kreeg ook een 
licht veldoverwicht, zonder echter tot 
kansen te komen. In de 40e minuut 
deed Jos Teunis voor hoe het wel 
moet, vanaf de middenlijn werd hij 
weggestuurd en vrij voor de keeper 
maakte hij geen fout, 3-0 ruststand.
De 2e helft begon rommelig en de 
eerste 20 minuten viel er niet veel 
te beleven. Daarna pakte Steende-
ren weer het initiatief en maakte er 
een mooi slot van de wedstrijd van, 

door in de laatste 20 minuten nog 3
x te scoren. Allereerst was het Bob 
Wagenvoort, die een vrije trap van
Quinten Bartman mooi inkopte , ver-
volgens wist invaller en A-junior Luke
Nieuwenhuis, die attent reageerde bij
een scrimmage voor het Socii-doel, te
scoren en vlak voor tijd was het Mi-
lan Bartman die de 6-0 binnen schoot
en daarmee de eindstand vaststelde.
Conclusie:
Goed en gedreven gevoetbald, wel
een zwakkere periode kort voor en
na rust, maar over het geheel geno-
men een prima team-prestatie neer-
gezet. Op het laatst stonden er liefst
5 spelers in het veld, die qua leeftijd
nog in de A-junioren mogen spelen, 
een ongekende luxe. Theoretisch is 
de 6e plaats op de ranglijst nog steeds
bereikbaar, daar moeten we, ook vol-
gende week in de uitwedstrijd tegen
Stokkum voor gaan.
Opstelling Steenderen: Timon Nij-
kamp, Emiel Worm, Jorik van der
Reijden, Bob Wagenvoort, Mark
Harmsen (Frank Harmsen), Milan 
Bartman, Ruud Worm, Jari Bremer,
Quinten Bartman, Jos Teunis (Cas
Berns), Tim Pelgrom (Luke Nieuwen-
huis). Programma komende week:
Voor het volledige wedstrijdprogram-
ma, zowel zaal- als veldvoetbal, kijk
op www.svsteenderen.nl

6-0 thuisoverwinning in derby tegen Socii

Steenderen scoort half 
dozijn doelpunten
Steenderen - Of het door de eer-
ste mooie lentedag kwam, of een 
kwestie was van gewoon een keer 
laten zien wat je kunt zal nooit 
duidelijk worden, feit was wel 
dat Steenderen in de derby tegen 
Socii dodelijk effectief met de 
kansen om ging.

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

Op zaterdagavond 1 juni wordt de 
stemming er op het feestterrein bij 
Vleesboerderij Garritsen vast inge-
bracht tijdens de Full Pull Party. Op 
deze avond zullen vier bands uit de 
regio elkaar afwisselen op het po-
dium, zodat er een divers muziek-
programma ontstaat. Daarbij hoeft 
niemand zich te vervelen en kunnen 
alvast sterke verhalen, deze hoeven 
niet per se over tractoren te gaan!, 
worden uitgewisseld. De tent opent 
deze avond om 21.00 uur. De line-up 

van bands zal ruim van tevoren be-
kend gemaakt worden via de site en 
Facebook.

Op zondag 2 juni zal de strijd tussen 
mens en machine zich gaan afspelen. 
In diverse gewichts- en vermogens-
klassen worden vermogen en kunde 
van de bestuurder getest door middel 
van een sleepwagen. Het principe van 
trekkertrek is dat een trekker een 
sleepwagen zo ver mogelijk over een 
geprepareerde baan van 100 meter 
moet zien te trekken. Door de tech-
niek van de sleepwagen wordt dit 
per afgelegde meter steeds zwaarder. 
Stuurmanskunst, belading van de 
trekker, bandenspanning, profiel en 
meer van deze zaken dragen bij aan 
het halen van de 100 meter lijn; een 
zogenaamde Full Pull.
Naast al dit geweld op de baan, zul-
len er voor het hele gezin activitei-
ten worden georganiseerd. Zo is er 
voor de allerkleinsten natuurlijk een 
springkussen en snoep, maar kan er 

ook op echte quads gereden worden 
in een kindvriendelijk parcours.
Wie zelf niets heeft met trekkers, 
maar een vriend of man heeft die 
dit bijzonder interessant vindt? Ook 
dan is vervelen niet nodig. Een aantal 
dames binnen de organisatie heeft 
zich hard gemaakt om naast allerlei 
typische mannenzaken ook vrouw-
vriendelijke activiteiten aan te bie-
den. Houdt voor een actuele stand 
van activiteiten de facebook pagina 
en www.humstee.nl in de gaten. ht-
tps://www.facebook.com/Trekker-
trekHumstee2013.

Inschrijven kan vanaf 17 april via de 
site, maar om in het digitale tijdperk 
waarin we leven een beetje tegengas 
te geven is fysieke inschrijving ook 
mogelijk!! Op 16 april vanaf 20.00 
uur, is een ieder van harte welkom 
bij Vleesboerderij Garritsen, waar on-
der het genot van een biertje rustig 
de gegevens worden genoteerd. Wees 
er snel bij, want vol=vol!

Muziek en tractoren in Toldijk 
op 1 en 2 juni
Toldijk - Na een afwezigheid van 
3 jaar zal er op 1 en 2 juni door 
stichting Humstee wederom een 
trekkertrek evenement worden 
georganiseerd. Met een nieuwe 
club vrijwilligers wordt inmid-
dels al weer maanden gewerkt 
aan de voorbereiding van dit 
prachtige plattelandsfenomeen. 
Met behulp van vele sponsoren is 
het mogelijk om dit evenement 
te organiseren.

Trekkertrek evenement in Toldijk op 1 en 2 juni.

,,Ik wil mensen het gevoel geven 
dat ze hier op de goede plek zit-
ten. Vaak zijn de gesprekken heel 
persoonlijk”, vertelt Hans Hou-
wer. ,,Er wordt hier vreselijk gela-
chen en gehuild.”
De pruik had altijd een slecht 
imago. Houwer weet wel hoe dat 
komt. ,,We zien alleen de slechte. 
Als het goed gedaan is, valt het 
niet op. Een goede begeleiding is 
ook belangrijk. Ik geef een was-
voorschrift en laat de mensen 
altijd terugkomen voor een extra 
controle.” Kaalheid kan perma-
nent zijn. In dat geval is een haar-
werk nodig dat lang meegaat. 
Vaak is de behoefte ook maar 
tijdelijk. Bijvoorbeeld bij een che-
motherapie ter bestrijding van 
kanker. Een confectie-haarwerk 
biedt dan een adequate en betaal-
bare oplossing. Een bezoek aan de 
haarwerkspecialist is vaak preven-
tief. ,,Als blijkt dat chemotherapie 
nodig is, worden de patiënten uit-
gebreid geadviseerd in het zieken-
huis. Ook de mogelijkheid van een 
haarwerk komt in die gesprekken 
aan bod. Men krijgt een lijstje 
met kappers die bij de zorgver-
zekeraars zijn aangesloten”, legt 
Houwer uit. De kans op haaruit-
val is soms maar 50 procent. Toch 
doorloopt hij met de klanten het 
hele traject. In een persoonlijk ge-
sprek worden de mogelijkheden 
doorgenomen. Daarbij komen de 
modellen aan bod, de maat en de 
kleur. Houwer: ,,Ik bereid het he-

lemaal voor. Op het moment dat 
het haarwerk nodig is, kan ik het 
de volgende dag leveren. Is het 
niet nodig, dan zijn er ook geen 
kosten.” Vrouwen met lang haar 
hebben de keuze; de confrontatie 
meteen aangaan of later. ,,Soms 
knip ik het haar al in een kort mo-
del voordat ze het haarwerk gaan 
dragen. Dan wordt de weg naar de 
pruik korter.”
Haarwerken voor heren vragen 
weer een hele andere benadering. 
In een kennismakingsgesprek 
vertelt Hans Houwer er graag al-
les over. ,,Ik probeer de levensstijl 
van de mensen in kaart te bren-
gen. Wil iemand er mee zwem-
men? Of na het stappen meteen 
het bed in duiken zonder de pruik 
af te doen? Na het intakegesprek 
bestel ik een zichtzending van 
ongeveer acht modellen. Mensen 
kiezen zelf de kleurschakering en 
het model. Voor de perfecte pas-
vorm ben ik verantwoordelijk.” 
Met ruim 20 jaar ervaring weet 
Houwer inmiddels wat er nodig 
is voor een perfect passend haar-
werk. ,,Als mensen een haarwerk 
kopen, wil ik dat ze daar plezier 
van hebben. Het moet gewoon 
goed zijn.” Voorzichtig verschijnt 
een glimlach op zijn gezicht. ,,Ik 
herinner me een dame die naar 
het bestralingscentrum in Arn-
hem ging. Een van de medewer-
ker zei tegen haar; wat vreemd 
dat u al uw haar nog heeft. Een 
mooi compliment.”

Advertorial

De Gelderse Pruikenmaker
Uiterlijk is belangrijk. En het haar moet goed zitten. Dat gevoel 
verandert niet bij tijdelijke of permanente kaalheid. De Gelder-
se Pruikenmaker in Doetinchem biedt passende oplossingen. 
Inlevingsvermogen en privacy staan er voorop.

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Bel Hans Houwer gerust 
op, hij neemt alle tijd voor u!
De Gelderse Pruikenmaker aan de Houtkampstraat 33 in Doetinchem 
is onderdeel van Mardi Kappers. Het telefoonnummer is 0314-354321.
Of stuur een e-mail naar: info@vraaghetdegeldersepruikenmaker.nl



Na een erg korte reis naar Hengelo 
Gelderland werden de strijdpak-
ken aangetrokken en konden beide 
teams aan de warming-up beginnen. 
Er werden een paar ballen flink aan 
de grond gebaterd en toen mocht dan 
ook eindelijk de wedstrijd beginnen. 
Helaas leek het in de eerste set alsof 
het Dash niet zoveel uitmaakte of er 
gewonnen ging worden of verloren. 
Met weinig inspiratie en een slechte 
servicepass kwamen ze al snel op 
een achterstand. Deze werd nog iets 
rechtgetrokken, maar dit was niet 
meer genoeg om de winst veilig te 
stellen. Zo keken ze tegen een 1-0 
achterstand aan.
In de tweede set stond er een ander 
Dash in het veld, er werd meer ge-
vochten voor elk punt en de Vorde-
naren waren samen weer een team. 
Maar al snel zorgde de dames van de 
telling voor verwarring. Er bleek een 
opstellingsfout te zijn geconstateerd 
aan de kant van de ‘rood-zwarten’, de 
tweede scheidsrechter werd er bij ge-

roepen, maar ook hij snapte niet wat
er aan de hand was. D.V.O. kreeg na
veel commotie dit punt toegewezen,
maar na drie punten werd er weer 
een opstellingsfout geconstateerd.
Dit zorgde voor erg veel chaos en
frustraties. Hierdoor kwam er veel
vuur in het spel van Dash en beten
ze zich vast in deze set. Ze gingen vol
voor de winst. Dit resulteerde in een
Debbie van den Vlekkert op de mid
positie en een paar flinke baterballen
van de aanvallers uit Vorden. De set-
winst was binnen en de goede spirit
was teruggevonden.
Het was geen hoogstaand volleybal 
wat er vertoond werd in sporthal ‘De
Kamp’ in Hengelo, maar er werd aan
beide kanten hard gestreden. Veel
lange rally’s werden er uitgevochten,
maar de Vordenaren wisten op de 
belangrijke momenten de punten te
maken.  Na het uitvallen van Esmee
Meutstege aan de kant van D.V.O. 
in de vierde set, wisten zij helemaal
geen vuist meer te maken. Hierdoor
kon Dash doorstomen naar een 1-3
overwinning.  Setstanden: 25-21, 22-
25, 21-25 en 19-25.
Ook met minder volleyballen tel-
len de vier punten even veel mee en
kan Dash nog steeds een plekje om-
hoog blijven kijken. Er zijn nog twee
wedstrijden om hier keihard voor te
strijden en dan zullen de dames uit
Vorden zien op welke positie zij dit 
seizoen eindigen. Volgende week,
13 april, spelen de ‘rood-zwarten’ de
laatste thuiswedstrijd van dit seizoen
in sporthal ’t Jebbink om 17.45 tegen
Renswouw dames 1. Zij hopen hier 
alle supporters nog een keer weer
te zien om hen te kunnen bedanken
voor alle support van het afgelopen 
seizoen.

Dash wint derby tegen D.V.O.
Vorden - Na een vrij paasweek-
end stond er afgelopen zaterdag, 
6 april, weer een volledige com-
petitieronde op het programma 
in de Tweede Divisie B. De dames 
van Dash speelden deze ronde de 
Achterhoekse derby tegen D.V.O.  
Thuis hadden ze deze derby gemak-
kelijk gewonnen met 4-0, maar 
het is ondertussen wel bekend dat 
Dash in Vorden een heel andere te-
genstander is dan wanneer ze uit 
spelen. Aangezien de Vordenaren 
pas twee uitwedstrijden hebben 
gewonnen en D.V .O. aan het strij-
den is tegen degradatie zou er aan 
beide kanten keihard gestreden 
worden voor de punten.

Tankstation De Weule doet graag net 
dat stapje extra voor haar klanten. 
Het bedrijf is enkele maanden gele-
den totaal gemoderniseerd en voor-
zien van frisse kleuren. Alles is hele-
maal van deze tijd. Alleen de service, 
die is als vanouds. “Ons tankstation is 
al tientallen jaren een ontmoetings-
punt, waar we altijd klaar staan voor 
onze klanten. Wij hebben plezier in 
ons werk en dan is het fijn eens iets 
extra’s voor je klanten te doen”, aldus 
Jantine Weulen Kranenbarg.

Wie komt tanken op zaterdag 13 
april kan gratis het oliepeil laten 
checken. Ook de bandenspanning en 

de conditie van de banden worden 
gratis gecontroleerd. “De juiste ban-
denspanning is goed voor de veilig-
heid en het kan flink wat brandstof
besparen. Wij willen graag brandstof
verkopen, maar we denken ook aan
de portemonnee van onze klanten en
uiteraard aan het milieu”.

Tijdens deze actie zal er een banden-
specialist aanwezig zijn van Bronk-
horst Banden & Autoservice uit Vor-
den. Kom zaterdag tanken en profi-
teer van de gratis actie van Tanksta-
tion De Weule, Enkweg 1a in Vorden.
Kijk ook eens op www.deweule.nl.
Zie de advertentie elders in de krant.

De Weule doet het weer!

Vorden - Gratis en vrijblijvend wordt op zaterdag 13 april het oliepeil
van uw auto gecheckt en wordt de bandenspanning en de conditie 
gecontroleerd. Zo rijdt u zonder zorgen het voorjaar in. Dat is pas 
service! Dat kan alleen bij De Weule in Vorden.

Dat pakte zaterdagavond in een met 
300 toeschouwers gevulde sporthal 
al direct positief uit. Gezien de re-
acties en het veelvuldig applaus van 
het publiek werd duidelijk dat Har-
monie Vorden de ‘eerste proeve van 
bekwaamheid’ met succes heeft af-
gelegd. ’ t Jebbink is qua akoestiek 
een uitstekende hal voor het geven 
van een concert. ‘ Maar wel een pe-
perdure. We hebben de hal voor veel 
geld van de gemeente Bronckhorst 
gehuurd, leges betaald, elders stoelen 
en het podium gehuurd. Alles bij el-
kaar een kostenpost van duizenden 
euro’ s. Vandaar dat wij vandaag een 
bescheiden entree moesten vragen. 
We hebben de gemeente verzocht 
om, nu we samen één muziekver-
eniging Harmonie Vorden zijn, een 
subsidie beschikbaar te stellen voor 
de aanschaf van een vaandel. Tever-
geefs, ons verzoek werd afgewezen. 
We tekenen wel bezwaar aan’, zo 
sprak voorzitter Gerrit Nijenhuis tot 
de in de zaal aanwezige wethouder 
Arnold Spekschoor. Het harmonie-
orkest onder leiding van Berjan Mor-

sink opende het voorjaarsconcert met 
de mars Salutions van Alfred Reed. 
Hymn of brotherhood, waarmee het 
orkest vervolgde; ‘ Is een nummer 
gebaseerd op muzikale saamhorig-
heid en is eigenlijk wel van toepas-
sing op Harmonie Vorden, die ook 
door saamhorigheid tot stand is ge-
komen’, zo vertelde ladyspeaker Toke 
Gudde. Het leerlingenorkest oogstte 
met name een daverend applaus met 
het nummer Dance starters, bestaan-
de uit vier delen met o.m. een leuke 
tango- impressie. Dit orkest staat ook 
onder leiding van Berjan Morsink. ‘ 
Voor mij belangrijk zodat ik de jon-
gens en meisjes op weg naar het har-
monieorkest goed kan volgen’, zo 
vertelde Berjan onlangs. 

Deze avond waren er ook optredens 
van de majorettes o.l.v. Sanne Poel-
der met assistentie van Elsemiek 
Vlogman. Het optreden van de slag-
werkgroep o.l.v. Mike de Geest klonk 
als een klok. Een optreden met assi-
stentie van enkele slagwerkers van 
De Eendracht uit Hummelo. Eind 

van deze maand zullen slagwerkers 
van Harmonie Vorden op hun beurt 
meewerken aan een concert in Hum-
melo. Na de pauze verraste het har-
monieorkest met o.m. het nummer 
Adele in concert en een prachtige 
Deep Purple medley. Een indrukwek-
kend nummer was toch wel Glory 
fanfare, waarbij de trompetsectie (9 
muzikanten) vanaf de staantribune 
boven, de muzikale noten de hal in-
blies en hoewel ‘ meters van elkaar ‘ 
toch een harmonieus geheel met het 
orkest vormde, mede door de inbreng 
van dirigent Berjan Morsink. 
Het harmonieorkest besloot haar op-
treden met Make my day. ‘ Hopelijk 
dat uw dag vandaag ook niet meer 
stuk kan na dit eerste optreden van 
Harmonie Vorden’, zo sprak Toke 
Gudde. Ingeborg Heyink en Erik ter 
Beest werden deze avond gehuldigd 
voor het feit dat zij resp. 12,5 jaar en 
40 jaar muzikant zijn. Zij ontvingen 
uit handen van Gerrit Nijenhuis een 
certificaat, een speld en bloemen. 
‘Erik kan deze bloemen beter aan zijn 
echtgenote Gea geven want die heeft 
haar man de afgelopen 40 jaren, wel 
3000 keer moeten missen’, zo sprak 
Gerrit Nijenhuis tot hilariteit van het 
publiek. Na afloop nog meer bloemen 
en wel voor Berjan Morsink, Mike de 
Geest, Sanne Poelder, Elsemiek Vlog-
man en Toke Gudde. Harmonie Vor-
den kan terugkijken op haar succes-
vol ‘eerste officiële optreden’.

Harmonie Vorden debuteert met 
geslaagd voorjaarsconcert

Vorden - Het was zaterdagavond in sporthal ’t Jebbink een mooi ge-
zicht. Een uitvoering (voorjaarsconcert) door een harmonieorkest, be-
staande uit circa 75 personen. Muzikanten van voorheen Concordia 
en Sursum Corda, inmiddels samengesmeed tot Harmonie Vorden. 
Dirigent Berjan Morsink vertelde in de aanloop naar het concert dat 
er de afgelopen maanden heel wat repetitie- uren aan vooraf zijn ge-
gaan. Het werd hem toen al direct duidelijk dat het nieuwe (grotere) 
harmonieorkest een goede muzikale toekomst tegemoet zou gaan.

Berjan Morsink met leerlingenorkest

“Wij kregen het op onze beurt ge-
schonken door mevrouw Leida 
Wismans die inmiddels overleden 
is. Een schenking aan het columba-
rium leek ons een mooie gedachte”, 
aldus Jos en Antoinette. Het beeld 
werd geplaatst in het binnencolum-
barium, voorheen de aula op de Oos-
terbegraafplaats in Zutphen. 
Het columbarium biedt plaats aan 
urnen, een plek waar nabestaanden 
hun geliefde overledene kunnen ge-
denken. Maria is een waardevolle 
aanvulling om troost en hoop te bie-
den aan de nabestaanden. Diaken 
Cor Peters zegende het Mariabeeld 
in bijzijn van initiatiefnemers en 
eigenaren Gert en Sonja Brinkhorst 

van Crematorium de Omarming. 
Van links naar rechts: Sonja en Gert 
Brinkhorst, directie Crematorium 

de Omarming en Jos en Antoinette 
van den Berg van Stichting CARE 
Travel.

Mariabeeld biedt troost en hoop 
in binnencolumbarium
REGIO - Op Goede Vrijdag werd 
een levensgroot Mariabeeld ge-
schonken door Jos en Antoinet-
te van den Berg namens CARE 
Travel, een stichting die kleine 
uitstapjes en activiteiten organi-
seert op bijzondere locaties voor 
mensen die wat extra zorg nodig 
hebben.

Foto: Gerard Muhlradt Fotografie



De Hogenkamp 18  7071 EC  Ulft  0315 - 68 13 81  info@hetanker.tv  WWW.HETANKER.TV

Vuren geïmpregneerd hout
Rondhout
Hardhout
Douglas
Eiken

Schermen
Schuttingen
Vlonders & terassen
Overkappingen
Speeltoestellen

de GROOTSTE in
tuinhout van kwaliteit

BESTEL 
NU OOK IN ONZE 

WEBSHOP!



WWW.MEGASTOREGROENLO.NL

keukens • sanitair • tegels

APRIL KOOPZONDAG van 11:00 uur 
t/m 17:00 uur

LUXE KEUKENSDuitse prijzen

Op badkamers betaalt u

géén 21% maar

6% BTW

Op alle 

vloertegels,
laminaat,
parket en PVC vloeren

15% korting

Mega vloeren actie

            en                combineren Duitse 
topkwaliteit met een spectaculaire aanbieding.
Profi teer van deze combinatie deal!
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Parketfabriek Lieverdink is een fabriek cq groothandel 

in hoogwaardige parketvloeren en aanverwante pro-

ducten. Voor uitbreiding van de werkzaamheden zijn 

wij op korte termijn op zoek naar een gemotiveerde, 

full time

Machinaal houtbewerker
De werkzaamheden bestaan uit:

-

machines (met name 4-zijdige schaafmachines) 

allerlei bijkomende werkzaamheden

Gevoel voor hout is een pre

Veiligheidscertificaat voor een heftruck is een pre

Wij zoeken iemand met:

-

digheid

Reacties binnen 14 dagen een sollicitatiebrief met c.v. 

naar: Parketfabriek Lieverdink bv

 Logistiekweg 3

Tel. 0314-340563

Fax 0314-326475

www.lieverdink.nl

info@lieverdink.nl www.eeftink-rensing.nl 

Bent u geïnteresseerd  in deze functie, stuur dan een sollicitatiebrief met C.V. naar  
Eeftink-Rensing Stalinrichting BV, postbus 42, 7130 AA Lichtenvoorde of stuur een  
email naar k.vanhouts@eeftink-rensing.nl t.a.v. Kirstin van Houts 

Voor onze werkmaatschappij Eeftink-Rensing Stalinrichting BV zijn wij op 
zoek naar een fulltime: 

Technisch Commercieel Binnendienst medewerker M/V 

Al bijna 40 jaar maken wij stalinrichting op maat met name in de varkenssector. Eeftink-
Rensing heeft dus een schat aan ervaring en expertise opgebouwd. De veehouder moet 
prettig en vooral efficiënt kunnen werken. Regelgeving omtrent dierenwelzijn, milieu en 
duurzaamheid stelt steeds hogere eisen aan de moderne stal.

 

Eeftink-Rensing Groep BV is een Achterhoeks bedrijf  opgebouwd uit een vijftal bedrijven waar degelijkheid 
en kwaliteit voorop staan. De groep  bestaat uit Eeftink-Rensing Stalinrichting BV, Eeftink-Rensing Staalbouw 
BV, ESVE Special Trailers BV, ESVE Spuiterij BV en Eeftink-Rensing GmbH. Samen staan zij garant voor staal-
bouw, dak  en wandtechniek, bedrijfsdeuren ,stalinrichting, nieuwbouw en reparatie van trailers en aan-
hangwagens en alle soorten straal-, schoopeer  en spuitwerk. 
 

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een relatie in de omgeving van Vorden zoeken wij een:

COMMERCIEEL PLANNER M/V 
Fulltime – vacaturenr. VMK1146097

Voor onze opdrachtgever zoeken wij een commercieel planner. In 
deze functie fungeer je als intermediair tussen verkoop en logistiek 
en ben je mede verantwoordelijk voor tijdige en juiste vastlegging 
van de verkooporders. Eén van de hoofdtaken is het plannen, op 
basis van beschikbare capaciteit, en begeleiden van de uitleve-
ring van verkooporders. Je signaleert mogelijke verbeteringen 
in de planning en orderverwerking en vernieuwt en verbetert. Je 
streeft naar een hoog serviceniveau en je werkt efficiënt. Je wordt 
projectverantwoordelijk voor IT gerelateerde projecten die zich 
richten op een verdere digitalisering, herinrichting (JD Edwards), 
lay-out verbeteringen en gebruikersvriendelijkheid. Tevens ben je 
aanspreekpunt voor verkoop en logistiek en informeer je proactief 
collega’s en los jij adequaat en snel dagelijkse problemen op.

De kandidaat die wij zoeken heeft een afgeronde technische HBO 
opleiding, bij voorkeur richting logistiek/economie/commercieel. 
Je hebt 2 tot 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie. Een goede 
beheersing van de Engelse en Duitse taal is belangrijk. Je hebt 
aantoonbare ervaring met ERP/WMS systemen in combinatie met 
een goed ontwikkeld analytisch vermogen. Verder organiseer en 
communiceer jij op een enthousiaste en natuurlijke wijze.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Maurice Kingma. 
Telefoonnr.: 0575 - 55 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Volg ons nu ook op Facebook! 
www.facebook.com/
europlanitpersoneelsdiensten

TECHNISCH COMMERCIEEL MED. BINNENDIENST M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VCP1070038

Werkzaamheden
Als verkoper binnendienst ben je het telefonische aanspreekpunt 
voor onze relaties voor de verkoop. Je bent praktisch ingesteld en 
weet de telefonische vraag om te zetten in een gepast antwoord of 
snelle actie. Een korte responstijd is hierbij vereist. Je werkt samen 
met de buitendienstverkopers en bent medeverantwoordelijk voor 
de commerciële resultaten. Je adviseert klanten, stelt offertes op 
en behandelt orders. De klantenkring bestaat uit o.a. bronbemalers, 
verhuurbedrijven, aannemingsbedrijven en waterschappen. 

Functie eisen
-  MBO/HBO werk- en denkniveau;
-  Enige jaren commerciële binnendienst ervaring; 
-  Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 

(bij voorkeur ook van de Duitse en Engelse taal).

TANKBOUWER M/V
Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenr. VCP1148868

Werkzaamheden
Als tankbouwer construeer en las je tanks, drukvaten en warmte-
wisselaars vanaf tekening. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit 
van de eigen werkzaamheden. 

Functie eisen
- Afgeronde opleiding constructiebankwerker- lasser niveau 3;
- Aantoonbare ervaring in de tankbouw;
- Je bent gecertificeerd lasser. 

ELEKTRONICA MONTEUR M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VIO1148238

Werkzaamheden
In deze leuke veelzijdige binnendienstfunctie bij een internationaal 
en snelgroeiend bedrijf in de Agrosector bestaan je werkzaam-
heden voornamelijk uit het repareren van defecte printplaten. Het 
gaat om elektronica printen rond melk- en voersystemen van melk-
veehouders. Je wordt verantwoordelijk voor het maken en beheren 
van testopstellingen. Ook de inkoop van de benodigde onderdelen 
behoren tot jouw werkzaamheden. Ook wordt er van je verwacht 
dat je een bijdrage levert in nieuwe ontwikkelingen op het gebied 
van elektronica.

Functie eisen
-  MTS+ of HTS Elektronica;
-  Je hebt ervaring als elektronica monteur;
-  Je bent wiskundig en systematisch onderlegd.

TEKENAAR/CONSTRUCTEUR M/V
Omgeving Ruurlo - Fulltime - vacaturenr. VMK1060976

Werkzaamheden
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het tekenen en ont-
werpen van nieuwe componenten/samenstellingen, het maken 
van werkinstructies, het aanpassen van bestaande tekeningen, 
het maken van technische berekeningen en onderhouden van 
Traceparts (online 3D-CAD bibliotheek).

Functie eisen
-  Een afgeronde opleiding MBO Werktuigbouwkunde;
-  Tot 3 jaar relevante werkervaring;
-  Ervaring met Solid Edge of een vergelijkbaar 3D tekenpakket;
-  Goede uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse, Duitse en 

Engelse taal.

BEDRIJFSWAGENSPUITER M/V
Omgeving Apeldoorn - Fulltime - vacaturenr. VIA1147613  

Werkzaamheden
In deze verantwoordelijke functie houd jij je bezig met het onder-
houden en verder vervolmaken van het veiligheidsmanagement-
systeem. Je bent een vraagbaak voor andere locaties en mede-
verantwoordelijk voor de uitrol van het managementsysteem over 
diverse fabrieken. Je neemt deel aan diverse commissies zoals de 
centrale ARBO commissie en je voert audits uit bij diverse locaties. 
Je ziet er op toe dat planningen worden gerealiseerd volgens de 
juiste methode.In deze functie krijg je veel verantwoordelijkheid, je 
bent in staat zelf zaken te signaleren en verder op te volgen.

Functie-eisen
-  3 tot 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;
-  Kennis van Lean Manufacturing methodes;
-  Je bent analytisch sterk;
-  Goede beheersing van de Nederlandse taal (bij voorkeur ook de 

Duitse en Engelse taal).



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 15 van
8 t/m 13 april

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

Zie voorwaarden in winkel/AH Bonus.
** Wij verkopen geen alcohol aan klanten 

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

H E N G E L O OPENINGSTIJDEN deze week
Maandag t/m vrijdag 8.00-21.00 uur

Zaterdag 8.00-20.00 uur

Floryn
jonge jenever

per liter normaal 12,49

nu voor 10,99
Max. 6 flessen per klant.


