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opbrengst Oudejaars Crossloop

Basisschool de Garve grote winnaar

schoolvoetbaltoernooi 2015

Bronckhorst

Noord

Vorden - Zwembad In de Dennen is weer helemaal klaar voor het seizoen en 
openen vrijdag 1 mei om 16.00 uur.

Het zwembad is weer helemaal gere-
pareerd en ziet er super uit. Verschil-
lende personen hebben flink de han-
den uit de mouwen gestoken om alle 

puntjes op de i te zetten. Vanaf vrijdag 
1 mei kan iedereen weer heerlijk ge-
nieten van het schoonste (bron)water 
van de regio.

Wat de zwemlessen en zwemspor-
ten betreft, wordt iedereen door het 
zwembad op de hoogte gesteld. 
Mochten er nog kinderen zijn die 
zich niet opgegeven hebben voor de 
zwemsporten, er zijn nog plekken 
voor leuke zomersporten in allemaal 
verschillende disciplines. Graag tot 
ziens bij Zwembad In de Dennen! 
Kijk voor meer informatie, abon-
nementen en openingstijden, zie de 
website. 
   

 ▶ www.zwembad-indedennen.nl of op 
facebook.com/zwembadindedennen

Er zijn nog plekken voor leuke zomersporten in allemaal verschillende disciplines

Zwembad In de Dennen weer klaar voor het seizoen

Vorden - De maand mei is in zicht en 
dus is het bijna tijd voor de jaarlijkse 
verwendag voor vrouwen uit Vorden 
(en omgeving) die geconfronteerd 
zijn met kanker. Op donderdag 28 
mei is het zover en gaan de dames in 
kwestie een bijzonder ontspannen 
verwendag tegemoet. Het evene-
ment (tot dit jaar bekend onder de 
naam Viva la Donna) vindt plaats in 
het Klooster van Kranenburg. Edith 
Willems en Melanie Oonk organi-
seren het bijzondere evenement 
voor de vierde keer en hebben ook 
dit jaar voor een compleet verwen-
programma gezorgd. De landelijke 
stichting Viva la Donna is eind vorig 
jaar opgehouden te bestaan, maar 
Edith en Melanie gaan gewoon door. 
Wel onder een nieuwe naam trou-
wens: VROUW!

De verwendag is bedoeld voor vrou-
wen uit Vorden die te maken hebben 
(gehad) met kanker. Om ze een steun-
tje in de rug te geven en te laten erva-
ren dat ze er niet alleen voor staan. En 
omdat verwend worden gewoon fijn 
is en een goed gevoel geeft. De im-
pact van kanker is fors en de weg naar 
herstel vaak zwaar. Reden genoeg om 
deze vrouwen een heerlijke ontspan-
nen dag te bezorgen!

Dagprogramma
Het complete dagprogramma, dat 
start om 09.15 uur en eindigt om 17.00 
uur bestaat uit: een schoonheidsbe-
handeling, voetverzorging, een heer-
lijke massage en/of een kappersbe-
handeling, een creatieve workshop en 
natuurlijk lekker eten & drinken.

Aanmelden
Heeft u zelf kanker en bent u toe aan 
een heerlijke verwendag? Of kent u 
iemand met kanker die u een heerlij-
ke verwendag gunt? Dan kunt u zich 
vanaf vrijdag 1 mei 10:00 uur inschrij-
ven via telefoonnummer 06-27282952 
(Edith Willems) of e-mail vrouwvor-

den@outlook.com. Let op: er is plaats 
voor een beperkt aantal gasten dus 
wacht niet te lang met aanmelden. De 
inschrijving vindt plaats op basis van 
volgorde van opgave en vrouwen die 
de afgelopen jaren nog geen verwen-
dag hebben gehad krijgen voorrang.

Afhankelijk van donaties
VROUW! ontvangt geen subsidies en 
is volledig afhankelijk van donaties 
en vrijwillige medewerking van par-
ticulieren, bedrijven en verenigingen. 
Zonder hun hulp en inzet zou dit eve-
nement niet mogelijk zijn. Daarom 

bijzondere dank aan: Klooster van 
Kranenburg, Frappant, Catriens kap-
perij, Salon Metamorfose, Da Vinci, 
Ria Pasman, Voetverzorgingssalon 
Podi, Rietje Koeslag, Time Out Mas-
sage, Kei-reflex; voetreflex, Fysio 
Vorden, Cesar Dynamiek, Praktijk 
Janssen v.d. Berg, Heleen Tuunter, 
Overbeauty, Schoonheidssalon Bjoe-
tie, Schoonheidssalon Bella Nonna, 
Salon Marianne, De Vordense Tuin, 
Studio 47, Grand Bistro de Rotonde, 
het Meestershuis, ‘t Wafelhuisje, Smit 
Wijnhandel, Bruna, de Lappengarage, 
Anne Reijrink, sigarenspeciaalzaak W. 

Schimmel , IJssalon Lekker, VVV Vor-
den, Visser Mode, Giesen Schoenmo-
de, de Vordense Pan, Bloemsierkunst 
Halfman, fam. J. Brinkman, Intuïtieve 
praktijk, Kokkie Anoukie, Haarstudio 
Marloes, Recreatiebospark de Ree-
horst, Chocolaterie Magdalena, Ho-
tel Bakker, Galerie de Burgerij, Hotel 
Hulsman Valkenburg, Beauty Prak-
tijk Ellen, Den 4-Akker, Reiki Vorden, 
Paramedisch Centrum Vorden teLijf, 
zwembad in de Dennen, Wereldwin-
kel, Siemerink opticien juwelier, Puur 
en heerlijk streekproducten Eefde, 
Tekstzo en Weevers.

Melanie Oonk en Edith Willems organiseren alweer voor de vierde keer dit bijzondere evenement.

Landelijke stichting Viva la Donna is vorig jaar opgehouden te bestaan, maar Edith en Melanie gaan door

Verwendag voor vrouwen met kanker

  -  77e jaargang No. 05  Dinsdag 28 april 2015

0573 - 251761

Contact Bronckhorst verschijnt in 
week 19 een dag later in verband met

Bevrijdingsdag en wordt dus op 
woensdag en donderdag verspreid.

Land & Tuinbouwbeurs Oost Nederland / Achterhoek

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

Gratis Groen Gas
Bij aankoop
zonnepanelen

T. (0575) 464601 - WWW.LUBRON.NL

Wil je als lid van een inspirerende werkcommunity werken aan 

uitdagende projecten? Word onze ambassadeur in de techniek.

Ben jij klantgericht?

 “De sfeer is prima en ik heb goed contact met mijn projectmanager.”

 Loodgieter/CV monteur 
klantenwerk

Loodgieter/CV monteur
allround

Monteur elektrotechniek utiliteit

Servicemonteur WTB

 Vacaturenummer: 5299

 Vacaturenummer: 5432

 Vacaturenummer: 6383

 Vacaturenummer: 5270

- Eddy

www.contact.nl



Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

0575 46 26 40

• Gratis controle van uw
 kunst- of klikgebit.

• Geen verwijzing nodig 
 van de tandarts.

• Spoedreparaties klaar 
 terwijl u wacht.

• Nieuw kunstgebit in één dag.

• De kosten worden groten-
 deels vergoed vanuit de 
 basisverzekering.

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

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

“Het bijzondere zit vaak verborgen in het gewone”

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

Dorpsstraat 27
Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

www.spannevogel.nl

BINNENZONWERING UIT 
ONZE HUISCOLLECTIE

NU MET 25% KORTING*
O.A. OP ROLGORDIJNEN, 

VOUWGORDIJNEN, 
DUETTES, ETC. 

* bestellen tussen 20 april en 23 mei 2015

Maandaanbieding APRIL

Cursussen Botanisch tekenen
In Vorden op woensdagochtend, 
29 april t/m 3 juni (Dorpscentrum Vorden). 

In Gorssel op maandagmiddag, 
4 mei t/m 15 juni (Pinkstermaandag valt uit) 

(’t Trefpunt,  Gorssel). 

Zes lessen van 3 uur, kleine groep. 

Bel 06 52 72 3770 voor informatie 
en aanmelden of kijk op 
www.tuinstudiorozenhorst.nl 
voor alle cursusinformatie.

In liefde losgelaten

Na een periode van gezondheidsproblemen is toch nog 

onverwachts overleden

Henk van der Weij

in de leeftijd van bijna 94 jaar.

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden op 

22 april 2015.

   Marietje Koning-Knoef

Wilhelminalaan 22

7251 EN Vorden

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven die 

wij van u mochten ontvangen tijdens de ziekte en het 

overlijden van mijn zoon en onze broer 

 

Eddie Stokkink
 

zeggen wij u hartelijk dank.

 

J.Z. Stokkink-Golstein

Broers, zussen, zwagers en schoonzussen    

Via deze weg willen wij een ieder bedanken voor de 

vele blijken van medeleven tijdens zijn ziekte en na het 

overlijden van mijn lieve man, vader en opa

Henk Rouwenhorst

Uw belangstelling, bloemen, kaarten en berichten 

hebben ons veel steun gegeven.

   Annie Rouwenhorst-Regelink

   Kinderen en kleinkinderen.

Vorden, april 2015.

Wij houden op zondag 3 mei om 14.00 uur onze 

jaarlijkse hengstenshow!! 
op ons bedrijf aan de Ruurloseweg 96/98 te Vorden 

(Kranenburg). U bent van harte welkom! 

Er worden New forest-, Welsh- en rijpaardhengsten 

en tevens nakomelingen getoond, zowel onder het 

zadel, als aan de hand.Stal Nieuwmoed

persoonlijke uitvaartzorg
Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

    een mooi, persoonlijk afscheid

    kosteloos vastleggen

Spalstraat 3 • Hengelo (Gld.)

DE NACHT VAN 
HENGEL

zaterdag 2 mei:

In het café:
Poor John

& The Wembley’s 

Disco:
DJ Roy

EEN DIERBARE OVERLEDEN?

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

TROUWPLANNEN?
Laat het iedereen weten!

Stuur uw tekst naar:
advertentie@contact.nl
advertentie@groenlosegids.nl
advertentie@elna.nl
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Bronckhorst - Tijdens de jaarlijkse Koningsdag-uitreiking, dit jaar vrijdag 
24 april, kregen drie Bronckhorsters een koninklijke onderscheiding. Me-
vrouw en de heer Tolkamp uit Keijenborg en de heer Somsen uit Zelhem 
kregen hun lintjes opgespeld door burgemeester Helmi Huijbregts-Schie-
don. Zij zijn nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Het echtpaar mevrouw T.H.J. Tol-
kamp-Beijer en de heer J.H. Tolkamp 
uit Keijenborg kregen hun onder-
scheiding tijdens een feestelijke bij-
eenkomst in het gemeentehuis in 
Hengelo.
Mevrouw T.H.J. Tolkamp maakt en 
maakte zich op diverse manieren 
verdienstelijk voor de plaatselijke sa-
menleving. Zij was van 1978 tot 2012 
vrijwilliger bij RK parochie Sint Jan de 
Doper Keijenborg, van 1986 tot heden 
secretaresse van de EHBO-vereniging 
Keijenborg, van 1988 tot heden vrij-
williger bij wandelsportvereniging 
De Ploeg Zelhem, van 1992 tot heden 
vrijwilliger bij vereniging Ouders van 

een overleden kind Achterhoek als 
contactpersoon en organisator open 
middagen. Van 1994 tot heden is zij 
vrijwilliger bij de Hartstichting als 

contactpersoon en het regelen van 
de collecte, van 2000 tot 2014 vrijwil-
liger bij stichting commissie Oost-
Europa dat hulpgoederen inzamelt 
en sorteert, van 2003 tot heden is zij 
secretaris bij Katholiek vrouwennet-
werk vereniging Zij-actief Keijenborg-
Hengelo.
De heer J.H. Tolkamp maakt en maak-
te zich eveneens verdienstelijk voor 
de plaatselijke samenleving door zijn 
activiteiten. Hij was van 1986 tot he-
den vrijwilliger bij EHBO-vereniging 
Keijenborg, als aanvrager subsidies, 
fondsenwerver en hulpverlener bij 
evenementen. Van 1988 tot heden was 
hij penningmeester wandelsportver-

eniging De Ploeg Zelhem, van 1989 tot 
heden vrijwilliger bij RK parochie Sint 
Jan de Doper Keijenborg, van 1990 tot 
heden vrijwilliger bij FNV, waarbij hij 

mensen helpt bij hun belastingaangif-
te. Van 1992 tot heden is hij vrijwilliger 
bij vereniging Ouders van een over-
leden kind Achterhoek als contact-
persoon en organisator open midda-
gen, van 2000 tot 2014 vrijwilliger bij 
stichting commissie Oost-Europa dat 
hulpgoederen inzamelt en sorteert en 
van 2009 tot heden is hij vrijwilliger bij 
De Zonnebloem Hengelo-Keijenborg 
waarvoor hij collecteert en chauffeur 
en begeleider is.
De heer H.M. Somsen uit Zelhem 
werd verrast in museum Smedekinck 
in Zelhem. Hij maakt en maakte zich 
verdienstelijk voor de plaatselijke 
samenleving door zijn diverse ac-
tiviteiten. Hij is van 1970 tot heden 
vrijwilliger historisch onderzoek van 

Oud-Zelhem (vanaf 2004 bij stichting 
Oud-Zelhem) waar hij werkt aan het 
verzamelen en rubriceren van gege-
vens over geschiedenis Zelhem en het 
omzetten tot films en artikelen voor 
bijvoorbeeld de website www.oud-
zelhem.nl, en boeken, zoals het Groot 
Zelhems Jubileumboek ter ere van het 
1200-jarig bestaan van Zelhem.
Van 2000 tot 2014 was hij vrijwilliger 
bij de jaarlijkse Broodweging boer-
derij Muldersfluite Hengelo-Zelhem, 
van 2005 tot heden is hij vrijwilliger bij 
de Open Monumentendag, van 2006 
tot heden bestuurslid oudheidkun-
dige vereniging Saleheim, die eige-
naar is van de collectie van museum 
Smedekinck, van 2007 tot heden is hij 
bestuurslid museum Smedekinck Zel-

hem, waar bezoekers inzicht krijgen in 
de ontstaansgeschiedenis en leefwijze 
van de Zelhemmers door de eeuwen 
heen. Van 2013 tot heden is hij lid van 
de werkgroep Educatie Vliegtuigber-
ging Zelhem en zorgt onder andere 
voor fondsenwerving, contacten met 
nabestaanden, publieksvoorlichting 
bergingsterrein en het samenstellen 
van de leskoffer voor basisschoolleer-
lingen.
Het mag duidelijk zijn dat deze drie 
Bronckhorster inwoners zich geruime 
tijd voor de samenleving hebben in-
gespannen. De aard, duur, diversiteit, 
maatschappelijke betekenis en uit-
straling van hun activiteiten hebben 
tot de welverdiende koninklijke on-
derscheidingen geleid!

Burgemeester Huijbrechts met het echtpaar Tolkamp. Foto: Achterhoekfoto.nl

Koninklijke onderscheidingen 2015

Lintjes voor echtpaar Tolkamp en Harry Somsen

Glasdrukken bij De Arend
Doesburg - In de historische Boek-
drukkerij De Arend drukt men al ja-
ren met behulp van glasplaten zeer 
kleurrijke kunstwerken op papier. 
Op zondag 3 mei is er een groot aan-
tal van deze glasdrukken tentoonge-
steld. 

Voor glasdrukken zijn er legio ver-
zamelaars van deze unica’s. Het is 
namelijk slechts 1x mogelijk om de-
zelfde afdruk te produceren. Naast 
deze bijzondere druktechniek wor-
den er bij De Arend ook zogenoemde 
kunstenaarskaarten getoont. Ook dit 

zijn unieke stukken op papier. In Ne-
derland is deze kunstvorm niet zo be-
kend, maar o.a. in Duitsland was de 
wereldberoemde kunstenaarsgroep 
“Die Brücke” daar zeer mee bezig. 
O.a. Ernst Ludwig Kirchner en Max 
Pechstein waren daarbij voortrekkers. 
In het Berlijnse Brücke-Museum is 
onlangs een grote overzichtstentoon-
stelling gehouden van kunstenaars-
kaarten. De Arend, Burg. Nahuyssin-
gel 28, Doesburg. Toegang gratis.
   

 ▶ www.boekdrukkerijdearend.nl

Ruurlo - Stichting IJzersterk Onder-
nemen heeft sinds kort een nieuwe 
vestiging aan de Spoorstraat in 
Ruurlo. In de voormalige (kantoor)
panden van Transportbedrijf Van 
Donkelaar heeft Ria van Donkelaar 
uit Keijenborg het beheer over de 
Ruurlose locatie van Stichting IJzer-
sterk Ondernemen met vestigingen 
in Ulft en Gendringen. Op korte ter-
mijn wordt ook een vestiging in Zel-
hem geopend.

De jonge Achterhoekse ondernemer 
Jeroen Wopereis vond in maart 2011 
dat het tijd werd voor een Onderne-
merscentrum in Ulft: IJzersterk On-
dernemen. In het begin lag de focus 
vooral op de startende ondernemer, 
maar gaandeweg verbreedde het con-
cept zich. Het pand in Ulft, boven een 
bakkerswinkel, barstte al snel uit zijn 
voegen en het succes werd voortgezet 
in een voormalig bankgebouw van de 
Rabobank in Gendringen. Midden in 
het dorp vestigden zich in één klap 
dertig ondernemers. Op die manier 
kreeg niet alleen de leefbaarheid in 
het dorp een stevige impuls, ook werd 
de uitstraling van IJzersterk Onderne-
men volwassen. Die volwassenheid 
kenmerkt zich door niet te denken 
in problemen maar juist in oplos-
singen en samenwerking met daarbij 
een vasthoudende drang naar groei. 
Stichting IJzersterk Ondernemen is 
een concept dat werkplekken biedt 
aan zelfstandig ondernemers. “We 
richten ons op professionals die hun 
bedrijf een extra impuls willen geven 
en professioneel voor de dag willen 
komen in een bedrijfspand. De keus is 

aan de ondernemer: Kies je voor een 
plek met collega-ondernemers om je 
heen of zit je liever in een afsluitbaar 
kantoor?
IJzersterk biedt meerdere mogelijk-
heden maar steeds: betaalbare werk-
plekken in een professionele omge-
ving”, zo verklaart Ria van Donkelaar. 
Uitgangspunt van IJzersterk Onder-
nemen is dat je met elkaar meer kunt 
dan alleen, je inspireert elkaar, denkt 
mee met elkaar, je vindt een klank-
bord op jouw werkplek... Meer dan 
alleen maar een bureau en een lade-
kastje. Aan de Spoorstraat 68 kan men 
een comfortabel kantoor of een werk-

plek huren. Voor een werkplek betaal 
je 99.90 euro per maand all inclusive!

Open Huis
Onder het motto ‘Samen ondernemen 
is de weg naar succes!’ houdt IJzer-
sterk Ondernemen Ruurlo vrijdag 
1 mei van 16.00 tot 19.00 uur Open 
Huis aan de Spoorstraat 68. Bekijk de 
kantoren en werkplekken, praat met 
ondernemers over hun ervaringen 
onder het genot van een drankje en 
hapje. Laat u inspireren door onder-
nemers als AMZ, Borghuis Transport, 
Broutec, Cocon organiseert en VDW 
Images. 

Staan van links naar rechts: Rob Kriek, Ria van Donkelaar, Rob Wopereis, allen 
bestuur IJzersterk Ondernemen.

Ria van Donkelaar opent vestiging 
Stichting IJzersterk Ondernemen 

Onze andere bedrijven

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

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

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

De jaarlijkse Geraniummarkt op
2 mei Warnsveld   &   9 mei Vorden

Neem uw eigen bloembakken mee, wij planten deze, 
met de bij ons gekochte perkplanten GRATIS op!!!

Sinds 1885

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

• Boeketten   • Bruidswerk   • Rouwbloemwerk
Openingstijden in beide winkels: maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur

Burgemeester Huijbrechts met Harry Somsen. Foto: Achterhoekfoto.nl
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Laan 1940-’45 12
Warnsveld

T. 0653359492
W. www.nijmanbouw.nl

VOOR AL UW TIMMERWERK
KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN
TRAPPEN EN LEUNINGWERKEN

BADKAMERS EN TOILETTEN 
ISOLATIE GLAS EN AANBOUWEN
TOTALE WONING ONDERHOUD

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

Aanbiedingen zijn geldig van 27 april t/m 2 mei
Maandag 4 mei de gehele dag geopend

MAALTIJD IDEE

Witlof schotel
 500 gram  550

VLEESWARENKOOPJE

Gebr. rosbief +
Gebr. gehakt  

2x 100 gram  298

SPECIAL

Primavera
100 gram  245

KEURSLAGERKOOPJE

Kipschnitzels

  4 stuks  695

VLEESWARENKOOPJE

Runder entrecote 
puur van smaak

100 gram 189

Vraag naar 
onze 

specialiteiten FEESTELIJKE
HEROPENING  
The CourtYard is totaal omgebouwd en opnieuw ingericht. 
Nieuwe wanden, nieuwe vloeren. Nieuwe prestentaties en heel 

veel nieuwe collecties. Zowel de dames- als de herenafdeling 
en de outletafdelingen zijn vernieuwd! De meubels hebben 
meer ruimte gekregen. Kortom: Het is een compleet nieuwe 

belevenis! Ons advies: Maak er een gezellig dagje Zutphen van!

OPENINGSACTIES!    
van 22 april t/m 30 mei 

KIJK OOK OP WWW.THECOURTYARD.NL

“Landelijke” banken van JOHN BARDALE®

zijn er al vanaf € 998,-.
  Alle voorradige meubels kunnen desgewenst binnen

2 weken GRATIS bij u thuis worden bezorgd.

ONZE BANKEN ZITTEN BETER!
We bepalen samen met u de meest geschikte 

zithoogte en zitdiepte. Veel keuze in stoffen en leer.
Tevens grote keuze in fauteuils vanaf € 649,-.

FORMAL SHOES
Voor dames en heren

traditionele 
schoenen voor  

comfortabel loopplezier.

HERENSHIRTS
met korte 
mouw € 89,95.
Nu € 25,-

BOATSHOES
Mens & Ladies

Nu vanaf € 50,-

DAMES-
SHIRTS/
BLOUSES
€ 99,95.
Nu vanaf 
€ 30,-

VERLOTING
3x gratis weekend

Achterhoek
Bij aankoop boven € 500,-

.

Spittaalstraat 6 - 8  |  ZUTPHEN  |  Tel.: 0575 515 131

www.thecourtyard.nl

OPENINGSTIJDEN:

Di + Wo:11.00 - 17.00 uur
Do + Vr + Za: 10.00 - 17.00 uur

Zondagmiddag: 12.00 - 16.00 uur

Met de Bardalecard ontvangt 
u ook op de nieuwe collecties 
altijd minimaal 
10% KORTING op alle 
niet-afgeprijsde artikelen. 
Ook op meubels en karpetten. 
De Bardalecard is GRATIS in 
The CourtYard verkrijgbaar.

ZONDAGMIDDAG OPEN

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Nieuwe oogst 

ALPA MALTA

AARDAPPELEN   2 kg  2.99
JE BLĲ FT ER VAN ETEN...

Heerlĳ ke sappige 

SATSUMA

MANDARĲ NEN  15 voor  2.99
COMBINATIE VOORDEEL....

Hollandse KOMKOMMER 
+ 4 TOMATEN + mooie 

grote krop MALSE SLA
samen  1.98

UIT DE ALGARVE....

NAVEL-

SINAASAPPELEN

zoet en vol sap         1,5 kilo  1.98
NIEUW!!!

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

Bĳ  interesse bel 0575-550850.

Geldig van 28 april  t/m 4 mei 2015

Burgemeester Galleestraat 6a

7251 EB Vorden
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Het laatste stukje
Tachtig jaar geleden schreef ik mijn 
eerste stukje. Een verhaaltje over 
een weesjongen die boos was dat-ie 
op z’n blote voeten moest voetbal-
len. Anders schopte hij zijn klompen 
te vaak kapot, vond de groepsleid-
ster. Het artikeltje werd geplaatst in 
een kinderkrant die toen populair 
was. Inderdaad: dat stukje ging over 
mezelf.

Toch was ik geen ster op voetbalge-
bied. Integendeel. Ik las liever boeken 
en schreef op school opstellen en later 
zomaar korte verhaaltjes als proef. Ging 
na de lagere school naar de drukkerij en 
werd letterzetter. Als volwassene ver-
zorgde ik een nogal kritisch rubriekje in 
het plaatselijke (hervormde) kerkblad. 
En ik ontdekte dat je met schrijven 
zelfs je brood kon verdienen. Ik werd 
tekstschrijver en reclame-specialist. Zo 
schreef ik voor de NS vele jaren verha-
len over dagtochten met de trein. Om 
musea en pretparken te bezoeken. 
Mooie steden te ontdekken. Wande-
lingen en fietstochten te maken vanaf 
een NS-station. En voor een stichting 
die het fotograferen wilde bevorderen 
schreef ik honderden artikelen over hoe 
je mooiere foto’s kon maken. Zo werd 
‘stukjes schrijven’ een beroep.

Toen we naar Vorden verhuisden ver-
telden rond 1980 twee boze buren me 
dat ze kwaad waren op de gemeente 
Vorden. Ze wilden zelfs een kar mest 
uitstrooien voor de deur van het ge-
meentehuis. Om aandacht te vragen 
voor de aanleg van een vrijliggend fiets-
pad langs de Ruurloseweg. Hun kinde-
ren moesten namelijk dagelijks langs 
die drukke en gevaarlijke verkeersweg 
op de fiets naar school. Gelukkig bleek 
nog tijdig dat niet de gemeente maar de 
provincie besliste over de aanleg van 
dat fietspad. Met artikeltjes in Contact 
en speelse acties bereikten we als actie-
groep dat niet het geplande toeristisch 
fietspad van Vorden naar Lochem werd 
aangelegd maar wel het fietspad naar 
de Kranenburg. Vele acties met onder-
steunende artikelen in ‘Contact’ volg-
den. Zoals tien jaar geleden toen hui-
zenbezitters in Vorden, na de fusie een 
verhoging van maar liefst 47% OGB-
belasting kregen opgelegd. We noem-
den ons op affiches ‘de Melkkoeien van 
Bronckhorst’ en kregen over deze actie 
zelfs een artikel in ‘De Telegraaf’. We 
organiseerden verder een campagne, 
gericht op Vitens voor ‘Beter Water’. 
Ons water was veel te hard. Dat pro-
bleem werd gelukkig, mede ook weer 
via vele artikelen in ons nieuwsblad, 
op redelijke termijn opgelost.

Vijf jaar geleden. Er moest een ‘Regen-
museum’ komen op het gerenoveerde 
Burg. van Arkelplein. Een kunstwerk 
in de vorm van een grote ronde buis 
van niet-roestvrij metaal. Dank zij de 
actie van aanwonenden en vele artike-
len werd de aanvraag voor de bouw-
vergunning, die nota bene door de 
toenmalige wethouder zelf was aan-
gevraagd, door het College van B en W 
afgewezen.
En dan was er rond het jaar 2000 die le-
ge RK Antoniuskerk op de Kranenburg. 
Ook weer door veel publiciteit en ac-
ties werd de kerk door talrijke vrijwil-
ligers ingericht als Museum voor Heili-
genbeelden. Waarbij we met weemoed 
terugdenken aan de fijne samenwer-
king met de vorig jaar overleden be-
stuursvoorzitter en ‘wijze vriend’ Bart 
Hartelman. Het museum kreeg een 
officiele erkenning en vormt een ver-
rijking van het culturele leven van ons 
dorp. Met al die stukjes en activiteiten 
samen met veel vrijwilligers hebben 
we een bescheiden bijdrage mogen 
leveren om Vorden een beetje aan-
trekkelijker te maken. Wat helaas niet 
altijd is gelukt, gezien onze vergeefse 
strijd tegen het Masterplan Centrum 
Vorden, waardoor ons authentieke 
dorpscentrum met erg veel geld is om-
gebouwd tot een kil en onpersoonlijk 
parkeerterrein.

Dit is echter, tachtig jaar na het eerste, 
nu mijn ‘laatste stukje’. Onze huisarts 
vindt het toch niet verstandig om met 
schrijven te stoppen. ‘Schrijven is goed 
om je brein actief te houden’, zegt-ie. 
Hij heeft natuurlijk gelijk. Maar er komt 
een tijd dat andere zaken belangrijker 
zijn dan schrijven over wat er in ons 
dorp of land of in de wereld gebeurt. 
Ziekte van mijn lieve echtgenote heeft 
een eind gemaakt aan ons geluk nu ze 
- na 65 jaar huwelijk - moest verhuizen 
naar zorgcentrum ‘de Bleijke’ in Hen-
gelo. Hoe goed ze het daar ook heeft. 
Dan heeft ze - vind ik - recht op maxi-
male aandacht. En is het nodig om op 
‘het laatste stukje’ van onze gezamen-
lijke levensreis toch nog zoveel moge-
lijk samen te zijn.

Daarom: dank aan de redacteuren van 
‘Contact’ die bijna veertig jaar lang 
mijn schrijfsels een plek hebben gege-
ven in hun blad. Dank ook aan u, beste 
lezers en lieve lezeressen die me zo nu 
en dan hebben laten weten dat ze het 
weer ‘een mooi stukje’ vonden. En dat 
ze het er hélemaal mee eens waren.

Harry van Rijn - 
Willem Alexanderlaan 35 - Vorden

   

Geloof en zaken doen
Vorden - Geloof en zaken doen, dat 
is het onderwerp tijdens het ont-
moeten op zondag 3 mei van 19.00 
tot 19.30 uur bij het Achterhuus 
(achter geref. kerk) aan de Zutphen-
seweg 13 Vorden.

Ronald Kuyper, zelf ondernemer in de 
ICT met 20 medewerkers en enkele ge-

renommeerde bedrijven en overheids-
instellingen als zakenpartner, zal dit 
onderwerp behandelen. Op het eerste 
gezicht lijkt er een spanningsveld te 
bestaan tussen geloof en zaken doen. 
Aan de hand van enkele concrete voor-
beelden zal Ronald Kuyper vertellen 
hoe hij daar mee omgaat. Daarna kof-
fie/thee en gelegenheid tot napraten. 

Vorden - Ook op de Dorpsschool 
werden vrijdag 24 april de Konings-
spelen gehouden. Dit jaar wilde de 
school de leerlingen eens kennis la-
ten met ‘andere’ sporten. De kinde-
ren van groep 1 tot en met 4 deden 
leuke spelletjes in en om de school, 
maar de groepen 5 tot en met 8 gin-
gen op pad voor hun Koningsspelen.

Zo kon de bovenbouw (groep 5 t/m 
8) kiezen voor een workshop judo bij 
Indoor Sport Vorden, een workshop 
schermen bij sporthal ‘t Jebbink of 
een workshop survival bij Jan in ‘t 
Touw in Zelhem. Dit alles vond plaats 
tussen 10.00 en 11.30 uur, na het geza-
menlijke ontbijt.
Groep 5 was het er snel over eens: zij 
wilden graag naar de judo bij Indoor 
Sport Vorden! Want niemand minder 
dan Nederlands kampioene Antoi-
nette Hennink kwam daar naar toe 
om hen de workshop te geven. Deze 
topjudoka werd in het verleden al 
Europees kampioen en vice-wereld-
kampioen bij de junioren en zet zich 
tegenwoordig in voor Judoschool 

Achterhoek, locatie Lichtenvoorde. 
Van een topjudoka kun je natuurlijk 
alleen maar een pittige workshop ver-
wachten, en dat werd het! Namens de 
Dorpsschool werd er een bloemetje 

aangeboden aan Antoinette Hennink, 
voor het geven van de workshop en 
aan Jaap Hesselink van Indoor Sport 
Vorden voor het beschikbaar stellen 
van de ruimte.

Antoinette Hennink (m) en Jaap Hesselink (l) werden bedankt met een bloemetje.

Volop keus uit sportieve activiteiten tijdens Koningsspelen Dorpsschool

Survival, schermen en judo van topjudoka

Woonz.nl is een onafhankelijk platform met aanbod van senioren- en zorgwoningen

Sensire wonen met zorg op Woonz.nl
Vorden - Iedereen wil zo lang moge-
lijk zelfstandig thuis wonen. Als dit 
door ouderdom of ziekte niet meer 
lukt, ook niet met behulp van naas-
ten en thuiszorg, dan kan men altijd 
bij Sensire wonen. Met ingang van 
mei zijn alle locaties Sensire wonen 
met zorg te vinden op Woonz.nl, zo-
dat iedereen een online kijkje kan 
nemen. Sensire vindt het erg be-
langrijk dat het aanbod wonen met 
zorg inzichtelijk is.

Woonz.nl is een onafhankelijk inter-
netplatform waar mensen de woning 
en leefomgeving kunnen vinden waar 
ze zich thuis voelen. Ze kunnen zich 
oriënteren en kiezen uit een breed 
aanbod van senioren- tot zorgwonin-

gen (van 55-plus woning tot verpleeg-
huisplek).

Fijn wonen
Voor Woonz.nl staat bij het kiezen van 
een nieuwe woning de leefomgeving 
centraal. Fijn wonen is niet aan leef-
tijd gebonden en hoort voor iedereen 
bereikbaar te zijn. Altijd en overal.

Locaties Sensire
Ook Sensire is met al haar locaties 
wonen met zorg te vinden op Woonz.
nl, bijvoorbeeld wonen met demen-
tiezorg bij De Lindenhof in Vorden 
en wonen met intensieve zorg bij Pel-
grim in Gaanderen. In de huizen van 
Sensire wordt professionele zorg ge-
boden.

Zinvolle dagbesteding
Bij Sensire staat voorop dat men kan 
wonen en welzijn zoals thuis. Dit be-
tekent goed wonen, een zinvolle dag, 
in beweging zijn, geactiveerd blijven, 
contact hebben met anderen, aan-
dacht krijgen en gezien worden.

De dagelijkse dingen van thuis doen, 
dat vindt Sensire erg belangrijk. Sa-
men koken, de krant doornemen, 
aardappels schillen, naar muziek luis-
teren, een spelletje doen en een wan-
deling maken.

Voor meer informatie, zie de website:
   

 ▶ Woonz.nl

Vorden - Afgelopen vrijdag 24 april 
vonden de Koningsspelen plaats op 
school Het Hoge in Vorden. ‘s Och-
tends om 8.30 uur vond eerst een 
openingsdans plaats op het podium 
van het sportplein. Daarna was het 
tijd voor een Koninklijk ontbijt.

De verschillende groepen gingen al-
lemaal naar hun eigen klas om daar te 
genieten van een heerlijk ontbijt. Het 
werd een vrolijke boel, vooral omdat 
alle kinderen volledig in de stijl van 
Koningsdag waren aangekleed met 
oranje kleding, mooie rood-wit-blauw 
vlaggetjes op de wangen en zelfs ver-
sierde kroontjes.

Wandelen voor water
Het ontbijt was een goede bodem 
voor de activiteit daarna, want vanaf 
9.30 uur gingen de kinderen op pad 
voor ‘Wandelen voor water’. Wande-
len voor water is een geweldige actie 
van Simavi om aandacht te vragen 
voor waterprojecten in ontwikkelings-
landen.

De kinderen hebben geleerd dat wa-
ter uit de kraan zoals men dat in Ne-
derland kent, niet voor iedereen in de 
wereld is weggelegd. En dat in vele 
landen de vrouwen en kinderen vaak 
uren moeten lopen voor drinkwater. 
Hier willen Simavi en Het Hoge iets 
aan doen!

Gastles waterproblematiek
De kinderen van alle groepen heb-
ben op 30 maart een gastles gekregen 
over water in Nederland en in ontwik-
kelingslanden. De kinderen hebben 

inzicht gekregen in de waterproble-
matiek in de wereld. Het thema waar 
onze Koning zich jarenlang voor heeft 
ingezet, vandaar de combinatie met 
de koningsspelen.

Rugzak vol met waterflessen
Tijdens de koningsspelen zijn alle kin-
deren van de school gaan wandelen 
met een rugzak gevuld met waterfles-
sen. Hierdoor ervaren ze hoe het is 
voor kinderen in ontwikkelingslanden 
om te moeten lopen voor drinkwater. 
Bovendien hebben de kinderen met 

deze loop geld opgehaald voor Sima-
vi, want ze lieten zich voor een vast 
bedrag (voor de gehele wandeling en 
niet per rondje) sponsoren door fami-
lie en vrienden. 

Per groep was er een route uitgezet en 
werd bepaald met hoeveel liter water 
zij op pad moesten. Onderweg deelde 
de Oudercommissie iets lekkers en 
wat te drinken uit.
   

 ▶ www.simavi.nl/wandelenvoorwater

Vrolijk gingen de kinderen op pad en werden door papa’s en mama’s uitgezwaaid.

Wandelen voor water tijdens Koningsspelen 2015 
op Het Hoge in Vorden

(Advertorial)

Praten over het levenseinde
Je leven kan zomaar ineens door 
bv ziekte of een ongeluk veran-
deren en wordt je geconfronteerd 
met de eindigheid van je leven. Of 
je nu jong of oud bent. Het kan zijn 
dat je partner of familielid dit ge-
beurd, waardoor jij zelf hier mee 
geconfronteerd wordt. Of mis-
schien denk je aan euthanasie? 

Het is niet altijd gemakkelijk om over 
het levenseinde te praten. Voor vele 
een moeilijk onderwerp, maar waar 
meer mensen behoefte aan hebben 

om vrij en ongedwongen hun ge-
dachten over uit te kunnen wisselen.
Dit kom ik, Dorine Mulder ge-
sprekstherapeut, in mijn praktijk te-
gen, waardoor ik op het idee kwam 
om samenkomsten bij mij thuis te or-
ganiseren. Delen met elkaar brengt 
verlichting en verrijking.
Wil je kijken of dit iets voor jou is, je 
bent van harte welkom!Meld je dan 
even aan tel: 0575-552302 of via 
www.doriander.nl  Start op donder-
dagavond 21 mei, 1x in de 3 weken, 
Vorden.
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(Advertorial)

Op zoek naar een leuk cadeau? Een 
mooie ring, armband, of juist een hor-
loge? Bij Juwelier de Grijff heeft u vol-
op keus! Wij volgen de nieuwste trends 
van internationale merken. Ook bieden 
wij Dutch Design van Hollandse ont-
werpers. Juwelier de Grijff is ook voor 
uw reparaties een vertrouwd adres. Ve-
le bekende en trendy merken horloges 
en sieraden zijn bij Juwelier de Grijff in 
de Sprongstraat verkrijgbaar.

Het pand aan de Beukerstraat werd 
na de verbouwing te groot en bij toe-

val en boven verwachting, bleek de 
Sprongstraat nr. 8 aan de moderne 
eisen te voldoen. Onze nieuwe winkel 
valt op door de stijlvolle ronde kap. 
Na de drukte van de Beukerstraat 
met veelal landelijke ketens, is de 
Sprongstraat een gezellige winkel-
straat met leuke en unieke winkels.

Juwelier de Grijff is een familiebedrijf 
sinds 1920. Over vijf jaar bestaat de 
winkel 100 jaar..! In 1920 begon opa 
de Grijff zijn horlogewinkel in de Turf-
straat. Zutphenaren kennen dit oude 
pand als bakkerij Kelderman. Later 

werd de winkel daar te klein en ver-
huisde opa de juwelierswinkel naar 
de Beukerstraat. Wij maken na de 
Turfstraat en de Beukerstraat nu “het 
Rondje van Zutphen” bijna vol.

De winkel van Juwelier de Grijff is mo-
dern, maar ook gezellig. Voor ons is de 
Sprongstraat een nieuwe uitdaging 
om met een gezellig en enthousiast 
team onze klanten te verrassen met 
alle mogelijkheden voor een geschikt 
cadeau! Want of het om een horloge, 
trouwringen of een mooi sieraad voor 
een geliefde gaat, altijd is het geven 
van een cadeau een feest van blijven-
de betekenis.

Bestel ook eenvoudig bij onze 
www.JuweliersWebshop.nl 
Sieraden en horloges online bij 
Juwelier de Grijff.

Sprongstraat 8, 7201KS  ZUTPHEN
Tel. 0575-514012
zutphen@juwelier-degrijff.nl
Facebook: juwelierdeGrijff
Openingstijden: 
di. t/m zat. van 10.00 tot 17.45 uur. 
Vrijdag koopavond.

Seiko – Citizen – Pulsar –
Kenneth Cole – Calvin Klein – 
Jacob Jensen – Danish Design – 
Festina – Boccia – Esprit – 
Supertrash – Vendoux – Ice-Watch – 
Casio G-Shock – Kyboe.

Buddha to Buddha – Briljant – 
Calvin Klein – Zinzi – Boccia – 
Clic Dutch Design – Mi Moneda – 

Quoins – Pandora – Tedora – 
Joy de la Luz – Esprit – 
Thomas Sabo – Zinzi Charms.

Bouma

     Zutphen, Rudolf Steinerlaan 47 (winkelcentrum Leesten)                                         

Iedere zondag open van 12.00 tot 18.00 uur   

 Gratis parkeren! P



Bronckhorst - Dit negende jaar kunst 
in Bronckhorst is de Kunst10daagse 
een Kunst4daagse geworden waar 
vele kunstenaars, galeriehouders 
en (gelegenheid)kunstlocaties hun 
poorten openen voor een breed pu-
bliek. Deze week aandacht voor de 
mooie (fiets)route van 40 kilometer 
in en rond Zelhem. De locaties van 
de deelnemers zijn herkenbaar aan 
de vlag, beachvlag of banner.

Zelhem is het grootste dorp in de ge-
meente Bronckhorst en noemt zich 
‘Het Groene Hart van de Achterhoek’. 
Start en eindpunt van deze route is 
het Kerkplein van Keijenborg, waarna 
door Zelhem, via Velswijk en Halle 
kan worden gefietst of gereden.

Nieuwe natuur
In de omgeving van Zelhem hielden 
ouders vroeger hun kinderen bij de 
waterkant weg door te waarschuwen 
voor de ‘boelekeerl’. Na ruilverkave-
ling ontstond tussen Zelhem en Halle 
plek voor nieuwe natuur. Om ook an-
deren hiervan te laten genieten be-
sloten bewoners een wandeling uit 
te zetten. Het Boelekeerlspad werd in 
2002 geopend en loopt door het Bes-
selderbos en Heidenhoekse vloed. 
Het Besseldersbos is net voor de mil-
lenniumwisseling aangeplant. Maar 
de wandeling gaat ook door een oud 
en rommelig bos. De Heidenhoekse 
vloed is een oud beekdallandschap 
met verschillende soorten natuur. 
Zo zijn er natte heideterreinen, bos, 
bijzondere orchideeënweilanden 
en houtwallen maar ook poelen met 
boomkikkers. Dit gebied wordt vanaf 
1999 door vrijwilligers van Staatsbos-
beheer onderhouden.

Wijngaard
Aan de Keijenborgseweg 31 in Zel-
hem (locatie 67) biedt Wijngaard Um 

d’n olden Smid ruimte aan drie expo-
santen. Lies Mudde gebruikt diverse 
technieken om haar landschappen te 
schilderen en Hanny Mulderij maakt 
portretten in pastel en olieverf. De 
Hengelose Erik Wessels schildert re-
alistisch in acrylverf. Zijn favoriete 
onderwerpen zijn vogels en dieren. 
“De druiven hangen op 1.90 meter, 
de zogenaamde gordijnmethode. Zo 
hebben deze minder last van vorst en 
kan de wind erdoorheen waaien zodat 
we geen last van schimmels hebben,” 
legt Alma ten Bruin uit, die met Jan 
Jansen de Wijngaard runt. “Tijdens 
de kunst4daagse zit het blad al aan de 
druivenstokken en zijn al kleine tros-
jes te zien.”

Geïnspireerd door de natuur
Mady Nijenhuis-Han heeft haar ate-

lier aan de Dennenweg 2 in Zelhem 
(locatie 66) Mady is gespecialiseerd in 
potlood, pen en aquarel. Zij tekent in 
opdracht en illustreert voor het blad 
Landleven. Haar vrije werk is geïnspi-
reerd op de natuur. Zij ontwerpt ook 
tuinen, waarbij creativiteit, composi-
tie en kleur een grote rol spelen.

Natuurlijk
In Atelier lichtstreken aan de Hal-
sedijk 13 in Halle exposeert Sigrid 
Verbruggen haar schilderijen. Zij ge-
bruikt de intensieve kleuren en patro-
nen, die zijn ontstaan vanuit intuïtie. 
Ontdek herkenning in ogen of kleine 
natuurgetrouw geschilderde vogels. 
Alle fietsroutes zijn straks te vinden in 
de brochure bij Weekblad Contact en 
staan nu al op de website: www.kunst-
4daagsebronckhorst.nl.

Wichmond/Vierakker - De Mannen 
Van Af En Toe (MVAET) organise-
ren op 24 mei (eerste Pinksterdag) 
in samenwerking met Café D’n Ol-
de Kriet (DOK) in Wichmond een 
12-uurs Spartametrace.

Bij het horen van de term “12-uurs 
Spartametrace” zult u wellicht denken 
aan een afgezet circuit met maximaal 
opgevoerde motoren. Daarvan is hier 
echter geen sprake, maar wat is het 
dan wel? Men neme een team van mi-
nimaal één persoon en maximaal vier 
personen, dat team rijdt vervolgens 
over een parcours (Wichmond/Vier-
akker) op de openbare weg.

Het vervoermiddel dient uiteraard 

een Spartamet te zijn, deze moet vol-
doen aan de Wegenverkeerswet 1994. 
Vast onderdeel van iedere ronde is dat 
er een doorgang door Café D’n Olde 
Kriet in zit. Het team dat na 12 uur het 
grootste aantal ronden heeft afgelegd 
zal worden uitgeroepen tot winnaar. 
Vereiste is dat niet alleen de machines 
voldoen aan de Wegenverkeerswet, 
maar ook de deelnemers daaraan 
streng gehouden worden!

Zogezegd is de organisatie in handen 
van de MVAET. Dit is een club man-
nen die minder serieuze zaken naar 
een hoger plan willen tillen. Daar past 
een Spartametrace natuurlijk bijzon-
der goed bij, want racen op een fiets 
met hulpmotor is natuurlijk iets waar 

elke man met een beetje fantasie al ja-
ren van droomt. Sil en Martijn Tromp 
(de uitbaters van DOK) staan volledig 
achter deze filosofie van de MVAET 
en hebben hun volledige medewer-
king aan dit evenement toegezegd. Dit 
houdt in dat beide partijen momen-
teel bezig zijn om een gevarieerd pro-
gramma op te zetten. Het belooft dus 
een gezellige dag te worden met volop 
muziek en vertier voor jong en oud!

Vast onderdeel is 
doorgang café D’n 
Olde Kriet

De Spartametrace leeft al behoorlijk 
in Wichmond en Vierakker, er hebben 
zich dan ook al behoorlijk wat teams 
aangemeld. Goed nieuws voor het ge-
val je enthousiast bent geworden en 
graag mee wilt doen; er zijn namelijk 
nog enkele startplaatsen beschikbaar! 
Meld nu je team aan en verschijn 
op eerste Pinksterdag aan de start in 
Wichmond. Aanmelden kan via spar-
tametrace@gmail.com, daarnaast is 
er ook informatie te vinden op www.
facebook.com/spartametrace. Voor 
de inschrijfkosten hoef je het niet te 
laten, deze bedragen slechts €10,- per 
ingeschreven teamlid. De “racedag” 
op 24 mei zal om 9.30 uur beginnen 
met de presentatie van de teams, 
waarna de motoren zullen worden 
gestart. Rond 22.00 uur ‘s avonds zal 
de winnaar bekend zijn. De MVAET 
en het echtpaar Tromp verwelkomen 
u graag als deelnemer dan wel als toe-
schouwer!
   

 ▶ www.facebook.com/spartametrace

Vast onderdeel van iedere ronde is de doorgang door Café D’n Olde Kriet.

Natuurgetrouwe tekening van Mady Nijenhuis-Han: vlinders.

MVAET en DOK verzorgen gevarieerd programma voor het hele gezin

Grote spartametrace bij D’n Olde Kriet

Kunst4daagse Bronckhorst van 14 t/m 17 mei 2015

Kennismaken met deelnemers Zelhem

Voordelige planten

Vanaf woensdag 29-04-2015
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100% EGYPTISCH KATOEN

4 STUKS CA. 6 STUKS

CA. 450 G

0.49
  WEEKEND

1.49
  WEEKEND

2.79
  WEEKEND

2.99
  WEEKEND

0.79
  WEEKEND

0.59
  WEEKEND

450 G

4.994.99

17.997.99

59.99
1-persoons

89.99
2-persoons

99.99
Lits-jumeaux

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

1 T/M 3 MEI
VOORDEEL!WEEKEND

KIJK VOOR ONZE OPENINGSTIJDEN
MET BEVRIJDINGSDAG OP ALDI.NL 

Botersla

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Uit de koeling ** Vanaf 29 april 2015

Hortensia’s 
in 23cm-
kweekpot.

Hortensia**

Op houten klimrek. 
In 14cm-kweekpot.

Dipladenia**

4x 125 g

Jalapeño cheeseburgers*

400 g

Varkenshaasmedaillions*

Kaas- of saucijzenbroodjes.

Hartige snacks

Bleekselderij Nasi- en bami- of macaroni- 
en spaghettigroenten*

- stevigheid 1 tot 3 (DIN EN 1957)
- zomer- en winterkant (katoen/wol)
- hoogte: ca. 16 cm
-  in gevacumeerde 

meeneemverpakking 

Ortho-relax matras

Afmetingen: 90x210 cm

Perkal hoeslaken
Afmetingen: 
140x220/260 cm

Dekbedovertrek

7Kunst & CULTUUR



 Houtkachels  Gaskachels
 Pelletkachels  Haarden

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

Andere dagen op afspraak.

Kerkhoflaan 11

7251 JW Vorden

0575-470354

06 17236100

www.hetkacheltje.nl

Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken
Berendsen Omheiningen
Berendsen Aanhangwagens

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

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

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

Hekwerken

Omheiningen

Aanhangwagens

Eigen bijdrage 
wordt door ons 
vergoed

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

RJBM Degen, 
tandarts-implantoloog

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

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

Uw adres voor:
 3

 2

 2

 

1 jaar!Groot Roessink Makelaardij      
Met trots kijkt Gerard Groot Roessink terug op het eerste jaar als zelfstandig 

ondernemer van Groot Roessink Makelaardij. Er zijn al meerdere woningen 
verkocht via Groot Roessink Makelaardij, daarnaast maken steeds meer 

mensen gebruik van de aankoop-dienstverlening. 

“Ik weet heel goed dat dit alles te danken is aan 
het vertrouwen dat mijn klanten Groot Roessink 

Makelaardij hebben gegeven. Daarom wil ik 
iedereen hiervoor hartelijk bedanken.”

Verkoop
Gerard Groot Roessink heeft bewezen dat zijn aanpak werkt.
De basis voor een succesvolle verkoop is een goede prijs en 
presentatie. Vervolgens zijn de deskundigheid, de actieve aanpak 
en het enthousiasme van doorslaggevend belang. Kortom: Prijs, 

Presentatie en Groot Roessink Makelaardij.

Aankoop
Aankoopmakelaar Groot Roessink werkt met het principe 
“no cure, no pay”. Op het moment dat een aankoop niet 
tot succes leidt, dan bent u uw aankoopmakelaar ook niets 
verschuldigd. “Een makelaar mag geen geld kosten, maar 
moet juist geld opleveren”. Zo heeft Gerard al veel mensen 
geholpen bij de aankoop van een woonboerderij of woning 
in de Achterhoek.

Taxatie
Groot Roessink is bevoegd om elke taxatie uit te 

voeren, dus ook voor een NWWI taxatie.

0575 200 001  |  www.grootroessinkmakelaardij.nl

Groot Roessink 

Makelaardij viert 

feest met  een actie:  

Gratis advertentie 

en open huis van 

uw woning in alle 

edities van Contact 

Bronckhorst. 

actievoorwaarde: 

start verkoop in mei 

of juni 2015.

Technisch talent gezocht! Heb jij een technische opleiding op
MBO- of HBO niveau? Dan hebben wij diverse mogelijkheden
voor jou in o.a. de elektrotechniek, metaaltechniek &
tandtechniek. Bel nu 0544 353739, of mail naar Northy
Wiggers (northy@seesingpersoneel.nl).

Rembrandtplein 8 7131 EJ Lichtenvoorde Tel. 0544 35 37 39
info@seesingpersoneel.nl www.seesingpersoneel.nl

UITZENDEN  WERVING & SELECTIE DETACHERING PAYROLLING

Techniek Transport Logistiek Groen Administratief &
Commercieel

Bouw

OP ZOEK NAAR ANDER WERK? WIJ KOMEN GRAAG MET JE IN CONTACT!

• TEKENAARS/
CONSTRUCTEURS

• MECHANISCH 
MONTEURS

• MIG/MAG & TIG
LASSERS (NIV. 3/4)



Hengelo - Ook dit jaar schotelt de 
HAMOVE haar zeer gewaardeerde 
toeschouwers tijdens de wegraces 
van aankomend weekend weer een 
zeer attractief en afwisselend race-
menu voor. Vormden in een ver 
verleden de internationale klassen 
de hoofdmoot van het programma, 
toen die klassen minder interessant 
werden werd hun plaats overgeno-
men door de klassen die strijden om 
punten voor het ONK, het Open Ne-
derlands Kampioenschap. Het ONK 
heeft wel eens betere tijden gekend 
dan momenteel. Door de introduc-
tie van nieuwe internationale klas-
sen kan nog steeds een heel mooi 
programma worden geboden.

Omdat van de zijde van de rijders 
de belangstelling afneemt, heeft de 
Nederlandse motorbond KNMV sa-
menwerking gezocht met de collega’s 
van de Belgische BMB. Dat heeft ge-
resulteerd in een gezamenlijk kampi-
oenschap onder de naam BeNeCup, 
hierin rijden de klassen Superbike, 
Supersport en zijspannen. De races 
van dit weekend zijn de tweede mee-
tellend voor deze kampioenschap-
pen. De eerste wedstrijd was drie we-
ken geleden op het circuit van Croix 
in het noorden van Frankrijk. Van een 
‘mager programma’ kan dit weekend 
zeker niet worden gesproken. Naast 
de drie reeds genoemde klassen is er 
ook nog startgelegenheid voor het IR-
RC, de mede door de HAMOVE in het 
leven geroepen serie wedstrijden op 
stratencircuits. In IRRC-verband ko-
men de Superbikes en de Supersport 
aan de start. Verder is er een samen-
gestelde klasse bestaande uit de Clas-
sics, de GP Classics en de Supermono. 
Nieuw is de klasse voor Supertwins 
en Monobikes. En altijd welkome en 
graag geziene gasten zijn de rijders 

van de 50cc Classic European Cup. 
Kortom, een zeer attractief program-
ma, dat garant staat voor boeiende 
races op zeer uiteenlopende motoren.
Omdat bij de HAMOVE de rijders al-
tijd op de eerste plaats komen, mogen 
alle klassen twee wedstrijden rijden. 
Om het wedstrijdprogramma op zon-
dag niet te overladen rijden de Clas-
sics en de 50cc Classic European Cup 
hun eerste wedstrijd op zaterdagmid-
dag, na afloop van de trainingen.

Waar de races volgen?
De 4878 meter lange Varsselring is 
een spectaculair circuit met snelle 
stukken en fraaie bochten. Op vrijwel 
alle plaatsen langs de baan heeft een 
toeschouwer een mooi zicht op de 
baan. De mooiste plek is wellicht de 
tribune bij start en finish, waarvoor 
geen toeslag hoeft te worden betaald. 
Vanaf een comfortabele zitplaats kun 
je alles rond de start en de finish van 
de races volgen (zeker omdat er een 
Vidiwall aan de overzijde van de baan 
staat), je hebt zicht op het erepodium 
en tussen de races door ben je snel in 
het rennerskwartier, dat vrij toeganke-
lijk is. En je kunt ook nog een blik wer-
pen op de Molenbocht, de befaamde 
(en bij gevallen coureurs: beruchte) 
bocht net voor de finish. Meerdere 
races kregen daar een dramatische 
wending.
Vanaf de start duikt het compacte 
deelnemersveld de Veldermansbocht 
in. Daar is het altijd dringen geblazen, 
waarbij met enige regelmaat een cou-
reur onderuit schuift. Wie goed uit de 
Veldermansbocht komt, kan het gas 
helemaal open draaien. Een topsnel-
heid van ongeveer 270 km/uur is dan 
geen uitzondering. Daarna volgt de 
Van Manenbocht, waarvoor men vol 
in de remmen moet. Vervolgens komt 
er weer een recht eind, dat overgaat in 

de Parallelweg. Op dat gedeelte kan 
een goede stuurman veel winst boe-
ken. Na de Parallelweg even een kort 
stukje rechtuit en daarna volgt er een 
scherpe bocht, de Boschbocht. Wie 
durft daar later dan zijn concurrenten 
te remmen? En dan gaat het via een 
serie snelle bochten naar de Molen-
bocht, de scherprechter van veel races 
en is een ronde op de Varsselring in 
minder dan twee minuten voltooid.

Voor de kleintjes
Net als altijd zorgt de HAMOVE ervoor 
dat ook de kleintjes, die misschien 
nog niet zo door de motoren zijn ge-
boeid als hun ouders, zich prima kun-
nen vermaken. In het rennerskwartier 

(net achter de tribune) bevinden zich 
een draaimolen, een mini-crossbaan 
(waar onder goede en deskundige 
begeleiding kan worden gereden op 
een minimotor) en een springkussen. 
Voor geen van deze activiteiten hoeft 
te worden betaald!

Entreeprijzen
Ook dit jaar zorgt de HAMOVE weer 
voor heel redelijke entreeprijzen. Op 
zaterdag betaalt iedereen ouder dan 
18 jaar tien euro en mag ieder jonger 
dan 18 gratis naar de trainingen kij-
ken. Op zondag is de entree voor 18 
jaar en ouder 20 euro, jonger dan 18 
jaar betaalt vijf euro en onder de 12 
jaar is er gratis entree.

Wie van plan is om zowel zaterdag als 
zondag naar de Varsselring te komen 
is voordeliger uit met een passe-par-
tout. 18 jaar en ouder betaalt daar-
voor 25 euro. Op geen van de dagen 
wordt er een toeslag voor de tribunes 
gevraagd.

Tijdschema
Op zaterdag wordt er van 8.30 - 16.50 
getraind. Na 17.00 uur volgen er twee 
wedstrijden . Op zondag beginnen de 
wedstrijden om 9.00 uur en duren tot 
17.40 uur. Bekijk het gehele program-
ma op de website.
   

 ▶ www.hamove.nl
   

Joey den Besten uit Halle, regerend kampioen IRRC Supersport.

Afwisselend en attractief programma op 2 en 3 mei

HAMOVE wegraces is Hengelo

Ervaren, proeven & beleven

Bruisend Baak: Ambachtenmarkt 

Baak - Zondag 3 mei organiseren enthousiaste ondernemers uit Baak op-
nieuw het evenement Bruisend Baak. Ook dit jaar hebben de familiebedrij-
ven Iron Design, Kunsthandel Baak, AGF Garritsen de Kruisbrink en Meu-
belmakerij René Sangers de handen ineengeslagen om bedrijven in Baak 
en omgeving te promoten. Alle deelnemers hebben een bijzonder product 
om te laten zien, proeven of beleven. Bruisend Baak vindt plaats op Indu-
strieterrein Dambroek 10/10a in Baak van 11.00 tot 17.00 uur. Entree en 
parkeren zijn gratis.

Natuurlijk laten ook de organisatoren 
zelf zien wat ze maken. Kunsthandel 
Baak stelt dit jaar de ambachtelijke 
lijstenmakerij open om het lijsten-
makersvak te laten zien. René San-
gers geeft advies over het repareren 

en opknappen van oude meubels. 
Dick Garritsen van AGF Garritsen De 
Kruisbrink heeft groenten en fruit op 
de kraam, maar ook verse vruchten-
sappen. Iron Design maakt smeed-
kunst en heeft eveneens de werk-

plaats geopend om belangstellenden 
het smeedproces te laten zien.
Inmiddels hebben zich bedrijven 
aangemeld om op deze bijzondere 
dag hun producten te laten zien en er 
komen nog dagelijks aanmeldingen 
binnen. Denk hierbij aan vlees van 
Lakenvelder koeien van de familie 
Korenblik en ambachtelijke vleespro-
ducten van Gerard Heimen. 

IJsboerderij De Steenoven staat er met 
de ijskar met room- en sorbetijs van 
eigen melkkoeien. Het wafelhuisje 
biedt versgebakken Luikse Wafels met 
diverse toppings. Baking Chick Sally 
heeft cupcakes, taarten en koekjes. 
Hier kan ook geproefd worden. Voor 
kinderen is er een grabbelton. Tot slot 
zijn er zoete lekkernijen bij Chocola-
terie Magdalena.
Geert van Asselt heeft buiten de een-
den staan van zijn Duck-s-Toer. Vij-
ver- en Aquariumcentrum De Koi-
Stal is deze dag speciaal geopend. Er 
zijn kramen van Naturo Vloeren uit 
Zutphen, Alfons Heitkönig Transport, 
zandgrond en bestratingmateriaal, 
feestbordjes van Het Achterhoeks 
Bordje uit Baak en de Welkoop Toldijk 
met fleurig perkgoed. Voor de kinde-
ren zal er een springkussen aanwezig 
zijn.
Belinda Wassink van Voetenhof, pe-
dicure uit Steenderen gaat teennagels 
(kunstig) beschilderen.
Werken in Dry Brush techniek van 
Jansje Koen uit Olburgen zijn te be-
zichtigen. Bertha Ruesink is aanwezig 
met kunst en mandala’s. Zij biedt er-
varingen aan met behulp van kleuren. 
Kunstenaar Pieter Heidra is aanwezig 
en laat zien hoe hij zijn werk doet.
In Baak is voldoende te beleven op 
zondag 3 mei. Naast de Ambachten-
markt aan het Dambroek is bij de St. 
Martinuskerk de jaarlijkse Pleinmarkt 
van 10.00 tot 15.00 uur. Allerlei spul-
len die een tweede kans verdienen 
zijn daar te vinden. Opbrengst is voor 

het onderhoud van de kerk. Daar 
wordt wel entree gevraagd, maar ook 
dit komt ten goede aan de kerk.

 Zondag 3 mei, 
 Dambroek 10/10a. 
 Gratis entree en parkeren.
 www.bruisendbaak.nl

De initiatiefnemers van Bruisend Baak.
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Expositie bij  
De Burgerij
Vorden - In de galerie van De Bur-
gerij zijn vanaf 3 mei t/m 14 juni 
schilderijen te zien van Jan Reudink 
en bronzen beelden van Sebasti-
aan Brinkhorst. Jan Reudink maakt 
kleurrijke abstracte schilderijen 
met spaarzame figuratieve details. 

Hij schildert niet wat hij ziet maar wat 
hij voelt. Over zijn werk zegt hij: ‘Ik 
voel mij een principieel autodidact 
en ben van mening dat een schilderij 
vanzelf moet ontstaan. Ik laat me lei-
den door het kompas van mijn intu-
itief gevoel.’ Met veel zeggingskracht 
geeft hij zijn innerlijke gevoelens prijs.

Uit zijn vele reizen putte hij inspira-
tie, als reiziger op eeuwige doortocht. 
Hij schildert nu vooral teruggetrok-
ken hoog op een alm in Karinthië. 
Melancholie, zwaarmoedigheid en 
het beseffen van de vergankelijkheid, 
bepalen zijn karakter. Ze zijn nu de 
grondtonen van zijn schilderijen.

In zijn bronzen beelden weet Sebas-
tiaan Brinkhorst de karakteristieke 
expressie van elk (levend) wezen - de 
ziel - vast te leggen. Natuurgetrouw, 
levensecht, krachtig en gevoelig zijn 
termen die zijn werk kenmerken. De 
liefde voor mens en dier komt bijna 
tastbaar tot uitdrukking. Velen zullen 
zijn beeld kennen van het op zijn rug 
rollende paard dat het centrum van 
Vorden siert.

Galerie open: vrijdag, zaterdag en 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur en op 
afspraak.
   

 ▶ www.deburgerij-vorden.nl
   

Harstichting  
bedankt
Vorden e.o.
Vorden - De Hartstichting wil graag 
alle inwoners bedanken voor hun 
bijdrage aan de landelijke collec-
teweek. Men heeft met elkaar het 
mooie bedrag van € 3.101,- opge-
haald. Een speciale dank ook aan de 
60 trouwe collectanten voor hun tijd 
en energie, want zonder hen was dit 
niet mogelijk geweest.

Dit jaar hadden we weer 3 jubilaris-
sen, die voor de 10e keer met de bus 
rond gingen, namelijk: Esther Rou-
wenhorst, Hennie Eggink en Janet 
Temming. En ontvingen Jans Jimmink 
en Lidy Klein Heerenbrink een zilve-
ren hartje, omdat zij voor het 10de jaar 
de collecte hebben georganiseerd.

Steun hard nodig
Uw steun is van grote waarde, want 
elke dag schoppen hart- en vaatziek-
ten, totaal onverwachts, honderden 
levens overhoop. Per dag overlijden 
107 mensen hier aan. Daarom is er 
veel geld nodig voor onderzoek naar 
het eerder herkennen hiervan. Elke 
dag telt.

Van elke euro gaat € 0,80 van al onze 
uitgaven naar: wetenschappelijk on-
derzoek, voorlichting, preventie en 
patiëntenbelangen.

Onderzoekthema’s
Begin 2014 vroegen we iedereen in 
Nederland in welke onderzoeksthe-
ma’s de Hartstichting geld moet in-
vesteren. Hieruit zijn 5 thema’s geko-
men die de komende jaren prioriteit 
krijgen.

Dit zijn: Eerder herkennen hart- en 
vaatzieken, Hart- en vaatziekten bij 
vrouwen, Betere behandeling van 
hartfalen en hartritmestoornissen, 
Acute behandeling van beroertes en 
Nieuwe manieren om een gezonde 
leefstijl lang vol te houden.

Wilt u meer hierover weten, kijk ook 
eens op de website.
   

 ▶ www.hartstichting.nl 

Vorden - Wat een dag! Met het open-
doen van de gordijnen was het al 
duidelijk: dit wordt een feest. Voor 
dag en dauw was het team het Ko-
ningsspelen-terrein aan het Wieme-
link al aan het opbouwen. Dit moest 
zo vroeg omdat zij rond 08.00 uur al-
weer op school moesten zijn om het 
Koningsontbijt klaar te zetten voor 
de leerlingen. 

Met rommelende magen en vol ver-
wachting kwamen de leerlingen op 
school. Na een overheerlijk ontbijt 
was het dan zover: actie! In de hal 
werd de openingsdans door een ieder 
volop meegedaan.

Daarna werden de leerlingen in 

groepjes verdeeld en liepen naar Het 
Wiemelink. Bij het zien wat daar opge-
steld stond, waren ze bijna niet meer 
te houden. Een 19 meter lange storm-
baan! Wat wil een kind nog meer?! 
Heerlijk uitleven op de stormbaan en 
daarnaast leuke spelletjes doen zoals 
touwtrekken, korfbal en estafette. Dit 
alles samen met klasgenootjes.

De middag stond voor groep 5 t/m 8 
in het teken van toernooispelen zo-
als hockey, voetbal én natuurlijk de 
stormbaan. De school kijkt terug op 
een zeer geslaagde dag. Foto’s van 
deze dag staan binnenkort op de site.
   

 ▶ www.devordering.nl Een 19 meter lange stormbaan, wat wil een kind nog meer?

De middag stond voor groep 5 t/m 8 in het teken van toernooispelen

Koningsspelen ‘De Vordering’ één groot feest

Vorden - Noem een naam van een 
(oud)leerling en juf Sylvia kent hem 
of haar. En, zelfs welke ouders/ver-
zorgers daar bij horen! Dat kan na-
tuurlijk alleen als je lang op één plek 
werkzaam bent. Vorige week was 
het 25 jaar geleden dat juf Sylvia op 
‘De Vordering’ kwam werken. 

Dit jubileum werd uiteraard gevierd! 
Op maandag 20 april kreeg zij van 

haar collega’s een mooie bos bloemen 
en was er een overheerlijke taart. Tij-
dens de Koningsspelen op vrijdag 24 
april werd zij nog een keer extra in het 
zonnetje gezet. Voorzien van een rood 
t-shirt en een Vordering-rugzakje met 
overlevingspakket moest zij, tot grote 
hilariteit van de aanwezigen, enkele 
bijzondere opdrachten volbrengen tij-
dens de Koningsspelen. Een jubileum 
om niet te vergeten dus.

Juf Sylvia is druk met de taart snijden. 

Juf Sylvia 25 jaar werkzaam 
op ‘De Vordering’

Vorden - Afgelopen zaterdag 18 
april vond er een optreden plaats 
van Infidelity in het plaatselijke café 
de Herberg. 

In het kader van het 5-jarig bestaan 
van Colorful Music vonden daarnaast 
ook gastoptredens plaats van een aan-
tal leerlingen van Colorful Music.

De kinderen lieten horen wat ze alle-

maal geleerd hadden. Natuurlijk was 
ook best spannend om op te treden, 
maar ze brachten het er goed vanaf. 
Mees Addink vormde wel een heel 
speciaal duo, namelijk met zijn moe-
der!
Moeder Wendy en Mees speelden en 
zongen een prachtig stuk.

Voor meer informatie over optredens 
zie de facebookpagina van Infidelity.

Moeder en zoon vormen een prima duo. 

Infidelity en gastoptredens colorful music

Moeder en zoon op podium

Vorden - Donderdag 30 april vindt wederom de traditionele aankomst voor 
het Galafeest van ‘t Beeckland plaats bij Hotel Bakker in Vorden. Dit zal ge-
beuren tussen 19.30 en 21.00 uur, dus zorg dat je erbij bent. 

Kom kijken naar de aparte voertuigen 
waarmee de leerlingen van ‘t Beeck-
land arriveren bij Hotel Bakker om 
hun galafeest te vieren. De ludieke 
aankomst van de leerlingen is al jaren 
een publiekstrekker in Vorden. Een 
jury bepaalt wie de prijzen in de wacht 

mogen slepen voor de origineelste, 
leukste en fraaiste presentatie.
Tijdens het besloten feest worden la-
ter op de avond de ‘Queen and King’ 
van de avond gekozen en alle prijzen 
worden uitgereikt door...de ‘Mystery-
guest’.

Ludieke aankomst al jaren een publiekstrekker. 

Traditionele aankomst 
Galafeest ‘t Beeckland

Joodse muziek en verhalen 
in de Lindesche Molen

Linde - Zondagmiddag 3 mei is er weer een bijzonder optreden in de Lin-
desche Molen in Vorden: Duo NIHZ (Niet In Het Zwart) en Loek Boer. Zij 
bieden een breed palet aan Joodse muziek en verhalen over de Tweede We-
reldoorlog.

Duo NIHZ laat met luchtige Joodse 
muziek en verhalen zien dat een Joods 
programma niet altijd een zware in-
valshoek hoeft te hebben.

Een meesterlijke verhalenverteller, 
dat is Loek Boer. Hij neemt u mee en 
laat u niet meer los. Het optreden van 
NIHZ en Loek Boer start om 15.00 uur. 

Kaarten à € 10,- kunnen vooraf gere-
serveerd worden via de website. Het 
ook mogelijk om op 3 mei aan de zaal 
kaarten te kopen. Graag tot ziens in 
Theater onder de Molen!

   

 ▶ www.theateronderdermolen.nl

Duo NIHZ bij Theater onder de Molen.
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AeroFitt mag zich erkend 
preventiecentrum noemen
Hengelo - Sportcentrum AeroFitt 
Hengelo mag zich ook komend jaar 
weer een erkend preventiecentrum 
noemen! Ook dit jaar kwam het 
sportcentrum weer door de audit en 
heeft zelfs zijn specialismen verder 
kunnen uitbreiden.

“Naast de eerdere erkenning voor ‘het 
begeleiden van mensen met obesitas 
en diabetes’ hebben we nu ook de er-
kenning ontvangen voor ‘het begelei-
den van mensen met niet aangeboren 
hersenletsel’.” Om in aanmerking te 
komen voor deze erkenning dient het 
fitness personeel speciaal te worden 

opgeleid en/of bijgeschoold en dient 
een examen omtrent ieder specifiek 
specialisme te worden afgelegd.

Tevens moet voor iedere doelgroep 
een begeleidingsprotocol op maat 
aangeboden worden. Daarnaast 
wordt de algehele kwaliteit op de 
werkvloer onder de loep genomen.

“Dat wij één van de slechts 75 sport-
scholen uit héél Nederland zijn die dit 
keurmerk mogen dragen, maakt ons 
best trots! Een compliment aan ons 
team!”

   

Bridgen in Toldijk
Toldijk - Uitslagen van 16 en 23 april, 
de derde en vierde competitieavond 
van de zesde ronde. 

Donderdag16 april: A-lijn: 1. Diny 
Hartelman & Hans Jansen 65,00% 
2. Inge & Reint Pellenberg 57,00% 3. 
Emmy Stegeman & Joop ten Holder 
56,50%. B-lijn: 1. Truus & Kees Mor-
tier 61,98%, 2. José & René Winkelman 
59,90%, 3.Theo Damen & Theo Schut 
54,17%. C-lijn: 1. Karen Notten & Joop 
te Veldhuis 60,58%, 2. Gerrit Vorsel-
man & Margareth Hei’jting 58,33% 
3.Greet Jansen & Theo Geurts 56,58%.

Uitslag 23 april
A-lijn: 1. An Wortel & Paul Niks 
67,92%, 2. Aartje Bernards & Pop Gri-
zell 55,42%, 3. Joke Damveld & Hans 
Oldhoven 52,50%. B-lijn: 1. Gerda 
Tankink & Corinne van der Kroon 
63,89%, 2. Dick Brinkman & Hans 

Dekker 60,56%, 3. Tiny Kleinreesink & 
Wim Schipper 56,94%.
C-lijn: 1. Karen Notten & Joop te 
Veldhuis 58,33%, 2. Gerrit Vorselman 
& Margareth Heijting 55,42% 3. Jan 
Veenhuis & Joop Rutten 54,93%.

Afmelden
Afmelden kan tot 12.00 uur op de wed-
strijddag. Via een mail naar bcbronk-
horst@hotmail.nl of een sms naar 06-
25198329 of op de wedstrijddag bellen 
naar genoemd mobiel nummer.

Laatste avond
Volgende week donderdag 30 april 
laatste avond van de laatste compe-
titie en dan op donderdag 7 mei de 
Einddrive.

Noteer ook alvast in uw agenda: Kroe-
gentocht in Hengelo Gld. op zaterdag 
19 september!

Kranenburg - Op woensdagmiddag 
22 april werd het schoolvoetbal-
toernooi Vorden 2015 gespeeld bij 
sv Ratti in Kranenburg.

De algehele organisatie was in han-
den van de toernooicommissie maar 
de middag zelf stond onder leiding 
van Berend Betting, student Graaf-
schap College, Sport en Bewegen. An-
dere studenten waren scheidsrechter. 
De oudercommissie van de Kraanvo-
gel verzorgde de gratis ranja. Vele ou-
ders en opa’s en oma’s waren aanwe-
zig om de spelertjes aan te moedigen. 
De deelnemende basisscholen waren: 
de Dorpsschool, de Vordering, Het 
Hoge, de Garve en de Kraanvogel. Sa-
men hadden ze 18 teams op de been 
gekregen. De wisselbeker werd uitge-
reikt aan basisschool de Garve.Kinderen van de Garve blij met de wisselbeker.

Basisschool de Garve grote winnaar
schoolvoetbaltoernooi 2015

Vorden - Het bestuur van de Stich-
ting Oudejaars Crossloop heeft de 
balans opgemaakt van de Oudejaars 
Crossloop Vorden op 27 december 
2014. Het bestuur is zeer tevreden 
over de wedstrijd van het afgelopen 
jaar, met 531 deelnemers aan de 
start op de 5, 10 of 15 km. De meest 
lopers komen uit de directe regio en 
met ruim 50 deelnemers uit Vorden 
zelf is de organisatie dik tevreden. 

De opbrengst van de Oudejaars Cros-
sloop Vorden is net als andere jaren 
weer gedoneerd aan de Achterhoekse 
stichting “Kanjers voor Kanjers”. Afgelo-
pen week kon voorzitter Wilbert Menk-
veld vergezeld door medebestuurslid 
Han Bruggert maar liefst € 1.798,- over-
handigen aan Daniëlle Stokkers van 
Kanjers voor Kanjers. De Kanjers ont-
vingen de financiële bijdrage met open 
armen en gaan hier weer mooie doelen 
in de Achterhoek mee realiseren.

Onder het motto 
‘Omdat je als kind 
spelen mag’

De stichting Kanjers voor Kanjers or-
ganiseert, onder het motto ‘Omdat je 
als kind spelen mag’, activiteiten voor 
kinderen die niet in staat zijn om te 
spelen en te sporten. Of de oorzaak 
nu is dat ze nooit iets extra’s krijgen 

omdat er geen geld is, dat ze langdurig 
ziek zijn, een handicap hebben of uit 
huis geplaatst worden, maakt niet zo 
veel uit: ieder kind heeft recht op spel 
en sport. Kanjers voor Kanjers zorgt 
ervoor. Niet door geld te geven, maar 
door het met middelen te organiseren. 
Kanjers voor Kanjers krijgt haar finan-
ciële middelen door giften zoals die 
van de Oudejaars Cross Vorden. Een 
recent project is de aanpassing van het 
klimbos in Ruurlo zodat ook kinderen 
met een handicap van het klimbos 
gebruik kunnen maken. Een prachtig 

initiatief. Dit najaar is de 35e editie 
van de Oudejaars Crossloop Vorden 
op woensdag 30 december 2015 en de 
organisatie hoopt dat u dan ook weer 
aan de start staat en tevens op deze 
manier een bijdrage te leveren aan de 
stichting Kanjers voor Kanjers. 

Vanaf 1 september 2015 kunt weer 
voorinschrijven via de website.
   

 ▶ www.oudejaarscrossloop.nl
 ▶ www.kanjersvoorkanjers.nl

Daniëlle Stokkers van Kanjers voor Kanjers (l) neemt de cheque in ontvangst. 

Mooi bedrag namens Oudejaars Crossloop 
geschonken aan Kanjers voor Kanjers

Vorden - Maandagmorgen 20 april 
sloot de seniorenbiljartvereniging 
‘Op Goed Geluk’de competitie af 
in een gezellige ambiance in Café 
Uenk. In zijn openingswoord op de-
ze ‘prijsuitreikingsmorgen’ deelde 
voorzitter John Norde mee dat de 
vereniging ook komend jaar kan 
blijven biljarten bij Uenk, het gezel-
lige dorpscafé dat binnenkort nieu-
we eigenaren zal hebben.

De leden die allen deze maandagoch-
tenden beschouwen als een zeer pret-
tige tijdspassering, vooral ook door 
de contacten, begroetten deze mede-
deling met instemming. Wegens het 
aantal leden (24) wordt er elke week al 
roulerend door een aantal leden ook 
in Dorpscentrum het Kulturhus gebil-
jart, als opvolger van De Wehme waar 
geen gelegenheid meer is.

De competitie 2014/2015 werd ge-
wonnen door Wim van Til, met op de 
2e plaats Hennie Reindsen. Gerard 
Meijer eindigde als 3e. Tevens werd 

er een “prestatie-oorkonde” uitgereikt 
aan Gerrit Holsbeeke wegens zijn 
(voor O.G.G.- begrippen) onwaar-
schijnlijk hoge gemiddelde in één 
wedstrijd van 6,17 caramboles per 
beurt.

Door traktaties van enkel leden en een 
hartig hapje dat Café Uenk aanbood, 
werd er nog gezellig nagepraat en 
-gebiljart. Eind augustus begint voor 
deze Vordense biljarters het nieuwe 
seizoen.

Wim van Til ontvangt kampioensbeker uit handen van voorzitter Johan Norde.

Seniorenbiljartvereniging ‘Op Goed Geluk’ 
sluit de competitie af in café Uenk

(Advertorial)

Sandra Dijkman start praktijk voor 
Intuïtieve Coaching in Ruurlo
Ruurlo – Begin van dit jaar opende 
Sandra Dijkman haar praktijk voor 
Intuïtieve Coaching in Ruurlo. Als 
Intuïtief Coach begeleidt Sandra 
mensen die vastlopen op het ge-
bied van bijvoorbeeld werk, liefde, 
wonen, relaties, levenspad of an-
dere persoonlijke vraagstukken.

Hoe werkt dat precies ?
In de praktijk van Sandra staan in-
zicht krijgen en bewustwording cen-
traal. Door inzicht te krijgen in dat-
gene waar je tegenaan loopt kun je 
beter omgaan met veranderingen, 
makkelijker (belangrijke) keuzes ma-
ken en het zelfvertrouwen vergroten. 
Sandra maakt contact met de ener-
gie van iemand en neemt zo infor-
matie waar. Deze informatie geeft 
inzicht en helpende antwoorden 
zodat duidelijk wordt waar iemand 
concreet en effectief mee verder kan.
Deze manier van coachen is een snel-
le methode om tot de kern te komen; 
daar waar het werkelijk om gaat. Zo 
komt er ruimte voor persoonlijke 
groei en ontwikkeling en kunnen 
oude patronen die in de weg zitten 
worden losgelaten. Duidelijk wordt 
waar je staat op dat moment en wat  
er nodig is om de volgende stap(pen) 
te zetten.

Bach bloesem Therapie
Ter ondersteuning werkt Sandra met 
de Bach bloesem remedies, wel-
ke zijn ontwikkeld door Dr. Edward 
Bach. Hij ontdekte 38 verschillende 
natuurlijke remedies met elk een 
specifieke werking, waarmee het 
zelfhelende vermogen van het li-
chaam wordt hersteld en/of onder-
steund. Hierdoor ben je beter in staat 
stappen te zetten en beslissingen te 
nemen of geeft het je juist meer rust 
en ontspanning; zo kom én blijf je 
emotioneel in balans. Tijdens een 
Bach bloesem Consult wordt er ge-
keken naar wat er op dat moment 
speelt in jouw leven en welke gevoe-
lens/emoties daarbij een (grote) in-

vloed hebben. Naar aanleiding daar-
van wordt er een remedie samenge-
steld speciaal voor jou.

Huiskameravond
Het is mogelijk om een huiskamer-
avond te organiseren bij jou thuis, 
samen met vrienden, familie, colle-
ga’s en andere bekenden. Tijdens de-
ze avond krijgt iedereen die aanwe-
zig is een persoonlijk consult en de 
mogelijkheid om vragen te stellen. 
Zo kan op een ongedwongen manier 
kennisgemaakt worden met Sandra 
en haar werk als Intuïtief Coach. 

Sandra volgde diverse opleidingen, 
trainingen en cursussen op het ge-
bied van persoonlijke (intuïtieve) 
ontwikkeling, coaching en coun-
seling. Zij gebruikt weliswaar haar  
spirituele kwaliteiten, maar staat 
met beide benen op de grond en 
vindt daarbij ook humor erg belang-
rijk.

Wil je meer informatie of wil je weten 
of Sandra iets voor jou kan betekenen, 
neem dan vrijblijvend contact met 
haar op. 
Je kunt haar bereiken via haar web-
site: www.sandradijkman.nl of op 
telefoonnr. 06 - 42735690.
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Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

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

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

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

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

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

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

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

De artikelen staan ook op de website 
www.bronckhorst.nl. 
Op deze website vindt u de belangrijkste 
informatie over de gemeente.
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De gemeente diende eind 2014 bij 
het ministerie van VWS een aan-
vraag in voor een extra bijdrage voor 
het behoud van werkgelegenheid 
voor huishoudelijke hulpen in 
Bronckhorst. De aanvraag is goed-
gekeurd en het ministerie kent voor 
het jaar 2015 een bedrag toe van 
€ 192.975,- en voor het jaar 2016 
eveneens € 192.975,-. Deze zoge-
noemde Huishoudelijke Hulp Toelage 
(HHT) heeft het rijk in het leven ge-
roepen, omdat door rijksbezui-
nigingen gemeenten minder geld 
hebben voor het organiseren van 
huishoudelijke hulp, waardoor 
 huishoudelijke hulpen hun baan 
dreigen te verliezen of al verloren 
hebben. Inwoners kunnen onder 
 bepaalde voorwaarden gebruik 
 maken van deze toelage voor het 
 inkopen van hulp bij het huishouden 
(bijvoorbeeld minimaal 2 uur per 
keer, dit kan aansluitend zijn aan de 
al bestaande huishoudelijke hulp die 
iemand van de gemeente krijgt).  
We gaan HHT inzetten in de vorm van 
tegoedbonnen. 

Voor wie
Inwoners die niet in aanmerking 
komen voor huishoudelijke hulp via 

de Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo), maar bijvoorbeeld net uit 
het ziekenhuis komen en tijdelijk 
hulp nodig hebben in het huishouden 
of inwoners die al wijkverpleging 
ontvangen, kunnen dankzij de HHT 
straks tegen gereduceerd tarief 
 alsnog zelf huishoudelijke hulp 
 inkopen. Zij kunnen het inzetten voor 
gewone huishoudelijke taken. 
 Mensen die wel huishoudelijke hulp 
op basis van de Wmo ontvangen, 

kunnen een beroep doen op de HHT 
voor zogenaamde extra diensten die 
niet vallen onder de reguliere taken 
van de zorgaanbieder, zoals het 
schoonmaken van niet primaire leef-
ruimten (bijvoorbeeld de kelder of 
zolder). Ook kan de HHT worden 
ingezet om mantelzorgers te ont-
lasten. 

Tarief en eigen bijdrage
Dankzij de HHT betaalt de inwoner 

€ 6,00 (in 2015) per uur en de 
gemeente € 16,50. 

Tegoedbonnen
Vanaf 1 mei 2015 kunt u tegoedbon-
nen voor huishoudelijke hulp kopen. 
Deze bonnen kunt u inzetten voor 
hulp bij het huishouden van de 
 volgende organisaties: Vitaal Thuis-
zorg, Zorgkompas, Thuiszorg Service 
Nederland, Markenheem. Inwoners 
die tegoedbonnen willen bestellen, 
kunnen hiervoor vanaf 1 mei terecht 
bij de balie van het gemeentehuis of 
via www.bronckhorst.nl. Wilt u weten 
of u in aanmerking komt voor het 
gebruik van de tegoedbonnen, dan 
kunt u contact opnemen met de 
 sociale teams van de gemeente,  
via tel. (0575) 75 02 50 of e-mail: 
info@bronckhorst.nl. De inloopuren 
van de sociale teams vindt u op  
www.bronckhorst.nl/socialeteams. 

Gemeentelijk budget HHT
De genoemde € 192.975,- is het 
maximale budget dat we in een 
kalenderjaar voor de Huishoudelijke 
Hulp Toelage kunnen inzetten. Als dit 
bedrag is bereikt, kan voor het 
betreffende kalenderjaar geen HHT 
meer worden toegekend.

Meer kans werkgelegenheid huishoudelijke hulpen in 
Bronckhorst dankzij Huishoudelijke Hulp Toelage
Kunt u (extra) hulp gebruiken? Bekijk de mogelijkheden

Jan Ditzel en Helmig van der Kolk 
zijn gebiedsambtenaar voor 
Bronckhorst Zuid (Hummelo, Hoog- 
en Laag-Keppel, Voor- en Achter-
Drempt en Eldrik). Zij zijn, net zoals 
alle gebiedsambtenaren, regelma-
tig in hun gebied te vinden om u 
wegwijs te maken, handige tips aan 
de hand te doen en weten goed wat 
er in de dorpen speelt. Om nog 
gemakkelijker met u in contact  
te komen, waren Jan en Helmig 
enkele maanden bij wijze van proef 
iedere vrijdag van 09.00 tot 11.00 
uur aanspreekbaar in de ruimte van 
het sociale team in het gezond-
heidscentrum in Hoog-Keppel. Er 
kwamen te weinig bezoekers om dit 
voort te kunnen zetten. Woont u in 

het gebied en wilt u hen spreken? 
Dat kan. Bel of mail ze of maak een 
afspraak en ze komen graag bij u 
langs, via j.ditzel@bronckhorst.nl, 
tel. (0575) 75 03 71 of  
h.vanderkolk@bronckhorst.nl,  
tel. (0575) 75 03 82. 

Maak een afspraak met 
 gebiedsambtenaren 

Jan en Helmig

Jan Ditzel Helmig van der Kolk

22 april 2015. Het was mooi weer, 
bijna alle toekomstige leerlingen en 
vele ouders en andere gebruikers 
waren er. De gemeente had gezorgd 
voor wat te eten en te drinken, bouw-
bedrijf Klomps had voor iedereen 
een leuke pet..... Hoogste tijd voor 
een bijzonder moment: de onthulling 
van het bouwbord als officieel start-
sein voor de bouw van het nieuwe 
kindcentrum. Maar nog belangrijker 
was de bekendmaking van de nieuwe 
naam: De Pannevogel! Wethouder 
Jan Engels van onderwijs en vier kin-
deren van de nu nog  verschillende 
scholen kweten zich van deze eervol-
le taak! Pannevogel is de Achter-
hoekse naam voor  vlinder en werd 
bedacht een lerares voor haar toe-
komstige werkplek. Een vlinder staat 
voor diversiteit door de vele kleuren 
waarin ze kan verschijnen, net zoals 
ieder kind verschillend is. 

Op dit moment werken de bouwers 
op het terrein aan de fundering en 
leggen ze de vloeren voor begane 
grond. De planning is dat het nieuwe 

gebouw eind 2015 klaar is en de 
 kinderen er vanaf begin 2016 les 
 krijgen.

De accommodatie
Het kindcentrum gaat naast een 
school voor ca. 250 leerlingen (de 
fusieschool van de scholen St. Marti-
nus in Baak, De Akker, Joannes en  
De Steenuil in Steenderen en de 
voormalige Willibrordus in Olburgen) 
plaats bieden aan kinderopvang 
(Juut & co), en een gemeenschaps-
ruimte voor een muziekaanbod, 
 consultatiebureau, JEKK, schoolbiblio-
theek en Steenderens Belang. De 
gemeente bouwt de accommodatie.

Bouwbord en nieuwe naam 
kindcentrum Steenderen 
 onthuld

Meld discriminatie!  
Wordt u gediscrimineerd of bent u getuige van 
discriminatie? Bijv. omdat u homo bent of 
vanwege uw huidskleur of handicap. 
Bel het Meldpunt Discriminatie.

Discriminatie mag niet en zij kunnen er wat aan doen! 

(0900) 23 54 354 
(bereikbaar van ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur)

Uw melding via internet doen, kan ook! 
Ga naar www.art1no-gelderland.nl

Bij het Meldpunt kunt u verhaal doen, zij luisteren en ondernemen indien gewenst actie.



Glasvezel Buitengebied 
Bronckhorst

Het glasvezelargument van Xander 
 Buffart, buitengebied Toldijk:

“Iets downloaden 

duurt hier 100x langer 

dan 3 km verderop!”

“Mijn vrouw en ik hebben 10 jaar in de kern van Toldijk gewoond. Vier Jaar geleden kregen we de 
kans om in het buitengebied van Toldijk te gaan wonen. We hebben de helft van een boerderij gekocht 

en helemaal verbouwd en aangepast aan de eisen van deze tijd. We wonen hier heerlijk met onze drie 
kinderen.” Xander Buffart stelt zich verder voor. Hij is manager Research en Development bij een bedrijf 

gespecialiseerd in planningsoftware. Hij reist voor zijn werk door heel Nederland. “In Toldijk zelf had ik 
niks te klagen over mijn internetverbinding. Natuurlijk heb ik bij de koop van onze boerderij nagevraagd 
hoe de verbinding via ADSL (telefoonlijn) was. “Prima!”, was het antwoord. Maar dat is al weer een paar 
jaar geleden en we werken steeds meer digitaal. Ik had niet gedacht dat de afstand tot de telefoonverdeel-
kast  zo bepalend zou zijn voor de kwaliteit van de verbinding. Hoe verder van de kast af, hoe meer signaal-
verlies. Ik vind het echt storend.”

In de cloud
“Mijn dochter krijgt op de middelbare school les via de Ipad. Haar Ipad was stuk en ze kreeg een vervan-
gende Ipad te leen van school. Het kostte 19 uur om alle documenten over te zetten uit de backup. Iets 
downloaden duurt hier 100x langer dan 3 km verderop!” Xander schudt z’n hoofd. “Meer en meer slaan 
we onze documenten op in de cloud. Dat betekent dat we onze documenten niet meer opslaan op onze 
eigen pc, maar online op internet. Ook je telefoon synchroniseert via de cloud. En heb je die tv-reclame 
gezien van een grote bank? De financieel adviseur heeft via de webcam contact met zijn klanten. Je 
regelt je bankzaken vanuit  je luie stoel en toch is het net of je toch tegenover elkaar zit. Prachtig, toch? 

Dit is de toekomst, maar ja, voor dit soort communicatie heb je wel een stabiele internetverbinding 
nodig.”

Hoge snelheid
Xander heeft zich goed verdiept in de glasvezeltechniek. Hij legt het graag uit. “Als glasvezel 

wordt aangelegd in het buitengebied, dan zijn we in één keer klaar voor de toekomst.  Een voor-
deel van glasvezel ten opzichte van coaxkabel of ADSL is dat de uploadsnelheid bij glasvezel 

gelijk is aan de downloadsnelheid. Bij kabel is dat niet het geval: daar is de uploadsnelheid 
veel lager. De uploadsnelheid is van belang als je zelf iets op internet wilt plaatsen, zoals 

foto’s of video’s, of als je een e-mail met een grote bijlage verstuurt. 
Je moet je voorstellen dat de data in lichtpulsen wordt omgezet en 

dat deze via een laserstraal door de glasvezel gaan. We hebben 
voorlopig meer dan genoeg aan één laserstraal. En nu komt 

het goede nieuws: glasvezel heeft genoeg ruimte voor 
meerdere laserstralen! Glasvezel is dus echt een 

 goede investering. Ik ben er klaar voor!” 

In Hengelo op bedrijventerrein 
 Winkelskamp zijn de afgelopen drie 
weken bijzondere resten gevonden 
die dateren uit verschillende perio-
des van de prehistorie (Bronstijd en 
IJzertijd) en de Middeleeuwen. De 
gemeente heeft Archol uit Leiden 
opdracht gegeven voor archeo-
logisch onderzoek, voorafgaand 
aan het bouwrijp maken van een 
aantal kavels voor verkoop. De 
gevonden resten zijn onder meer 
van palen die deel uitmaakten van 
boerderijen en van waterputten. 
Ook vonden ze een rechthoekige 
greppel met daarbinnen resten van 
vergane palen. Deze resten wijken 

af van de overige bewoningssporen. 
Onderzoek moet nog uitwijzen of 
het hier om een  grafmonument of 
heiligdom gaat. De onderzochte 
percelen grenzen aan de grond 
waar de nieuwe brandweerkazerne/
gemeentewerf komt. 

Resten uit Bronstijd, IJzertijd 
en Middeleeuwen gevonden op 
bedrijventerrein Winkelskamp

AGEM, de leverancier van Achter-
hoekse groene energie, doet kopers 
van zonnepanelen een uniek aan-
bod: als zij vóór 31 mei 2015 hun 
zonnepanelen kopen bij één van de 
vijf geselecteerde Achterhoekse 
installateurs, dan mogen zij gratis 
voor € 200 groen gas uit de Achter-
hoek proberen. Dit is ongeveer 15% 
van het jaarverbruik van een 
gemiddelde woning.

Zelf stroom opwekken door het 
plaatsen van zonnepanelen op het 
eigen dak, is een relatief eenvoudi-
ge manier om een bijdrage te leve-
ren aan een duurzame en energieke 
Achterhoek. Daarnaast is het een 
investering, die goed voor de 
 portemonnee is. 

Geselecteerde installateurs 
Als aanjager van projecten die lei-
den tot energiebesparing of het 
opwekken van groene energie in de 
Achterhoek, stimuleert de AGEM 
ook het opwekken van zonne-
stroom. Overweegt u overwegen 
zonnepanelen op uw dak te 
 plaatsen kijk dan op www.agem.nu 
voor informatie over het zelf 
opwekken van groene stroom. Op 
de site presenteren zich ook de vijf 
Achterhoekse leveranciers van 
zonnepanelen die deelnemen aan 

de actie ‘Koop nu zonnepanelen 
en probeer Gratis Groen Gas’. De 
deelnemende installateurs zijn: 
Solar Sell uit Groenlo, Beter Duur-
zaam uit Didam, HtW installatie-
techniek uit Winterswijk, Tenten 
Solar uit Lichtenvoorde en EVO 
Energie uit Doetinchem.

Uniek voor de Achterhoek
Het is voor het eerst dat groen gas 
uit de Achterhoek wordt geprodu-
ceerd. Dit gebeurt door boer Zwier 
van der Vegte van proefboerderij De 
Marke in Hengelo (Gld)! AGEM 
maakt het mogelijk dat kopers van 
zonnepanelen in de Achterhoek als 
eerste dit groene gas kunnen 
 proberen. Voor alle informatie over 
de actie ‘Koop nu zonnepanelen en 
probeer Gratis Groen Gas’ zie agem.

Unieke actie AGEM met Achterhoekse 
installateurs

Koop nu zonnepanelen en 
probeer Gratis Groen Gas

Inbraak in schuren, tuinhuisjes en bergingen in het buitengebied komen op dit 
moment veel voor, ook in Bronckhorst. De inbrekers hebben het vooral 
gemunt op elektrische handgereedschappen, bijvoorbeeld kettingzagen,  
zit- en bosmaaiers. Met onderstaande tips kunt u zelf een bijdrage leveren aan 
het voorkomen van inbraken. 
• Sluit ramen en deuren die bereikbaar zijn af (inclusief die van garage en 

schuur), ook al gaat u maar even van huis
• Maak uw goederen uniek en voorzie ze van een merkteken
• Maak een foto van uw dure goederen
• Ziet u iets verdachts in uw omgeving? Een vreemde auto, 

vreemde personen of een andere situatie die u niet 
 vertrouwt? Noteer dan  zoveel mogelijk details (denk aan 
het kenteken van de  auto) en bel direct de politie via 1-1-2

Kijk voor meer tips over inbraakpreventie op 
www.politiekeurmerk.nl of scan de QR-code.

Geen gelegenheid, 
geen inbrekers

Tot hun grote verrassing kregen het 
echtpaar mevrouw T.H.J. Tolkamp-
Beijer en de heer J.H. Tolkamp uit 
Keijenborg en de heer H.M. Somsen 
uit Zelhem op 24 april uit handen van 
burgemeester Helmi Huijbregts-
Schiedon een koninklijke onderschei-
ding. Zij werden allen Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau. Het echtpaar 
Tolkamp werd feestelijk in het 
zonnetje gezet in het gemeentehuis 
en de heer Somsen werd verrast bij 
museum Smedekinck in Zelhem. 
Mevrouw Tolkamp en meneer 
Tolkamp kregen de onderscheiding 
onder andere vanwege de activiteiten 
die zij samen verrichten voor 
RK parochie Sint Jan de Doper 
Keijenborg, de EHBO-vereniging 
Keijenborg, wandelsportvereniging 

De Ploeg Zelhem, vereniging Ouders 
van een overleden kind Achterhoek 

en stichting commissie Oost-Europa. 
De heer H.M. Somsen maakt en 
maakte zich verdienstelijk voor de 
plaatselijke samenleving door zijn 
activiteiten voor stichting Oud- 
Zelhem, de jaarlijkse Broodweging 
bij boerderij Muldersfluite Hengelo- 
Zelhem, Open Monumentendag, oud-
heidkundige vereniging Saleheim, 
museum Smedekinck Zelhem en de 
Vliegtuigberging in Zelhem in 2013. 
De aard, duur, diversiteit, maat-
schappelijke betekenis en uitstraling 
van de activiteiten van deze inwoners 
voor de samenleving hebben tot de 
welverdiende koninklijke onder-
scheidingen geleid tijdens de lintjes-
regen van 2015! 
Van harte gefeliciteerd!

Drie Bronckhorsters koninklijk onderscheiden 
tijdens lintjesregen

De heer en mevrouw Tolkamp

De heer Somsen



De gemeente verleent voor drie jaar 
een subsidie (van in totaal 12.500 
euro) aan het nieuwe sportieve en 
recreatieve initiatief de Achterhoekse 
Klavertje 4-Daagse. Dit is een fiets-

evenement van vier dagen (19 t/m 22 
juni) in Bronckhorst op initiatief van 
de heer Wullink uit Zelhem, mevrouw 
Drouen en de gebroeders Jansen uit 
Hengelo, die samen de nieuwe Stich-
ting Achterhoekse Klavertje 4-Daag-
se vormen. De Achterhoek is natuur-
lijk een fietsstreek bij uitstek en dat 
willen we zo houden. De 4-daagse 
onderscheidt zich door de vier 
 verschillende routes in de vorm van 
een klavertjevier. Tijdens de fiets-
tochten kunnen de deelnemers 
 interessante bedrijven in de regio 
bezoeken en dagelijks zijn er aan-

trekkelijke muzikale en culturele 
activiteiten. De bedoeling van deze 
4-daagse is om een lang weekend 
sportief bezig te zijn in een gezellige 
sfeer. De routes verbinden alle 44 
stadjes, dorpen en buurtschappen 
van de gemeente Bronckhorst met 
elkaar. Voor meer informatie over 
het evenement zie www.ak4d.nl. De 
gemeente heeft een budget voor bij-
zondere nieuwe initiatieven die bij-
dragen aan de ontwikkeling van toe-
risme/recreatie in Bronckhorst, 
waaruit de bijdrage beschikbaar 
wordt gesteld.

Subsidie voor nieuw evenement Achterhoekse 
Klavertje 4-Daagse

Volgens de Wet Kinderopvang 
 moeten gemeenten jaarlijks inzicht 
geven in de uitgevoerde controles en 
handhavingsacties op het gebied van 
kinderopvang. Uitgangspunt is om 
een goede en verantwoorde kinder-
opvang binnen de gemeente te 
 waarborgen. In ons jaarverslag staat 
een overzicht van aantallen nieuwe 
aanvragen, uitgevoerde inspecties 
(van nieuwe/gewijzigde kinderop-
vanglocaties en de jaarlijkse inspec-
ties van bestaande opvang) en hand-
havingstrajecten. In 2014 startte 
Bronckhorst 17 handhavingsacties. 
Alle tekortkomingen zijn verholpen 

binnen de door ons aangegeven 
 termijn. 

A-status
Na controle door de Inspectie van het 
Onderwijs in 2013, bleek dat de 
gemeente in enkele gevallen een 
handhavingstraject niet binnen de 
gestelde termijn had afgewerkt. 
De gemeente kreeg daarom een 
B-status. In 2014 is meer aandacht 
besteed aan de vastgestelde termij-
nen en na controle door de Inspectie 
bleek dat we voldoen aan de eisen. 
De gemeente kreeg daarom nu weer 
de A-status.

A-status voor toezicht op 
Kinderopvang

Vind ons leuk op Facebook

Direct op de hoogte zijn van het laatste nieuws van de gemeente? 
Vind ons leuk op Facebook. U kunt hier ook vragen aan ons stellen, 
die we graag beantwoorden. 
U vindt ons als volgt: www.facebook.com/gemeentebronckhorst. 

Uit de raad

Raadsvergadering 23 april 
2015
Op 23 april vergaderde de gemeen-
teraad in de raadzaal van het 
gemeentehuis. In het vragenkwar-
tiertje stelde de PvdA-fractie een 
vraag over de stand van zaken van 
het glasvezelproject voor de buiten-
gebieden in de Achterhoek. Glas-
vezel Achterhoek is een groot en 
ingewikkeld project en de planning 
is zeer kwetsbaar. De vraagbunde-
ling zal later in het jaar starten, 
omdat de Europese Commissie nog 
aanvullende informatie nodig heeft 
om het project juridisch definitief 
goed te keuren. De inwoners die in 
aanmerking komen voor deelname 
ontvangen hierover in mei een brief. 
Verder sprak de raad over:
 
• Bestemmingsplan Steenderen 

Sportpark het Hooge Wessel
 Wij hebben op 29 april 2014 de 

sportvelden aan de Prins Bern-
hardlaan in Steenderen aan SV 
Basteom overgedragen en in juni 
2014 met deze vereniging een 
 afrondende vaststellingsovereen-
komst over de privatisering geslo-
ten. Onderdeel van de gemaakte 
afspraken was, dat de gemeente 
het bestemmingsplan zou herzien 
voor de noodzakelijke uitbreiding 
van het aantal voetbalvelden en 
het clubgebouw. De raad stelt 
 unaniem het bestemmingsplan 
gewijzigd vast 

• Beslissing op bezwaar 
bestemmingsplan De Dunsborg 
8, 8A, 8B in Hengelo (Gld)

 Na lange discussie over toepas-
sing van regelgeving verklaart de  
raad het ingediende bezwaar-
schrift ontvankelijk en ongegrond 
en houdt daarmee het besluit in 
stand om het bestemmingsplan 
niet aan te passen. Bewoning van 
bijgebouwen op het perceel wordt 
daardoor niet mogelijk. (Voor: CDA, 
D66, PvdA en GroenLinks. Tegen: 
VVD en GBB). De ingediende motie 
van VVD en GBB om te onderzoe-
ken of de persoon in kwestie een 
persoonsgebonden overgangs-
recht kan worden toegekend, de  
handhavingsmaatregelen op te 
schorten en te onderzoeken of er 
sprake is van mantelzorg, haalde 
het niet

• Zendmachtiging Stichting Lokale 
Media, Radio Ideaal

 De raad besluit unaniem om het 
Commissariaat voor de Media te 
adviseren de zendmachtiging voor 
de gemeente Bronckhorst toe te 
wijzen aan de Stichting Lokale 
 Media voor de gemeente Bronck-
horst, Radio Ideaal. De machtiging 
geldt voor een periode van vijf jaar 

• Wijziging regeling attenties 
rouw en trouw inclusief 
 uitvoeringsregeling

 De raad stelt unaniem de bijge-
voegde gewijzigde regeling ‘atten-
ties rouw en trouw’ inclusief uit-
voeringsregeling met terugwer-
kende kracht per 1 januari 2015 
vast voor de griffier en de mede-
werkers van de griffie

• Procedurevoorstel voor 
 initiatiefvoorstel GBB 
Reservering vrijkomende 
 wooneenheden

 Op 20 maart heeft de heer Klein 
Braskamp, raadslid van GBB, een 

initiatiefvoorstel ingediend wat 
betrekking heeft op het reserveren 
van wooneenheden. De voorzitter 
adviseerde om het initiatiefvoor-
stel van GBB aan het college voor 
te leggen voor een inhoudelijk 
 advies en dit zo spoedig mogelijk 
te agenderen voor een inhoude-
lijke behandeling in de raad. Met 
algemene stemmen gaat de raad 
hiermee akkoord 

De eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering is op 30 april 2015. 

Commissievergadering 6 mei 
• Overdracht Openbare 

Basisschool Velswijk
 De raad wordt gevraagd in te 

stemmen met de overdracht van 
OBS Velswijk van stichting IJssel-
graaf naar de op te richten stich-
ting Openbaar Onderwijs Velswijk 
en het aangaan van een convenant 
met deze stichting en stichting 
GelderVeste. B en w vragen de 
raad ook akkoord te gaan met de 
benoeming van de leden van de 
raad van toezicht van de nieuwe 
stichting en gemaakte afspraken 
over werkwijzen en toezicht 

• Kredietafronding kindcentrum 
Steenderen en actieve info brief 
raad 26 maart 2015

 B en w vragen de raad een aanvul-
lend krediet van € 539.000 voor de 
bouw van dit multifunctionele 
kindcentrum beschikbaar te stel-
len. In eerste instantie was in 2013 
€ 3,7 miljoen berekend voor de 
bouw van een nieuwe school voor 
vijf scholen. Door de demogra-
fische ontwikkelingen is het 
leerlingenbestand de afgelopen 
periode veranderd en besloten de 
scholen te gaan fuseren. Verder 
ontstond een vraag om meerdere 
voorzieningen voor het dorp in één 
gebouw te concentreren, waar-
door een mooie efficiëncyslag 
 mogelijk was. In de nieuwe multi-
functionele accommodatie is 
 daarom ook plek ingeruimd voor 
kinderopvang Juut & Co, een 
 muziekaanbod, consultatiebureau, 
JEKK, de schoolbibliotheek en tot 
slot sloot Steenderens Belang zich 
aan met een gemeenschapsvoor-
ziening. Ook zijn de kosten voor 
onder meer de verplaatsing van de 
skatevoorziening, het bouwrijp 
maken van de locatie, een extra 
 rioolvoorziening, leges omge-
vingsvergunning, aanleg back-up 
installatie warmtenet, een post 
onvoorzien etc. nu concreet ge-
maakt. Een groot deel van deze 

kosten waren bij de eerste budge-
tramingen voor kindcentrum wel 
benoemd, maar nog onvoldoende 
duidelijk om mee te kunnen ne-
men in de kostenraming. De totale 
extra kosten zijn € 539.000. Een 
bijdrage van € 100.000 voor de ge-
meenschapsvoorziening wordt 
door PRO8 en Steenderens Belang 
via een provinciale subsidie be-
schikbaar gesteld aan de gemeen-
te en vermindert dit bedrag uitein-
delijk tot € 440.000

• Fusie OBS De Steenuil
 B en w stellen de raad voor in te 

stemmen met de fusie van OBS De 
Steenuil met basisscholen Joan-
nes, De Akker en Martinus. De 
scholen gaan samen de fusie-
school vormen die vanaf 2016 in 
het nieuwe kindcentrum (De Pan-
nevogel) op de Prins Bernhardlaan 
in Steenderen komt

• Privacybeleid sociaal domein ge-
meente Bronckhorst

 Vanaf 2015 is de gemeente ver-
antwoordelijk voor een aantal 
nieuwe sociale taken. De gemeen-
te moet nog meer dan voorheen 
aandacht hebben voor een zorg-
vuldige verwerking van persoons-
gegevens van inwoners die een 
ondersteuningsvraag stellen. De 
raad wordt gevraagd het bijbeho-
rende visiedocument vast te stel-
len

• Regionale kostenverevening en 
risicodeling in de financiering 
van de jeugdhulp 2015 in de 
jeugdzorgregio Achterhoek

Commissievergadering 7 mei 
• Bestemmingsplan Buitengebied 

Bielemansdijk ong. Zelhem
 Dit voorstel gaat over een partiële 

herziening van het bestemmings-
plan ‘Buitengebied; Zelhem 2011’ 
om de bestemming ‘landgoed’ met 
de aanleg van nieuwe ‘natuur’ te 
laten vervallen en de bouw van 
één woning toe te staan waarbij de 
omliggende agrarische gronden 
hun functie blijven behouden. B en 
w vragen de raad het bestem-
mingsplan gewijzigd vast te stel-
len

• Subsidieverordening Achterhoek 
Bespaart 2015

 De raad wordt gevraagd deze ver-
ordening vast te stellen, waarmee 
inwoners met een eigen woning 
ook in 2015 weer de mogelijkheid 
krijgen om gebruik te maken van 
de regeling Achterhoek bespaart. 
Met de regeling kunnen 200 
 woningeigenaren voor een bedrag 
van max. 500 euro subsidie krijgen 

als zij isolatiemaatregelen aan 
hun huis 

• Programmabegroting 2016 
Veiligheidheidsregio Noord- en 
Oost Gelderland

• Jaarstukken 2014 en begroting 
2016 Erfgoedcentrum 
Achterhoek en Liemers (ECAL)

• Begroting Delta 2016

Volg de raadsvergadering live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u 
raadsvergaderingen live volgen. 
Neem eens een kijkje. U hoeft 
 hiervoor dus niet meer per se naar 
het gemeentehuis. 

Hoe kan ik mijn stem laten 
horen?
Tijdens de raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over 
onderwerpen die op de agenda 
staan kunt u inspreken tijdens de 
commissievergadering. Over onder-
werpen die niet op de agenda staan 
heeft u hiervoor de mogelijkheid 
 tijdens het agendapunt ‘Mogelijkheid 
tot inspreken over niet-geagendeer-
de onderwerpen’ in de commissie-
vergadering.

Spelregels en aanmelden
Voor het inspreekrecht geldt een 
aantal spelregels, zoals min. 48 uur 
voor de vergadering aanmelden en 
spreektijd max. 5 minuten per 
 persoon. Voor meer informatie of 
aanmelden voor het spreekrecht 
kunt u contact opnemen met de 
 griffie, via tel. (0575) 75 02 50 of 
 griffie@bronckhorst.nl.

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de agenda van de 
raads- en commissievergadering  
staan en de uitgebrei-
de verslagen, verwij-
zen wij u naar 
www.bronckhorst.nl/
Gemeenteraad of 
scan de qr-code. 



Bekendmakingen 

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

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

Baak:
• Zutphen-Emmerikseweg 145, activiteit milieu: wijzigen inrichting, aanvraag ontvangen

Drempt:
• Zomerweg 61, bouwen werktuigenberging, vergunning verleend

Halle:
• Dwarsdijk 10, kappen inlandse eik (noodkap), vergunning verleend

Hengelo (Gld):
• Elderinkweg 2, organiseren bevrijdingsvuurestafette, vergunning verleend
• Heideweversweg 4A, bouwen machineberging/opslagruimte, aanvraag ontvangen
• Memelinkdijk 6, organiseren klootschietkampioenschap, vergunning verleend
• Raadhuisstraat 1, 1A, 1B en Spalstraat 4, veranderen restaurant, vergunning verleend 
• Raadhuisstraat (terrein voormalig politiebureau), bouwen 3 woningen, aanvraag ontvangen  
• Ruurloseweg 36B, bouwen carport, aanvraag ontvangen
• Steenderenseweg 13, bouwen schuur, vergunning verleend
• Varsselseweg 43, kappen 3 lindebomen, aanvraag ontvangen
• Varsselseweg 55, organiseren herfstwandeltocht, vergunning verleend

Hummelo:
• Domineespaadje 1, vervangend bouwen orangerie/kapschuur, aanvraag ontvangen 

Keijenborg:
• Geltinkweg 4, bouwen kap op bijkeuken, vergunning verleend

Laag-Keppel:
• directe nabijheid Witte en Zwarte kolk, tijdelijk verbreden watergang en herstellen na bagger-

werkzaamheden, vergunning verleend 

Steenderen:
• Doesburgseweg 2, intern verbouwen melkveestal, vergunning verleend
• Molenkolkweg 27, aanleggen uitrit, vergunning verleend

Toldijk:
• Lamstraat 8, bouwen ligboxenstal, ontwerp besluit
• Muizengatweg 7, vergroten ligboxenstal, aanvraag ontvangen

Vorden:
• Berend van Hackfortweg 9, intern verbouwen woning, vergunning verleend
• Gazoorweg 4, restaureren schuur, aanvraag ontvangen
• Nijlandweg 4A, renoveren kap woning, aanvraag ingetrokken

Wichmond:
• Okhorstweg 4, gedeeltelijke functiewijziging van woning naar recreatie-appartement, aanvraag 

ontvangen
• Polweg 7, bouwen schuur, aanvraag ontvangen

Zelhem:
• Dr. Grashuisstraat 3, veranderen uitrit, vergunning verleend
• Kroezekampweg 1A, aanleggen uitrit, vergunning verleend
• Markt 23, plaatsen luifel, aanvraag ontvangen
• Meeneweg 15, organiseren openluchtspel 2015, vergunning verleend
• Stationsstraat 42, kappen kastanjeboom, vergunning verleend
• Palmberg 24, plaatsen dakkapel, aanvraag ontvangen
• Ruurloseweg 30V 91, tijdelijk bewonen recreatiewoning, aanvraag ontvangen

Mededelingen 

Werkzaamheden
In verband met snoeiwerkzaamheden zijn de volgende wegen afgesloten:
• Hoog-Keppel, Monumentenweg, tussen de Schoolstraat en de Prinsenweg, op 28 april 2015
• Vorden, Mosselseweg, tussen de Ruurloseweg en de Kapelweg, op 29 april 2015 

De hulpdiensten en Arriva kunnen wel gebruik maken van de genoemde wegen. Ook blijven de aan-
wonenden bereikbaar. Helaas kunnen wij de periode van afsluiting niet helemaal exact aangeven 
omdat er omstandigheden kunnen zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen 
of versnellen, bijvoorbeeld weersomstandigheden.

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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

Solar Sell is een van de vijf geselecteerde installateurs die 

meedoet aan de Gratis Groen Gas actie van AGEM. De komende maanden 

krijgt u bij aankoop van de volledig Duitse SolarWorld zonnepanelen in 

combinatie met een bijpassende Nedap omvormer gratis groen gas. Dat

is ongeveer 285 kuub en 15% van het jaarverbruik van een gemiddelde 

woning. U bespaart dus niet alleen op uw energierekening, maar ook op 

uw gasrekening. Daarnaast kunt u ook nog steeds de BTW terugvragen. 

Meer informatie vindt u op www.solar-sell.nl

Koop nu zonnepanelen en ontvang 

gratis groen gas van AGEM ter waarde 

van 200 euro. Een uniek Achterhoeks 

product. De actie loopt t/m 31 juli.

Gratis Groen Gas 
bij zonnepanelen!

Ziekenhuisstraat 1

7141 AN Groenlo

T +31(0)544 37 93 29

E info@solar-sell.nl

I www.solar-sell.nl

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



 Geert Vredegoor al 25 jaar klant van Melgers
    Steenderen - In augustus 2015 bestaat het ga-
ragebedrijf aan Het Hoge Wessel 25 jaar. Henk 
Wieggers startte zijn autobedrijf in augustus 
1990 op een steenworp afstand van het huidi-
ge Autobedrijf Melgers, in een schuur. Na een 
half jaar kon Henk het werk niet meer alleen 
aan. “Toen ben ik er al bijgekomen als mon-
teur,” vertelt Theo Melgers. Tien jaar later 
kwam ook zijn broer Vincent naar Steenderen 
en begonnen de broers het Autobedrijf Mel-
gers. “Wij hebben het bedrijf nu 15 jaar, het 
hele bedrijf bestaat 25 jaar en ik heb iemand 
die al 25 jaar klant is, ook nog met dezelfde 
auto.”

    Vincent Melgers werkte bij de Toyota Dealer Wis-
selink in het garagebedrijf in de Dorpsstraat in 
Steenderen, maar ging in militaire dienst. Daar-
na ging hij aan het werk bij een autobedrijf in 
Arnhem. Hij werd daar chef werkplaats. “Totdat 
Henk Wieggers in nood kwam en een monteur 
nodig had. Hij belde Vincent,” vertelt broer Theo. 
“Vincent wilde niet weg uit Arnhem, maar hij 
wist wel iemand anders: dat was ik.”

    Tien jaar later kwam Vincent alsnog naar Steen-
deren. “Wij waren vroeger thuis altijd samen 
met auto’s bezig, in de avonduurtjes. En altijd 
hebben we tegen elkaar gezegd: als we eens sa-
men de kans hebben, dan gaan we samen voor 
onszelf beginnen. Maar met niks begin je niks. 
Toen Henk Wieggers de kans gaf om het over 
te nemen, na negen jaar bij hem te hebben ge-
werkt, zei ik gelijk s avonds tegen Vincent: ‘de 
kans komt er aan, reken erop!’”

    Geert Vredegoor kocht zijn Toyota Corolla Sedan 
nieuw in 1987, bij de Toyota dealer in Steende-

ren. “Omdat de Toyota een goede auto is en ik 
vond het een mooi model,” vertelt hij enthou-
siast. Hij reed eerder in andere auto’s, maar die 
bevielen toch niet. Hij onderhoudt zijn auto se-
cuur. “Een ander gaat zondags fietsen. Ik mag 
graag met de auto bezig gaan. Hoe staat het er-
bij, hoe loopt het, hoe ziet het eronder uit.”

    Hij is zeer tevreden over zijn autobedrijf Melgers 
waar hij nu al 25 jaar trouw komt. “Een klant kun 
je niet kopen. Wie bij je wilt komen, komt toch. 
Wat ik altijd zeg: Als je goed werk levert en je 
bent correct. Als ze me een keer besodemietert, 
kom ik nooit weer,” stelt Geert.

    Theo Melgers weet het. “Mensen komen niet 
bij ons omdat een band of de olie beter is dan 
van een ander. Ze komen hier omdat ze graag 
hier willen komen. Even dat babbeltje, vragen 
hoe het is, het vertrouwde. Daar ga je het mee 
winnen. Prijs-kwaliteit is ook heel belangrijk, 
natuurlijk. En je doet het echt niet alleen, maar 
met zijn allen.” Theo is zeer te spreken over zijn 
‘jongens’, die hij niets hoeft te vertellen. Ze we-
ten weet wie er komt, wat er moet gebeuren en 
wanneer de bestellingen doorgegeven moet zijn.

    “Vanaf dag één hebben we volop werk gehad, 
weinig verloop. Zoals Geert hebben we wel meer 
mensen, maar niet iemand die ook 25 jaar de-
zelfde auto heeft,” lacht Theo. Geert valt hem bij: 
“Als je iets met mekaar afspreekt, wat het ook 
is, dan moet je erop kunnen vertrouwen. Als je 
op elkaar kunt rekenen, dan zit dat altijd goed.”

    Zowel Theo als Vincent werken mee in de werk-
plaats en dragen, net als de andere monteurs 
een overall. “We doen gewoon normaal,” besluit 

Theo. “Ik ga dadelijk weer aan het werk, maar 
als iemand een auto wil kopen, dan doe ik dat 
met deze overall. Daardoor houden we het klein 
en laagdrempelig. Dat wordt gewaardeerd.”

 ▶     Autobedrijf Melgers vof
Hoge Wesselink 2, 7221 CJ Steenderen 
Telefoon (0575) 451974
info@autobedrijfmelgers.nl
www.autobedrijfmelgers.nl   

 Geert Vredegoor is al 25 jaar trouwe klant en krijgt van Theo Melgers een bos bloemen.   

www.autobedrijfmelgers.nl

TOYOTA AYGO 
 1.0 VVT-I

ASPIRATION, 
8.270 KM, 2013

€ 8.350,-

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

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

Boeninksteeg 14, Doetinchem - Zelhem

(0314) 32 44 53

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

Volkswagen Polo 2013 55.025 km Donkergrijs €  12.950.-

Citroën C1 Séduction 2011 46.131 km Zilvergrijs €  5.995,-

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

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

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

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

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

Opel Meriva automaat  2008 79.666 km Zilvergrijs €  8.250,-

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

Suzuki SX4 2006 108.800 km Donkergrijs € 6.950,-

Volswagen Golf V 2006 106.427 km Zwart € 8.250,-

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

WWW.GARAGETEERINK.NL

Onderhoud - APK - Banden - Velgen - Uitlaten - Schokbrekers - Accu’s - Remmen - Carkits

WINTERBANDEN
Tegen zeer scherpe prijzen

Wassenaarweg 2 Zelhem
0314 - 620871

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur - Zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur

Voor Benzine & Diesel uitvoeringen

GRATIS
Airco controlebeurt 

airco vulling  75,-

Tevens zijn wij op zoek naar een zelfstandig monteur. Bel voor meer info.

Citroën  Berlingo  1.6 HDI elektr pakket / cruise control. sep-08 110.987 € 6.250

Dacia  Sandero  1.4 Ambiance jan-09 77.702 € 5.750

Fiat  Stilo  2.4-20V Abarth jan-06 93.319 € 5.000

Peugeot  2008  1.2 VTi Active / Navigatie / LMV jun-14 30.040 €  18.500

Renault  4  R 4F4 mei-88 111.706 €  5.950

Renault  Scénic  1.5 dCi 110pk/navigatie 2009 141.604 €  10.750

Renault  Scénic  2.0-16V Business Line sep-07 114.723 €  7.950

Toyota  Aygo  1.0-12V airco / cv / cruise control mei-08 117.045 €  5.250

Toyota  Corolla Verso  Corolla Verso 1.6 VVT-I okt-06 112.337 €  8.250

Volkswagen  Golf  Variant 1.6-16V airco / cruise control dec-04 173.215 €  4.250

OPEL ASTRA WAGON 

1.6 BUSINESS

JUN-07, 106.622

€  7.950

Lankhorsterstraat 28

7234 ST Wichmond 

T  (0575) 44 16 21

E  info@autolangwerden.nl

I  www.autolangwerden.nl

                               www.autolangwerden.nl



 

Citroen C1 1,0 E-Vti 
5drs Nieuw Grijs 

02-2015  2 km     
€ 11990,-

AUTOMOTIVEREND

Citroen C1 1,0 Selection 3drs 
Airco Wit  02-2012  41,000 km  € 7450,-
Hyundai i10 1,1 i-Drive Cool 5drs 
Nieuwstaat  03-2011  11,000 km  € 6950,- 
Peugeot 307 SW 2,0 XSI 
half leder  02-2006 112,000 km  € 6450,-
Peugeot 207 SW 1,6 Vti Xs 
Leer Grijs  02-2008  127,000 km  € 6950,-
Renault Clio 1,2 Special line 
Airco Grijs  07/2008  41,000 km   € 6250,-   

Het adres voor:
* nieuwe en gebruikte auto’s, zie ons aanbod 

op www.autobedrijfwassink.nl
* nieuwe en gebruikte bedrijfswagens
* reparatie personen- en bedrijfswagens en 

campers
* APK (moderne uitleesapparatuur)
* airco-service
* auto wasplaats
* schade-herstel
* verkoop banden
* opslag zomer- en winterbanden

Banninkstraat 24 • Hengelo (Gld)
(0575) 46 12 62 • info@autobedrijfwassink.nl

30% 
 KORTINGINNGTI KORT

Tijdelijk tot

* Actie gratis led-verlichting alleen geldig tijdens de bedrijfswagenshow op 1 en 2 mei 2015. Slechts 50 sets beschikbaar, aanmelden via herwers.nl/renault. Overige acties geldig geldig van 1 t/m 30 mei 2015. Vraag naar de voorwaarden. Het afl opend krediet wordt verstrekt door Renault Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V 

te Schiphol Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Bij gebruik van 0% rente fi nancial lease gelden er andere kortingstarieven. Elke kredietaanvraag wordt getoetst bij het Bureau Krediet Registratie te Tiel. Actie geldt niet in combinatie met andere acties. Prijzen excl. BTW, BPM, verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar 

maken. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. Getoonde modellen kunnen afwijken van standaarduitvoering. Drukfouten, prijs- en specifi catiewijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. Renault Business Finance en Herwers Rennault behouden zich het recht voor de actie op elk moment zonderopgave van reden te wijzigen of te 

beëindigen. Min./max. verbruik: 4,2-9,5 l/100 km. Resp. 23,25-10,5 km /l. CO2 110 - 249 g/km.

Renault adviseert www.herwers.nl/renault

Meimaand, actiemaand!
Bij Herwers Renault 

Herwers Renault De beste dealer, de beste deal
Doetinchem Edisonstraat 79 Tel. (0314) 32 72 02

Neede Haaksbergseweg 102 Tel. (0545) 28 00 00

Zevenaar Kelvinstraat 2 Tel. (0316) 52 35 23

DE BESTE 
DEALER, 
DE BESTE 
DEAL

Gratis
led-verlichting*

3 = 2 op laadruimte- 
inrichting

Financial lease
0% rente*

1 en 2 mei bedrijfswagenshow

 bij Herwers in Doetinchem

Rijbewijs A  (motorfiets)

Rijbewijs B (personenauto)

Rijbewijs E bij B (aanhangwagen)

Rijbewijs A M (bromfiets)

Voor meer informatie:
0314-622556

www.Lidy.nl

Pluimersdijk 13
7021 HW  Zelhem

L
auto-
en
motorrijschool

 idy
 Ellenkamp

Zutphen-Emmerikseweg 113, Baak 
Tel. (0575) 44 14 48 / 06-21842167
www.autobedrijfwisselink.nl

ONDERHOUD ALLE MERKEN

OPEL ZAFIRA 1.6 MAXX 2004 €  5.450
OPEL CORSA 3-DRS SPORT 2008 €  6.450
OPEL AGILA SELECTION 2012 €  8.950
OPEL VECTRA ELEGANCE 2003 € 5.450
OPEL MERIVA 2012 € 12.750
RENAULT TWINGO 2010 €  7.450
RENAULT TWINGO 2010 €  7.250
VOLVO C30 MOMENTUM 2.0D 2008 €  9.650
FIAT PUNTO 1.3 MULTIJET 2011 €  6.950
CITROEN C4 PICASSO AMBIANCE 2008 €  9.950
VW GOLF 5-DRS TRENDLINE 2004 € 6.450
CHRYSLER 300 C 2006 €  11.950
CHRYSLER PACIFICA 2006 € 10.950
CITROEN BERLINGO 1.9 D 2001 €  2.850
PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI 2004 €  4.850

Keijenborg  
Tel: 0575 - 461977



Wegrace 2 en 3 mei
circuit Vasselring

...en daarna gezellig het 
centrum van Hengelo in!

ZomerBlijf fit deze zomer met het

Kijk voor het aanbod van jouw vestiging op www.aerofitt.nlVraag naar de voorwaarden. ** Hengelo GLd en Didam 

* Verlenging zomerlidmaatschap per maand ook mogelijk

Vraag naar onze tarieven 
voor Tieners en Kids!

2 maanden 
sporten*

voor maar

 € 69,95
Geldig tot 1 augustus

25% EXTRA

Ben jij 
lid van een

aangesloten 
sportvereniging? 

dan ontvang jij

KORTING
Meer info: mail naar 

info@aerofitt.nl  € 29,00
BASIC

Voordelig sporten bij BASIC AeroFitt.

2 maanden 
sporten */** voor maar

Geldig tot 1 augustus

Hengelo Gld

Zelhem

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

lidmaatschap

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

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

www.goossensatomica.nl

20%SPECIALE

AANBIEDING
ALLE ARTIKELEN VAN KJELVIK

Wij zijn open op

5 mei

korting
Geldig van 28 april t/m 9 mei 2015



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

www.wesselskeukens.nl

Door de week geen tijd om  

de toonzaal voor keukens en  

vloeren te bezoeken?

Kom dan op

zondag 3 mei
naar Wessels Keukens & Vloeren.

Bekijk de prachtige toonzaal,

de showroomkeukens en de  

acties op de PVC vloeren.

WESSELS
KEUKENS & VLOEREN

N
W

ONE-STOP-SHOPPING
KEUKENS, VLOEREN & SANITAIR

AIR

NIEUWE TOONZAAL
Meer dan 1000m² 

KOOPZONDAG

OPEN VAN 10.00

TOT 16.00 UUR

3 mei

Wij blijven
VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN

SPAREN

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

WEGRACE

MENUMENU

Wegrace 2 en 3 mei
circuit Vasselring

...en daarna gezellig het 
centrum van Hengelo in!

Nieuwe hartklep voor 
oudere patiënten

Onderzoek onder mensen van 60 
jaar en ouder laat zien dat men 
weinig weet over aortaklepste-
nose, een verkalkte hartklep 
in de kransslagader, alsmede 
de ernst en de gevolgen ervan. 
Zo komt de ziekte voor bij 1 op 
de 10 ouderen. Dr. G. Brandon 
Bravo Bruinsma, hartchirurg in 
het Isala ziekenhuis te Zwolle 
zegt hierover: “Het onderzoek 
laat een gemis aan kennis zien bij 
ouderen bij wie de aandoening 
veel voorkomt en in ernstige vorm 
levensbedreigend is. Ze lopen 
daarmee het risico symptomen 

onvoldoende serieus te nemen. 
Dit kan ertoe leiden dat patiënten 
zich te laat melden bij de huisarts 
en worden doorverwezen voor 
een hartklepvervanging.“

Klachten van 
een verkalkte hartklep
Het kan zijn dat je niet veel merkt 
van een hartklepziekte. Als het 
erger wordt kan men klachten 
krijgen als kortademigheid, 
duizeligheid, pijn op de borst of in 
het hart, flauwvallen, hartritme-
stoornissen, moeheid of slechte 
conditie. 

De helft van de mensen die klach-
ten hebben, lopen een grote kans 
op overlijden binnen twee jaar.

Mevr. Peters, 85 jaar: “Ik had al 
langer last van ritmestoornissen 
en pijn op de borst. De huisarts 
luisterde met de stethoscoop 
en hoorde een ruisje in het hart. 
In het ziekenhuis ontdekte de 
cardioloog na onderzoek dat mijn 
hartklep was verkalkt.”

Vervanging van de hartklep
Er zijn geen medicijnen voor een 
ernstig verkalkte hartklep en dan 
is vervanging de aangewezen 
behandeling. Samen met de 
cardioloog wordt gekeken naar uw 
conditie, de werking van het hart 
en de aderen. Als u op leeftijd bent 
of een zwakkere gezondheid heeft 
kan het zijn dat een open hartope-
ratie teveel risico oplevert. Dan 
kunt u bespreken met de arts wat 
de beste operatiemethode voor u 
is: een openhartoperatie of hart-
klepvervanging via een katheter of 
kleine opening in de borst.

Waar kan ik meer 
informatie krijgen?

Voor meer informatie over 
hartklepziekte en behandelings-
mogelijkheden kunt u terecht op 
www.nieuwehartklep.nl

15 ziekenhuizen in Nederland voeren 
zowel een open hartoperatie uit als de 
hartklepvervanging via een katheter 
in de lies, schouder of kleine snede in 
de borst. 

De huisarts kan met een stethoscoop 
horen of er een afwijking is aan 
uw hartklep. De cardioloog kan 
na onderzoek (echo, scan of foto) 
vaststellen of er sprake is van een 
verkalkte hartklep.

Nieuwehartklep.nl is ontwikkeld in 
samenwerking met een chirurg en 
cardioloog. 
De website wordt 
ondersteund door 
Hartpatiënten 
Nederland.

Een verkalkte hartklep komt veel voor bij ouderen en leidt tot een 

vernauwing van de opening van de klep van de kransslagader (aorta). 

Daardoor kan er minder zuurstofrijk bloed naar het lichaam stromen. 

Als het erger wordt is een vervanging van de hartklep nodig. Ruim 

een derde van de mensen met ernstige hartklepverkalking kan geen 

open hartoperatie ondergaan, vanwege hun zeer hoge leeftijd of 

gezondheidsproblemen. Voor hen is een methode ontwikkeld, waarbij 

het borstbeen niet geopend hoeft te worden.

Doorsnede van het hart met een verkalkte hartklep

Verkalkte hartklep

Ontmoet me in het dierenasiel 
van de Dierenbescherming. 
Kijk op:
www.ikzoekbaas.nl

kennismaking

IK ZOEK BAAS
Hou je ook van romant. wandelingen 
over t strand en dr t bos? Ook een he-
kel aan alleen zijn? Dan ben ik, slanke 
warme sportieve pers., op zk naar jou!



4 mei comité in samenwerking met Raad van Kerken en Gemeente Bronckhorst 

Dodenherdenking Vorden
Op maandag 4 mei 2015 vindt de jaar-
lijkse Herdenking plaats van hen die 
in de Tweede Wereldoorlog in het be-
lang van de vrijheid zijn gevallen.

Het 4 mei Comité Vorden heeft in 
samenwerking met de Raad van Ker-
ken Vorden en het gemeentebestuur 
van Bronckhorst het programma voor 
deze herdenking samengesteld. Me-
dewerking wordt verleend door pre-
dikant Jan Kool, het Vordens Mannen-
koor en leerlingen van groep 8 van de 
Vordense basisscholen, trompettist en 
trommelslager van de Harmonie Vor-

den en Scouting David G. Alford.
Programma:
19.00 tot 19.40 uur: Herdenkingsbij-
eenkomst in de Dorpskerk te Vorden
19.50 uur: Stille tocht vanaf de poort 
van de Algemene Begraafplaats naar 
de graven van de geallieerden, bege-
leid door trommelslager. Er volgt dan 
twee minuten stilte, waarna de trom-
pettist het Last Post-signaal geeft. 
Afsluitend vindt er een kranslegging 
plaats namens de Vordense Gemeen-
schap. Ray Harris zal een gedachtenis 
uitspreken bij het gaf van zijn vader 
en We will remember them wordt 

voorgedragen. Het Engelse volkslied 
wordt gezongen en het Vordens Man-
nenkoor brengt Boven de Sterren. 
Vervolgens vindt er een persoonlijke 
bloemenhulde plaats en ter afslutinig 
van de herdenking wordt het Wilhel-
mus gezongen. 
Iedereen wordt verzocht de herden-
kingsplaats hierna te verlaten. Het 
4 mei Comité Vorden zal als laatste 
vertrekken. Vanaf 19.45 tot 19.58 uur 
luiden de klokken van de kerken in 
Vorden. Het 4 mei Comité verzoekt 
iedereen om vanaf 18.00 uur de vlag 
halfstok te hangen.

   

‘Wie zijn ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst’

Wichmond-Vierakker
Op vier en vijf mei staan we er in Ne-
derland bij stil dat de vrijheid waarin 
wij leven,niet vanzelfsprekend is. Op 
vier mei herdenken we diegenen die 
met hun leven betaalden voor onze 
vrijheid.
Het meerjaren thema is: Vrijheid geef 
je door, het accent van dit jaar ligt op 
de bevrijding in 1945 en hetgeen we 
nu nog van deze bevrijding kunnen 
leren. Of zoals Richard von Weizsäc-
ker zei:”Wie zijn ogen sluit voor het 
verleden, is blind voor de toekomst.”

In 2015 viert Nederland dat het ze-
ventig jaar geleden werd bevrijd van 
de Duitse en Japanse onderdrukking. 
Tegelijkertijd lijkt de wereld in brand 

te staan, zijn oorlog en grootschalig 
geweld aan de orde van de dag. Vrij-
heid is nog steeds niet vanzelfspre-
kend. Als u meer wilt weten over het 
jaarthema kijk dan op de website 
van het Nationaal Comité 4 en 5 mei: 
www.4en5mei.nl

Programma:
In Wichmond is er een herdenking 
op de begraafplaats en in de Protes-
tantse Kerk. Vanaf 19.30 uur wordt er 
verzameld bij de Protestantse Kerk, 
Dorpsstraat 16, om vandaar in stille 
tocht naar de algemene begraafplaats 
aan de Baakseweg te lopen. Daar is 
om 20.00 uur een korte herdenking, 
waarbij een krans zal worden ge-

legd namens de gemeente Bronck-
horst. Verschillende verenigingen uit 
Wichmond en Vierakker zullen bloe-
men leggen op de dertien oorlogsgra-
ven. Natuurlijk is er voor iedereen de 
gelegenheid om ook zelf bloemen te 
leggen.

Na afloop van de herdenking op de 
begraafplaats is er een korte herden-
kingsbijeenkomst in de Protestantse 
Kerk. Het thema ‘Wie zijn ogen sluit 
voor het verleden, is blind voor de 
toekomst’, zal ook in de herdenking 
terugkomen. 

Na afloop bent u allen van harte wel-
kom voor een kop koffie of thee.

   

‘Geheim van de verlossing ligt in de herinnering’

Herdenking in Zelhem
“Proberen te vergeten verlengt 
slechts de ballingschap; het geheim 
van de verlossing ligt in de herin-
nering”, is een Joods spreekwoord. 
We moeten niet vergeten wat er ge-
beurd is, maar hiervan leren.

In 2015 viert Nederland dat het zeven-
tig jaar geleden werd bevrijd van de 
Duitse en Japanse onderdrukkingen. 
Tegelijkertijd lijkt de wereld in brand 
te staan, zijn oorlog en grootschalig 
geweld aan de orde van de dag. Vrij-
heid is nog steeds niet vanzelfspre-
kend. Dat doet de vraag rijzen hoe het 
verhaal van de verschrikkingen van 
onderdrukking en bezetting blijvend 
kan worden gehouden, en hoe ons 
oorlogsverleden zich verhoudt tot de 
actualiteit. Zoals een deelnemer aan 
de Nationale Herdenking op de Dam 
in mei 2014 het zei: “Ik vind het be-
langrijk om hier te zijn omdat mijn 
generatie steeds minder verhalen te 
horen krijgt over de Tweede Wereld-
oorlog. Onze opa’s en oma’s zijn er 
straks niet meer, het is belangrijk om 
dit te blijven doen.” De data ‘s 4 en 5 
mei staan voor “herdenken en vieren”, 
ook in Zelhem.

De herdenkingsbijeenkomst op 4 mei 
in de Lambertikerk te Zelhem wordt 
dit jaar vorm gegeven in samenwer-
king met Muziekvereniging Union. Zij 

verzorgt het muzikale gedeelte van de 
herdenkingsbijeenkomst. Daarnaast 
zullen ook leerlingen van basisscho-
len uit Zelhem meewerken aan de 
herdenkingsbijeenkomst.

Programma:
19.00 uur: inloop in de Lambertikerk 
onder muziekspel van Muziekvereni-
ging Union
19.20 uur: welkomstwoord 4 mei co-
mité Zelhem, gevolgd door afwisse-

lend muziek en voordracht van ge-
dichten door leerlingen van de Loo-
school en de Jan Lighthartschool
19.50: verzamelen bij het monument 
voor de twee minuten stilte om 20.00 
uur en kranslegging. Vervolgens volgt 
er een stille tocht naar het kerkhof, 
langs de graven van de vliegeniers en 
andere oorlogsslachtoffers.
   

 ▶ www.4meizelhem.nl
   

Graven van Hummelo, vervolgens de kerk van Hoog-Keppel en afsluitend het monument

Herdenking Hummelo en Keppel
Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen -burgers en 
militairen- die in het Koninkrijk de Nederlanden, of waar ook ter wereld, 
zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oor-
logssituaties en bij vredesoperaties.

Het 4 mei Comité Hummelo, Keppel 
en Drempt zal ook dit jaar de herden-
king op 4 mei in Hummelo en Keppel 
organiseren. Bij beide herdenkingen, 
in Hummelo en in Hoog-Keppel, zul-
len kinderen van de basisscholen een 
gedicht voorlezen, waarna er gelegen-
heid is voor het leggen van bloemen. 
Allereerst zal dit gebeuren door ver-
tegenwoordigers van de gemeente 
Bronckhorst, waarna een ieder de ge-
legenheid krijgt om dit te doen.

Programma:
In Hummelo begint de herdenking 

om 18.15 uur bij de graven van vijf 
geallieerde vliegers uit het Britse Ge-
menebest, die daar op vrijdag 4 okto-
ber 1940 zijn begraven. Deze 5 jonge 
mannen vormden de bemanning van 
een twee-motorige Engelse bom-
menwerper. Zij behoorden tot de 78e 
squadron van de Royal Airforce. Op-
gestegen van hun basis Dishforth in 
Yorkshire voor een bombardements-
vlucht in het Duitse Sterkrade. Op de 
terugweg werden ze gepeild door de 
Duitse radar en werden neergescho-
ten door een Duitse nachtjager.
Daarna gaat de herdenking verder in 

de kerk van Hoog-Keppel, zoals een-
maal per vijf jaar gebruikelijk, om 
19.00 uur een herdenkingsbijeen-
komst wordt gehouden. Deze dienst 
wordt georganiseerd door de geza-
menlijke kerken in Hummelo, Keppel 
en Drempt.
Om 19.35 uur opstelling op het plein 
voor de kerk voor de stille tocht naar 
het monument. Deze stille tocht 
wordt aangevoerd door muziekver-
eniging De Eendracht.

Dit jaar wordt de stille tocht vergezeld 
door scouts van Scouting Sweder van 
Voorts. Om 20.00 uur vindt de herden-
king plaats bij het monument aan de 
Monumentenweg, welke in 1948 op 
initiatief van enkele oud-strijders is 
onthuld. 

4 mei herdenking Halle
Ook in Halle wordt er a.s. maandag een korte 4 mei-herdenkingsbijeen-
komst gehouden, in samenwerking met kinderen van de Dorpsschool.

Deze bijeenkomst wordt gehouden 
in de Grote Kerk van Halle, aanvang 
19.15 uur, met aansluitend een stille 
tocht naar de begraafplaats, gele-
gen aan de Dorpsstraat. Daar zal een 

krans worden gelegd bij de graven van 
de geallieerde vliegeniers. Om 20.00 
uur wordt er twee minuten stilte ge-
houden, waarna de Last Post zal wor-
den geblazen.

   

Rijd of fiets mee in een tocht voor Vrede en Vrijheid
van Olburgen naar Steenderen

Bevrijdingsvuur
Bronckhorst West - Op 5 mei wordt 
het bevrijdingsvuur vanuit Wage-
ningen rondgebracht in de voor-
malige gemeente Steenderen. De 
D-pupillen van voetbalvereniging 
Basteom pikken het vuur in Olbur-
gen op. Ze brengen het vervolgens in 
estafettevorm met een fakkel naar 
Rha, Bronkhorst, Baak, Toldijk en 
Steenderen.

In alle plaatsen is een toepasselijk 5 
mei programma. Aan deze tocht kan 
publiek van jong tot oud met de fiets 
of auto deelnemen. Een mooie gele-
genheid om op Bevrijdingsdag eens 
stil te staan bij ons leven in Vrede en 
Vrijheid.

Landelijk
Sinds 1948 wordt het Bevrijdingsvuur 
in Wageningen ontstoken. In de loop 
der jaren is de Bevrijdingsvuuresta-
fette uitgegroeid tot een nationaal 
evenement. Sporters vanuit heel Ne-
derland verspreiden door middel van 
een estafette het vuur door het hele 
land. Vorig jaar hebben maar liefst ze-
ventig groepen meegelopen. Dit jaar 
wordt ook de gemeente Bronckhorst 
vertegenwoordigd door een groep 
van twintig volwassen hardlopers. Zij 
vertrekken uit Wageningen met het 
vuur in de nacht van 4 op 5 mei. Ze 
leggen een route van 64 kilometer in 
totaal af. Hun route loopt via de Greb-
beberg, door Arnhem en ze komen 
met de pont bij Olburgen vroeg in de 
ochtend de gemeente Bronckhorst 
binnen. Hier laten ze een stukje vuur 
achter voor ze verder lopen naar het 
gemeentehuis in Hengelo.

Lokaal
De pupillen van Basteom pikken het 
vuur in Olburgen om half 10 op en 
verspreiden het Bevrijdingsvuur ver-
der in de voormalige gemeente Steen-
deren. Tijdens de route wordt op een 
aantal plekken op verschillende ma-
nieren stilgestaan bij Bevrijdingsdag. 
De gehele of een gedeelte van de 
route kan met de auto of met de fiets 
afgelegd worden. Hierbij kan in iede-
re plaats het programma bijgewoond 
worden, na het verwelkomen van de 
jonge bevrijdingsvuurlopers. De tocht 
is een manier om het Bevrijdingsvuur 
als symbool voor leven in Vrede en 
Vrijheid onder de aandacht te bren-
gen bij mensen van alle generaties. 
Een kans voor het hele gezin, inclusief 
opa en oma om samen Bevrijdingsdag 
te beleven.

Organisatie
De organisatie van deze bevrijdings-
vuur estafette is in handen van SV 
Basteom, De Historische Vereniging 
Steenderen, de Oranjecomité ‘s en 
Muziekvereniging Nieuw Leven. Op 
de site van de voetbalvereniging kunt 

u het laatste nieuws en programma 
vinden. Ook kunt u hier tijdens de 
tocht de lopers online volgen.

Programma:
9.00 uur tot 9.20 uur Olburgen: De 
Provisorie van Steenderen en de Pro-
visorie van Bronkhorst bieden alle 
belangstellenden een gratis kopje kof-
fie aan bij Kraantje Lek (De Proviso-
ries zijn instellingen die het culturele, 
maatschappelijke en religieuze leven 
willen bevorderen).
9.30 uur Olburgen: Spreker opent de 
dag op het terras van Kraantje Lek. 
Hierna wordt het startsein gegeven 
voor de Fakkel-Estafette loop door de 
pupillen van Basteom.
10.00 uur Rha: Bij het monument van 
de Queens Own Rifles wordt middels 
Creatieve Schilderkunst door de voet-
ballers uiting gegeven aan het begrip 
Vrijheid.
10.45 uur Bronkhorst: Accordeonist 
verzorgt vrolijk samenzijn op plein bij 
Kapel
11.25 uur Baak: Spreker bij de Luis-
terplek nabij café Herfkens. Via de 
Luisterplek is het verhaal van Baak 
in de Tweede Wereldoorlog te horen. 
Aansluitend is in zaal Herfkens een 
historische expositie over Baak te be-
kijken.
12.00 uur Toldijk: De jonge fakkel-
dragers openen met het vuur de Zes-
kamp bij Flophouse.
13.00 uur Steenderen: Muziekvereni-
ging Nieuw Leven verwelkomt de lo-
pers bij het voormalige gemeentehuis 
en begeleidt ze via het Marktplein 
naar het Anker. Hier is het mogelijk 
de tentoonstelling 40-45 van de Histo-
rische Vereniging te bezoeken.

Bevrijdingsvuur naar Hengelo
De groep volwassen lopers vertrekt 
rond 01.30 uur ‘s nachts uit Wage-
ningen. Ze nuttigen na aankomst in 
Olburgen in de vroege ochtend een 
ontbijt bij Kraantje Lek. Ze laten een 
stukje vuur achter dat later door de 
pupillen van Basteom opgepakt gaat 
worden. Op hun tocht naar het ge-
meentehuis in Hengelo maken ze een 
stop bij het monument op Rha (7.33 
uur) en de Luisterplek in Baak (8.27 
uur). Een re-enactment Groep van de 
Queens Own Rifles is hierbij aanwe-
zig. Deze groep vertolkt de rol van de 
Canadese bevrijders die vanaf Nor-
mandië hebben meegevochten en in 
Rha zijn omgekomen. Belangstellen-
den zijn ook op dit vroege tijdstip van 
harte welkom. Hierna kan eventueel 
een kop koffie gedronken worden in 
Olburgen waar het programma van de 
jonge fakkeldragers van start gaat.

   

 ▶ www.svbasteom.nl
 ▶ www.bevrijdingsvuurestafette.nl

Om 20.00 uur vindt de herdenking plaats bij het monument in Hoog-Keppel.

70 jaar geleden werd Bronckhorst bevrijd.



Høken in Toldiek
Toldijk - Ook dit jaar zal er weer een 
weekend Høken in Toldiek plaatsvin-
den.

Singer/songwriter Ralph de Jongh zal 
het spits afbijten met een set onver-
valste blues. Ralph won meerdere ma-
len de Dutch Blues Challenge en tourt 
momenteel door het hele land. Vervol-
gens zal Normaal het podium betreden 
voor een avondvullende set met oude 
en nieuwe klassiekers.
Op zondag 28 juni start Flophouse om 
11.00 uur met het traditionele Koffie-
concert. Met een gevarieerd program-

ma met Blaaskapel Stesti, The Pogues 
coverband ‘The Bottles of Smoke’ en 
coverband ‘Traveling Wilburys NL’. De 
middag wordt afgesloten met een zon-
nige set van Normaal. Kaarten voor de 
vrijdagavond kosten 22,50 euro in de 
voorverkoop en 25 euro aan de kassa. 
Voor zondag betaal je 17,50 euro in de 
voorverkoop en 20 euro aan de kassa. 
verkoop start op 1 mei om 21.00 uur in 
JJC Flophouse en vanaf 2 mei bij an-
dere verkooppunten.
   

 ▶ www.flophouse.nl
   

Lady en de Vageband
Hengelo - Op zaterdag 16 mei treden Lady en de Vageband en popkoor Re-
born samen op.

Dit gaat gebeuren in zaal Langeler in 
Hengelo. Beide partijen zullen hun 
eigen repertoire ten gehore brengen 
maar ook samen optreden. Hiervoor 
zijn een aantal nummers uitgezocht 
van oa. Johnny Cash, Normaal, Shoc-
king Blue, Ilse de Lange e.v.a.
Eerst is er natuurlijk op eigen gelegen-
heid gerepeteerd maar nu zijn er dan 

ook al een aantal gezamenlijke repeti-
ties geweest . Op de foto’s kunt u zien 
dat dit met een groot enthousiasme 
gebeurt. 
Dus noteer alvast in uw agenda zater-
dagavond 16 mei aanvang 20.00 uur 
in zaal Langeler. Kaartverkoop via Ge-
rard van Gurp, gerardhannyvangurp@
gmail.com

   

Open tourrit Blijde Rijders
Steenderen - De Steenderense Mo-
torclub MC De Blijde Rijders Steen-
deren organiseert op zondag 3 mei 
hun 15de PR-Rit, een open tourrit. 
Gestart wordt vanaf 9.30 uur bij Café 
Heezen aan het Marktplein, J.F. Olt-
mansstraat 5 in Steenderen.

Inschrijven is mogelijk vanaf 9.30 uur 
tot ca. 11.00 uur. Voor het inschrijfgeld 
van 5 euro krijgen deelnemers een rou-
tebeschrijving voor GPS (Garmin) na-

vigatie of op papier en een herinnering. 
De rit staat op de KNMV Toerkalender 
en verkent vanuit en door de Achter-
hoek en Noord-Veluwe mooie, rustieke 
weggetjes en is op het lijf van de toerrij-
der geschreven. Het is een open rit, dus 
iedereen met een motor kan meedoen. 
De ritlengte bedraagt ongeveer 200 km.

   

 ▶ www.mcdeblijderijders.nl
   

Exotische waterplanten 
Bronckhorst - Waterschap Rijn en 
IJssel maakt bezitters van een vijver 
erop attent dat het gevaarlijk is om 
exotische waterplanten te dumpen 
in sloten achter hun huis. De plan-
ten zijn te koop bij tuincentra, maar 
komen oorspronkelijk niet in Neder-
land voor. Door de exoten groeien 
sloten dicht en wordt de doorstro-
ming van water belemmerd. Dat kan 
leiden tot wateroverlast.

Exotische waterplanten zoals de grote 
waternavel, de waterteunisbloem en 
de watercrassulaworden door tuin-
centra of vijverspeciaalzaken verkocht 
omdat ze mooi zijn en snel groeien. 
Als ze in onze vrije natuur terecht 
komen, vermeerderen ze zich snel 
omdat ze geen natuurlijke vijanden 
hebben. Daarbij verdringen ze boven-

dien normale soorten waterplanten in 
plassen, beken en sloten. Onder het 
motto ‘voorkomen is beter dan gene-
zen’, brengt het waterschap via social 
media een filmpje onder de aandacht 
van vijverbezitters. Daarin wordt hen 
op het hart gedrukt om bij het verscho-
nen van de vijver overtollige planten in 
de GFT-container te gooien (dit geldt 
ook voor aquariumplanten). Overi-
gens kunnen ook vijvervissen zoals 
de dikkopelrits in onze wateren voor 
problemen zorgen omdat ze ziektes op 
de inheemse vissen kunnen overbren-
gen. Grote rivieren als de IJssel bevat-
ten al verschillende soorten vissen en 
waterbeestjes die hier van oorsprong 
niet voorkwamen. Ze zijn via het Main-
Donaukanaal in het Rijnstroomgebied 
terecht gekomen. Voorbeelden zijn de 
marmergrondel en de tijgervlokreeft.

   

Goede start Anne Mokkink
Vorden - BMX Fietscrosster Anne Mokkink uit Vorden heeft in het week-
end van 11 en 12 april in het Belgische Zolder de eerste en tweede Europese 
voorrondes gereden voor het EK en WK.

Zaterdag heeft ze alle manches win-
nend afgesloten en de kwart en halve 
finale wist ze ook winnend af te sluiten. 
Ze was dus door naar de finale die uit-
eindelijk maar voor acht Europese da-
mes was weggelegd en ook deze fina-
lerit wist Anne op haar naam te zetten. 

Zondag werd de tweede ronde gereden 
en na alles weer winnend af te sluiten 
en Anne zich dus wederom plaatste bij 
de laatste acht werd ze in de finale, na 
een zeer spannende rit en close finish 
tweede. “Een geweldig begin van het 
nieuwe seizoen”, aldus Anne.

   

Dagtocht OVG
Wichmond - Op woensdag 13 mei 2015 gaan de leden van de OVG en enkele 
gasten een dagtocht maken naar Diepenheim en Ootmarsum. Het vertrek is 
vanaf de Protestantse kerk in Wichmond. 

Na de koffie met krentenwegge in Die-
penheim gaat men met een gids een 
rondrit maken in Diepenheim. Na de 
lunch gaat de groep richting Ootmar-
sum waar het onderwijsmuseum Edu-
catorium wordt bezocht. Het is een 
reis terug in het verleden: er zal les 

gegeven worden zoals dat in onze kin-
dertijd gebeurde. De dag wordt afge-
sloten met met een maaltijd in Toldijk. 
Om ongeveer 20.00 uur is men weer in 
Wichmond. De dagtocht is volgeboekt. 
Mocht u toch nog meewillen, dan kunt 
u op de reservelijst worden geplaatst.

Doetinchem - Tijdens het drukbezochte openingsevent van Morgana op 29 
maart zijn vijf Smoothie Makers verloot. De prijswinnaars uit Doetinchem, 
Hengelo (2 keer), Duiven en Dinxperlo namen de Smoothie Makers afgelo-
pen vrijdag in ontvangst.

Hessel en Petra Lubbers verhuisden 
recent hun beddenzaak naar een 
nieuwe locatie op de woonboulevard 

in Doetinchem. De nieuwe winkel 
biedt naast de allernieuwste technie-
ken om vakkundig en objectief een 

bed of boxspring te adviseren ook veel 
inspiratie door de eigentijdse inrich-
ting. Morgana is de beddenzaak waar 
met behulp van de innovatieve Slaap-
test het meest persoonlijke bed voor u 
wordt samengesteld. Morgana is een 
winkelconcept met 14 vestigingen in 
Nederland.

De vijf prijswinnaars geflankeerd door Hessel en Petra Lubbers.

Beddenzaak deelt Smoothie Makers uit tijdens openingsfeest

Drukbezocht openingsevent van Morgana

Hengelo - Doe mee met de wedstrijd: 
‘Wie heeft de mooiste groenten en 
kruiden gekweekt’ en win een echte 
kinderkookworkshop! Heel wat kin-
deren zijn deze lente bezig met het 
opkweken van hun eigen groente- en 
kruidenplantjes. Een eigen moes-
tuintje is helemaal hip. Daarom 
houdt Stichting Park de Bleijke een 
wedstrijd van de mooist gekweekte 
groenten en kruiden.

De opdracht luidt: maak drie foto’s van 
je mooiste groente- of kruidenplant-
jes, waarop je zichtbaar maakt dat je je 
plantjes goed verzorgt. De foto’s wor-
den beoordeeld door een jury en wie 
kan dat beter dan groenteboer Kui-
pers? De kinderen die met foto’s een 
mooi resultaat hebben laten zien, wor-
den zaterdag 22 augustus uitgenodigd 
om te vertellen hoe ze tot dat mooie 
resultaat gekomen zijn. De 10 besten 
krijgen als prijs een kinderkookwork-
shop die wordt gegeven door een echte 
kok van eetcafé Jansen en Jansen. Deze 
workshop wordt gehouden op 29 au-
gustus in Park de Bleijke en de win-
nende groentes en kruiden worden 
verwerkt. Er wordt gekookt op de BBQ 
en de veldkeuken in het park.

Wie kan meedoen?
lle kinderen uit Hengelo en omgeving 
tot 13 jaar kunnen meedoen.

Wat zend ik in?
Je stuurt 3 foto’s van je mooiste zelf ge-
kweekte plantjes op, waarop zichtbaar 
is dat je je plantjes goed verzorgt.
Vermeld bij je inzending je naam, 
adres, woonplaats, telefoonnummer, 
mailadres en leeftijd.

Waar zend ik het in?
Je kunt je inzending mailen naar park-
debleijke@gmail.com

Tot wanneer kan ik meedoen?
Je kunt meedoen tot 1 augustus 2015.

Wanneer weet ik of ik wat gewonnen 
heb?
Kinderen die een prijs hebben gewon-
nen krijgen de eerste week van augus-
tus bericht van Stichting Park de Ble-
ijke. Op 22 augustus wordt bekend wie 
welke prijs gewonnen heeft.

Wat zijn de prijzen?
De hoofdprijs is een kinderkookwork-
shop in Park de Bleijke op 29 augus-
tus. Daarnaast zijn er nog leuke kleine 
prijsjes te winnen.

Kinderen zijn deze lente bezig met het kweken van eigen plantjes.

Stichting Park de Bleijke

Win een kinderkookworkshop

Dit jaar twee nieuwkomers met abstracte staalsculpturen

15a - Galerie & Beeldentuin 
Lochem/Vorden - Zondag 26 april 2015 begint het nieuwe expositieseizoen 
van 15a - Galerie & Beeldentuin. De expositie bestaat uitsluitend uit heden-
daagse abstracte, non-figuratieve beelden en sculpturen met bijdragen van 
ca. 40 professionele kunstenaars uit Nederland en de omringende landen. 

Dit jaar twee nieuwkomers met ab-
stracte staalsculpturen: Rüdiger Seidt 
(D) met een vormentaal die neigt naar 
organisch waarbij het getal vier de ba-
sis is. En Ueli Gantner (CH), bij hem 
bepalen elementen uit de geometrie 
zijn vormentaal. Verder o.a. verras-

send nieuw werk van: Henk Rusman, 
Manja Hazenberg, Chris Peterson, 
Deirdre McLoughlin en Karin van 
Ommeren.

15a - Galerie & Beeldentuin is gele-
gen aan de Galgengoorweg 15a te 

Lochem. 15a - Galerie & Beeldentuin 
beperkt zich in haar exposities tot he-
dendaagse, abstracte, non-figuratieve 
sculpturen. 15a is in 2015 geopend 
van 26 april tot en met zondag 18 ok-
tober op donderdag t/m zondag van 
13.00 - 17.00 uur en na telefonische 
afspraak. Entree € 4,00. 
   

 ▶ 0575-469458, info@15a.nl en 
www.15a.nl
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Wij zijn op zoek naar een:

PRINT OPERATOR (5 PLOEGENDIENST) 
Voor onze geavanceerde HP Quantum inkjet rotatie printer

Als print operator ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van 

• MBO werk- en denkniveau;

• Goede beheersing van de Engelse taal;

interne opleiding tot zelfstandig operator.

                          
 Wonen en zorg

Heemzorg v.o.f. zoekt voor de vakantieperiode 
2015 (wk. 29 t/m 34) binnen het kleinschalige 
woon-zorgcomplex  “De Heemhoeve” aan de 

Bultenszijweg te Zelhem  

VAKANTIEHULPEN
HUISHOUDELIJKE VERZORGING

Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die 
zelfstandig in de huishouding kunnen werken.

Sollicitaties tot 15 mei 2015 per mail naar 
sollicitatie@heemzorg.nl  of per brief  naar 
Heemzorg v.o.f., 
Bultenszijweg 18, 7021 JX Zelhem.

De Heemhoeve

Hartelijk welkom op zondagavond 3 mei bij de                  

ZANG- EN ONTMOETINGSDIENST  
ACHTERHOEK!
Spreker:  dhr. H.G. Dijkman uit Vorden.
Thema:   “ Steek je hand uit”.
M.m.v.  het “ Apeldoorns Evangelisatie Koor”.

Aanvang 19.30 uur  in “De Brink” Stationsplein 12 
te Zelhem.
(ingang via de parkeerplaats aan de achterzijde, Industrieweg) 

www.stichtingdeopdracht.nl                                                   
info:  0314-622878  (fam. Zemmelink)

Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

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

Helpende niveau 2+ m/v

Ben jij per direct beschikbaar en wil je graag 
op oproepbasis werken in de ouderenzorg?

Functieomschrijving
Voor een opdrachtgever in de ouderenzorg 
zijn wij per direct op zoek naar een flexibele 
Helpende niveau 2+ die bereid is om op oproep-
basis ingezet te worden. Het gaat om werk in 
verpleeghuizen en in de thuiszorg op meerdere 
locaties (PG en Somatiek). Het werkgebied is 
Doetinchem en omgeving en de diensten en het 
aantal uren zijn wisselend. Als helpende verleen 
je de basiszorg en geef je aanvullend medicatie. 
Hiervoor moet je in het bezit zijn van een afge-
ronde medicatietraining. Het is belangrijk dat je 
in bezit bent van eigen vervoer.

Marketing medewerker SEO m/v

Ben jij een gedreven marketing professional 
met uitstekende kennis van SEO?

Functieomschrijving
Voor een technisch bedrijf in de regio Lochem 
zijn wij op zoek naar een initiatiefrijke marke-
tingmedewerker die het leuk vindt om actief 
mee te denken met beleid en acties voor de 
klant. Daarnaast hoort het website beheer inclu-
sief SEO en het inzetten van campagnes met 
Google Adwords tot je takenpakket. Het betreft 
een zeer zelfstandige functie met ruimte voor 
eigen inbreng. De website is voor meerdere 
landen ingericht waardoor je ook in meerdere 
talen werkt.

Machinaal Houtbewerker m/v

Ben jij een ervaren CNC machinaal hout-
bewerker en op zoek naar een fulltime functie?

Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het 
instellen en bedienen van CNC machines voor 
het maken van diverse meubels. Het is belang-
rijk dat je snel kunt schakelen tussen diverse 
werkzaamheden en dat je over een goed tech-
nisch inzicht beschikt. Als machinaal houtbe-
werker werk je zelfstandig en zorg je voor een 
volledige juiste verwerking van de productie 
orders, van het controleren van de opdracht, 
het bepalen van de gereedschapskeuze tot het 
controleren van het proces en het nameten van 
het product.

Glaszetter m/v

Ben jij een ervaren glaszetter en ben je per 
direct beschikbaar?

Functieomschrijving
Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar 
een ervaren glaszetter. In deze functie ben je 
werkzaam in een werkplaats en voer je zelf-
standig de werkzaamheden uit.

Werkvoorbereider Bouw m/v

Heb jij enkele jaren ervaring als 
werkvoorbereider in de bouw en ben je 
per direct beschikbaar?

Functieomschrijving
Binnen de organisatie ben jij als spin in het web 
onderdeel van een team werkvoorbereiders. 
Je ondersteunt je collega’s in de dagelijkse 
werkzaamheden. Jij zorgt er onder andere voor 
dat de planning goed verloopt, dat de werkstro-
men in de gaten worden gehou-
den, je checkt de tekeningen en 
je zorgt ervoor dat de externe 
communicatie naar tevredenheid 
verloopt. Door jouw bouwkundi-
ge ervaring weet jij goed in te 
schatten wat nodig is voor een 
juiste uitvoering van de onder-
houds- en (ver)bouw(ings)werk-
zaamheden. Deze functie is zowel 
geschikt voor een enthousiaste 
schoolverlater als een kandidaat 
met ervaring.

Meubelstoffeerderij Jansen

H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in antieke

en klassieke herstoffering

AANBIEDINGEN IN ZELHEM 
 
TERRASOVERKAPPINGEN va. € 799,00 compleet
alleen Topkwaliteit merken.
 
LAMELLEN DAKEN, scherpe prijzen ook bij ons.
 
ROLLUIKEN, kunnen niet goedkoper zijn elders.
 
SCREENS, TERRASSCHERMEN e.d.

Zie onze website voor prijzen e.d.
 

WWW.ELWIKRA.NL
Mobiel 06-20364752    Zelhem

BRANDENBARG V.O.F.

Halseweg 38 • 7021 HX Zelhem

tel.: 0314-622267 • fax: 0314-620066

Spalstraat 3 • Hengelo (Gld.)

DE NACHT VAN 
HENGEL

zaterdag 2 mei:

In het café:
Poor John

& The Wembley’s 

Disco:
DJ Roy

NERGENS TEGEN AAN LOPEN.

JE ZIET MEER MET EEN GELEIDEHOND.
GIRO 275400

MELD JE AAN 
ALS COLLECTANT
Door een paar uurtjes per jaar 
te collecteren steun je ons werk 
om dieren in nood te helpen. 
Ook bij jou in de regio! 
Sms KAT naar 4333 
(normale sms-tarief) 
en wij bellen je terug.

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE UITDAGING?



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

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

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

Aanleveren
Redactie: vrijdag 12.00 uur
Advertenties: maandag 9.00 uur 

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord
/ContactVorden
/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers
Tel. (0575) 55 10 10

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

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

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

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

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

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

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

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

Tandarts:
2 - 3 mei, G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem, 0573-251870. 
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoord-
apparaat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Annie Mokkink-Kasteel
Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 69 08. Pedicure +, 
gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, 
lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

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

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22. 
Openingstijden: maandag t/m donderdag: 9.30 - 17.00 uur.
Vrijdag: 9.00 - 17.00 uur.
Zaterdag: 10.00 - 15.00 uur (juli/augustus t/m 16.00 uur).

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

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

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

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

SchuldHulpMaatje Bronckhorst
Voor hulp bij schuldenproblematiek, tel. (06) 83 03 90 05.

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 3 mei, 10.00 uur: mevr. ds. A. Meurs uit Ruurlo.
Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk
1e C: Missionair werk en kerkgroei; 2e C: Eredienst & Pastoraat.
Maandag 4 mei 19.00 uur: Dodenherdenking in de Dorpskerk,
Raad van Kerkendienst m.m.v. het Vordens Mannenkoor,
Voorganger: ds. J. Kool, geen collecte.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 3 mei, 10.00 uur: mevr. ds. A. Meurs uit Ruurlo.
Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk
1e C: Missionair werk en kerkgroei; 2e C: Eredienst & Pastoraat.
Maandag 4 mei 19.00 uur: Dodenherdenking in de Dorpskerk,
Raad van Kerkendienst m.m.v. het Vordens Mannenkoor,
Voorganger: ds. J. Kool, geen collecte.
   
Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 3 mei, 10.00 uur, Ds Tim Wiersum, gezinsdienst.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 2 mei, 17.00 uur, Woord- en Communieviering. 
vg. J. van Kranenburg, pastoraal werker. 

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 2 mei, 18.30 uur, Woord- en Communieviering. 
vg. J. van Kranenburg, pastoraal werker. 
Maandag 4 mei, 19.00 uur, Woord- en Communieviering.
dodenherdenking, vg. werkgroep. 

 Repair Cafe: Zaterdag 9 Mei, 10.00 
- 12.00 uur. Kulturhus Vorden. 
  

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

      KIPPENMESTKORRELS, het beste 
voor uw GROENTE-SIERTUIN en 
GAZON 25 kg zak 7 euro, 4 zakken 
25 euro. Morsdijk 2, Ruurlo. Tel.: 
06-12971503.
    

  Eerste zondag in mei, zondag 3 
mei 2015: Wandeltocht “Dwars 
deur Söwent”. 6, 12, 18 of 24 km. 
Start: ‘t Witte Paard, Dorpsstraat 
49, 7136LG Zieuwent meer info: 
www.stichtingfratsen.nl
  

      Scheikunde, Wiskunde, Rekenen 
moeilijk? Ik help je graag. HAVO, 
MAVO niveau. Bijles docent M. te 
Riele, ook examentraining. Tel. 
0575-551140 / 06-54764761

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

29 april t/m 5 mei. Dagmenu’s ophalen € 8,00. Dagmenu’s bezorgen € 9,25. 
Dagmenu bĳ ons consumeren € 11,00. (Bestellen mag, maar hoeft niet.)  Vanaf 
16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in 
het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 29 april Tomatensoep/Kipsaté met pindasaus en nasi met atjar
Donderdag 30 april Hollandse biefstuk met pepersaus, aardappelen en rauw-

kostsalade/Yoghurt frisss…
Vrĳdag  1 mei Champignonsoep/Zalmfilet met dillesaus, aardappelen 

en groente
Zaterdag  2 mei Huisgemaakte gehaktbal met frieten en rauwkostsalade/

Ĳs met slagroom (alleen afhalen / bezorgen) 
Maandag 4 mei Geopend vanaf 17.00 uur: Runderbouillon/varkensme-

daillons met champignonsaus, aardappelen en groente
Dinsdag 5 mei Wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade/Ĳs met 

slagroom

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

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

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

Dagmenu’s

Bernina demonstratice is aanwezig op:

Nieuwstad 31
Lochem

Tel. 0573-252748

“Er zijn veel

aanbiedingen 

die de moeite

waard zijn!”

ZATERDAG
9 MEI

10.00 tot 16.00 uur

VRIJDAG 
8 MEI

10.00 tot 18.00 uur

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

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

      FRANSE TAAL voor vakantie, 
hobby of werk? Meer informatie 
via email: erietman@lijbrandt.nl 
of tel. 0650293928
  

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

gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!




