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Vorden - Ze was verrast, zeer ver-
rast. “Dit had ik absoluut niet ver-
wacht. Wat een grote eer.” In haar 
eigen vertrouwde omgeving ontving 
Jennine van de Plassche - Staring 
(65) zaterdagmiddag in de thee-
schenkerij van het koetshuis van 
Kasteel De Wildenborch uit handen 
van loco- burgemeester Paul See-
sing van de gemeente Bronckhorst 
een Koninklijke onderscheiding. Ze 
werd benoemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje- Nassau.

Afgelopen weekeinde vond op Kasteel 
De Wildenborch de open tuindagen 
plaats. En daarbij wordt door de fami-
lie Van der Plassche-Staring de hulp 
van familie en vrienden ingeroepen. 
“Ik vond het wel een beetje vreemd 
dat mijn broer mij zaterdagmiddag 
nadrukkelijk vroeg om stipt om vijf 
uur in de theeschenkerij aanwezig te 
zijn. Toen ik daar arriveerde was ie-
dereen die zaterdag aan de open dag 
had meegewerkt aanwezig. Maar dat 
had achteraf een reden. Mijn broer 
had de voordracht ingediend bij de 
gemeente. Wat een eer.”

Jennine van de Plassche-Staring ont-
ving de Koninklijke onderscheiding 
onder meer omdat zij van 1976 tot 
heden auteur is van tientallen kinder-
boeken en verhalen. Ze schrijft fan-
tasieverhalen en educatieve kinder-
boeken die ook gebruikt worden in 
het onderwijs en deels gebaseerd zijn 
op de bijbel. De boeken behandelen 
emotionele en maatschappelijke pro-
blemen waar kinderen mee te maken 
krijgen zoals pesten, faalangst, schei-

ding en rouw. Maar de onderschei-
ding kreeg ze ook nadrukkelijk omdat 
ze van 1989 tot heden secretaris is van 

stichting De Wildenborch en beheer-
der van kasteel en landgoed De Wil-
denborch. Ze is met haar man verant-
woordelijk voor behoud en verfraai-
ing van de historische buitenplaats 
en het monumentale landgoed. Het 
is van oudsher van haar familie en nu 
ondergebracht in een stichting. Het 
landgoed dankt zijn bekendheid aan 
dichter A.C.W. Staring die er woonde.

Jennine van de Plassche-Staring heeft 
zorg gedragen voor de complete res-
tauratie van de buitenplaats, is mede 
organisator van de Muzikale Open 
Tuindagen die jaarlijks duizenden be-
langstellenden trekken en is de archi-
varis. “Ze legt dan ook al haar ziel en 
zaligheid in de stichting. Jaarlijks be-
zoeken enkele duizenden mensen het 
landgoed tijdens verschillende open 
dagen. Haar particuliere inzet is toon-
aangevend voor het behoud van cul-
tuur en natuur in de Achterhoek”, zo 
verklaarde loco- burgemeester Paul 
Seesing tijdens de uitreiking.

Sinds 2005 faciliteert ze ook het Oran-
jefeest op het landgoed en is ze be-
trokken bij de organisatie van het eve-
nement. Paul Seesing: “Het mag dui-
delijk zijn dat mevrouw Van de Plas-
sche-Staring zich geruime tijd voor de 

In haar eigen vertrouwde omgeving ontving Jennine van de Plassche – Staring (65) een koninklijke onderscheiding.

Jennine van de Plassche-Staring ontvangt
Koninklijke onderscheiding
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Wij zijn een 

Pick Up Point 

van Jumbo.com

.com

Hollak
 Zelhem, Bergstraat 1

samenleving heeft ingespannen. De 
duur, maatschappelijke betekenis en 
uitstraling van haar activiteiten heb-
ben tot de Koninklijke onderscheiding 
geleid.” Viel de open tuindag zaterdag 
letterlijk en figuurlijk door het slechte 
weer in het water. Zondag leverde de 
open dag met meer dan 1200 bezoe-
kers een record aantal bezoekers op. 
“En dat maakte het weekeinde tot een 
onvergetelijke”, aldus de stralende 
‘Koninklijke kasteelbewoonster’.



UITVAARTVERZORGING

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

“Het bijzondere zit vaak verborgen in het gewone”

 

Het gemis zal altijd blijven, maar onze dank gaat uit naar een ieder
die blijk van medeleven heeft betoond na het overlijden van mijn
lieve man, onze vader en trotse opa

Marinus Langwerden
 
Annie Langwerden
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, mei 2015

Volkomen onverwacht is overleden

 

Heleen Spanhaak
 

Wat zullen we haar missen.

Gelukkig blijft de ontroerende herinnering aan de liefde 

die ze onze dieren gaf.

Clienten, stagiair(e)s, vrijwilligers, medewerkers

en een poot van Ties          , haar grootste vriend

Geiten- en Zorgboerderij Groot Windenberg 

Vorden

Wegens familieomstandigheden zijn wij vrijdag 22 mei 
de gehele dag gesloten.

Garagebedrijf Teerink
Doetinchem

Zijn handen hebben voor ons gewerkt
Zijn hart heeft voor ons geklopt

Zijn ogen hebben ons tot ’t laatst gezocht
Pa, het is goed zo.

Trots op wie hij was en dankbaar voor alles wat hij ons 
heeft gegeven, is rustig en kalm ingeslapen onze lieve vader, 
schoonvader en opa

GERHARDUS 
JOHANNES HENDRIKUS 

HAGGEMAN
Geert

sinds 10 oktober 1995 weduwnaar van
Johanna Gerharda Maria Coobs

In de leeftijd van 87 jaar.

 Vorden:  Helma in herinnering en 
  Wijnand Bijenhof-Haggeman
  Gerwin en Simona, Elroy, Barry, Charissa
  Jeroen en Denise
 Hengelo Gld.:  Miranda en Alfons Nijenhuis-Haggeman
 Hengelo Gld.:  Jan en Anita Haggeman-Steenblik
  Ilse en Eric
  Dion en Eswin
  Job
 Hengelo Gld.:  Anniet en Jan Steenblik-Haggeman
  Ruben en Sylke
  Merel en Olger
  William en Desi

Hengelo Gld., 13 mei 2015
Correspondentieadres: 
Riefelerdijk 9, 7255 KN Hengelo Gld.

Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers en vrijwilligers 
van “De Bleijke”, voor alle liefdevolle zorg en aandacht.

De begrafenisplechtigheid heeft op maandag 18 mei te 
Keijenborg plaatsgevonden.

In week 22 (week van Pinksteren) 
verschijnt Weekblad Contact 
gewoon op dinsdag 26 mei.

Advertenties en kopij kunt u aanleveren 
TOT DONDERDAG 21 MEI VOOR 12.00 UUR.

Slechts overzeilen bij een zachte wind
Naar het land van de overzij

Waar men dan weder vindt het liefste 
dat eens uit het oog verdween

Alleen nog schoner, liever dan voorheen.

Tot ons groot verdriet moesten wij veel te 
vroeg afscheid nemen van mijn lieve dochter, 
onze zus, schoonzus en tante

HELEEN HARMKE SPANHAAK

~Heleen~

*Rekken, 10 juli 1956   † Vorden, 14 mei 2015

Vorden: F. Spanhaak-Smit
 W. Spanhaak in dierbare herinnering
Veessen:  Jody en Dieneke Spanhaak
  René
  Wenche en Geert
Veessen:  Frans Spanhaak
  Margriet en Arjen
  Susanne en Martin
  Jeremy

Margrietlaan 27
7251 AV Vorden

De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Er is gelegenheid tot condoleren op woensdag 20 mei om 11.00 uur
in crematorium De Omarming, Voorsterallee 95 te Zutphen.

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

Voor informatie:
Tel. 0544-371323
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Seniorensoos Vierakker Wichmond

Presentatie Oeganda
Vierakker - Dinsdagmiddag 26 mei 
om 14.30 uur geven de verpleegkun-
digen Anita Pierik en Edith Garrit-
sen een presentatie over hun project 
als vrijwilligers in Oeganda. 

Zij hebben daar in een ziekenhuis ge-
werkt. Het is interessant om te horen 

en te zien hoe de gezondheidszorg 
daar is geregeld.

Alle senioren worden van harte uit-
genodigd. Vanaf 14.00 uur is de zaal 
in het Ludgerusgebouw te Vierakker 
open.

   

Oecumenische vrouwengroep Wichmond/Vierakker

Feestelijke slotavond
Wichmond - De feestelijke slot-
avond wordt deze keer een vrolijke, 
muzikale gebeurtenis.

Het koor Songs 4 All, opgericht in 
2011, zal liedjes uit de jaren 60 en 70 
zingen voor de dames. Het repertoire 
varieert van de Bee Gees tot Gert en 

Hermien. Het koor bestaat uit 33 zan-
geressen en 1 solo zanger.

Komt dat zien en horen en misschien 
meezingen woensdagavond 27 mei 
2015 om 19.30 uur in gebouw Wit-
hmundi te Wichmond.

   

Open dag de Hofakker
Vorden - de Hofakker is een school 
in het buitengebied tussen Zutphen 
en Vorden, kleinschalig met aan-
dacht voor de natuur. Zaterdag 30 
mei van 10.00 tot 13.00 uur houdt 
school de Hofakker een open dag. 

Kom voor de sfeer, de nodige informa-
tie en leuke activiteiten voor de kin-

deren. Ook krijgt u de mogelijkheid 
om de mensen achter dit initiatief te 
ontmoeten.
De Hofakker is gevestigd aan de Veld-
wijkerweg 1 in Vorden. Kijk voor aan-
vullende informatie op de website.
   

 ▶ www.schooldehofakker.nl
   

Bijeenkomst Groenlinks 
Bronckhorst over biogas
Vorden - Op dinsdagavond 2 juni 
houdt Groenlinks Bronckhorst een 
openbare bijeenkomst over biogas 
in Kulturhus ‘het Dorpscentrum’ te 
Vorden. Aanvang: 20.00 uur. “Hoe 
groen is ons Achterhoekse gas” is 
het thema van de informatieavond 
van GroenLinks Bronckhorst voor 
leden en belangstellenden.

De heer Marcel Meijer van de Achter-
hoekse Groene Energie Maatschappij 
en de heer Tonny Stoltenborg van de 
Gelderse Natuur en Milieu Federatie 
zullen op deze avond uitleg geven over 

“Groengas”: wat het is, welk probleem 
het oplost en welke rol dit gas speelt in 
de energietransitie. Discussie onder 
leiding van Michel Coenen, lid van de 
GroenLinksfractie in Bronckhorst.

In de gemeente zijn vele lokale- en 
particuliere initiatieven op het gebied 
van duurzame energie. Veel mensen 
leggen zonnepanelen op het dak en 
door de Agem wordt “Groengas” aan-
geboden. Meer weten? U bent van 
harte welkom in het Dorpscentrum 
van Vorden.

   

Eerste Pinksterdag

12-uurs Spartametrace
in Wichmond
Wichmond - Op zondag 24 mei is het 
zover, dan zal om 9.30 uur het start-
schot klinken voor de eerste 12-uurs 
Spartametrace van Wichmond. Aan 
dit initiatief van “De Mannen Van Af 
En Toe” (MVAET) in samenwerking 
met Café D’n Olde Kriet is maanden 
van voorbereiding vooraf gegaan.

Bij de Spartametrace is er niet alleen 
aan de deelnemers gedacht, maar ook 
zeker aan het publiek. Vanaf onge-
veer 14.00 uur zullen er verschillende 
bands spelen. Duo Hekkelbarg zal af-
trappen met een uitgebreid repertoire 
aan Nederlandstalige hits. Daarna is 
het de beurt aan Big Issue, een band 
met een gevarieerd programma. Tus-
sen de bands door zal DJ Eddy ter 
Beest zorgen voor de muzikale invul-
ling. Nadat de deelnemers rond 21.30 
uur zijn gefinisht, zal de band DOGZ 
de avond afsluiten met een spetteren-
de show. Gedurende de dag is er ook 

voor de kinderen het nodige vertier. 
Zo kunnen ze zich laten schminken, 
worden er diverse spelletjes gedaan 
en is er ook een springkussen. Een 
mooie reden dus om even met het ge-
zin Wichmond in te trekken.

Startnummers
Op zaterdag 16 mei hebben de diverse 
teams hun startnummers in ontvangst 
genomen, dit gebeurde in D’n Olde 
Kriet. Daarnaast kon men er praten 
over hun Spartamet en hun tactiek. 
Er hebben zich momenteel een kleine 
15 teams aangemeld met verrassende 
namen als “Spartudara”, “Crossclub 
de Stugge Veer” en “De dorstige twee-
takt”. Alles is dus in gereedheid voor 
een prachtig nieuw evenement in 
Wichmond. De deelnemers hebben er 
zin in, de organisatie is er klaar voor! 
Kortom; kom op zondag 24 mei even 
aan om te genieten van een culturele 
dag!

Vorden - Ook op Eerste en Tweede 
Pinksterdag kunt u weer genieten 
van de tuinen van de Wiersse. Rond 
de Pinkstertijd zorgen de geurrijke 
azalea’s en de rhodondendrons voor 
een grote kleurenpracht.

Op de open dagen worden lichte 
maaltijden geserveerd, tevens wor-
den publicaties en bijzondere planten 
verkocht. Entree € 6,50 p.p., kinderen 
tot 9 jaar gratis. Parkeren gratis 10.00 
tot 17.00 uur. Van april t/m september 
vinden elke donderdag rondleidingen 
plaats, net als iedere eerste zaterdag 
van de maand. Vertrek 10.30 uur vanaf 
het ijzeren hek aan de Wiersserallee. € 
7,50 p.p. Honden worden niet toegela-
ten. Voor groepsrondleidingen of meer 
informatie: tel. 0573 - 451409 of wiers-
se@xs4all.nl. Zie: www.dewiersse.nl. Beeld tennistuin de Wiersse.

Op de open dagen worden tevens publicaties en bijzondere planten verkocht

Pinksterdagen bij de Wiersse

Vorden - Capella Bronckhorst zingt 
op 31 mei 2015 in de dorpskerk van 
Vorden het Requiem van Maurice 
Duruflé en de Mis in D van Antonin 
Dvorak. Beide werken zullen wor-
den uitgevoerd in hun oorspronke-
lijke vorm dat wil zeggen met orgel-
begeleiding. Deze orgelbegeleiding 
is in handen van de Vordense orga-
nist Wilbert Berendsen.

Verder werken aan dit concert mee: 
Irene Hoogveld, sopraan, Mélanie 
Brilman, mezzosopraan, Arash Rooz-
behi, bariton en Henk Gunneman, 

tenor. Het concert staat onder leiding 
van Hans de Wilde.

Requiem
De ziel die zich verheft tot God en 
smeekt om bevrijding en eeuwig licht. 
Daar gaat het om in de traditionele ka-
tholieke dodenmis ofwel het requiem. 
De franse componist Maurice Duruflé 
schiep met behulp van de gregoriaan-
se zangstijl een volstrekt eigenzinnige 
versie. In zijn requiem smelten me-
ditatieve zanglijnen samen met het 
moderne metrum van de 20e eeuw. 
Duruflé wilde daarmee niet ontsnap-

pen aan de werkelijkheid zoals hij zelf 
stelde maar “uitdrukking geven aan 
de gevoelens van de mens die wordt 
geconfronteerd met de dood”.

Kaarten bestellen
Het optreden vindt plaats op 31 mei 
2015 in de Dorpskerk in Vorden (Kerk-
straat 2). De aanvang is 15.00 uur. De 
kerk is open om 14.30 uur. De toe-
gangsprijs inclusief koffie of thee in 
de pauze is € 17.00.
Donateurs betalen € 12.75. Kaarten 
kunnen besteld worden op tel. 0575 
55 25 42 of tel 06 20 57 21 80.

Capella Bronckhorst

Cappella Bronckhorst zingt religieuze
muziek van Duruflé en Dvorak

Vorden - In het kader van ‘Vorden 
in Beweging’ verzorgen Lilian de 
Jong uit Heelweg en Josée van der 
Staak uit Vorden een gratis teken- 
en schilderworkshop met als thema 
‘Zaaigoed’. Lilian en Josée zijn ge-
diplomeerd tekentaaldocenten en 
nemen jullie mee op ontdekkings-
tocht. 

Dit thema is gekozen door de be-
roepsvereniging ‘Tekentaal’, die lan-
delijk gratis workshops organiseert 
om iedereen kennis te laten maken 
met de tekentaal.
De workshop wordt vrijdagmiddag 
29 mei gehouden op basisschool ‘het 
Hoge’ in Vorden.

Thema Zaaigoed
Het thema ‘Zaaigoed’ is een mooi 
thema om te onderzoeken. Wat is 
goed zaaien? Waar komen de zaden 
vandaan? Waar komen de zaden te-
recht? Wat komt er tevoorschijn uit de 
zaden?
Allemaal vragen waar je antwoord op 

krijgt door het te tekenen en te schil-
deren.

Aanmelden
Iedereen tussen 8 en 88 is welkom van 
15.00 tot 16.30 uur op basisschool het 

Hoge aan Het Hoge 36 in Vorden. Wel 
even laten weten of je komt; aanmel-
den bij Rieke Tibben.
   

 ▶ rieke@beweegwijs.nl of 0644658630

Schilderworkshop ‘Zaaigoed’ in het kader van ‘Vorden in Beweging’.

Gratis workshop op 29 mei te Vorden

‘Zaaigoed’ op basisschool Het Hoge
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Profiteer nu bij Arke Zutphen 
van extra voordeel!

Boek uw vakantie en ontvang de 2e tapas -schotel gratis bij Grand Café Pierrot

Arke Zutphen
Groenmarkt 45  
7201 KJ Zutphen  
Tel. 0575 745001  
zutphen@arke.nl

Geldig bij nieuwe boekingen gemaakt in de 
periode van 20 mei - 20 juni 2015, 
na boeking ontvangt u een tegoedbon.

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

NIEUW!!!

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

Bĳ  interesse bel 0575-550850.

Geldig van 19 t/m 25 mei 2015

Burgemeester Galleestraat 6a

7251 EB Vorden

Tel.: 0575-550850

IN DE VOL SMAAK...

Hollandse RABARBER
Koopje! 500 gram   0.59
IN DE VOL SMAAK...

TURBANA BANANEN
Messcherp geprĳ sd! heel kilo   0.99
NIEUWE OOGST...

MALTA AARDAPPELEN
2 kilo   2.99

DE LEKKERSTE UIT CHILI...

Zoete

RED GLOBE DRUIVEN
400 gram   1.99

DE LEKKERSTE KANT EN KLARE...

Huisgemaakte

ASPERGESCHOTEL
p.p   6.98

�

D.J. Vlogman, keurslager
16,

Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden ribeye

GRATIS 100 GRAM 
SELLERIESALADE

SPECIAL

Steak 
bearnaise

245

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Huisgemaakte 
sjasliks

598

KEURSLAGERKOOPJE

4 BBQ 
worstjes + 4 
hamburgers

695

MAALTIJD IDEE

Rundvlees 
salade

398

�

D.J. Vlogman, keurslager
16,

Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden ribeye

GRATIS 100 GRAM 
SELLERIESALADE

SPECIAL

Steak 
bearnaise

245

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Huisgemaakte 
sjasliks

598

KEURSLAGERKOOPJE

4 BBQ 
worstjes + 4 
hamburgers

695

MAALTIJD IDEE

Rundvlees 
salade

398

D.J. Vlogman, keurslager
16,

Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87

MAALTIJD IDEE

Rundvlees salade

 500 gram  398

KEURSLAGERKOOPJE

4 BBQ worstjes +  
4 hamburgers

samen 695

SPECIAL

Steak bearnaise
100 gram  245

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Huisgemaakte shaslicks

  4 stuks  598

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden ribeye

GRATIS 100 GRAM 
SELLERIESALADE



Lievelde - Maandag 25 mei, 2e Pink-
sterdag, is Kaasboerderij Weenink 
weer het levendige decor voor de 
Achterhoekse Streekproducten-
markt. Zo’n 100 stands, deels buiten 
en deels binnen opgesteld, met als 
verbindend thema: streekproduc-
ten en buitenleven. Zo vindt u er 
voeding, kunst en flora, maar ook 
buitenmachines.

Voor de 8e keer organiseren Kaasboer-
derij Weenink en Groei & Bloei deze 
Achterhoekse Streekproductenmarkt. 
Daarvóór organiseerde Weenink zelf 
de markt en hield Groei & Bloei een 
aantal jaren een buitenmarkt in Lich-
tenvoorde. Toen besloten ze de han-
den ineen te slaan. En met succes: 
vorig jaar wisten zo’n 4000 bezoekers 
de weg naar het evenement te vinden. 
Binnen het vaste thema ‘creativiteit 
uit eigen regio’ is er elk jaar een sub-
thema. Dit jaar is dat ‘tegenstellingen’.

Laagdrempelig
Jan Bulten is medeorganisator van de 
Streekproductenmarkt. Jarenlang was 
hij voorzitter van Groei & Bloei; dat is 
hij niet meer, maar hij is een van de 
drijvende krachten achter de markt 
gebleven. Een sterk punt is volgens 
hem de laagdrempeligheid van het 
gebeuren: “Voor de standhouders en 
ook voor de bezoekers. Slechts 3 euro 
entree en kinderen tot en met 12 jaar 
kunnen gratis naar binnen.”

Standhouders
De standhouders zijn zowel bedrij-
ven als particulieren, daarnaast zijn 
er een aantal non-profit organisaties 
aanwezig, zoals Amnesty Internatio-
nal. “Wij streven ernaar om het aan-
tal stands nog verder uit te breiden, 
maar tegelijkertijd van elk type stand 
er maar één te hebben,” zegt Jan. “Zo 
willen we een zo groot mogelijke vari-

atie aanbieden.” Mensen die denken 
nog iets toe te kunnen voegen als 
standhouder, kunnen zich nog mel-
den bij de organisatie. Jan: “We zijn 
met name op zoek naar mensen die 
iets doen met kunst op pallets. En dan 
niet een doek gespannen op een pal-
let, maar schilderingen of installaties 
die zijn aangebracht op pallets en die 
als kunstwerk aan de wand kunnen.”

Ook wat betreft de ‘inwendige mens’ 
wordt gezocht naar verbreding. “We 
willen graag voedsel gemaakt van in-
secten verkopen,” zegt Jan. “Dat is nog 
niet gelukt dit jaar, maar het is echt 
een trend. Mensen moeten vaak over 
een drempel heen, maar insecten zijn 
prima te eten. Bitterballen van meel-
wormen, ik heb ze geproefd, prima.”

We willen een zo 
groot mogelijke 
variatie bieden

Van demo’s tot koe knuffelen
Insecten om op te eten zijn er dit jaar 
dus nog niet, maar wel is er de eetbare 
tuin. Er zijn demo’s van de honden-
club, de bonsaiclub is er. Er zijn work-
shops voor kinderen: terwijl pa en 
ma over de markt flaneren maken de 
kinderen een kunstwerk. En voor de 
eerste keer is er een Kinderplein. Voor 
kinderen én voor volwassenen is de 
kaasmakerij open, ook is de nieuwe 
stal in werking. Er zijn verschillende 
streekproducten van agrariërs uit de 
regio: jam, wijn, ijs en siroop.

Kaasboerderij Weenink laat zelf de 
eerste graskaas van dit seizoen aan-

snijden. Ook wordt het boerenbiljart 
geïntroduceerd. Er is koe knuffelen, er 
is een selfie-wedstrijd: ga het mooist 
met een boerderijdier op de foto en 
win een prijs.
Er is een fotoportretten-tentoonstel-
ling: mensen uit de gehele wereld, van 
een vrouw in Havana tot een boer in 
Winterswijk. En er is live muziek, de 

Lichtenvoordse, jonge gitaarvirtuoos 
Mart Hillen zal optreden met een aan-
tal muzikale vrienden.

Naast al deze activiteiten op het ter-
rein, is Kaasboerderij Weenink op 2e 
Pinksterdag ook het start- en finish-
punt van een tourrit met A-Fordjes. 
En is de boerderij weer voor een dag 

het station voor het Marveld-treintje: 
mensen kunnen hiermee pendelen 
tussen de Streekproductenmarkt in 
Lievelde en het Groenlose recreatie-
park.

   

 ▶ www.kaasboerderijweenink.nl

Zo’n 100 stands, deels buiten en deels binnen opgesteld, met als verbindend thema: streekproducten en buitenleven.

“We willen ook graag voedsel gemaakt van insecten verkopen. Dat is nog niet gelukt dit jaar, maar het is echt een trend.”

‘Tegenstellingen’ op Achterhoekse Streekproductenmarkt in Lievelde

4e Pinksterfeest voor
Ecodorp Gelderland
Almen - Van 22 t/m 24 mei vindt 
vanaf 19.00 uur het 4e Pinkster-
feest voor Ecodorp Gelderland 2015 
plaats in Almen. Geniet en ervaar 
Ecodorp Gelderland in het klein. 

Ontmoet inspirerende mensen en ge-
niet van fijne levende (live) muziek bij 
een vuurtje (geen gedreun), of kom 
gratis (vrijwillige bijdrage) mee doen 
aan allerlei activiteiten, b.v. leemoven 
bouwen, biodanza, houtbewerking/

beeldhouwen, vershoutbewerking, 
smeden en een tafel met 2e hands 
marktspulletjes. Prijs zelf je spullen en 
leg het er bij. De opbrengst is voor het 
dorp. Niet verkocht is ook zelf weer 
meenemen.

Voor meer informatie gaat u naar de 
website. Zie contactje voor meer info.
   

 ▶ www.ecodorpgelderland.nl
   

Hulp voor de schaapskudde
Warnsveld - Schaapskudde ‘t Niej-
boer in Warnsveld zoekt hulp voor 
de kudde. Daarom werd onlangs de 
workshop Landschappelijk onder-
nemen met de schaapskudde geor-
ganiseerd. Veel ideeën en initiatie-
ven kwamen naar voren, maar hoe 
deze in de praktijk te brengen?

Woensdag 20 mei wordt het rapport 
met de resultaten van de workshop 
gepresenteerd in de schaapskooi 

Graafsekamp, Werkseveldweg 2 in 
Warnsveld. Er wordt besproken wat 
haalbaar is en waarmee gestart wordt 
en uiteraard is uw hulp daarbij wel-
kom. De bijeenkomst start om 15.00 
uur en duurt tot ± 17.00 uur.

U kunt zich nog aanmelden om hier-
bij aanwezig te zijn via het emailadres
   

 ▶ info@achterhoekweermooi.nl
   

Open landelijk kampioenschap

Putten in de Provincie
Hengelo - Op zaterdag 23 mei 2015 organiseert Golfclub ‘t Zelle het Open 
landelijk kampioenschap ‘Putten in de Provincie’.

De puttwedstrijd wordt op verschil-
lende golfclubs in elke provincie ge-
houden en leidt via halve finales tot de 
finale. Er wordt gestreden om de titel: 
Nederlands Kampioen Putten.

Golfclub ‘t Zelle stelt gastvrij voor alle 
golfers uit Gelderland haar prachtige 
faciliteiten ter beschikking.

Voor wie?
Dit evenement is voor alle golfers uit 
de provincie Gelderland, ongeacht 
het spelniveau oftewel handicap.
Deelnamekosten: € 10,00 p.p. Meer 
informatie en inschrijving, zie de 
website.
   

 ▶ www.puttenindeprovincie.nl

Barchem - Voor het 25ste achtereen-
volgende jaar organiseert De Barch-
schole in samenwerking met Speel-
leergroep ‘t Onderdeurke weer haar 
jaarlijkse rommelmarkt. Zaterdag 
23 mei gaan de deuren van de beide 
hallen van de manege nabij cam-
ping De Heksenlaak in Barchem om 
11.00 uur weer open om de steeds 
terugkerende stroom bezoekers/ 
aspirant -kopers binnen te laten. 
Het is jaarlijks een prachtig gezicht 
om de eerste honderden, veelal ren-
nende bezoekers, te zien afstormen 
op de aangeboden waar. Daar de 
organisatie een strak schema aan-
houdt van waar welke spullen jaar-
lijks worden neergezet weten vele 
bezoekers al van tevoren waar ze 
de spullen van hun gading ongeveer 
kunnen vinden.

Ook dit jaar verwachten de organisa-
toren dat er duizenden bezoekers op 
de grote, overdekte rommelmarkt af 
zullen komen. In het midden en oos-
ten van het land is deze markt dan 
ook bekend om zijn grootte - meer 
dan 2500 vierkante meter met zeker 
zeshonderd meter kramen- maar ze-
ker ook om de goede waar. Er zijn veel 
spullen uit grootmoeders tijd maar 
ook curiosa, antiek, verzamelingen, 
boeken, schilderijen, meubels, ge-
reedschappen en wat nog meer bin-
nen zal worden gebracht: Van compu-
ter tot antiek en van plantjes en stek-
jes tot fietsen, schilderijen en curiosa.

Daar er ondanks het feit dat er ontzet-
tend veel wordt verkocht, toch nog wel 
het een en ander zal overblijven, heeft 
de organisatie gemeend twee euro en-
tree te mogen vragen voor de afvoer 
van de overgebleven rommeltjes. Ge-
let op de jaarlijks steeds weer meer te-
rugkerende vaste bezoekers, weten de 
organisatoren dat er veel koopjes zijn 

te halen. In de afgelopen jaren zijn er 
regelmatig mooie aankopen gedaan, 
waarbij prachtige kostbare stukken 
voor een ‘prikkie’ waren gekocht: een 
schilderij van nog geen vijftien euro 
bracht later op een veilig toch maar 
mooi een goede 600 euro op.

En wat te denken van een ‘waarde-
loos’ klein ‘popje van klei’? Een goed 
oog voor zo’n prulletje van 1,50 euro 
bracht later meer dan honderd vijftig 
euro op. Niet voor niets nog een echte 
rommelmarkt om te rommelen en te 
zoeken.

Organisatie
De organiserende ouders en leer-
krachten van de school en de speel-
leergroep in Barchem hebben het 
afgelopen jaar veel binnengehaald 
geld besteed aan extra materiaal voor 

de school. Nu de school aan de voor-
avond staat van het doorvoeren van 
een geheel nieuw schoolconcept ‘On-
derwijs Anders’ is wat extra financiële 
armslag meer dan welkom. Ook gaat 
er jaarlijks een deel van het geld naar 
goede doelen.

Kom op tijd
Tenslotte kunnen we alle bezoekers 
aan de 25ste rommelmarkt, op zater-
dag 23 mei, maar één raad geven: zorg 
dat u er op tijd bij bent. Wie het eerst 
komt het eerst maalt.

Maar ook tussen 14.00 en 15.00 uur 
gaat het zeker weer spannend wor-
den, want tijdens het laatste uur zijn 
er steeds diverse aanbiedingen en 
stunts. Voor de jeugd is er een gratis 
luchtkussen en verder is er volop gra-
tis parkeergelegenheid.

Het is elk jaar weer een prachtig gezicht om de eerste honderden bezoekers te zien.

Barchschole en ‘t Onderdeurke organiseren 
25ste overdekte rommelmarkt in Barchem
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Spoedreparaties en nieuwe protheses ook op implantaten

Bezoekadres
Deventerweg 113
7203 AE Zutphen

info@ttlzutphen.nl

Altijd gratis consult. Bel gerust

NA 42 JAAR FYSIOTHERAPEUT IN VORDEN GAAT ROB 
JANSEN VAN DEN BERG MET PENSIOEN. ROB NODIGT 
ALLE (OUD-) PATIËNTEN EN RELATIES UIT VOOR ZIJN 

AFSCHEIDSRECEPTIE.

AANKONDIGING

VRIJDAG

MEI 2015

29

VAN 16:00 TOT 
19:00 UUR

WAAR?
GEZONDHEIDSCENTRUM, 
ZUTPHENSEWEG 23, 
VORDEN.

De receptie vindt plaats aan de 
achterzijde van het Gezondheidscentrum, 
bereikbaar via Schoolstraat of Smidstraat.

CADEAU SUGGESTIE
Afra en Rob zijn aan het sparen voor een caravan om daarmee samen van hun 

pensioen te gaan genieten. Mocht u hiervoor een bijdrage willen geven dan zijn zij 
hier heel erg blij mee.

GAZELLE INNERGY
DEMO E-BIKES

Orange/Medeo/Chamonix
Pure Nieuwprijs vanaf 1799.-  Demo prijs      899.-*

Plus  Nieuwprijs vanaf 1999.-  Demo prijs     999.-*

Excellent  Nieuwprijs vanaf 2499.-  Demo prijs 1099.-*

XT uitvoering + 100.- *Fietsen zijn gebruikt 

nieuwe accu t.w.v. € 399.- 

MEI 
AANBIEDING



Vorden/Geesteren - Dichter en do-
minee Jaap Zijlstra verleent op een 
bijzondere wijze medewerking aan 
de Zangdagavond op zondag 31 mei 
in de gereformeerde kerk in Geeste-
ren (G). Omdat zijn gezondheid en 
zijn leeftijd (81 jaar) het niet toe-
laten voor deze eredienst naar de 
Achterhoek te reizen is van hem een 
videoboodschap opgenomen. 

Die bijzondere toelichting begeleidt 
het zingen van de liederen op deze 
zondagavond (aanvang dienst: 19.15 
uur). “Ik denk wel eens: in de hemel 
zal niet meer gepreekt worden, maar 
wel gezongen. Het lied is minstens zo 
belangrijk in de dienst als de verkon-
diging. Het lied zelf is ook als het goed 
is verkondiging”, zegt de aan de Kei-
zersgracht in Amsterdam wonende 
liedboekdichter in de Zangdagavond-
film.

Twee films waar 
Jaap wordt 
geportretteerd

Filmpjes op internet
Van het werk van Zijlstra, oud-pre-
dikant van de gereformeerde kerk in 
Vorden, die nog mooie herinnerin-
gen bewaart aan een tentdienst in 
het Rengersbos tussen Geesteren en 
Gelselaar en aan de Achterhoek, is op 
nog veel meer manieren te genieten 
de komende tijd.

Vooraf is van hem al een serie film-
pjes te zien via internet (op de site van 
streekgemeente De Wijngaard, op het 
Zangdagavondblog www.zangdag-

avond.blogspot.nl en op Facebook, 
waar hij elke avond net na twaalf uur 
zelf ook een gedicht publiceert). En 
direct na de dienst in Geesteren ver-
schijnen hier, op de digitale snelweg, 
twee langere films waarin hij ook uit-
voerig wordt geportretteerd, als lied-
boekdichter, als liefhebber van beel-
dende kunst en als verzamelaar van 
schilderijen.

Liedboekdichter
Uitvoerig geeft Zijlstra als liedboek-
dichter via de films een kijkje in zijn 
keuken en geeft hij zijn visie. Op 
14-jarige leeftijd begon hij al met ge-
dichten te schrijven. Hij was eerder 
dichter dan dominee.
Zijn eerste en bekendste lied is ‘Wij 
leven van de wind’ (Lied 687), dat 
hij als jongere zelf schreef voor een 

dienst voor de jeugd op een Tweede 
Pinksterdag.

Nieuw Liedboek met 19 liederen 
Op de valreep werden al twee van zijn 
liederen opgenomen in het Liedboek 
uit 1973. In het twee jaar geleden 
verschenen nieuwe Liedboek staan 
negentien liederen van Jaap Zijlstra. 
Een deel hiervan mogen de bezoekers 
deze Zangdagavond in mei zingen. In 
de videoboodschap draagt Zijlstra zelf 
uit het Liedboek een eigen gedicht 
voor en zingt hij een eigen lied (392: 
Wie kent de eenvoud van het breken) 
voor op een eenvoudigere melodie.
   

 ▶ www.pkndewijngaard.nl
 ▶ www.zangdagavond.blogspot.nl
 ▶ Facebook Jaap Zijlstra

Wichmond - Zaterdag 9 mei was het 
dubbel feest bij S.V. Sociï. In de och-
tend werd de E1 ongeslagen kampi-
oen in de 2e klasse en aan het begin 
van de middag was het de beurt aan 
de D1 om kampioen te worden in de 
uitwedstrijd bij HC’03.

De D1 moest de wedstrijd winnen 
omdat de concurrent in de ochtend 
hun wedstrijd ook nipt had gewon-
nen. In een leuke en gelijk opgaande 
wedstrijd wisten de jongens en meis-
jes van Sociï de winst toch binnen 
te halen 1-2. Dat de concurrent een 
beter doelsaldo had maakte voor het 
feest van de D1 niets uit.

Bij terugkomst in Wichmond stond 

de huifkar van Camping de Warnstee 
klaar voor de welverdiende rondrit 
door het dorp. Terug bij Sociï was de 
patat klaar en deze lieten de spelers 
en leiders zich dan ook welverdiend 
smaken.

Klinkende overwinning
Dat de E1 van Socii dit seizoen moei-
lijk te verslaan is, daar zijn alle te-
genstanders achter gekomen want in 
zowel de najaar-, zaal- als voorjaars-
competitie is er geen wedstrijd verlo-
ren.

Dat de kampioenswedstrijd meestal 
niet mooi is, lieten de jongens van 
Sociï ook maar weer eens zien. Maar 
toen er na 50 minuten voetbal toch 

een klinkende 7-2 overwinning op het 
bord stond was iedereen dat al weer 
vergeten en zo vierde de E1 voor de 
derde keer dit seizoen een feestje.

Evenals de D1 mocht ook de E1 in 
de huifkar van camping de Warnstee 
voor een rondrit door Wichmond en 
bij terugkomst lieten ook zij zich de 
patat smaken.

Trainingen voor 
jeugd om kennis te 
maken met voetbal

Vrije inlooptrainingen
De jeugdafdeling van Sociï organi-
seert op 20 mei, 26 augustus en 2 sep-
tember vrije inlooptrainingen voor 
iedereen die eens kennis wil maken 
met voetbal.

Leeftijd 4-6 jaar
Ben je tussen de 4 en 6 jaar dan ben 
je 20 mei om 17.30 van harte welkom.

Leeftijd 6-8 jaar
Ben je tussen de 6 en 8 jaar dan ben 
je 20 mei om 18.00 van harte welkom.

Leeftijd 8 en ouder
Ben je ouder dan 8 dan ben je 20 mei 
om 18.30 van harte welkom.

Kom vrijblijvend eens kijken en maak 
kennis met voetbal bij S.V. Sociï. De 
jeugdleiders van Sociï wachten op 
jou! Meisjes zijn ook van harte wel-
kom. Voor de aanvangstijden in au-
gustus en september, zie de website.
   

 ▶ www.svsocii.nl

Sociï E1 ongeslagen kampioen in de 2e klasse. 

Jaap Zijlstra: dichter en oud-predikant van de gereformeerde kerk in Vorden.

De E1 werd ongeslagen kampioen in de 2e klasse en de D1 werd kampioen

Dubbel feest bij S.V. Sociï

Jaap Zijlstra: ‘Het lied is minstens zo
belangrijk in de dienst als de verkondiging’

Voordelige planten

Prijsverlagingen

2.5 KG

400 G 400 G

500 G 9 STUKS

12 STUKS

4 STUKS

400 G750 G

1.49
  WEEKEND

2.49
  WEEKEND

0.99
  WEEKEND

2.69
  WEEKEND

1.49
  WEEKEND

1.49
  WEEKEND

2.89 2.89

2.59
v   van 2.89

4.29
v   van 4.69

1.85
v   van 1.89

Varkensfi letschnitzels**

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

22 T/M 24 MEI
VOORDEEL!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Uit de koeling    ** Uit de diepvries

Per 6 stuks. Vanaf 
woensdag 20 mei. 

Perkplantjes
Per stuk. Vanaf 
vrijdag 22 mei. 

Klimplanten

Gemarineerde 
varkensribeye*

Gesneden
Goudse kaas 
48+ jong*

Mini pizza’s**

Ananasmix*
Meloenmix*

Nieuwe oogst. 

Aardappelen

400 g

Biologische 
runderhamburgers*

Mini-broodjes gevuld met 
stukjes fruit, rozijnen en noot. 

Pinksterbolletjes

KIJK VOOR ONZE OPENINGSTIJDEN
MET 2e PINKSTERDAG OP ALDI.NL 
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 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

www.bekoebouw.nl

Keijenborg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

REPARATIE EN VERKOOP 

VAN ALLE MERKEN TUIN-/

PARKMACHINES EN ZAGEN

(NIEUW EN GEBRUIKT). 

OOK VOOR 

WINTERBEURTEN.

TEVENS SLIJPEN VAN 

VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur. 

 Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. Of na telefonische afspraak.

Tel./fax: 0575 - 46 22 21 Beekstraat 1b, Toldijk

Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Uw kunstgebit verdient 
een erkend specialist

0575 - 46 44 33 www.tppriefel.nl
Hoetinkhof 1a 7251 XM  Vorden

Reparaties snel en vakkundig 
uitgevoerd óók in het weekend

Gratis controle

Op afspraak bezoek ik u thuis

Géén verwijzing tandarts nodig

Vooraf prijsopgaaf op basis van   
 uw wensen

Contacten met alle zorgverzekeraars

AMBACHTSWEG 2A * 7251 KW VORDEN
0575 - 552794 * 06-51098865

WWW.HET-KLAVIER.NL

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

Ruurloseweg 118, 
Vorden (‘t Medler)

Tel. 0575-559 232 www.mrb-lensink.nl

Verhuist
op 26 mei

naar de Dorpsstraat 19 
(hoek Stationsstraat) 

in Vorden.

Ook op onze nieuwe plek 
zetten wij onze vertrouwde 

dienstverlening voort 
en is de drempel nog steeds 

even laag.

Ons telefoonnummer blijft 
(0575) 55 22 20. 

Het notariële team:
Henny Hagelstein
Ria van Malsen

Frédérique Olthaar
Astrid le Feber

Gertjan Hulleman

Notariskantoor Hulleman
Dokter C. Lulofsweg 2a, 7251 XP Vorden 

0575 - 552220    www.notarishulleman.nl

De notaris bij u in de buurt.

Praktijk voor de Chinese Geneeskunde
 

Acupunctuur/Shiatsumassage/Therapie
Bij een Shiatsu behandeling wordt gebruikt 
gemaakt van fysieke druk, strekking en mani-
pulatie waarbij duimen vingers en handpalmen 
worden gebruikt.

Bij acupunctuur wordt gebruikt gemaakt van naaldjes 
op zogenaamde acupunten. Shiatsu/Acupunctuur wer-
ken zowel op de inwendige organen als op de fysieke, 
emotionele en psychische gesteldheid van de mens.

Indicaties voor Shiatsu en/of acupunctuur o.a:
• Allergieën
• Hoofdpijn/Migraine
• Nek, Schouder, Rugklachten
• Gynaecologische, Hormonale klachten
• Oedeem
• Ademhalingstoornissen/Hyperventilatie
• Vermoeidheid, enz.

De behandeling wordt vergoed door verschillende 
Zorgverzekeraars. Aangesloten bij Beroepsvereniging 
de Zhong en RBCZ.

Wilt U meer informatie of een behandeling op afspraak:
SHIATSU THERAPEUT
Jet Scholtz-Hartman
Tel. 0575-556500 of 06-20045514

Zonnige prijzen!

Nijverheidsweg 6, 7255 RA Hengelo
Tel. (0575) 46 16 55 • www.regelinkschildersbedrijf.nl

Vraag vrijblijvend
een offerte voor

uw pand aan,
wij hanteren

aantrekkelijke prijzen!

GROTE  O V E R D E K T E 

ROMMELMARKT
ZATERDAG 23 mei a.s.

van 11.00 - 16.00 uur in de 

GROTE MANEGE + INRIJHALLEN 

Bij camping “De Heksenlaak”

V O L G  D E  P I J L E N
veel curiosa, antiek en 2e-hands  goederen

600 meter kramen !!!

BARCHEM

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

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen

Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61

WWW.AGFGARRITSEN.NL 

Let op! Woensdagmiddag gesloten.
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 m. links.
Volg ons op Facebook voor alle activiteiten en akties!

Cadeautip:
Streekproductenpakket!
Heerlijke Elstar appelen  va 3 kilo 1.50
Verse Spinazie  500 gr. 0.59
Zoete Blauwe Druiven  500 gr. 1.49
Hollandse Bloemkool  p. stuk 0.89
• Nu ook volop Asperges
• De lekkerste Aardbeien zijn er weer

volop
• Nu ook van de buffel: 

vlees, mozzarela, yoghurt



Paard en beleven in de
Achterhoek
Hengelo - De paardensport vereni-
gingen PSV de Zevensteen, RV en 
PC Zelhem en de Men-vereniging 
In Stap en Draf organiseren in sa-
menwerking met de KNHS, FNRS, 
KWPN Regio Gelders Paard, KNHS 
Regio Gelderland en CNO-Expo B.V. 
tijdens de Land en Tuinbouw beurs 
Oost - Nederland Paard en beleven 
Achterhoek.

Vanuit de historie zijn paarden sterk 
verbonden met de Achterhoek. “Door 
die verbondenheid en omdat de 
beursorganisatie ons de ruimte bood 
om alle facetten van het paard en be-
leven te presenteren, zijn wij de uitda-
ging aangegaan om tijdens de beurs-
dagen een paard en beleven event te 
organiseren.”

Het programma is als volgt:
3 juni 13.00 uur: FNRS-middag;
17.00 uur netwerkbijeenkomst voor 
KNHS-verenigingen, FNRS-leden en 
sponsoren, met aansluitend demon-
stratie van het Gelders Paard.

4 juni: doorlopend demonstraties 
door leden van organiserende ver-
enigingen onder andere mini-mara-
thon, springen zonder zadel, Belgisch 
trekpaard, kür op muziek, carrousel, 
meertallen.

5 juni: Op vrijdag organiseren wij een 
behendigheidsparcours waarin veel 
onderdelen van het omgaan met paar-
den aan bod komen, de “Obstaclerun”. 
Omdat er zoveel disciplines zijn in de 
paard- en ponysport, willen wij door 
deze run jong en oud op een laag-
drempelige manier kennis laten ma-
ken met alle facetten van het rijden en 
omgaan met paarden en pony’s. Denk 
daarbij aan slalom, poortje openen, 
spullen verplaatsen, men-hindernis 
passeren, sprongetje maken, etc. Er is 
geen enkele drempel van wat de ruiter 
of amazone moeten kunnen het credo 
is doe mee. Opgeven kan via paarden-
belevenachterhoek@gmail.com.

De heer Johan Wolters is blij met deze 
verbreding. In de filosofie van de heer 
Wolters moet een beurs voor het hele 
gezin wat te bieden hebben zodat alle 
bezoekers met plezier terugkijken op 
Land en Tuinbouw beurs Oost-Ne-

derland. Die verbreding vindt plaats 
door enerzijds schapen, koeien en 
machine veiling maar anderzijds ook 
door wat vermaak. Zonder de inten-
tie te hebben om er een paardensport 
evenement van te maken, want de 
land en tuinbouw blijft de pijler van 
de beurs, is het zeer boeiend om ook 
te kunnen genieten van het Gelders 
Paard of een beetje spektakel met de 
mini-marathon.

KNHS
Vanuit de Koninklijke Hippische 
sportbond (KNHS) is het belangrijk 
dat het event laagdrempelig is en on-
dersteund worden door de plaatse-
lijke verenigingen. En omdat hierdoor 
een mooie samenwerking ontstaat 
tussen verschillende verenigingen sti-
muleert de KNHS Regio Gelderland 
dit initiatief en draagt bij aan de or-
ganisatie. Die toegankelijkheid wordt 
ook weer vertaald naar de bezoekers 
van de beurs. Voornamelijk op de 
woensdag, maar ook op de andere da-
gen zullen er pony’s zijn waarmee de 
kleinsten onder ons al spelenderwijs 
met de eerste beginsel van paardrij-
den in aanmerking kunnen komen.

De meeste beursbezoeker zijn geves-
tigd in het buitengebied waar tegen 
relatief lage kosten een pony gehou-
den kan worden. De organiserende 
verenigingen hebben dan ook oog 
voor het verenigen.

Samenwerkende verenigingen
Een vereniging moet in basis een 
veilige plek zijn om te sporten en te 
verbinden. De samenwerkende ver-
enigingen brengen dat allen nu al in 
de praktijk door het organiseren een 
buitenrit, spelletjesdag, onderlinge 
wedstrijden, strandrit en natuurlijke 
de jaarlijkse grote wedstrijd. Met zo’n 
jaarlijks concours wordt er ook altijd 
weer een beroep gedaan op de plaat-
selijke ondernemer voor financiële 
ondersteuning en de vrijwilligers voor 
de organisatie. Al deze inspanningen 
zorgen er voor dat er ook de midde-
len zijn om de sport laagdrempelig te 
beoefenen. Kom vooral naar de land- 
en tuinbouwbeurs om kennis tot je te 
nemen, de relaties te onderhouden en 
te genieten van de inbreng van de ver-
enigingen.

   

Duivenberichten 17 mei
Bronckhorst - Uitslagen van de tweede midfondvlucht van de drie duiven-
verenigingen in de gemeente Bronckhorst: PV De Koerier uit Zelhem, PV 
Vorden en PV Steeds Sneller Hengelo Gld. De duiven werden zondag 17 mei 
gelost om 8.15 uur vanuit het Peronne.

PV De Koerier Zelhem
Op zondag 17 mei werden 239 duiven 
door 20 liefhebbers van De Koerier in-
gezet. De gemiddelde afstand tot Zel-
hem zat rond de 331 km. De snelste 
duif is geklokt om 12.02.16 door Anton 
Kamperman. De uitslag: A. Kamper-
man 1-3-5-7, H. Wassink2-6-8-9, W. 
Meijerman 4, J. Wassink 10.

PV Vorden
De duiven van 15 deelnemers van 
PV Vorden werden gelost op een af-
stand van 340 kilometer. De duiven 
behaalden een snelheid van 90 km/

uur. Uitslag: T.J. Berentsen 1, Ria Lu-
esink 2-3-4-7-9, Martijn Schuerink 5, 
H.B.M. Hoksbergen 6, D.J. Gotink 8, P. 
Hendriks 10.

PV Steeds Sneller Hengelo Gld.
Op zondag 17 mei vloog Steeds Snel-
ler met 136 duiven van 11 deelnemers. 
De duiven met een noordwestenwind 
kracht 3. Uitslag: R. Koers 1-6-11-12-
21-22-24-27-29-30, G. Duitshof 2-10, 
G. Kempers 3-8-9-13-18-28, L Te 
Stroet 4-7-15-16-17-19-20-23-25-32, 
A.H.J. Peters 5-14-26-31, C. Te Stroet 
33-34.

Vorden - Het bridgeseizoen loopt 
van september tot begin mei. Af-
gelopen week werd het seizoen 
2014/2015 afgesloten met een gezel-
lige slotdrive op de maandagavond 
en woensdagmiddag.

Voor alle spelers was er een stuk heer-
lijke vlaai bij de koffie. Aan het einde 
van de bridgedrive werden de club-
kampioenen en slemkampioenen 
bekend gemaakt en gehuldigd. Op 
de maandagavond zijn Max Maas en 
Sjoerd Tichelman clubkampioen ge-
worden. Slemkampioen op de maan-
dagavond is Jan Koekkoek geworden. 
Op de woensdagmiddag zijn Rini en 
Evert Thalen clubkampioenen gewor-
den. Mansje Onstenk is slemkampi-
oen geworden op de woensdagmid-
dag. De wedstrijdleiders Jan Koek-
koek en Herman Kip werden door 
bestuur in het zonnetje gezet voor 
het vele werk om elke week weer een 
bridgedrive voor te bereiden.

Begin september wordt er weer gestart 
met een bridgeseizoen 2015/2016. Er 

wordt op maandagavond gespeeld in 
de grote zaal in het Kulturhus. Op de 
woensdagmiddag wordt in De Soos 
gespeeld. Mocht u interesse hebben 
om bij Bridgeclub Vorden te komen 

bridgen, dan kunt u zich aanmelden 
via de website.
   

 ▶ www.bridgeclubvorden.nl

Rini en Evert Thalen clubkampioen op de woensdagmiddag.

De clubkampioenen en slemkampioenen werden bekendgemaakt en gehuldigd

Afsluiting bridgeseizoen Bridgeclub Vorden

VVN blij met invoering Trekkerrijbewijs

Landbouwverkeer veiliger met T-rijbewijs
Regio - Vanaf 1 juli 2015 moet ieder-
een een T-rijbewijs hebben om met 
een landbouwtrekker of zelfrijdend 
werktuig op de openbare weg te rij-
den. Dit T-rijbewijs vervangt op ter-
mijn het huidige trekkercertificaat. 
Het doel? Minder verkeersongeval-
len met dergelijke voertuigen. Veilig 
Verkeer Nederland (VVN) compli-
menteert de rijksoverheid met het 
nieuwe T-rijbewijs. “Weer een stap 
naar meer veiligheid op de weg.”

De veiligheid van landbouwverkeer is 
al jaren een van de speerpunten in het 
beleid van VVN. Omdat landbouw-
materieel steeds groter en zwaarder 
wordt en vaker op de weg komt, werd 
de roep om zo’n speciaal T-rijbewijs 

luider. Volgens de Onderzoeksraad 
voor Veiligheid vallen er jaarlijks circa 
zestien dodelijke slachtoffers en hon-
derd ziekenhuisgewonden door on-
gelukken met landbouwvoertuigen. 
Vaak zijn de slachtoffers niet de be-
stuurders van (land)bouwvoertuigen, 
maar juist automobilisten en fietsers. 
VVN: “Sinds 2008 zoeken wij naar ac-
ceptabele en goede maatregelen.”
Veilig Verkeer Nederland is zeer ver-
heugd. De jarenlange lobby heeft ertoe 
bijgedragen dat er met het T-rijbewijs 
meer duidelijkheid komt. Het trekker-
certificaat was alleen een bewijs van 
vaardigheid, het T-rijbewijs gaat een 
stap verder en maakt bestuurders be-
wuster van hun omgeving. Tijdens de 
lessen leren zij meer over de reacties 

van andere weggebruikers. Zo kun-
nen situaties beter worden ingeschat.
Het T-rijbewijs geldt niet voor alle 
langzame motorvoertuigen. Uitge-
zonderd zijn voertuigen die vanuit 
de fabriek maximaal één functie kun-
nen  uitvoeren, maximaal 1,30 meter 
breed zijn én af fabriek geen trekhaak 
of trekoog hebben. VVN: “Denk aan 
voertuigen die worden gebruikt voor 
maaien, vegen, sneeuw ruimen, glad-
heid bestrijden of hondenpoep verza-
melen. Ook mogen deze voertuigen 
niet zijn voorzien van de mogelijkheid 
om een aanhangwagen of getrokken 
verwisselbare machine te trekken.”
   

 ▶ www.vvn.nl

Hengelo/Keijenborg - Op Tweede 
Pinksterdag organiseert toerclub 
Keiaosers haar welbekende Omloop 
van de Graafschap vanuit Hengelo 
en Keijenborg. Een groot deel van 
de opbrengst van deze fietstocht zal 
geschonken worden aan ‘Spieren 
voor Spieren’.

Graag wil de club alle deelnemers 
aansporen om hun gezonde spieren 
in te zetten voor dit goede doel met 
Pieter van den Hoogenband als am-
bassadeur. Mede door de bijdrage van 
deze fietsdag, kunnen zij dit gebrui-
ken voor wetenschappelijk onderzoek 
en de organisatie van leuke dagen 
voor kinderen met deze spierziekte.

Voor de familietocht worden er door 
de Keiaosers volledig uitgepijlde rou-
tes uitgezet van 30 en 48 kilometer 
richting Vorden en de fraaie, bosrijke 
omgeving van Almen en Lochem, met 
halverwege een gezellige pauzegele-
genheid.

Familiefietstocht 
en klimtocht voor 
de toerfietsers

De toerfietsers zullen ook hun steen-
tje bijdragen en leggen uiteenlopende 
hoogtemeters af op de afstanden van 
80, 100 en 125 km. Deze geheel ver-
nieuwde 3-sterren NTFU klassieker 

voert hen door de Achterhoek, over 
de Posbank en door een aantal glooi-
ende parken in Arnhem-Noord en 
Hoenderloo.

Bij terugkomst kan men vanaf 14.30 
uur aanschuiven voor een heerlijk 
buffet dat klaarstaat in Keijenborg en 
misschien ook wel in Hengelo.
Deze fietsdag wordt in samenwer-
king met een aantal studenten van de 
Saxion Hogeschool georganiseerd. In 
het kader van hun opleiding moeten 
zij een sportevenement voor een goed 

doel op touw zetten. Zo zal men deel 
kunnen nemen aan een verloting met 
een prachtige fiets als hoofdprijs.

Voor de familiefietstochten van 30 en 
48 km kan er ingeschreven worden op 
2e Pinksterdag van 10.00 tot 12.30 uur 
bij Eetcafé Jansen & Jansen in Hen-
gelo en bij Coens Tapperij in Keijen-
borg. Voor deelname aan de langere 
tochten, kan men alleen vanuit Ke-
ijenborg starten van 8.00 tot 10.00 uur. 
Fiets mee en geniet van deze gezellige 
Pinksterdag voor het goede doel. 

Familietocht voor het goede doel georganiseerd door toerclub de Keiaosers.          

Omloop van de Graafschap

Fiets mee voor ‘Spieren voor Spieren’

De duiven worden ingeladen voor vertrek.
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VERKIKKERD!

WONING VERKOPEN ?  

Bel ons voor een
vakkundig advies!           

Uw makelaar voor deze regio

 Vierakkersestraatweg 26 

7233 SG Vierakker   

 Tel. 0575-441331

mob. 06-22684706

www.lomanvastgoed.nl
                 www.huislijn.nl

www.jaap.nl www.huizenzoeker.nl

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

www.de-goudsmid.nl

Kerkweg 13 - 7021 CM Zelhem

Telefoon 0314 - 623584

• Ontwerpen van nieuwe, en veranderen

 van speciale sieraden in opdracht o.a.:

 - Trouw- en relatieringen

 - Herinneringssieraden

• Reparatie- en restauratie werkzaamheden

• Zetten van edelstenen

• Verkoop van gouden en zilveren sieraden

• Inkoop oud goud

(0575) 84 57 17  •  info@rbmwonen.nl  •  www.rbmwonen.nl

Huis gekocht?  Verbouwing?  
Oversluiting hypotheek? 

Voor al uw woning taxaties kunt  

u bij RBM WONEN terecht!

Gevalideerde woning taxatie vanaf € 249,- (excl. btw). 

www.VVVBronckhorst.nl

WANDELEN IS KUNST 
IN HUMMELO



Franse middag met Baroque ensemble in kasteel Hackfort

Ervaren musici geven
concert in intieme setting
Vorden - Het Utrecht Baroque En-
semble is een ervaren ensemble dat 
onbekende muziek onderzoekt en 
uitvoert op historische instrumen-
ten. Op zondag 24 mei speelt het 
Utrecht Baroque Ensemble in klei-
ne, intieme setting op kasteel Hack-
fort te Vorden, met Hilde van Ruym-
beke als sopraan, Saartje Schrage 
op blokfluit en Elly van Munster op 
theorbe. 

Aanvang van het concert is om 15.00 
uur; voor leden van Natuurmonu-
menten is de entree € 10,00 voor het 
concert; voor niet leden € 15,00. Ge-
interesseerden melden zich aan via 
Natuurmonumenten.nl/activiteiten.

De musici spelen op 24 mei een Frans 
vroegbarok programma, met als 
hoofdmoot de Air de Coer van Michel 
Lambert (1610-1696) en Les Nations 
van Francois Couperin (1668-1733). 
Een echt Franse middag dus, met bij-
zondere Franse instrumenten.

De musici hebben hun sporen ruim-
schoots verdiend binnen o.a. het Ne-
derlands Kamerkoor, de Nederlandse 
Bachvereniging en Cappriccio Strava-
gante.

Authentieke uitvoering
Het Utrecht Baroque Ensemble werd 
in 2014 opgericht door Saartje Schra-
ge. De musici zijn allen geschoold aan 
gerenommeerde conservatoria in Eu-
ropa en musiceren bij bekende inter-
nationale ensembles. Ze hebben zich 
gespecialiseerd in de uitvoering van 
deze Oude Muziek, waarbij het en-
semble de authentieke uitvoeringen 
hiervan onderzoekt. Deze vaste groep 
musici brengt muziek ten uitvoer die 
zelden meer op concertpodia wordt 
gebracht. De muziek is geschikt voor 
een breed publiek.

Bijzonder cultuur erfgoed
Natuurmonumenten beschermt en 
onderhoudt sinds haar oprichting in 
1905 al cultuurhistorie. Dit is inmid-
dels uitgegroeid tot zo’n 1700 objec-
ten, waarvan 60 buitenplaatsen, 15 
forten en 20 molens. Kasteel Hackfort 
maakt onderdeel uit van landgoed 
Hackfort, in bezit van Natuurmonu-
menten. Om iedereen mee te laten 
genieten van het bijzondere erfgoed 
worden regelmatig culturele activitei-
ten georganiseerd in het kasteel.
   

 ▶ Natuurmonumenten.nl/activiteiten

Vierakker - De officiële opening van 
de Kunst4daagse Bronckhorst vond 
op 13 mei plaats in het Ludgerusge-
bouw in Vierakker. Kunstenaars en 
genodigden waren hierbij aanwezig 
om elkaar te ontmoeten. Muzikale 
omlijsting van de avond verzorg-
den Niek Hietbrink op contrabas en 
Wolfram Reisiger op harmonica en 
keyboard.

Elkaar ontmoeten, herinneringen 
ophalen en kennismaken met nieu-
we mensen, omdat daar tijdens de 
Kunst4daagse zelf niet zoveel tijd voor 
zou zijn. De Werkgroep Kunst4daagse 
Bronckhorst ontving iedereen met 
een welkomstcocktail.

Eerste spreker Henk Borra heette na-
mens de werkgroep en de Stichting 
Kunst&Cultuur Bronckhorst iedereen 
van harte welkom.

Kunst inspireert, 
verbindt, prikkelt 
en vernieuwt

Han van Oosterbos: “Kunst en ver-
nieuwing zijn onverbrekelijk met el-
kaar verbonden. Als er geen vernieu-
wing is, dan wordt kunst een routine. 
Wat voor kunst geldt, geldt ook voor 
de organisaties die zich met kunst be-
moeien, zoals in dit geval de Stichting 
Kunst&Cultuur.”

Van Oosterbos gaf uitleg over de ver-
anderingen in de formule, in een 
algoritme samengevat: 4 5 80 130 
25000. Dat zijn 4 dagen, 5 fietsroutes, 
80 deelnemers, 130 professionele en 

vrijetijdskunstenaars waarvan werk 
op die adressen te bezichtigen is en 
25000 brochures die dit jaar verspreid 
zijn. “Het is de enige activiteit die 
Bronckhorstbreed, gemeentebreed 
tegelijkertijd plaats vindt. Alle dorpen 
en heel veel buurtschappen zijn hier-
bij betrokken.” De slogan van de stich-
ting: verbinden en beleven, wordt hier 
letterlijk toegepast.

Woordkunstenaar Niek Hietbrink 
droeg een gedicht voor: ‘Bronkhor-
ster Veerman’, begeleid door Wolfram 
Reisiger met muziek van Brahms, over 
het oversteken van de IJssel. Hij cre-
eerde een vooral kunstzinnige sfeer.

“Kunst inspireert, kunst verbindt, 
kunst hoort uit te dagen wat mij be-
treft, hoort te prikkelen en hoort, vind 

ik, ook te vernieuwen,” aldus wethou-
der cultuur Jan Engels.

“Kunst is met andere ogen en andere 
oren kijken naar onze omgeving en 
op die manier iets toevoegen. Helaas 
is het tij zo, dat we vanuit de econo-
mie daar wat minder waardering voor 
hebben, maar kunst in welke hoeda-
nigheid dan ook, is wel wat het leven 
de moeite waard maakt, een toege-
voegde waarde.

Een enorme bijdrage aan Kunst bin-
nen Bronckhorst, mooi om binnen 
en buiten Bronckhorst te kunnen la-
ten zien. Hierbij verklaar ik de Kunst-
4daagse 2015 officieel voor geopend!”
   

 ▶ www.kunst10daagsebronckhorst.nl

Bronckhorst - In de zomer van 2015 
komt de Gelderse maakindustrie in 
al zijn facetten in de schijnwerpers 
te staan. Dan vindt het erfgoedfes-
tival Gemaakt in Gelderland plaats, 
met een publieksgericht program-
ma vol boeiende activiteiten. Ook 
op verschillende locaties in de ge-
meente Bronckhorst wordt er deel-
genomen aan dit festival.

Restauratie Kranenburgse kerk
Iedere dinsdag, donderdag en zondag 
in juni t/m oktober wordt een film, 
een klankbeeld vertoond. Hierin zijn 
verschillende vormen van ambach-
telijk vakmanschap te zien tijdens de 
restauratie van de kerk in Kranenburg. 
Ambachten als leidekken, steenhou-

wen, metsel- en voegwerk en loodbe-
werking worden in beeld gebracht.

Etsproject ‘Old Souls New Magic’
Op 13 en 14 juni is het etsproject Old 
Souls New Magic te zien op de ten-
toonstelling bij Galerie A-quadraat 
(Vorden), van 13.00 tot 17.00 uur. Op 
12 september is het project onderdeel 
van de open dag bij Smederij Olden-
have (Vorden), van 10.00 tot 16.00 
uur. Het Achterhoekse etsproject Old 
Souls, New Magic maakt bedrijven in 
de Achterhoek zichtbaarder voor de 
jeugd.

Iezer langs de Olde Iessel
Iedere zaterdag en zondag in juli en 
augustus, van 12.00 tot 17.00 uur, is 

in de dorpskerk te Hoog-Keppel een 
tentoonstelling te zien over de NV De 
Keppelse IJzergieterij, georganiseerd 
door de Stichting Toeristisch Platform 
Drempt, Hummelo en Keppel organi-
seert. Dit verhaal wordt verteld met 
oude films en originele voorwerpen 
in en rond de dorpskerk. Ook in de 
galerieën en ateliers in Drempt, Hum-
melo en Keppel vindt u bijzondere 
voorwerpen die verwijzen naar de ge-
schiedenis van de ijzerindustrie langs 
de Oude IJssel.

Fietstocht maakindustrie Zelhem
Op 12 september start tussen 10.00 en 
12.00 uur bij Museum Smedekinck in 
Zelhem een fietstocht langs de plaat-
selijke maakindustrie. Deelname 
hieraan is gratis. Bij het museum krijgt 
u uitgebreide informatie over de voor-
malige zuivelfabriek Erica en huidige 
opvolger in het gebouw, de buurman 
van Museum Smedekinck, Royal VIV 
Buisman. U leert tijdens deze dag 
meer over de collectie van Museum 
Smedekinck en over de geschiedenis 
van de agrarische industrie in Zel-
hem. Gedurende de fietstocht kunt u 
ook nog eens genieten van prachtige 
live muziek. Smedekinck hoopt op de-
ze dag ook een boekje en een dvd, met 
daarop de oral history van Zuivelfa-
briek Erica vastgelegd, te presenteren.

Activiteiten aanmelden
Naast de landelijke en regionale pro-
motie van alle activiteiten door de or-
ganisatie van Gemaakt in Gelderland, 
zal er door Achterhoek Toerisme een 
flyer gemaakt worden, met daarin 
alle activiteiten binnen de gemeente 
Bronckhorst.
Kent u nog activiteiten in Bronckhorst 
die aansluiten bij het erfgoedfestival 
Gemaakt in Gelderland? Stuur dan 
vóór 25 mei een e-mail naar h.faber@
achterhoek.nl. Zie ook: www.gemaak-
tingelderland.nl.

Old Souls, New Magic maakt Achterhoekse bedrijven zichtbaarder voor  jeugd.

Woordkunstenaar Niek Hietbrink droeg een gedicht voor.              

Onderdeel van Gemaakt in Gelderland

Maakindustrie in de schijnwerpers

Bijeenkomst in het Ludgerusgebouw in Vierakker

Opening van de Kunst4daagse Bronckhorst

(Advertorial)

Keurslager Dick Vlogman 
gaat vlammen!
Volgens Keurslager Dick Vlogman 
kunnen de barbecues weer vol-
op aan de komende weken, want 
hij gaat vlammen! De toonbank is 
goed gevuld met de lekkerste bar-
becueproducten en de weersvoor-
spellingen worden steeds beter. 
Bovendien spaart de klant van 18 
mei  tot en met 6 juni voor 4 gratis 
BBQ-burgers. Een leuk extraatje 
voor de komende zomer!

Sparen voor gratis BBQ-burgers
De actie is eenvoudig: elke week zijn 
er 3 verschillende actieproducten te 
koop in de Keurslagerij: van spare-
ribs, sjasliks en varkenshaassaté tot 
malse procureurlapjes en overheer-
lijk Runder schnitzels en Biefstuk 
spiesen. Bij aankoop van de actie-
producten ontvangt de klant een 
actiesticker, zes actiestickers geven 
een volle spaarkaart en deze is vier 
BBQ-burger waard. ‘Een eigenge-
maakt product van puur rundvlees, 
heerlijk én uniek volgens eigen re-
ceptuur gekruid’ , aldus Keurslager 
Dick Vlogman. Daarnaast maakt elke 
klant kans op één van de vijfentwin-
tig hoofdprijzen: een compleet ver-

zorgd BBQ-pakket voor 10 personen 
of wat te denken van een Monolith 
grill voor ‘low & slow’ barbecueën. 

Huisgemaakte BBQ-specialiteiten
Keurslager Dick Vlogman houdt de 
bereiding van veel BBQ-producten 
zelf in de hand. ‘We rijgen en ma-
ken zelf verse kipspiesen, sjasliks 
en BBQ-worstjes, barbecue ham-
burgers en alle andere spiesen,  zo 
vertelt Dick Vlogman. Hierdoor weet 
de ondernemer precies wat er in zijn 
producten zit en kan hij een perfec-
te kwaliteit garanderen. Ook grotere 
stukken vlees, zoals een stuk rosbief 
of lamsrack of longhaas, bavette of 
een heerlijk stuk procureur zijn ver-
krijgbaar in zijn winkel.  
Kortom, het team van Keurslager 
Dick Vlogman is er klaar voor en 
zorgt er graag voor dat uw barbecue 
slaagt. Laat het mooie weer maar 
komen!  

Dé Keurslager Vlogman
Zutphenseweg 16 Vorden
Tel: 0575-551321 
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Utrecht Baroque Ensemble.
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Lochem - Het was niet zomaar een verjaardagsfeestje dat gevierd zou gaan 
worden, het was veel meer dan dat. Je kunt van de muziek houden of niet, 
maar als één ding overduidelijk is geworden in de aanloop naar dit 40-jarig 
jubileum, dan is dat er over enkele maanden meer dan ‘slechts’ een tijdperk 
wordt afgesloten. Voor sommigen is Normaal een soort van geloof of levens-
wijze zelfs. Normaal, en dan vooral de boodschap die het uitdroeg, was op-
recht en puur en gaf velen in plaats van een minderwaardigheidsgevoel juist 
een gevoel van meerwaarde.

Toch zagen vele ‘anhangers’ al wel 
dat het Normaal-vlammetje langzaam 
doofde, bij met name Bennie Jolink. 
Door de één op handen gedragen, 
door enkele muzikanten waarmee hij 
speelde verguisd. Toch mag er een 
diepe buiging gemaakt worden voor 
de frontman die een (onnodig) relletje 
niet uit de weg ging. Ondanks dat de 
lucht soms letterlijk langzaam uit zijn 
lijf wegliep, voelde hij de verantwoor-
ding voor de vele gezinnen die hun 
brood verdienden aan de band. En 
elke keer als hij zijn ‘volgers’ toesprak 
of een ram op zijn gitaar gaf om een 
eerste akkoord aan te slaan, was er kip-
penvel bij velen.

Meer dan een herinnering zal straks 
blijven, gelukkig. De boodschap wordt 
dan straks niet meer van de bühne ge-
schreeuwd, maar de erfenis die Jolink 
en consorten nalaten telt tientallen 
lp’s en cd’s. Zingt Bennie Jolink in de 
onlangs verschenen 4-cd-box op de 
rocknroll-cd vol heimwee over het ver-
dwijnen van ‘Die olde beatmuziek’, put 
hij nog steeds kracht en plezier uit het 
werk dat nagelaten is, getuige de laat-
ste zin van het openingsnummer van 
de rocknroll-cd: ‘Gelukkig heb ik nog 
zat platen in de kast’. Zo zal het Nor-
maal ook gaan. De boodschap blijft 
hiermee overeind.

In een ander liedje op de cd ‘de band’, 
uit dezelfde cd-box, schreeuwt hij het 
van de cd af: “Ik bun al zes keer opa, 
iets woar ik trots op mag wèhn”. Dat 
mag hij. Naast het kunstschilderen 
gaat hij zich hier op storten. Het is hem 
gegund, maar eerst nog 21 keer de op-
zwepende frontman van misschien wel 
de meest legendarische band die de 
Nederlandse rockmuziek ooit voort-
bracht. Mede door Normaal werden 
Achterhoekers ‘trotse Achterhoekers’, 
plattelanders ‘trotse plattelanders’ en 
werden boeren ‘trotse boeren’.

Hemelvaartsdag
Dan het feestje zelf. Er was veel in huis 

gehaald om het feest te doen slagen. 
Het ontbrak aan niets. Belangrijkste 
ingrediënt vanzelfsprekend de muziek. 
Uiteraard rock-’n-roll en een vleugje 
blues met ‘King of the World’, met 
voormalig Normaaldrummer Fokke 
de Jong, gitaarvirtuoos Erwin Jawa (ex-
Cuby and the Blizzards) en het prettig 
eigen stemgeluid van Ruud Weber. De 
band timmert enorm aan de weg en 
lanceerde onlangs haar cd ‘Live in Pa-
radiso’ en oogst enkel lovende recen-
sies. Na King of the World stampen met 
Jovink & The Voederbietels. Rechttoe 
rechtaan met deze keer een set met ou-
de Normaalklassiekers als ‘Ojadasawa’ 

en ‘Ik bun moar een eenvoudige boe-
renlul’, als eerbetoon aan de jubilaris. 
Rowwen Hèze zorgt daarna voor polo-
naises als laatste opwarmertje voor het 
hoofdgerecht.

Dan klokslag 19.45 uur begint de haan 
te kraaien. Anhangers weten dat de 
band dan klaar staat en het doek ie-
der moment open kan gaan. De band 
opent met het lijflied voor vele anhan-
gers: ‘Ik bun moar een eenvoudige 
boerenlul, en doar schaam ik mien 
neet veur.’ Daarna enkel een feest der 
herkenning met klassiekers als ‘Hum-
melo’ en ‘Ojadasawa,’ waarbij het 
grappig om te zien is dat kinderen die 
voor het hek staan teksten als ‘vrömd, 
vrömd gegoan, neaven de pot gepist’ 
woordelijk meezingen. Achter hen die-
hardfans met stoere gebalde vuisten en 
een vurige blik in de ogen die vol pas-
sie de teksten meebrullen maar elkaar 
ook lachend aanwijzen als ze in ‘Hum-
melo’ zingen: “En as ik vanoavend 
noar huus toe goa, steet mien mooder 
doar al kloar en zeg ze: kiek doar he’j 
dat zatte beest”.
Jolink heeft er zin in: “Hee jongens, 
wi-j goat d’r met zien allen een mooi 
feestje van maken. De KNMI is ons ok 
goed gezind vandage.”

“Veel oh ja-momenten”
Even verderop staan de heren van 
Rowwen Hèze het feest gade te slaan. 
Bij hen staat Fokke de Jong. Ook hij is 
een beetje jarig en staat te genieten. 
“Ik heb vierentwintig jaar in de band 
gezeten. Na Bennie en Willem heb ik 
de meeste dienstjaren bij Normaal. 
Ik beleef veel oh ja-momenten en 
van goh hoe deed ik dat ook al weer”, 
lacht hij. “Het was vandaag een grote 
uitdaging om hier te spelen. Veel an-
hangers kennen ons nog niet zo goed, 
maar het ging prima. Ik heb veel re-
acties gehoord van ‘goh da’s een leuk 
bandje.’ Naast vele oude bekenden 
trof Fokke ook zijn voormalige mu-
ziekmakkers achter de schermen. 
“Dat was erg leuk. Er waren direct 
omhelzingen. Leuk om weer even 
bij te praten. Ik had ze een jaar niet 
gezien. Toldijk afgelopen jaar was de 
laatste keer.”

Enkele meters verder staat Gijs Jolink 
met zijn zoontje op de armen naar va-
der en opa te kijken. In de pauze zijn 
ze backstage aan het voetballen, met 
pallets als doeltjes. Als ‘Jolink jr-jr’ 
scoort steeds weer een onderhandse 
highfive met zijn vader. Een mooi 
plaatje. Niet vreemd dat Jolink sr naar 

het fulltime opaschap verlangt. In 
de pauze is het dringen geblazen bij 
de bartentjes, met een extra service: 
het poetsen van smerige brillen van 
anhangers met een doordrenkt Nor-
maalshirt. Anne-Bell van Lochem 
uit Lichtenvoorde doet het lachend. 
Ze is met een delegatie van 60 leden 
van corsogroep ‘Kwintet’ aanwezig 
om dorstige anhangers van hu eerste 
levensbehoefte te voorzien. “Ach dit 
hoort er een beetje bij. Mooi toch”.

‘De lampen goat uut’
Het feest gaat na de pauze onvermin-
derd door. Dan toch een momentje 
dat Jolink het moeilijk heeft en hij ‘Ik 
bun normaal ewordne’ aankondigt. 
Een nummer van Jan Manschot, de 
afgelopen jaar overleden medeop-
richter van Normaal. Een anhanger 
wijst naar boven als hij een sterretje 
ziet terwijl Jolink roept: “Proost jon-
gens. Op Brekken Jan.” In de tweede 
toegift nogmaals een eerbetoon aan 
Manschot met ‘De ballade van een 
muzikant’ ‘De lampen goat uut, de 
show is gedoan…’ Nog een paar keer 
en de Normaal-lampen zullen ook 
voergoed dimmen.

Bennie Jolink tijdens het jubileum van Normaal op Hemelvaartsdag in Lochem. Foto: Achterhoekfoto.nl

Ruim 10.000 anhangers beleven ‘Normaal 40 joar’

“Wi-j goat d’r een mooi feestje van maken”

Op het jubileumconcert kwamen ruim 10.000 anhangers af. Foto: Achterhoekfoto.nl

Jong en oud gingen uit hun dak. Foto: Achterhoekfoto.nl
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Regio - Er is al veelvuldig terug gekeken op 40 jaar Normaal. Met frontman 
en medeoprichter Bennie Jolink vooral. Niet onlogisch. Hij is immers het 
boegbeeld en heeft de meeste dienstjaren op zijn naam staan bij de Ach-
terhoekse rockformatie, maar de meeste podiumuren bij de band heeft hij 
echter niet. Dat is Willem Terhorst, oftewel Wimken van Diene. Nog nooit liet 
hij een optreden schieten. “Ik heb mi-j ok wal eens neet good eveuld, moar 
optreden was veur mien altied ‘t beste recept.”

Fans lopen allemaal met hem weg. Hij 
is de symbolische paal waarop Nor-
maal gebouwd is. Meer dan een trou-
we dienaar en de bassist. Hij schreef 
voor het grote publiek onbekende pa-
reltjes op cd’s, maar ook ‘Hiekikowo-
kan’, één van Normaal’s grootste hits. 
En natuurlijk de klassieker ‘Noar ‘t 
café,’ het nummer dat 40 jaar Normaal 
overleefde en evenzoveel gespeeld 
werd als ‘Oerend Hard.’ “Da’s eigenlijk 
een heel simpel nummer. Ik zol nooit 
meer een nummer zo schrieven, moar 
iedereen zal zich wal herkennen in de 
tekst. Neet noar de karke hen goan 
moar noar t café. Mooi toch,” lacht hij. 
Willem zegt ontzettend te kunnen ge-
nieten als een nummer dat hij schrijft 
of mede schrijft uiteindelijk slaagt. 
“Nummers as ‘Achter ow rug’ op ‘Gas 
d’r bi-j’ en ‘Weekend’, doar bun ik ont-
zettend trots op.”

Hemelvaartsdag 1975
Sinds 1975 bepaalde hij mede het ge-
zicht van Neerlands meest vermaarde 
boerenrockband. Het verhaal dat 
Willem op Hemelvaartsdag 1975 als 
bezoeker aanwezig was op het pop-
festival in Lochem waar Normaal 
optrad en er enkele weken later zelf 
deel van uitmaakte, is grotendeels 
wel bekend. “Dat kwam deur Jan 
Kolkman, den deel uutmaakten van 
de eerste bezetting. Ik kend’n Jan al 
vanaf de ambachtschole in Borculo. 
Wi-j zaten allebeide al vrog in de mu-
ziek. Jan had mien al eens iets loaten 
heuren van Normaal en dat vond ik 
prachtig. Met name dat ze in ‘t dialect 
zongen dat sprok mien wal an. Toen 
hun bassist d’r oet stapten vroog Jan 
mi-j of ik ne kere met wol doon met 
ne repetitie in Doetinchem. Dat he’k 
edoane en dat ging drek wal good. De 
muziek van Normaal was gin geheim 
veur mien, want ik spöllen ok blues en 
rock-’n-roll in bandjes.” Het klikte ook 
nog eens direct met Ferdi Jolij, Bennie 
Jolink en Jan Manschot. “Ik denk dat 
wi-j alle vere wal zo’n betjen ‘t zelfde 
in ‘t leaven stonden toen. Ons afzetten 
tegen de grote stad”, kijkt Willem terug 
op de eerste ontmoeting met de man-
nen die een groot deel van zijn leven 
werden.

‘t Is good zo’
Willem kan er wel mee leven dat het 
avontuur Normaal na 40 jaar ophoudt 
in de vorm zoals het altijd was. “Ik 
bun d’r mien altied terdege van be-

wust ewest dat ‘t ne kere afgelopen zol 
wèhn. Bennie wil d’r altied honderd 
procent veur goan. Dee spanning wee 
hee soms had midden in de wekke 
as hee zich beroerd veulen en moar 
bezig was um dat optreden te halen. 
Dat völt ok echt neet met. ‘t Is good 
zo. ‘T mot ok gin olde kearls gebeuren 
worden. As ik soms beelden terugge 
zee hoevölle energie wi-j toen had-
den. Dat hol ie neet veur meugelijk. 
Dat kan ok helemoal neet meer”, om 
daar direct aan toe te voegen: “moar 
de leu bunt nog neet van ons af. Wi-j 
zölt best nog wal eens optreden, moar 
wanneer dat wet ik neet.” Zwarte 
Cross 2016 misschien? “Ik zol ‘t neet 
wetten. Ik verwacht ‘t neet, moar van 
mi-j zol ‘t mögen.”

Periode Willem Duin
De eerste geluiden dat Bennie een 
tandje terug wilde schakelen stam-
men al van begin jaren 80 weet Wil-
lem nog: “Bennie had ‘t d’r in de peri-
ode van ‘Deurdonderen’ al oaver um 
ieder joar d’r een paar moanden met 
te stoppen um ‘t een betjen kalm an 
te doon en ok dinge veur zichzelf te 
können doon. En in de periode 96/97 
wol hee d’r eerst helemoal met stop-
pen toen ‘t helemoal neet good met 
um ging.”
In die periode verving Willem Duin 
de frontman. Het werd een ongekend 
succes ook nog eens. “Willem was 
onze redding toen. Wi-j hebt toen een 
heel good seizoen edreajd ok nog. Ik 
bewaar ontzettend goeie herinne-
ringen an Willem. Jammer dat hee al 
dood is.”

Op de periode ‘Deurdonderen’ komt 
Willem nog even terug. “Dat was 
de meest succesvolle periode met 
de meeste optredens. Zo’n 160 per 
joar. Dat was met Alan Gascoigne in 
de band. Toen was Ferdi d’r net oet 
estapt en waren wi-j weer met zien 
veren.” Met Alan onderhoudt Willem 
nog steeds goede contacten. “Ik kon 
met alle muzikanten in de band wal 
good, moar Alan leerden ik kennen 
bi-j café ‘t Slöfken in Lichtenvoorde. 
Hee warkten toen nog bi-j Mueller 
Europa en kenden Normaal gar neet 
volgens mien. Wi-j hadden ‘t oaver 
Chuck Berry en zo. Toen vroog ik um 
ne kere met te doon met de repetitie. 
Toen is hee drek ebleven. Met Alan 
heb ik nog steeds ne vriendschappe-
lijke band.”

Nooit vervelen
Ondanks duizenden keren ‘Oerend 
Hard’ te spelen is het Willem nooit 
gaan vervelen. “Iedere kere is d’r wal 
iets anders in ‘t nummer. ‘t Hef nog 
nooit twee keer ‘t zelfde eklonken. Dat 
mek ‘t ok zo mooi as muzikant. Ie wilt 
oe as muzikant steeds blieven ontwik-
kelen. In theaters spöllen is ok totaal 
anders. Ieder foutjes heur ie. Doar 
he’w ontzettend volle tied an besteed. 
Prachtig dat ik van mien hobby mien 
beroep heb können maken.”

Toekomst
Willem zegt niet bang te zijn voor een 
zwart gat. Hij lacht er zelfs om. “Met 
Old Ni-js goa’w gewoon weer wieter. 
Dat is ontzettend relaxed muziek ma-
ken. Dit joar neet zo heel völle umdat 
ik drok bun met Normaal en Han Mali 
met Boh Foi Toch.”

Aankomende week eerst een weerzien 
met oude bekenden in Beltrum waar 
ie naar uitziet. “Bennie te Veluwe den 
regelt dat een betjen doar. Laatst zag 
ik um inens veurbi-j kommen in Man 
bijt hond”, lacht Willem. “Bennie hef 
bi-j mien in de klasse ezetten. Mooi 

um doar weer te spöllen.” Ook omdat 
het de laatste keer zal zijn met Nor-
maal? “Nee, Beltrum zal altied speci-
aal blieven. Tuurlijk is ‘t een stuksken 
nostalgie, moar Beltrum zit veur altied 
in mien harte. Ok a’k d’r deur hen rie 
heb ik dat geveul.”

Willem met in zijn handen de 4 cd’s uit de Normaal cd-box ‘40 joar høken’, die 
onlangs verscheen met nooit eerder uitgebracht materiaal.

Nooit één dag verzuim in 40 jaar Normaal voor Willem Terhorst

“Optreden was veur mien ‘t beste recept”

Willem Terhorst samen met Bennie Jolink tijdens het jubileumconcert.

Willem Terhorst samen met wijlen Jan Manschot tijdens het optreden op het Hengelse Zand in 2012.
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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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• Ideeën voor uw woonomgeving, maar weet u 
niet bij wie u terecht kunt voor hulp om uw 
idee verder uit te werken? 

• Iemand nodig om mee te denken over het 
 organiseren van een bijeenkomst/activiteit?
• Weten wat er in omliggende dorpen gebeurt als 

het gaat om uw plannen/initiatieven en hoe u daar-
van kunt leren of er welicht bij aan kunt haken?  

Om u wegwijs te maken, handige tips aan de hand 
te doen en goed te weten wat er in een dorp speelt, 
heeft de gemeente gebiedsambtenaren. Dat zijn 
medewerkers die regelmatig op pad zijn in Bronck-
horst en in gesprek gaan met inwoners en organi-
saties over allerhande onderwerpen.

Meer informatie over onze 
gebiedsambtenaren zie 
www.bronckhorst.nl/
gebiedsambtenaren of 
scan de QR-code. 

Durf te vragen! 
Onze gebiedsambtenaren zijn er voor u! 

In Hoog-Keppel ligt het terrein van de voormalige gemeentewerf op de 
A.G. Noijweg braak in afwachting van woningbouw. Buurtbewoners 
vroegen de gebiedsambtenaren begin 2014 of dit terrein door het inzaaien 
van een bloemenmengsel een wat mooier aangezicht kon krijgen. Dat kon 
en de gemeente maakte het terrein vervolgens zaaiklaar, de Dorpsraad 
leverde het bloemenmengsel en de gemeente zaaide het mengsel in. 
Het initiatief komt ook de bijenstand ten goede. Dit jaar is het initiatief 
voortgezet. De buurtbewoners hebben het terrein zelf opgeschoond en 
doen straks incidenteel onderhoud. De Dorpsraad heeft wederom het 
bloemenmengsel ter beschikking gesteld en de gemeente zaaide samen 
met buurtbewoners Jan Hoeben, Jeen Jeninga en Otto van Ispen het wilde 
bloemenmengsel in.

Stichting BuitenGewoonBuiten wil 

een nieuwe moestuin aanleggen en 

beheren bij kinderboerderij Feltsigt 

in Hengelo. In de moestuin kunnen 

kinderen leren hoe leuk en lekker 

het is om eigen groenten te 

verbouwen! Het is de bedoeling dat 

vrijwilligers de moestuin 

onderhouden. De stichting is 

daarom op zoek naar vrijwilligers 

en donateurs. Via gebieds-

ambtenaar Tineke Vos kreeg deze 

stichting tips om bekendheid te 

krijgen en ondersteuning. Zij raadde 

de stichting aan om contact op te 

nemen met de dorpsbelangen-

organisaties van Hengelo en 

Keijenborg en eens aan te sluiten bij 

een koffieochtend in Hengelo op de Kerkstraat 15 en in het Dorpshuis in 

Keijenborg. Hier ontmoeten mensen en vrijwilligers elkaar, wisselen ze 

ideeën uit en bieden soms hulp aan. Ook is verwezen naar Burendag en de 

Koninklijke Heidemaatschappij, een stichting die mensen die hun eigen 

omgeving willen helpen, ondersteunt. Wilt u dit initiatief zelf steunen? 

Kijk op de facebookpagina van BuitenGewoonBuiten of stuur een mail 

naar bgbbekveld@gmail.com

Wim Berenpas 
(Bronckhorst midden: Hengelo e.o.)
E-mail: w.berenpas@bronckhorst.nl

Mathijs van Dorst
(Bronckhorst noord: Vorden e.o.)
E-mail: m.vandorst@bronckhorst.nl

Helmig van der Kolk
(Bronckhorst zuid: Hummelo e.o.)
E-mail: h.vanderkolk@bronckhorst.nl

Sander Burggraaf
(Bronckhorst west: Steenderen e.o.)
E-mail: s.burggraaf@bronckhorst.nl

Arie Vries
(Bronckhorst oost: Zelhem e.o.)
E-mail: a.vries@bronckhorst.nl

Tineke Vos 
(Bronckhorst midden: Hengelo e.o.)
E-mail: t.vos@bronckhorst.nl

Herman de Groot
(Bronckhorst noord: Vorden e.o.)
E-mail: h.degroot@bronckhorst.nl  

Jan Ditzel
(Bronckhorst zuid: Hummelo e.o.)
E-mail: j.ditzel@bronckhorst.nl

Jeroen Glandrup
(Bronckhorst west: Steenderen e.o.)
E-mail: j.glandrup@bronckhorst.nl

Jeanne Wissink
(Bronckhorst oost: Zelhem e.o.)
E-mail: j.wissink@bronckhorst.nl

Dit zijn onze gebiedsambtenarenVoorbeelden van initiatieven waarbij 
gebiedsambtenaren een rol speelden  

Durf te vragen!  Mail ze of bel ze via tel. (0575) 75 02 50  
Ze zijn er voor u! 

Onze gebiedsambtenaren 
Bronckhorst West (Steenderen 
e.o.) denken bijvoorbeeld mee 
over de invulling van het 
vrijgekomen schoolgebouw in 
Olburgen. Bewoners hebben 
een stichting opgericht die wil 
bekijken of het haalbaar is om 
er een ontmoetingsruimte van 
te maken. De stichting werkt 
hierbij nauw samen met de 
vereniging Kleine Kernen. 
De gebiedsambtenaren 
hebben de stichting onder 
meer verwezen naar provinciale subsidiemogelijkheden en de afdelingen binnen de gemeente die konden helpen met het haalbaarheidsonderzoek en informatie konden verstrekken over de bestemmingsmogelijkheden van het pand, passend bij geldende regelgeving. 



Uit de raad

Raadsvergadering 28 mei
Op 28 mei 2015 vergadert de 
gemeenteraad in de raadzaal van 
het gemeentehuis. De openbare 
vergadering begint om 20.00 uur. 
U bent van harte welkom om deze 
vergadering bij te wonen. Op de 
agenda staan onder meer de 
volgende onderwerpen:
• 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 Gel-
derVeste. B en w vragen de raad 
ook akkoord te gaan met de benoe-
ming van de leden van de raad van 
toezicht van de nieuwe stichting en 
met de gemaakte afspraken over 
werkwijzen en toezicht 

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

stemmen met de fusie van OBS 
 De Steenuil met basisscholen 

 Joannes, De Akker en Martinus. 
 De scholen gaan samen de fusie-

school vormen die vanaf 2016 in 
het nieuwe kindcentrum (De Panne-
vogel) op de Prins Bernhardlaan 

 in Steenderen komt
• 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 demografi-
sche ontwikkelingen is het leerlin-
genbestand de afgelopen periode 
veranderd en besloten de scholen 
te gaan fuseren. Verder ontstond 
een vraag om meerdere voorzie-
ningen voor het dorp in één ge-
bouw te concentreren, waardoor 
een mooie efficiëncyslag mogelijk 
is. In de nieuwe multifunctionele 
accommodatie is daarom ook plek 
ingeruimd voor kinderopvang Juut 

& Co, een muziekaanbod, consul-
tatiebureau, JEKK, de schoolbiblio-
theek en tot slot sloot Steenderens 
Belang zich aan met een gemeen-
schapsvoorziening. Ook zijn de 
kosten voor onder meer de ver-
plaatsing van de skatevoorziening, 
het bouwrijp maken van de locatie, 
een extra rioolvoorziening, leges 
omgevingsvergunning, aanleg 
back-up installatie warmtenet, 
een post onvoorzien etc. nu con-
creet gemaakt. Een groot deel van 
deze kosten waren bij de eerste 
budgetramingen voor kindcen-
trum wel benoemd, maar nog 

 onvoldoende duidelijk om mee te 
kunnen nemen in de kostenraming. 
De totale extra kosten zijn € 539.000. 
Een bijdrage van € 100.000 voor 
de gemeenschapsvoorziening 
wordt door PRO8 en Steenderens 
Belang via een provinciale sub-

 sidie beschikbaar gesteld aan de 
 gemeente en vermindert dit bedrag 

uiteindelijk tot € 440.000
• 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 bestemmings-
plan gewijzigd vast te stellen

• 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 woning-
eigenaren voor een bedrag van 
max. 500 euro subsidie krijgen als 
zij isolatiemaatregelen aan hun 
huis uitvoeren

 

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

• Privacybeleid sociaal domein 
 gemeente Bronckhorst
 Vanaf 2015 is de gemeente verant-

woordelijk voor een aantal nieuwe 
sociale taken. De gemeente moet 
nog meer dan voorheen aandacht 
hebben voor een zorgvuldige ver-
werking van persoonsgegevens 
van inwoners die een ondersteu-
ningsvraag stellen. De raad wordt 
gevraagd het bijbehorende visie-
document vast te stellen

• Programmabegroting 2016 
Veiligheidheidsregio Noord- en 
Oost Gelderland

• Vaststelling Regionale Woon-
agenda Achterhoek 2015 – 2025

 B en w vragen de raad de Regionale 
Woonagenda Achterhoek vast te 
stellen. In deze Woonagenda schetst 
de provincie de kaders voor het 
woonbeleid, die tot stand zijn ge-
komen met inbreng van dorpsbe-

langenorganisaties, ondernemers, 
maatschappelijke organisaties en 
bestuurders. Het doel is behoud 
van een aantrekkelijke en gezonde 
woningvoorraad in de regio

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-geagendeerde 
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 onderwerpen 
die op de agenda 
staan verwijzen 
wij u naar www.
bronckhorst.nl/
Gemeenteraad of 
scan de QR code.

Glasvezel Buitengebied 
Bronckhorst

Zorgvuldig door met 
glasvezel in het buitengebied 

Het lijkt zo makkelijk, even glasvezel in de streek aanleggen. 
Het is hard nodig om ook over vijf jaar nog pakjes te bestellen, 

betalingen te doen, belastingaangifte te regelen, school of zorg 
op afstand te ontvangen of thuis te kunnen werken. 
Maar het is ook moeilijk vanwege alle regels die er zijn. In Nederland en in Europa.

Europa
De Europese Commissie controleert bij dit soort plannen of gemeente en provincie wel eerlijk omgaat met 
bestaande bedrijven. De commissie is welwillend, maar wat wij in de Achterhoek willen is nog niet eerder 
gedaan. Dus is er extra overleg en meer tijd nodig om te zorgen dat het project binnen de Europese 

regels valt. Er wordt gepraat over de kosten van het project (mag niet meer zijn dan 70 miljoen), de 
exacte adressen (mag alleen in gebieden waar geen of langzaam internet is) en de organisatievorm 

(moeten we een aanbesteding organiseren?).

De tien gemeenten en provincie kiezen ervoor nu wat meer tijd te nemen om Europa te overtuigen. 
Liever zorgvuldig door dan nu starten en het risico lopen dat de graafmachine stilgelegd 

wordt. De komende weken volgt daarom overleg met Europa en met de 
Nederlandse minister Henk Kamp. Volgende maand wordt dan weer 

gekeken hoe verder te gaan. 

Maar door gaan we! 

AD Misdaadmeter:   Bronckhorst veiligste gemeente Gelderland
Amsterdam blijft de onveiligste 
gemeente van het land, zo blijkt uit 
de AD Misdaadmeter 2015. Bronck-
horst is een veilige gemeente met 
score 7 (t.o.v. score 43 voor Amster-
dam) en staat daarmee op plaats 377 
van de 386 gemeenten op de ranglijst 
(de 386e is landelijk de veiligste 
gemeente en dat is het Groningse 

Zuidhorn). De ranglijst is gebaseerd 
op aangiftecijfers van de politie en 
beoordeelt tien delicten van veel-
voorkomende criminaliteit en houdt 
daarbij rekening met het inwoner-
aantal. Plattelandsgemeenten zijn 
vaker veel veiliger dan steden en met 
deze uitslag blijkt Bronckhorst de 
veiligste in onze provincie.

Beoordeling op delicten
De gemeenten zijn beoordeeld op 
10 delicten: woninginbraak, diefstal 
van een auto/motor, bedreiging, 
mishandeling, straatroof, overval, 
vernieling, diefstal uit garage/schuur, 
diefstal uit een auto en zakkenrollen. 
Het aantal delicten wordt afgezet naar 
inwoneraantal van een gemeente én 

er is gekeken naar de impact van 
de delicten op de slachtoffers. 
Hoe groter de impact, hoe zwaarder 
een delict meetelt in de score. 
Zodoende telt woninginbraak zwaar-
der mee dan inbraak in een auto; en 
een mishandeling telt zwaarder dan 
vernieling. 

De volledige ranglijst van de 
AD Misdaadmeter vindt u op 
AD.nl/misdaadmeter.



Op 1 juni zendt de overheid rond 
12.00 uur een NL-Alert controle-
bericht uit. Aan de hand van dit con-
trolebericht kunnen ook mensen in 
onze gemeente nagaan of hun mobiel 
juist is ingesteld om NL-Alert te 
ontvangen. Omdat dit een controle-
bericht is, hoeft u niets te doen. 
Dat is ook duidelijk aangegeven in 
het bericht. Heeft u uw telefoon nog 
niet ingesteld voor NL-Alert? Ga dan 
nu naar www.nl-alert.nl. Wilt u ook 
direct informatie bij een noodsitua-
tie? Zeven redenen om nu NL-Alert 
in te stellen op uw mobiel:

1. NL-Alert is het alarmmiddel 
 voor op de mobiele telefoon. 
 Met NL-Alert wordt u door een 

tekstbericht op uw mobiel direct 
geïnformeerd over een (dreigende) 
noodsituatie. Wel zo makkelijk 
want de meeste mensen hebben 
altijd een mobiel bij zich

2. Met NL-Alert wordt u gewaar-
schuwd én geïnformeerd over wat 
er aan de hand is en wat u op dat 
moment het beste kunt doen

3. NL-Alert wordt ingezet bij levens- 
en gezondheidsbedreigende situa-
ties, zoals een grote brand, een 
dreigende overstroming of nood-
weer

4. NL-Alert werkt op basis van cell 
broadcast en niet met sms-berich-
ten. Daardoor werkt NL-Alert óók 
als het netwerk overbelast is 

5. NL-Alert is gratis en anoniem. De 
berichten worden alleen uitgezon-
den in het gebied waar de nood-

 situatie zich voordoet. Uw naam 

 en telefoonnummer zijn niet nodig 
en blijven dus onbekend

6. Veel toestellen zijn automatisch 
ingesteld op NL-Alert, op sommige 
toestellen moet u dit nog zelf doen. 
U kunt dit eenvoudig nagaan op 
www.nl-alert.nl

7. Alleen als u in de directe omgeving 
van de noodsituatie bent, ontvangt 
u een NL-Alert. De aanwijzingen 
over wat u het best kunt doen voor 
uw veiligheid zijn zo concreet 

 mogelijk. Bijvoorbeeld in welke 
richting u het gebied moet verlaten

Twee keer per jaar zendt de overheid 
een NL-Alert controlebericht uit. 
Wanneer u het controlebericht 
ontvangt, bent u er zeker van dat 
uw mobiel juist is ingesteld voor 
NL-Alert. Dit jaar worden de controle-
berichten uitgezonden op maandag 
1 juni en maandag 7 december rond 
12.00 uur.

NL-Alert geeft in Bronckhorst en omgeving 
direct informatie bij een noodsituatie
Op 1 juni wordt het NL-Alert controlebericht weer uitgezonden

In 2014 hebben de zeven Achter-
hoekse gemeenten de hoofdkernen 
van de Achterhoek in beeld gebracht 
door middel van zogenaamde 
Kernenfoto’s. In Bronckhorst 
hebben we vier kernen op deze 
manier geanalyseerd: Hengelo, 
Steenderen, Vorden en Zelhem. 

Uitnodiging voor inwoners Vorden
Wethouder Spekschoor neemt 
graag de resultaten van het kernen-
onderzoek met u door. Hiervoor 
organiseren wij in Hengelo, Steen-
deren, Vorden en Zelhem inloop-
avonden. Het is geen avond met 
presentaties, maar een avond waar 
ruimte is voor een persoonlijk 
gesprek. Heeft u vragen over het 
woonbeleid? Wilt u weten waarom 

de gemeente bepaalde keuzes 
maakt voor woningbouw? Schuif 
dan aan en ga informeel onder het 
genot van een kop koffie hierover 
met de wethouder in gesprek. 
Op 26 mei 2015 is wethouder 
Spekschoor van 19.30 tot 21.30 uur 
aanwezig in het Kulturhus Vorden, 
Raadhuisstraat 6. Loop binnen en 
stel uw vraag! De avonden in de 
andere dorpen zijn inmiddels geweest.

Regionale Woonagenda Achter-
hoek 2015-2025
Eind 2014 zijn de resultaten van 
de Kernenfoto’s gebundeld en 
gezamenlijk vormen zij de input 
voor een nieuwe Regionale 
Woonagenda 2015-2025. Deze 
Woonagenda richt zich in eerste 
instantie op het ontwikkelen van 
een evenwichtige kwalitatieve en 
kwantitatieve woningvoorraad, 
maar ook op het voorkomen en 
aanpakken van leegstand in 
maatschappelijk vastgoed. Daar-
naast willen we de Achterhoek 
vitaal houden en dat betekent 
onder meer inzetten op wonen 
en zorg, basisonderwijs, sport en 
lokale initiatieven.

De Regionale Woonagenda 
Achterhoek 2015-2025 vormt 
het nieuwe kader voor het regio-
nale en lokale woonbeleid. Op 28 
mei 2015 ligt de Woonagenda ter 
vaststelling voor aan de gemeente 
raad. Zie voor meer info elders 
op deze gemeentepagina’s.

In gesprek met wethouder 
Spekschoor over toekomstige 
woningbouw in uw kern
De beurt is aan Vorden op 26 mei

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. 

Hengelo (Gld):
• Ruurloseweg 36B, bouwen carport, vergunning verleend
• Schapendijk 8, veranderen erker, aanvraag ontvangen
• Waarleskamp 18, vergroten woning, vergunning verleend
• Wichmondseweg 41, veranderen bedrijf, melding beoordeeld

Steenderen:
• Eekstraat 5, bouwen sleufsilo/voeropslag, vergunning verleend
• Landlustweg 2, realiseren camperlocatie, aanvraag ontvangen

Toldijk:
• Lamstraat 2, verbouwen woning, vergunning verleend
• Varsselseweg 43, vernieuwen dak woning, vergunning verleend
• Wolfsstraat 5, organiseren van Kiek Uut Toldiekers-fuif, vergunning verleend

Vorden:
• diverse locaties, plaatsen van spandoeken ter promotie van Wim Kuipertoernooi, vergunning verleend
• De Leuke 6, bouwen kapschuur, vergunning verleend
• Oude Zutphenseweg 11, organiseren Wim Kuipertoernooi, vergunning verleend
• Oude Zutphenseweg 11, het organiseren van Wikee de Viking voetbaltoernooi 2015, vergunning verleend
• Weppel 5 en 7, wijzigen bestemming gebouw, aanvraag ontvangen

Zelhem:
• Ambachtsweg 14, wijzigen gebruik bedrijfsruimte, aanvraag ontvangen
• Doetinchemseweg 24, verbouwen woning, vergunning verleend
• Halseweg/Meeneweg, het organiseren van kindervakantieweek Zelhem 2015, vergunning verleend
• Korenbloemstraat 59, kappen esdoorn, vergunning verleend
• Nijmansedijk 1, verbouwen woning, vergunning ingetrokken
• Burg. Rijpstrastraat 2, vernieuwen schutting, vergunning verleend
• Velswijkweg 11, veranderen bedrijf, melding beoordeeld
• Wisselt 81, kappen notenboom, vergunning verleend

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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

ADVIES- EN MELDPUNT
HUISELIJK GEWELD EN
KINDERMISHANDELING

Met iemand praten?
0800 2000 (gratis)
Veilig Thuis is er voor advies en hulp rond huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die 
hulp zoeken of zich zorgen maken over anderen. Het is 
belangrijk dat er hulp komt, want geweld stopt niet vanzelf.

Ga naar www.vooreenveiligthuis.nl 



De gemeenteraad van Bronckhorst bestaat uit zes raadsfracties: CDA (8), GBB (5), VVD (4), PvdA (3), D66 (3) en Groen Links (2). Deze pagina in Contact is een initiatief van de zes raadsfracties. 
De pagina informeert inwoners van Bronckhorst over onderwerpen die de fracties belangrijk vinden. De verantwoordelijkheid voor de bijdragen ligt bij de fracties. Reacties kunt u sturen naar 
het e-mailadres dat vermeld is bij de bijdrage van een fractie. 

vvdfractie@bronckhorst.nl  •  www.vvdbronckhorst.nl

Contact met de POLITIEK

d66fractie@bronckhorst.nl  •  www.d66bronckhorst.nl

Op 1 april 2015 is het melkquotum afgeschaft. 
Jarenlang vormde dit de stabiele basis voor 
iedere melkveehouder. Een vast aantal liters 
melk, daarmee een vast aanbod en een stabie-
le prijs. Ruim 30 jaar heeft het melkquotum de 
markt bepaald en nu bestaat het niet meer. Ge-
volg: er worden meer koeien gemolken. Meer 
koeien nemen meer plaats in. LTO en de Ra-
bobank verwachten een groei van 15-20%. In 
Bronckhorst betekent dat gemiddeld 102 koei-
en per bedrijf. Er zijn dus ook bedrijven met 
meer koeien. Bij deze hogere aantallen hebben 
we het al gauw over megastallen. Bronckhorst 
telt op dit moment in Gelderland de meeste 
megastallen. Wat betekent dit voor onze ge-
meente? Is dit wat wij willen?

Vooruitgang en groei zijn mooi, maar de risico’s 
worden ook groter. En alleen uitbreiden omdat 
het kan, is voor D66 niet het goede antwoord. 
Hoe meer vee, hoe groter de stal moet wor-
den, hoe meer voer nodig is, hoe meer grond 
moet worden aangekocht. Door nieuwe regel-
geving is het grondgebonden karakter van de 
melkveesector namelijk versterkt. Dit betekent 
meer investeringen en dus meer risico’s.

Wat zullen de ge-
volgen zijn, wan-
neer de vraag naar 
melk daalt en 
daarmee de prijs 
keldert? Die kans 
is niet uitgesloten 
nu zo veel veehouders uitbreiden. De groot-
ste vraag komt namelijk uit landen die binnen 
afzienbare tijd ook zelf kunnen produceren en 
uit landen die politiek niet altijd even stabiel 
zijn. Faillissement? Gevolgd door leegstand? 
En wie gaat dat uiteindelijk betalen? D66 is 
blij met de pilot die de gemeente Bronckhorst 
start om stoppende agrariërs te helpen stallen 
te slopen. Daarmee wordt leegstand en ver-
paupering van het landschap zoveel mogelijk 
voorkomen.

In Bronckhorst is de agrarische sector belang-
rijk, maar ook recreatie en toerisme spelen een 
belangrijke rol. En verpaupering van het land-
schap is voor die laatste sector niet bevorder-
lijk. D66 vindt het de plicht van alle betrokke-
nen om hierover na te blijven denken.

Fractie D66, Nick Bijloo

Geen melkquotum meer en dan…?

groenlinksfractie@bronckhorst.nl  •  www.groenlinksbronckhorst.nl

Het gaat om mensen, niet om cijfers!

cda@bronckhorst.nl  •  www.cdabronckhorst.nl

Het werd door velen als een koude douche erva-
ren, de uitkomst van de keukentafelgesprekken 
over de inzet van de huishoudelijk hulp. Vooral 
als belanghebbenden mensen te horen kregen 
dat er gekort zou gaan worden op de tijd die be-
schikbaar was om hun huis schoon en leefbaar 
te houden. Dit zorgde voor veel onrust, vaak bij 
ouderen. Ook de werkgelegenheid van huishou-
delijke hulpen kwam daarmee onder druk te 
staan. Met als gevolg veel vragen bij de sociale 
gebiedsteams. 
 
In 2014 maakte het ministerie van VWS bekend 
dat er extra geld naar gemeenten zou gaan om 
de werkgelegenheid van huishoudelijke hulpen 
te behouden. Onze gemeente heeft hierop ade-
quaat gereageerd en heeft met succes een aan-
vraag ingediend. Vanaf 1 mei j.l. kunnen men-
sen, die voor huishoudelijke hulp in aanmerking 
komen, zelf aanvullende uren huishoudelijke 
hulp inkopen voor € 6,00 per uur. Dit is goed 
voor het behoud van werkgelegenheid voor de 

hulpen maar voorziet ook in 
een invulling van de behoef-
te van de  hulpvrager. Hulp-
vragers kunnen zogenaam-
de tegoedbonnen voor huis-
houdelijke hulp  inkopen bij 
de gemeente.  
 
De CDA-fractie vindt dit een goede oplossing, 
die recht doet aan de basisbehoefte van men-
sen, namelijk een schoon huis en een verzorg-
de leefomgeving. Het CDA is van mening dat 
mensen zo lang als mogelijk zelfstandig moe-
ten kunnen functioneren maar als dat niet gaat 
met succes een beroep op de gemeente moeten 
kunnen doen. 
 
De spreekwoordelijke koude douche is nu toch 
weer een warmere douche geworden! Een ge-
volg van sociaal beleid en adequaat reageren 
door het college van B&W.
 

De CDA-fractie Bronckhorst

Het voelde even als een koude douche

gbbfractie@bronckhorst.nl  •  www.gbbronckhorst.nl

Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis blijven 
wonen. Verzorgingshuizen zijn er in de toe-
komst niet meer. Alleen nog verpleegplekken 
voor zware zorg. 

Inwoners denken na over waar ze oud willen 
worden, op wie ze terug kunnen vallen (bv kin-
deren, buurt ed.) en welke aanpassingen lan-
ger thuiswonen kunnen vergemakkelijken. In 
een plattelandsgebied is het nog belangrijker 
dat er iemand nabij is. Gelet op de bouwstop 
is dubbele zelfstandige extra bewoning echter 
niet meer mogelijk. Een alternatief, inwoning, 
kan mogelijk tot gevolg hebben dat mensen 
gekort worden op hun inkomen.

Een tijdelijke extra zelfstandige wooneenheid 
voor kinderen of naasten zou een oplossing 
kunnen bieden. Hierdoor kan men toch in na-
bijheid voor elkaar zorgen als dat nodig is of 
wordt. Daarmee bereiken we dat jong en oud 
elkaar kunnen versterken en voorkomen we 
dat ze naar elders moeten vertrekken.

In de raadsvergadering van 28 mei wordt juist 
hiervoor een initiatiefvoorstel van Gemeente-
belangen Bronckhorst behandeld.

Zorg nabij

pvdafractie@bronckhorst.nl  •  www.bronckhorst.pvda.nl

Een jaar geleden, op 8 mei 2014, tekende de 
PvdA het coalitieakkoord “Bronckhorst Dicht-
bij”. Voor de PvdA belangrijke punten waren 
goed terug te vinden in dit akkoord wat we 
samen met D’66 en het CDA opstelden. Als we 
nu, een jaar later, een pas op de plaats maken 
zien we dat de resultaten van die PvdA-punten 
zichtbaar gaan worden. 
Op bronckhorst.pvda.nl 
leest u meer over onze 
standpunten maar hier 
noemen we alvast een 
aantal voorbeelden waar 
we als PvdA trots op zijn.

- Een krachtige samenwerking binnen de re-
gio! De PvdA vindt dit erg waardevol. Veran-
deringen in de zorg, vervoer en economie zijn 
alleen samen met de partners in onze regio 
goed te organiseren. De PvdA levert steeds 
een positieve en actieve bijdrage aan de re-
gio. 

- Altijd een vangnet! Mensen gaan meer zelf 
doen. Maar voor burgers die niet op eigen 
kracht mee kunnen doen zorgt de gemeente 
altijd voor een vangnet. Dichtbij, buurtge-
richt.

- Glasvezel voor iedereen! Via een motie is 
glasvezel in de buitengebieden ook mogelijk 
geworden voor de inwoners met een kleine 
beurs. 

- Alleen sociale bedrijven! De gemeente gaat 
alleen in zee met bedrijven die een goed cao-
loon aan het personeel betalen. Ook moeten 
die bedrijven een redelijk aandeel mensen 
met een arbeidsbeperking in dienst hebben. 

- Terug die OV-pas! Senioren met kleine beurs 
krijgen een OV-pasje. Mensen die weinig ki-
lometers maken of soms hulp krijgen van 
familie moesten hun pasje inleveren. Deze 
mensen krijgen nu weer een OV-pasje.

- Let op de zorgmijders! Er zijn inwoners die 
zeker zorg nodig hebben maar die dit vermij-
den. Of die zelfs onbekend zijn bij hulpverle-
ners. Voor deze allerzwaksten in onze samen-
leving is er via een PvdA-motie nu aandacht. 

Fractie PvdA Bronckhorst

De PvdA goed herkenbaar

GroenLinks Bronckhorst bepleit 
voortdurend: het gaat meer om 
mensen en minder om cijfers!

(bron: nieuwbestuur.nl)



 Autobedrijf Robert Wisselink (ARW)

    “Kleinschaligheid is onze kracht”
    
Baak - Met een nieuw team runt Robert Wis-
selink zijn autobedrijf aan de Zutphen Emme-
rikseweg 113 in Baak. Alweer 15 jaar is Auto-
bedrijf Robert Wisselink (ARW) een begrip in 
deze regio, met al evenzoveel jaren een vaste 
klandizie voor het onderhoud van auto’s en 
auto aircosystemen, de autoverkoop en het 
tankstation.

    Robert Wisselink startte in het bedrijf van zijn ou-
ders en deed 10 jaar ervaring op. Hij begon voor 
zichzelf in Baak, nu 15 jaar geleden. “Ik heb altijd 
de ambitie gehad een klein bedrijf te hebben,” 
zegt Robert hierover. “Gewoon kleinschalig hou-
den, dat je altijd een goed contact hebt met klan-
ten. Kleinschaligheid is onze kracht! Daar voel ik 
mezelf ook het beste bij.”
    De onderhoudswerkzaamheden aan de Zutphen 
Emmerinkseweg brachten wel wat ongemakken 
met zich mee, maar het resultaat mag er zijn. 
Er wordt nu rustiger gereden, wat de verkeers-
veiligheid bevordert. In de beginjaren van ARW 
kwamen er nog veel vrachtwagens tanken. “Die 
stonden op het fietspad, dat was levensgevaar-
lijk. Ik ben blij dat er nooit iets gebeurd is.”

    Autobedrijf Robert Wisselink maakte het afge-
lopen jaar wat veranderingen door, zoals twee 
nieuwe eerste monteurs en een uitbreiding met 
een hal, waar een derde brug is gekomen. “Dat 
bevalt gewoon super, een lekkere frisse wind. 
Daar word ik zelf ook weer enthousiast van.”

    Het drukbezochte tankstation wordt sinds de 
verbouwing bevoorraad door Oosterveen’s Olie-
handel uit Nieuwleusen, een onafhankelijke le-
verancier van Esso motorbrandstoffen en Esso-
Mobil smeermiddelen.
    ARW is een erkend autoverkoopbedrijf en heeft 
zo’n 30 tot 40 auto’s voor de verkoop op voor-
raad. “Tegenwoordig zijn zoekopdrachten steeds 
belangrijker. Zowel voor ons als voor de klanten 
is een zoekopdracht plezierig. We zoeken de juis-
te auto met het juiste tarief erbij.” Robert gaat de 
gekozen auto’s dan zelf ophalen.

    In het autobedrijf kan men terecht voor het com-
plete onderhoud van een auto. Daarnaast is het 
bedrijf gespecialiseerd in onderhoud en repara-
tie van het autoairco systeem. Het bedrijf is lid 
van de Bovag en van AutoCrew. Deze organisatie 
verzorgt trainingen en biedt technische onder-
steuning. “De jongens moeten regelmatig voor 
cursus en training naar Barneveld. De ontwik-
kelingen in de autobranche gaan zo hard, als je 
niks doet, blijf je achter. Met de training blijf je 
up-to-date zeg maar.”
       

 ▶     ARW en OOC Baak
 ▶ Zutphen Emmerikseweg 113
 ▶ 7223 DB Baak
 ▶ Telefoon (0575) 441448
 ▶ info@autobedrijfwisselink.nl
 ▶ www.autobedrijfwisselink.nl   

www.autobedrijfmelgers.nl

RENAULT CLIO 
ESTATE 0.9 

TCE AUTHENTIQUE 
12.319 KM 2014 

€ 15.250,-

FIAT PANDA 0.9 TWINAIR LOUNGE 36.538 KM 2013 €  7.950,-
FORD FIESTA 77.122 KM 2012 €  8.950,-
HYUNDAI SANTA FE 2.7I V6 4WD ACTIVE 7P. 134.080 KM 2009 €  15.250,-
KIA CEE’D 1.4 CVVT X-TRA 30.565 KM 2012 €  13.950,-
MITSUBISHI COLT 1.1 INCHARGE 34.501 KM 2008 €  6.250,-
OPEL CORSA 1.2-16V EDITION 59.795 KM 2011 €  8.950,-
PEUGEOT 307 1.6-16V XS PACK 132.850 KM 2004 €  4.500,-
PEUGEOT 307 CC 2.0 16V-130KW 3BRFKC 188.544 KM 2005 €  6.950,-
SUZUKI SWIFT 1.3 GLS 94.376 KM 2006 €  6.250,-
VOLKSWAGEN GOLF PLUS 1.6 TDI COMFORTLINE BLUEMOTION 101.503 KM 2012 €  16.950,-
VOLKSWAGEN POLO EASYLINE 59.800 KM 2013 €  12.250,-

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 Citroen C1 1,0 

Selection 3drs Airco
Wit 2012 41.000 km 

€ 7450,-

AUTOMOTIVEREND

Citroen C1 1,0 E-Vti 5drs Feel Nieuw 
Blauw   02-2015   2 km € 13365,-
Fiat 500 1,2 Sport Half Leder Climate   
Zwart     02/2008  115,500 km € 6950,-
Peugeot 307 1,6 16V XT Cruise - Climate 
Grijs  01/2004 158,000 km € 3450,- 
Peugeot 307 SW 1,6 16 V Oxygo Navigatie 
Blauw  08/2006 122,000 km  € 6450,- 
Peugeot 107 1,0 12V Millesim 5drs Nieuwstaat 
Grijs  01/2011  34,000 km  € 6450,-
Renault Clio 1,2 Special line Airco 
Grijs     07/2008  41,000 km € 6250,-  

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

ONDERHOUD ALLE MERKEN
AUDI A3 1.6 ATTRACTION 2003 €  4.950
AUDI A4 2.0 TDI BUSINESS 2006 €  7.950
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 2005 €  5.850
PEUGEOT 107 2011 €  5.650
PEUGEOT 207 2006 €  6.450
RENAULT TWINGO  2010 €  7.450
RENAULT TWINGO  2010 €  7.250
VOLVO C30 MOMENTUM 2.0D 2008 €  9.950
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

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

Dacia  Sandero  1.4 Ambiance jan-09 77.702 € 5.750

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

Renault  4  R 4F4 mei-88 111.706 €  5.950

Renault  Scénic  1.5 dCi 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



 

 AutoRai 2015
    Amsterdam - Van 17 t/m 26 april 2015 vond de AutoRai weer plaats het grootste auto-evene-
ment van Nederland. Autoliefhebbers hebben vier jaar moeten wachten, vanwege te weinig 
aanmeldingen van auto-importeurs ging de tweejaarlijkse beurs in 2013 niet door. Maar dat 
werd dit jaar goedgemaakt met ruim 21.000 meer bezoekers dan 2011. De organisatie is opti-
mistisch en heeft de datum voor 2017 alweer gepland: 30 maart t/m 9 april.

    Ook dit jaar was het aanbod van de AutoRai weer 
groot. Vrijwel alle automerken waren aanwezig, 
alleen Fiat was de grote afwezige. Tevens waren 
indrukwekkende innovaties en primeurs te zien. 
Waar de AutoRai in 2011 in het teken stond van 
elektrische auto’s,lag dit jaar de focus op plug-in 
hybrides en zelfs een auto met een brandstofcel. 
Verder was een hal speciaal ingericht met oude 
en nieuwe klassiekers en konden snelheidsdui-
vels meerijden in een van de snelle wagens in de 
speciaal daarvoor ingerichte racehal. Daarnaast 
vinden er altijd spectaculaire live demo’s plaats 
en kon men dit jaar op het buitenterrein leren 
slippen, 180 graden leren inparkeren én een 
rondje rijden op twee op elkaar gelaste Mini’s.

De AutoRai dit jaar gemist? Op www.autorai.
nl zijn vele video’s te bekijken die een goede 
impressie geven van het evenement. Ook Au-
toweek (www.autoweek.nl) heeft in vier delen 

(video’s) laten zien wat er dit jaar allemaal ge-
beurde op de AutoRai. Voor wie er de volgende 
keer (weer) bij wil zijn: de editie van 2017 zal 
plaatsvinden van 30 maart t/m 9 april.

       

    
Wist je dat: de AutoRai al 115 jaar plaats-
vindt? De allereerste keer vond plaats in 
1900, bovendien werd daarvoor al vijf jaar 
een fietsenbeurs georganiseerd. Waren het in 
de beginperiode de even jaren dat het plaats-
vond, nu zijn dat de oneven jaren. In 2017 
kunnen autoliefhebbers hopelijk weer hun 
hart ophalen op de AutoRai.   

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.

v.a.  20%  bijtelling

BRENG UW BEDRIJF 
NAAR EEN HOGER NIVEAU

LEASE VANAF

€ 349,- /MND*

NISSAN PULSAR
BUSINESS EDITION DIG-T 115 

VANAF

€ 21.150,-*

NU MET GRATIS iPHONE 6**

Leaserijders opgelet: wie in de maand mei een PULSAR 

Business Edition bestelt, ontvangt daar gratis een 

iPhone 6 bij. Zo krijgt de toch al riante uitrusting van de 

Business Edition nog meer inhoud.

LUXE UITGERUST MET O.A.:
• 16” Lichtmetalen velgen • NissanConnect

• Nissan Around View Monitor • Nissan Safety Shield

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

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

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

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

* Consumentenadviesprijs Nissan PULSAR DIG-T 115 Business edition v.a. € 21.150,- (o.b.v. de meest recente prijslijst, incl. BTW en BPM, excl. recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken). Vanaf leaseprijs gebaseerd op de Nissan PULSAR DIG-T 115 Visia o.b.v. 60 maanden/15.000 km per jaar full operational lease via Nissan Business Finance, 

incl. verzekering excl. BTW, brandstof en vervangend vervoer. ** Actie uitsluitend geldig op lease orders voor een nieuwe Nissan PULSAR Business Edition in de periode 01/05/2015 t/m 31/05/2015. Niet van toepassing op andere PULSAR-uitvoeringen. Niet geldig in combinatie met andere acties en niet inwisselbaar tegen contanten. Abonnement 

niet inbegrepen bij iPhone 6. Afbeelding en genoemde opties kunnen afwijken van standaard uitvoering. Drukfouten voorbehouden.  

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

Wilt u ook adverteren
op deze pagina?

Kijk voor meer informatie op

www.contact.nl





Boekstartbijeenkomst in bibliotheek 
Hengelo
Hengelo - Op 27 mei is het feest! Dan 
wordt het 100e Boekstartkoffertje 
uitgereikt door waarnemend burge-
meester mevr. Huijbregts-Schiedon 
in bibliotheek Hengelo. Daarna 
wordt er een programma verzorgd 
voor ouders en kinderen.

Sinds januari 2014 neemt de gemeen-
te Bronckhorst deel aan het project 
Boekstart. Dit is een programma dat 
het lezen met zeer jonge kinderen be-
vordert én ouders met jonge kinderen 
laat genieten van boeken. Boekstart is 
een landelijk project waarin consul-
tatiebureau, gemeente en bibliotheek 
samenwerken. Als de baby drie maan-
den is, krijgen ouders een bon waar-

mee zij in de plaatselijke bibliotheek 
een Boekstartkoffertje kunnen opha-
len. In dit koffertje zitten boekjes, een 
cd met kinderliedjes en informatie om 
met jonge kinderen al bezig te gaan 
met taal. Ouders die het afgelopen 
jaar een koffertje hebben opgehaald 
in een bibliotheek van West-Achter-
hoek zijn van harte welkom om met 
hun kind aanwezig te zijn. Ook an-
dere ouders met jonge kinderen (tot 
en met 2 jaar) zijn welkom. De bijeen-
komst vindt plaats van 14.00 tot 15.00 
uur in de Bibliotheek Hengelo (Gld). 
Het adres is Sterreweg 10.
   

 ▶ www.bibliotheekwestachterhoek.nl
   

Pinkstermaandag motortoer
Hengelo - Dit jaar voert de oecume-
nische motortoer van de gezamen-
lijke kerken van Hengelo Gld. over 
de Veluwe. De start is op 25 mei om 
half tien ‘s ochtends bij de Willibror-
duskerk, Spalstraat 38. Vanaf negen 
uur is er eerst koffie.

Om mee te doen met deze motortoer-
rit, als rijder of als passagier, is een 
berichtje aan ds. Christien Ferrari of 
Gerry Spekkink voldoende. Kosten 

bij inschrijving 10 euro. Hiervoor krij-
gen de deelnemers een mooie mo-
tortocht, koffie aan het begin en een 
lunchpakket.
De meeropbrengst komt ten goede 
aan ‘Puur Natuur’ van de Stichting 
Philadelhia. Zo genieten ook anderen 
mee!
   

 ▶ 461794 - c.ferrari@lijbrandt.nl
 ▶ 461146 - spekkink@hetnet.nl

EvaSchuurman
Column

Vorden - In het weitje naast de boerderij staat een pasgeboren kalfje bij haar 
moeder te zogen, in een aangrenzend perceel wroeten enkele varkens er 
lustig op los. Boer Arjan Wijnstra, net terug van het melken, leegt zijn volle 
melkbussen in de koeltank in het tanklokaal op de deel van de boerderij. 
Boerin Natasja Bekkers opent de deur van de voormalige vaaltstal, nu de 
toegang tot de sfeervolle boerderijwinkel.

Een auto stopt op de kleine par-
keerplaats voor de boerderij aan de 
Brandenborchseweg op de grens van 
Vorden en Ruurlo en enkele mensen 
stappen uit om even later met een 
doos vol boerderijproducten weer te 
vertrekken. Zo gebeurt er van alles 
op het erf van Boerderij Groot Bran-
denborch. “Ja, leuk hè,” glundert boer 
Arjan, terwijl hij de schoongemaakte 
melkbussen op een ouderwets melk-
rek te drogen zet.

Zelfvoorzienend boeren
“Natasja en ik hebben onze hobby, zo-
veel mogelijk zelfvoorzienend boeren, 
uitgebreid en werken nu sinds een jaar 
kleinschalig professioneel. Een goede 
Nederlandse term is daar niet voor, of 
het zou het wat negatieve ‘keuterboer’ 
moeten zijn. In Amerika zouden we 
‘small farmers’ heten.” Gevraagd naar 
de activiteiten van het boerende stel 
somt Arjan op: “We melken momen-
teel acht koeien en fokken de kalveren 
op tot melkkoe of slachtos. De onbe-
handelde (rauwe) melk wordt in onze 
boerderijwinkel verkocht, evenals 
zelfgemaakte yoghurt en kaas. Maar 
de meeste melk gaat weg via Eko-
Holland, een samenwerkingsverband 
van biologische melkveehouders 
waar we ons bij hebben aangesloten. 
Daarnaast hebben we een koppeltje 

varkens, een flinke moestuin en een 
rij hoogstam fruitbomen.”

In Amerika zouden 
we ‘small farmers’ 
heten

Het gesprek verplaatst zich naar de 
keukentafel en Arjan vervolgt: “Twee-
maal per jaar laten we één of enkele 
runderen slachten en het vlees gaat 
als tien kilo pakketten naar een groep 
vaste klanten: particulieren die het fijn 
vinden vlees te eten waarvan ze we-
ten waar het vandaan komt en hoe het 
geleefd heeft. Daarnaast blijft er nog 
voldoende over om - diepgevroren - 
in onze winkel te kunnen verkopen. 
Op eenzelfde manier doen we dat ook 
met de varkens.” Natasja is er bij ko-
men zitten en vult aan: “Mensen zijn 
vaak blij verrast als ze voor het eerst 
op ons erf komen. Ze zien koeien met 
horens, ze zien kalfjes die de eerste 
tijd gewoon bij hun moeder mogen 
zogen en ze voelen hoe wij ons best 
doen zo goed mogelijk voor de dieren 
te zorgen. De één vindt dat we het ‘net 

als vroeger’ doen, de ander vindt juist 
dat we heel modern zijn. Met veel 
aandacht voor actuele zaken als dier-
welzijn, de bodem en het milieu.”

Open dag
Net als vroeger is er een verdeling ont-
staan en is het werk van Arjan vooral 
‘achter’, op stal en op het land en voor 
Natasja vooral ‘voor’, in de keuken, 
de moestuin en de winkel. Natasja: 
“Eén van de dingen die ik graag doe 
is bakken, dus zijn er in de winkel al-
tijd wel koekjes of andere lekkernijen 
uit eigen oven te koop. Ook mooie 
groentes uit de moestuin gaan naar de 
winkel. Om een compleet aanbod te 
kunnen aanbieden hebben we aard-
appelen, groente en fruit die we via de 
lokale groothandel betrekken. Alles 
is biologisch, evenals de droogwaren 
waaronder koffie, thee, beschuit, rijst 
en macaroni. Wel weer van eigen erf 
zijn verschillende jams en siropen.” 
Natasja en Arjan doen dit jaar voor 
de tweede keer mee aan de landelijke 
open dagen ‘Lekker naar de boer’ op 
zondag 21 juni. Arjan: “Van die open 
dag maken we een klein feestje, met 
kraampjes achter de boerderij met 
proeverijen en demonstraties en 
rondleidingen met uitleg over het be-
drijf. Maar wie voor die tijd langs wil 
komen is natuurlijk ook welkom. 
Onze winkel open is op maandag, 
woensdag en vrijdag van 10.00 tot 
16.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 
14.00 uur. En als het niet al te druk is 
nemen we graag de tijd om uitleg te 
geven over onze dieren en ons be-
drijf.”

   

Voor de echte liefhebbers van recreatief paardrijden in de natuur

7e keer Bronckhorster Paardenmeerdaagse
Hengelo - In 2015 organiseert Stichting Bronckhorster Paardenmeerdaagse 
voor de 7e keer een meerdaagserit voor de echte liefhebbers van het recre-
atief paardrijden in de natuur. De data zijn 29, 30 en 31 mei. Ook dit jaar is 
de inschrijving opengesteld voor zowel ruiters/amazones als voor menners.

Er zullen deze drie dagen routes gere-
den worden van ongeveer 25 a 30 km 
door de omgeving van Vorden, Hen-
gelo en Zelhem. De opzet is om in een 
gemoedelijke, rustige sfeer de mooiste 
plekjes uit de gemeente Bronckhorst 
te ontdekken. Iedere aanspanning en 
ruiter ontvangt een routebeschrijving 
en op een aantal plekken is de route 
middels pijlen aangegeven. Er is vol-
doende verkeersbegeleiding aanwe-
zig. Er kan individueel gestart worden, 
maar er mag ook in kleine groepjes 
van meerdere aanspanningen/ ruiters 
gereden worden. De start is elke dag 
tussen 11.00 uur en 12.30 uur. Het se-

cretariaat sluit om 18.00 uur. Hoewel 
het zeker de moeite waard is om alle 
3 routes te rijden kunnen de deelne-
mers ook volstaan met 1 of 2 routes te 
rijden.

Inschrijven
Wie wil meerijden met de 7e editie 
van de Bronckhorster Paardenmeer-
daagse, kan zich inschrijven door 
het inschrijfformulier van de site te 
downloaden, in te vullen en retour te 
verzenden per mail of post. Een be-
vestiging en verdere informatie over 
de inschrijving wordt na ontvangst 
van het inschrijfformulier 2015 ver-

zonden. Het bekende paardenevene-
mententerrein de Hietmaat, Zelhem-
seweg 15 in Hengelo Gld. is het dage-
lijks start- en eindpunt van de tocht. 
Van hieruit zijn alle routes uitgezet; 
vrijdags richting Vorden, zaterdags 
Hengelo en zondags naar Zelhem. De 
afgelopen jaren is er ook belangstel-
ling voor deze rit van mensen die er 
een vakantietocht van willen maken. 
De mogelijkheden voor overnachtin-
gen met pensionstalling voor paarden 
in de gemeente Bronckhorst is groot, 
zie: www.vvvbronckhorst.nl.
Voor meer informatie en aanmelding 
kunt u terecht op de website van de 
Stichting Bronckhorster Paarden-
meerdaagse.
   

 ▶ bronckhorsterpaardenmeerdaagse.nl

Natasja Bekkers is vooral in de sfeervolle boerderijwinkel te vinden. 

Boerderij Groot Brandenborch opent 
sfeervolle biologische boerderijwinkel

Data
Eva heeft niets met bijzondere da-
ta, het verplicht vieren van iets op 
een bijzondere datum wekt bij haar 
een aversie tegen stol en wandelen 
op. Maar afgelopen vrijdag was ze 
zomaar tweemaal onderdeel van 
zo’n datum.

Een paar weken geleden vroeg ik mij 
verwonderd af hoe het toch kwam 
dat ik op die ene vrijdag in mei zo-
maar ineens twee huwelijken te vol-
trekken had.
En gek genoeg waren mijn trouwcol-
lega’s diezelfde dag ook zeer druk.
Het is in mijn hoedanigheid als 
trouwambtenaar wellicht warrig en/
of naïef te noemen dat ik geen mens 
van bijzondere data ben.
Ik snap bijvoorbeeld niet dat we met 
Pasen ineens moeten gourmetten of 
met Hemelvaartsdag massaal gaan 
fietsen.
Waarom met Pinksteren de familie 
bezocht moet worden en hoe het 
komt dat we met het naderen van 
Kerstmis rantsoen inslaan alsof de 
hongerwinter zal aantreden.

De enige dag die me elk jaar weer wat 
doet is meteen de laatste van het jaar. 
365 Dagen verwonder ik mij over de 
vastgelegde data van ‘samenzijn’ en 
‘stilstaan bij’. Maar op 31 december 
denk ik 10 emotionele en dankbare 
seconden terug aan alles wat me in 
de 364 dagen, 23 uur, 59 minuten en 
50 seconden daarvoor overkwam.
Aan hoe zichtbaar de enkels van de 
kinderen werden in dezelfde broeken 
als een jaar daarvoor, aan waar ze 
verdriet om hadden en hoe hard we 
moesten lachen om wat ook alweer.
Aan dat ik jou heb ontmoet en hoe 
ingewikkeld lief dat was. En is.
Aan wat er komen zal.

Afgelopen vrijdag was het 15-05-15.
De dag waarop ik vier zielsgelukkige 
mensen het ja-woord vragen mocht.
In totale andere settingen, met totaal 
andere personen om zich heen.
De ene bruid bescheiden strapless, 
de ander opzichtig en volks.
Het ene gezelschap in zwijgende stil-
te en het andere in uitgelaten emoti-
onaliteit. Bruidspaar nummer 2 was 
iets te laat, ik vond dat niet erg.
Heb op de trappen van het kasteel 

plaatsgenomen.
Het waaide wel iets, maar mijn toga 
hield me warm.
De trouwakte glom in het voorzich-
tige zonnetje, geduldig wachtend op 
een zevental handtekeningen.

En toen bedacht ik me dat dit mijn 
eerste rustmoment was deze week.
Want vorige week ontving ik de sleu-
tel van mijn eigen huurhuisje.
Vier hele muren van mijzelf, met daar-
binnen alles wat geduid kan worden 
onder de noemer: ‘Totaal niet mijn 
smaak.’
Alvorens ik op dat trappetje plaats-
nam had ik 8 dagen lang gesausd, 
geschuurd, gepiekerd en gebehangd 
(ja, ik weet ook wel dat dat geen Ne-
derlandse term is).
Non stop klussen met slechts de on-
derbreking van het dagelijks leven.
Kinderen, hond, opvoeding en liefde. 
Werk, was, waken en wonen.
En voordat ik mijn trouwspeeches 
uitprintte, ontdekte ik dat mijn 
dochters voor het eerst in hun leven 
hoofdluis hadden.

Geen mens heeft gemerkt dat er in 
mijn hoofd een storm woedde.
Dat het grijs onder mijn nagels over-
eenkomt met de wand in mijn nieuwe 
slaapkamer. Dat ik bij het zien van 
het bruidsboeket dacht aan het ge-
bloemde behang op de kinderkamer.
En dat ik dolgraag de lunch bij brui-
loft nummer 1 had meegemaakt, al 
was het maar omdat de maaltijden 
alhier vluchtig en afgeraffeld zijn.

Niemand had iets in de gaten.
Ik was heel even de spil in hun lief-
descocon. Op 15-05-15.
De dag waarop ik wellicht volgend 
jaar weer plaats zal nemen op die ene 
kasteeltrap. Dan zal ik terugdenken 
aan die ene bijzondere datum waar-
op alles me duizelde. En hopelijk 
hoofdschuddend glimlachen omdat 
de chaos zich inmiddels overzichte-
lijk heeft gemaakt.
Gniffelen om hoe zwaar ik het had 
en hoe licht het leven eigenlijk is bin-
nen vier muren met alles naar mijn 
smaak.
Namelijk mijzelf, mijn kinderen en zo 
af en toe jij.

Ontvang het laatste nieuws het eerst! Like ons op Facebook:  /ContactVorden

21











Gotink Installatie Molenenk 6 7255 AX Hengelo (Gld.)     T0575- 46 52 58    

F 0575 - 46 01 81 E info@gotinkinstallatie.nl I www.gotinkinstallatie.nl

Functie omschrijving
Als monteur installeer je zelfstandig of in 
samenwerking, centrale verwarming, gas
 waterinstallaties en zinkwerk

Wij vragen
varing in een soortgelijke functie

e,
collegiale instelling

v

Wij bieden
 afwisselende baan met een  en 

directe werksfeer bij een gezonde en groeiende
onderneming. Naast goede arbeidsvoorwaarden
zijn er   voor studie en
eigen ontwikkeling. 

Heb je interesse?
 dan je sollicitatie voorzien van een 

CV naar Gotink e
t.a.v. d r. H. Gotink
Molenenk 6 

7255 AX Hengelo

Gotink Installatie is gevestigd in Hengelo (Gld) en beschikt over een eigen sanitair 
showroom. Als totaalinstallateur zijn wij actief in de gehele Achterhoek.
Vanwege toename van onze werkzaamheden zijn per direct op zoek naar

Een vakbekwame loodgieter / 
cv monteur met veel ervaring

ieder z’n vak!

www.autobedrijfmelgers.nl

Autobedrijf Melgers is een universeel 
bovag autobedrijf, waar service en 
kwaliteit hoog in het vaandel staat.
Ter aanvulling van ons team zijn wij op 
zoek naar een:

MONTEUR 
MOTORVOERTUIGEN

(fulltime)

Functie eisen:
• diploma monteur motorvoertuigen 

of in opleiding
• kennis van en interesse in auto-

elektronica
• rijbewijs

Wij bieden:
• een afwisselende functie met ruimte 

voor ideeën en eigen inbreng
• een prettige werksfeer
• marktconforme salariëring en 

arbeidsvoorwaarden volgens Bovag 
cao

Uw schriftelijke reactie voorzien van 
cv kunt u binnen tien dagen na het 
verschijnen van deze advertentie rich-
ten aan: Autobedrijf Melgers, Hoge 
Wesselink 2, 7221 CS Steenderen

Acquisitie n.a.v. deze advertentie 
wordt niet op prijs gesteld. 

HUURDERSVERENIGING HEVO

Hevo behartigt de belangen van de huurders van 

ProWonen in Hengelo en Vorden en zoekt hiervoor 

meerdere kandidaten om als

BESTUURSLEDEN V/M 

zitting te nemen in het bestuur om met name de huurders uit Hengelo en Vorden te vertegen-

woordigen.

U bent gesprekspartner in het overleg met de Gemeente Bronckhorst, ProWonen en andere or-

ganen en samen met de overige leden van het bestuur zet u zich in voor de rechtspositie van de 

huurders van ProWonen. U doet dit aan de hand van een participatieovereenkomst met ProWo-

nen. U ondersteunt alle leden van de vereniging op het gebied van leefbaarheid, woonomgeving 

en de relatie tussen huurders en verhuurder ProWonen.

De werkzaamheden vragen gemiddeld een bestuursvergadering per maand en het lezen van 

rapporten en andere stukken om u in te leven in de wereld van wonen, huren en de plannen 

binnen de gemeente Bronckhorst op dit gebied. De overige werkzaamheden worden binnen het 

bestuur verdeeld.

Interesse? Neem dan contact op met: Huurdersvereniging Hengelo-Vorden (HeVo)

Postbus 122, 7250 AC Vorden  •  Telefoon 0575-552622  •  E-mail: secretaris@huurdershevo.nl

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.

Servicemonteur m/v

Ben jij een ervaren servicemonteur en op 
korte termijn beschikbaar?

Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor 
het ondersteunen van de servicemonteur en ga 
je gaandeweg het werk zelfstandig uitvoeren.  
Als servicemonteur houd je je bezig met het 
onderhoud en het oplossen van storingen aan 
een tweetal thermoformlijnen waarop gereed-
schappen worden getest. Voor dit werk zoeken 
we een echte sleutelaar die het leuk vindt om 
nieuwe machines te leren kennen en zich nieuwe 
processen eigen wil maken. Het is van belang 
dat je een flexibele instelling hebt met betrekking 
tot werktijden; het komt regelmatig voor dat de 
werktijden anders zijn op het moment dat een 
bepaalde klus af moet zijn. Tevens bestaat de 
mogelijkheid dat je zo nu en dan voor enkele 
dagen naar het buitenland gaat.

Kok m/v

Ben jij een kok die zelfstandig kan werken?

Functieomschrijving
Als kok bij onze opdrachtgever ben je verant-
woordelijk voor het bereiden van à la carte 
gerechten. Echter een groot gedeelte van de 
werkzaamheden bestaan uit het bereiden en 
maken van hapjes en buffetten voor feesten en 
partijen. Ook beschikt onze opdrachtgever over 
een mobiel meubel waar men live en op locatie 
gerechten maakt.

Commercieel Medewerker 
Binnendienst m/v 

Heb jij een afgeronde HBO opleiding en ben 
je op zoek naar een ondersteunende binnen-
dienstfunctie in de meubelbranche?

Functieomschrijving
In deze veelzijdige functie ben je onder andere 
verantwoordelijk voor het maken van kosten-
begrotingen en offertes, het uitvoeren van de 
orderintake en de facturatie. Daarnaast zal het 
beheren van bestaande klantencontacten en het 
uitbreiden van het huidige klantenbestand een 
belangrijk onderdeel van je taak vormen. Als 
commercieel medewerker binnendienst moet je 
snel kunnen schakelen, het overzicht kunnen 
bewaren, goed kunnen werken onder druk en 
een proactieve en commerciële instelling heb-
ben.

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.

Commercieel 
werkvoorbereider m/v

Ben jij een ervaren werkvoorbereider en ben 
je op zoek naar nieuwe uitdaging met com-
merciële taken?

Functieomschrijving
In deze functie ondersteun en 
adviseer je relaties met de verkoop 
van het product. Naar aanleiding 
hiervan maak je offertes, bevestig 
je de orders en zorg je ervoor 
dat de orders in productie worden 
genomen. Naast de commerciële 
taken verleen je ook ondersteu-
ning op het gebied van de teken-
werkzaamheden in Autocad en 
Revit.

ZATERDAG 23 mei
van 11.00 - 16.00 u.

ROMMELMARKT BARCHEM
volg de pijlen... 600 meter kramen!

manege ‘Stal CAROLINA’

VEEL CURIOSA op de GROOTSTE 

nog echte Rommelmarkt 

van Nederland!

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.

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:
23 - 25 mei: J.J. de Kruif, Vorden, tel. (0575) 55 33 72.
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 24 mei, 10.00 uur, Pinksteren, Raad van 
Kerkendienst in de Gereformeerde kerk. 
Voorgangers: ds. F.W. Brandenburg, 
pastor J. van Kranenburg en ds. J. Kool.
Collecten: 1e C: KiA: Zending; 2e C: Raad van Kerken.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 24 mei, 10.00 uur, Pinksteren, Raad van 
Kerkendienst in de Gereformeerde kerk. 
Voorgangers: ds. F.W. Brandenburg, 
pastor J. van Kranenburg en ds. J. Kool.
Collecten: 1e C: KiA: Zending; 2e C: Raad van Kerken.
   
Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 24 mei, 10.00 uur, Ds. Tim Wiersum, pinksteren.

R.K. kerk Vierakker
Zondag 24 mei, 9.30 uur, Woord- en Communieviering, 
vg. diaken Th. ten Bruin. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 24 mei, 10.00 uur, Oecumenische viering.
Locatie: Ger. Kerk, vg. werkgroep. 

 Bij ideële kringloopwinkel “De 
Werf”, Enkweg 11 in Vorden kunt u 
elke ochtend (behalve zondags en 
‘s-maandags) van 09.00 tot 12.00 
uur en dinsdag, donderdag- en 
vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.00 
terecht voor een groot assortiment 
meubels, kleding, witgoed, elek-
tronica, huishoudelijke artikelen, 
boeken enz.. Inbrengen van goed 
verkoopbare artikelen kan tijdens 
openingstijden of d.m.v. een tele-
fonische afspraak (06-44629049) of 
email: vcdewerf@gmail.com. Te-
vens kunt u via ons telefoonnum-
mer een afspraak maken voor het 
ophalen van spullen.
       

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

    3 juni start Muziwijs 4-weekse mu-
ziekcursussen voor (groot)ouder en 
kind (1-4 jaar) in Ruurlo. Info en op-
gave op muziwijs.nl
       

    Repair Café: Zaterdag 13 juni 10.00-
12.00 uur. Kulturhus Vorden.
       

    Luciënne, uw kapster aan huis. Bel 
voor info & afspraak 06 21297821. 
Zie ook: www.luciennesknipatelier.
nl
       

    T.k. nw. tapijttegels meer dan 100 
verschillende kleuren/motieven 
vanaf 0.90 p/tegel=3.60 per m2. 
0545-472574 of 06-12300129.

  7 juni brunch+fietstocht buurtver. 
Bekveld, Veermansweg 18 Hen-
gelo. Iedereen is van harte welkom! 
Brunch 10.30-11.30u Start fietstocht 
11.00-12.30u. Kl route ca 15 km, gr 
route ca 30 km. www.bekveld.nl

       

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

       

    Te koop: Opel Vectra. Bouwj. 1995. 
APK tot febr. 2016. Tel. 0314-641545.

       

    4e Pinksterfeest Ecodorp Gelder-
land 2015, 22 t/m 24 mei vanaf 19.00 
uur Almen + overnachten. Zie www.
ecodorpgelderland.nl Zie redactio-
neel elders in deze krant.     

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

20 t/m 26 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 20 mei Minestronesoep/Varkens medaillons met champignon-
saus, aardappelkroketten en groente 

Donderdag 21 mei ½ Gegrild haantje, appelmoes, frieten en rauwkostsalade/ 
Vanille pudding met slagroom

Vrĳdag 22 mei Champignonsoep/Zalmfilet met dillesaus, aardappelen 
en groente

Zaterdag 23 mei Kipsaté met nasi, pindasaus, atjar salade en kroepoek/
Ĳs met slagroom (alleen afhalen / bezorgen) 

Maandag 25 mei 2e Pinksterdag, geopend van 11.30 uur tot 22.00 uur
Dinsdag 26 mei Wiener schnitzel met aardappelen en groente/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

VLOOIENMARKT 
& MORE BRAAMT

Zondag 7 juni

10-17 uur

STERREIN MARKANT
(Outdoorcentr.) Gildeweg 7

Inf. Kr. Hr. Tel 0639108152

animo-vlooienmarkten.nl
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Coco Loco
‘

Area 5.1

The Jukebox Gedurende het festival zijn er diverse theateracts 
te zien op het festivalterrein. 

Muziek, theater, attracties en feest!

Zo-de-knetter! Wat hebben we op Eerste Pinksterdag een gigantische bak 

feest voor je in petto! Tien vette bands, tien stomende DJ’s, absurde 

theateracts en knettergek vermaak. En niet te vergeten vier podia, een 

smijtpaleis, de kleinste karaoke- en schlagerbar van Nederland en héél 

véél feest, ontspanning en gezelligheid!

Naast heel veel muziek en feest is er werkelijk van alles te beleven op het 

Over De Top Festival. Mannen kunnen hun baard laten trimmen bij de festival 

barbier, kinderen kunnen zich vermaken in rock ‘n lollyland, er zijn diverse 

theatervoorstellingen, attracties, thema café’s en verschillende cateraars met 

allerlei lekkernijen! Over De Top is een heerlijke dag uit voor iedereen! 

Coco Loco
Bij het Coco Loco podium is het altijd hartje 

zomer! Dit jaar neemt een felgekleurde favela 

je mee op wereldreis met al haar exotische 

muziek, fruitige cocktails en relaxte sfeer. 

The Jukebox
In dit muzikale circus speel jij de hoofdrol! 

Alle genres komen langs en alles draait om 

het maken van één gigantisch feest waarbij  

je keihard kan meezingen!

Area 5.1
We weten allemaal dat ‘t bestaat, maar wat 

zich binnen Area 5.1 exact afspeelt blijft een 

mysterie. Buitenaardse basslines, spacende 

grooves en mysterieuze melodieën. Ontdek 

de donkere materie zelf in Area 5.1.

Hardrock Cafe
We gaan een hoop stof doen opwaaien in 

het Hardrock Café. Geef je over aan het wilde 

westen met vijf moddervette bands! 

 Tijd:  van 12:00 tot 00:00 uur

 Entree:

  <18 jaar: gratis! 

 Camping: entree + camping: € 17,50

 Voorverkoop: Café De Zaak, Tapperij Van Ooijen 

  en Shoeby Fashion in Lichtenvoorde 

  of via www.overdetopfestival.nl

Jah 
Mission

reggae

The
Cool Trick

punkrock

The 
Dreamboats

rock ‘n roll

Texas
Radio

blues ‘n roll

Tjalf Bakker
tech-house

DJ Lars
80’s / 90’s

Robby Reyes
dance / top40

Feest DJ Martin
party kneiters

Wat Als Het Leven?
interactief dansfestijn

Jos C
house/techno

Maask
live beatbox

Sam Fearon
deephouse

Hauk ‘n 
Baum

melodic techno

Rectum 
Raiders

glamrock

AC/DC
tribute

Mama 
Franko

reggae/balkan

Yanesh!
soul/funk

Balkanari
balkan/gypsy

Peen
ska

Hardrock Cafe


