
feelnemers in gesprek en Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten, die meeluistert. Foto: Jan Hendriksen.    

Geanimeerde gesprekken tijdens streekconferentie 
over toekomst van landschap
VORDEN - Ongeveer driehonderd 
inwoners uit de driehoek Zutphen, 
Lochem, Hengelo (G) gingen za-
terdag 21 mei in sporthal ‘t Jebbink 
in Vorden met elkaar in gesprek 
over de vraag wat zij belangrijk 
vinden voor het landschap in hun 
omgeving. Aan de bijeenkomst 
nam een zeer gevarieerd gezel-
schap mee: inwoners, agrariërs, 
ondernemers, recreanten, overhe-
den en leden van natuur- en mi-
lieuorganisaties. Kortom: boeren, 
burgers en buitenlui hadden ge-
hoor gegeven aan de uitnodiging 
van Natuurmonumenten om deel 
te nemen aan de Streekconferen-
tie Graafschap400. Zo namen ook 
onder meer enkele wethouders 
en ambtenaren van de gemeente 
Bronckhorst en bestuursleden van 
Waterschap Rijn en IJssel en van 
de Land- en Tuinbouw Organisa-
tie Bronckhorst deel.

Door Jan Hendriksen

Het getal vierhonderd stond voor 
het maximum aantal deelnemers 

dat mee kon doen aan de confe-
rentie. Dat is niet helemaal ge-
lukt. “Maar we zijn ondanks dat 
zeer tevreden over het verloop”, 
zo verklaarde adviseur marketing 
en communicatie Mirjam Kleine 
Koerkamp van Natuurmomen-
ten na afloop van de conferentie. 
Op De Graafschap400 bepaalden 
zaterdag de deelnemers zelf de 
agenda. Uit vergelijkbare confe-
renties bleek dat dit een leven-
dige manier is om zoveel mogelijk 
ideeën, visies en plannen op tafel 
te krijgen.

“Natuurmonumenten wil op de-
ze manier de betrokkenheid van 
mensen bij het landschap ver-
groten en hoopt dat er een bewe-
ging op gang komt, die met de ge-
maakte plannen aan de slag gaat”, 
zo verklaart beheerder Harald van 
den Akker van de regio De Graaf-
schap van Natuurmonumenten 
zaterdagmiddag als de deelne-
mers in groepjes praten over on-
derwerpen die zij zelf op de agen-
da hebben gezet.

De vijf onderwerpen die het 
hoogst op de agenda kwamen wa-
ren: kleinschaligheid/coulissen-
landschap, diversiteit, samenwer-
king/dialoog, balans en bewust-
wording. “Onze natuurgebieden 
zijn onderdeel van het landschap. 
En we merken elke keer weer dat 
er heel goede ideeën leven bij om-
wonenden. We zijn erg benieuwd 
welke plannen er voortkomen als 
we de discussie verbreden naar 
het thema landschap zoals van-
daag’, stelde Van den Akker die 
onder meer de natuurgebieden ‘t 
Hackfort en Het Enzerinck in Vor-
den, het Grote Veld in Vorden en 
Lochem, Beekvliet in Barchem en 
de Velhorst in Lochem beheert.

Achterban
De afgelopen jaren heeft Natuur-
monumenten over diverse thema’s 
de achterban geraadpleegd. Met 
deze streekconferentie door en 
voor inwoners werd nog een stap 
verder gegaan en kwam de regie 
écht bij de inwoners te liggen. Van 

den Akker: “Natuurmonumenten 
organiseerde deze bijeenkomst 
omdat het typische kleinschalige 
landschap in de driehoek Zut-
phen, Lochem, Hengelo, met als 
middelpunt het kastelendorp Vor-
den, in ras tempo verandert. Met 
deze streekconferentie bieden we 
een platform, stimuleren en bie-
den we ruimte voor nieuwe initia-
tieven en willen we de betrokken-
heid vergroten.”

De rode draad van de bijeenkomst 
is een grote behoefte van de deel-
nemers om het gevarieerde klein-
schalige landschap te behouden. 
“De deelnemers zoeken daarvoor 
oplossingen in samenwerking en 
bewustwording, met oog voor de 
balans tussen economie en ecolo-
gie”, aldus Van den Akker.

Vervolgbijeenkomst
Ongeveer honderd deelnemers 
hebben zich aangemeld voor een 
vervolgbijeenkomst. Van den Ak-
ker: “Op de vervolgbijeenkomst 
op 25 juni proberen we de globale 
voorstellen concreter te maken.”

De ideeën die de meeste bijval 
kregen, gaan over het versterken 
en vernieuwen van de identiteit 
van De Graafschap. Dat moet dan 
vooral in samenwerking met de 
gebruikers van het gebied. Een 
ander voorstel dat veel bijval kreeg 
is om elk jaar een procent land-
bouwgrond aan de natuur toe te 
voegen. De behoefte van de deel-
nemers om meer betrokken te zijn 
bij de ontwikkeling van het land-
schap is duidelijk.

 

Harmonie 
collecteert voor 
Prins Bernhard 
Cultuurfonds
VORDEN - Onder de naam ‘Anjer-
actie’ collecteert het Cultuurfonds 
jaarlijks voor cultuur en natuur in 
uw regio. De leden van Harmonie 
Vorden collecteren ook dit jaar 
weer voor Het Prins Bernhard Cul-
tuurfonds in Vorden. Van maan-
dag 30 mei tot en met zaterdag 4 
juni staat één van de leden bij u 
aan de deur.

De helft van de opbrengst van de 
Anjeractie is voor de clubkas van 
de collecterende vereniging, Har-
monie Vorden. Het overige geld is 
bestemd voor projecten op gebied 
van cultuur, natuur en wetenschap 
binnen de regio waar het geld is 
opgehaald. Nieuw dit jaar is de on-
line Anjeractie, het Cultuurfonds 
biedt dit jaar naast de collecte aan 
de deur, digitale mogelijkheden 
om te doneren aan de club of ver-
eniging van uw keuze.

Op www.gelderland.anjeractie.
nl kunt u zien hoe dit in zijn werk 
gaat en uw bijdrage leveren. Ook 
van deze gift krijgt de vereniging 
van uw keuze de helft van uw bij-
drage. Dus collectant gemist of in 
de collecte week of op vakantie, 
langs deze weg kunt u toch de 
plaatselijke vereniging steunen!

Eskes Open
Eenmalig had café Eskes aan 
de Dorpsstraat haar deuren 
opengesteld. ‘Eskes Open’ 
vond plaats op zaterdag 21 
mei. Met dank aan presentator 
Matthijs van Nieuwkerk, zijn 
Amsterdamse vriend Cees van 
Zuilen, Klaas Bakker van Hotel 
Bakker en bovenal eigenaar 
Han Eskes.
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0573 - 25 17 61 Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

West Achterhoek

Landen die op school veel computers gebruiken, scoren bij rekenen en taal vaak onder het gemiddelde. Alleen de combinatie 
van e-books en papieren boeken werkt optimaal. Daarom biedt de bibliotheek zowel papieren als digitale boeken aan.

De bibliotheek doet meer dan u denkt! 
Check de bieb op facebook.com/BiebNieuws

Water-Fit
Extra fi t de dag door met eerst 
een uurtje sporten in het water. 
Elke donderdag om 9:30 uur. 
Water-Fit is een combinatie van 
aquajogging, aquarobbics, aqua-
fi t, etc., met als doel extra conditie 
opbouwen zonder zware belas-
ting op gewrichten, spieren en pe-
zen. Kosten zonder abonnement 
€3,50 per keer of €30,- tot aan 

de zomervakantie . Komt u het 
een keer proberen? 

 

Oude zutphenseweg 7 
7251 JX Vorden • (0575) 55 12 03
www.zwembad-indedennen.nl
info@zwembad-indedennen.nl
Facebook.com/zwembadindedennen

Dinsdag

Jaargang 78



FAMILIEBERICHTEN
Neem voor het plaatsen van familieberichten contact op met één van

onze media-adviseurs. Kijk hiervoor in de colofon op pagina 5.

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij staan dag en nacht voor u klaar.

Henriët Klein Gelti nk-ten Arve • Anton Ruiterkamp

ruiterkampuitvaart.nl • info@ruiterkampuitvaart.nl
telefoon 0575 - 45 20 20

UITVAARTVERZORGING

√ Geen verwijzing nodig   √ Vergoeding vanuit de basisverzekering 
√ Spoedreparaties klaar terwijl u wacht, ook in het weekend  
√ Gratis controle   √ Opvullen dezelfde ochtend klaar!

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

T.

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

De totale zorg voor een stralend kunstgebit
Een nieuw kunstgebit of een snelle reparatie, 
maak een afspraak met onze praktijk.

Bel direct: (0575) 46 26 40

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

WWW.MARIONPOLMAN.NL | T 06-55916250  

Marion Polman
uitvaart begeleiding
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Hierbij willen wij graag iedereen bedanken voor het
medeleven, zowel persoonlijk als schriftelijk, na het
overlijden van onze lieve vader, opa, en overgrootvader

         

Derk Hogeslag
 
Kinderen,
klein- en
achterkleinkinderen

Lochem, mei 2016

Melden bij overlijden 
+31 (0)6 . 384 68 567

www.loteringenuitvaart.nl
lot@loteringenuitvaart.nl

UITVAART

Natuurbegraafplaats slaNgeNburg, Nutselaar 4, 7004 HJ DoetiNcHem  www.natuurbegraafplaatsslangenburg.nl

Natuurbegraafplaats Slangenburg

Rondleidingen
een natuurbegraafplaats biedt eeuwige rust op een prachtige plek in de natuur. 
de fraai gelegen natuurbegraafplaats Slangenburg is daarvoor zeer geschikt. 
Wij geven maandelijks rondleidingen over de natuurbegraafplaats.  
Kijk voor meer informatie op de website. of bel ons (0314) 341 966

Rondleidingen op 3 juni, 8 juli, 9 september, 14 oktober en 18 november. 
Rondleidingen beginnen om 14.00 uur op de natuurbegraafplaats.

Aspergehapje-dag
Kom kijken en eten!
Bezichtiging en demonstraties

Van 10.00 tot 17.00 uur
Workshop bij-vriendelijk asperges telen!

’De Stokhoven’
Asperge Boerderij

Rijksweg 37, Drempt

zaterdag 
28 mei

 

In het asperge-seizoen 
7 dagen per week geopend

EEN DIERBARE OVERLEDEN?
Deel het op deze pagina.

Kijk voor meer informatie in de colofon op pagina 5.

EEN WOLK VAN EEN BABY?
Laat het iedereen weten!

Kijk voor meer informatie in de colofon op pagina 5.



Oude tijden herleven bij Café Eskes
Popklassiekers 
klinken uit 
de speciaal 
geplaatste 
jukeboxen
VORDEN - Uit de speciaal ge-
plaatste jukebox klinken de pop-
klassiekers uit de jaren zeventig. 
Zelfs de geserveerde hapjes gaan 
terug naar ‘Back to the Seventies’. 
Toastjes met echte ‘olderwetse’ 
huzarensalade, blokjes kaas, een 
gekookt eitje met mayonaise of 
ketchup en hamrolletjes met as-
perges. Ze herinneren aan de tijd 
toen ‘Geluk nog heel gewoon was’. 
Zaterdag 21 mei vierde dat ‘geluk’ 
hoogtij tijdens ‘Eskes Open’. Een-
malig had het café aan de Dorps-
straat haar deuren opengesteld. 
Met dank aan presentator Matthijs 
van Nieuwkerk van ‘De Wereld 
Draait Door’, zijn Amsterdamse 
vriend Cees van Zuilen die met 
grote regelmaat in Vorden vertoeft 
en Klaas Bakker van Hotel Bakker. 
Maar bovenal dank aan eigenaar 
Han Eskes (55) die overstag ging 
na het aanzoek van Van Zuilen en 
van Van Nieuwkerk.

Door Jan Hendriksen

“We vertoeven met regelmaat in 
ons tweede huis in de Achterhoek 
en treffen elkaar regelmatig met 
onze vrouwen in Vorden bij Ho-
tel Bakker. Toen ik en Cees onze 
neuzen tegen de ramen van het 
etablissement hadden gedrukt en 
de authentieke inrichting hadden 
gezien, hadden we zo iets van: 
Daar willen we nog eens een bier-
tje drinken. We hebben toen onze 
stoute schoenen aangetrokken en 
Klaas Bakker naar de geschiede-
nis van het pand gevraagd en wie 
de eigenaar was. Laat die eigenaar 
nu bij Hotel Bakker werken. En 
toen hebben we Han gevraagd of 
hij de cafédeuren nog eens open 
wilde zetten. Klaas dacht dat die 
vraag kansloos zou zijn. Maar 
Han gaf goedkeuring. En zo zitten 
we nu met ons allen hier. Schit-
terend. Het is inderdaad net of de 
tijd veertig jaar heeft stil gestaan”, 
zo sprak Matthijs van Nieuwkerk 
zaterdagmiddag op het terras van 
het café.

Na 44 jaar kwam er weer bier uit 
de tapkraan die speciaal door Han 
Eskes voor deze gelegenheid was 
opgekalefaterd. Buiten op het ter-
ras zit het toegestroomde publiek 
op de o zo kenmerkende gele ter-
rasstoeltjes die ooit door het Vor-
dense bedrijf HeKo zijn gefabri-
ceerd, zo weet Vordenaar Harry 
Jansen te vertellen. Jansen: “HeKo 
stond voor Heuvelink en Koers en 
maakten destijds het frame van 
deze stoeltjes.”

Café Eskes sloot 
in 2003 haar 
deuren

Intussen halen de Vordenaren 
Henk de Jonge (70), Jan Oplaat 
(75) en Derk Besselink (74) zo hun 
eigen herinneringen op aan Café 
Eskes. De Jonge: “We hielden met 
de Sorbo altijd onze vergaderingen 
als al onze vertegenwoordigers uit 
het hele land naar Vorden kwa-
men hier. Dan moesten er soms 
tientallen uitsmijters geserveerd 
worden. En dat was altijd een feest 
op zich.” Derk Besselink herinnert 
zich nog goed de dansavonden in 
de jaren zestig met het dansorkest 
‘De Zwevers’. Jan Oplaat kwam als 

‘buurman’ en als ‘warme bakker’ 
wekelijks bij Jopie en Tante Gerda 
over de vloer. “Ik rookte in die ja-
ren straf sigaren.”

Café Eskes sloot in 2003 haar deu-
ren. Incidenteel stelt Han Eskes 
het nog open. Bijvoorbeeld in 
augustus tijdens de Koetsentocht 
en jaarlijks vergadert de plaatse-
lijke pluimvee- en konijnenver-
eniging er nog. Maar verder wor-
den de stamtafel en de kroegtafels 
die voorzien zijn van hoogpolige 
kleedjes niet meer gebruikt. Of dat 
in de toekomst wel het geval is, is 
nog een grote vraag.

“Misschien maken we er wel een 
jaarlijkse traditie van. Maar dat ligt 
aan Han”, zo zegt Cees van Zuilen 
die zaterdagavond samen met 
Matthijs van Nieuwkerk de leiding 
had over de heuse eerste Pubquiz 
Eskes Open waaraan tien teams 
deelnamen en die gewonnen werd 
door Team Klavertje Vijf bestaan-
de uit Josephine Scholten, Jos van 
Meeuwen, Lynette Wijgergangs en 
Caroline en Koen Straathof.

Geschiedenis
Café Eskes werd rond 1960 ver-
bouwd door Jopie Eskes die het 
pand in 1958 had overgenomen 
van Anna Wahl met links een 
grote parkeerplaats. In die jaren 
van groot belang want café Eskes 
stond bekend als een uitstekend 
chauffeurscafé waar duizenden 
uitsmijters en biefstukken in hon-
gerige magen zijn verdwenen. Al 
het verkeer van en naar Winters-
wijk kwam toen immers nog voor 
de deur langs. Ook in het zaaltje 
was er vaak veel bedrijvigheid. 
Menige bruiloft is daar gevierd en 
diverse verenigingen gebruikten 
het als repetitieruimte.

Menige Vordenaar heeft er theo-
rieles gehad van de rijschoolhou-
ders Hilferink, Bultman en Schop-
pers voordat hij of zij opging voor 
het auto-rijexamen. En de succes-
volle dammers Wieger Wesselink 
en Johan Krajenbrink schoven er 
hun eerste damstenen voor de 
Vordense Damvereniging DVC 
(bron Oud Vorden).
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Activiteiten agenda
11 juni Repaircafe 10.00 - 12.00 uur
Op maan-, woens- en donderdagmorgen Hobbyclub   9.00 - 12.00 uur
Elke dinsdag Handwerken-Handvaardigheden 10.00 - 11.30 uur 
Elke dinsdag  Ontmoeting en Dagbesteding 10.00 - 15.30 uur
Elke dinsdag Koersbal 10.00 - 11.30 uur
Elke dinsdag Rummikub 14.30 - 15.30 uur
Alle activiteiten zijn in Kulturhus het Dorpscentrum
Elke dinsdag Volksdansen Vierakker/Wichmond 18.15 - 19.30 uur 
 In Ludgerus gebouw Vierakker

Nog meer informatie over activiteiten/cursussen op onze website: 
www.welzijnvorden.nl
   @welzijnvorden
Bereikbaarheid:
Algemeen: tel. 0575-553405  dinsdag en woensdag    9.00 - 11.00 uur
Vervoer: tel. 0575-555282  maandag t/m donderdag  9.00 - 10.00 uur

DUO FIETS
Twee jaar geleden heeft Stich-
ting Welzijn Vorden een duofiets 
aangeschaft waarmee vrijwilli-
gers (duofietsers) kunnen fietsen 
met mensen (bijrijders) die zelf 
niet meer met de fiets op pad 
kunnen maar die toch erg graag 
nu en dan gaan fietsen. 

De bijrijders genieten enorm van 
dat uurtje fietsen en de fietsvrij-
williger vaak nog meer omdat de 
bijrijders er zo gelukkig van wor-
den, want ze zijn dan lekker bui-
ten en zien weer iets van de om-
geving. Het geeft iedereen veel 
voldoening. We willen het aantal 
duofietsers uitbreiden zodat de 
duofiets zo’n 10 keer per week ge-
bruikt wordt. Dit natuurlijk alleen 

onder gunstige weersomstandig-
heden. U begrijpt; het is voorna-
melijk een zomer activiteit.

Even iets over de duofiets-
praktijk
-  De fiets is een tweezitter van de 

firma van Raam. Men zit naast 
elkaar. De fiets is voorzien van 
twee accu’s voor elektrische 
ondersteuning.

- We hebben een gezamenlijke 
agenda waarin de afspraken 
ingevuld worden. 

-  Duofietsers zijn via de gemeente 
verzekerd.

We zijn op zoek naar enthousiaste 
medevrijwilligers en daarom 
hebben wij dit artikel geplaatst. 
Wij horen graag van U!

Voor meer inlichtingen 
kunt u altijd bellen of mailen:
Nel Warringa
Lindeseweg 9, 7251 NG Vorden
0575-551021 / 06-51185082
nelwarringa@hotmail.com
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Activiteiten agenda
17 - 24 mei Handwerken-Handvaardigheden 10.00 – 11.30 uur
11 juni Repaircafe 10.00 – 12.00 uur
Op maan- woens- en donderdagmorgen Hobbyclub 9.00 – 12.00 uur
Elke dinsdag Ontmoeting en Dagbesteding 10.00 – 15.30 uur
Elke dinsdag Koersbal 10.00 – 11.30 uur
Elke dinsdag Rummikub 14.30 – 15.30 uur
Alle activiteiten zijn in Kulturhus het Dorpscentrum.
Elke dinsdag Volksdansen Vierakker/Wichmond18.15 – 19.30 uur

In Ludgerus gebouw Vierakker

Nog meer informatie over activiteiten/cursussen bezoek onze website:
www.welzijnvorden.nl
Bereikbaarheid:
Algemeen: tel. 0575-553405 dinsdag en woensdag 9.00 – 11.00 uur
Vervoer: tel. 0575-555282 maandag t/m donderdag 9.00 – 10.00 uur

DUO FIETS
Twee jaar geleden heeft Stichting Welzijn Vorden een duofiets aangeschaft waarmee 
vrijwilligers (duofietsers) kunnen fietsen met mensen (bijrijders) die zelf niet meer met de 
fiets op pad kunnen maar die toch erg graag nu en dan gaan fietsen. 
De bijrijders genieten enorm van dat uurtje fietsen en de fietsvrijwilliger vaak nog meer 
omdat de bijrijders er zo gelukkig van worden, want ze zijn dan lekker buiten en zien 
weer iets van de omgeving. Het geeft iedereen veel voldoening.
We willen het aantal duofietsers uitbreiden zodat de duofiets zo’n 10 keer per week 
gebruikt wordt.
Dit natuurlijk alleen onder gunstige weersomstandigheden. U begrijpt; het is voornamelijk 
een zomer activiteit.

Even iets over de duofiets-praktijk
- De fiets is een tweezitter van de firma van 

Raam. Men zit naast elkaar. De fiets is 
voorzien van twee accu’s voor elektrische
ondersteuning.

- We hebben een gezamenlijke agenda waarin 
de afspraken ingevuld worden . 

- Duofietsers zijn via de gemeente verzekerd.

We zijn op zoek naar enthousiaste medevrijwilligers en daarom hebben wij dit 
artikel geplaatst. Wij horen graag van U!

Voor meer inlichtingen kunt U altijd bellen of mailen:
Nel Warringa
Lindeseweg 9  7251 NG Vorden
0575-551021/06 51185082
nelwarringa@hotmail.com
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ONTMOETING & DAGBESTEDING VOOR SENIOREN IN VORDEN
Bent u op leef-
tijd, woont u 
nog zelfstan-
dig en heeft u 
af en toe zin 
in wat gezel-
ligheid of een 
vaste structuur? Dan bent u elke 
dinsdag van 10.00 tot 15.30 uur 
van harte welkom bij Ontmoeting 
en Dagbesteding. Hierbij kunt u 
op een ontspannen manier een 
praatje maken met anderen of 
meedoen aan activiteiten. De 
groep bestaat uit maximaal 14 
deelnemers en vrijwilligers be-
geleiden de dag. Ontmoeting en 
Dagbesteding wordt georgani-
seerd door Stichting Welzijn Vor-
den en vindt plaats in de SOOS 
in het Kulturhus in Vorden. De 
dag heeft een vaste structuur met 

een aantal activiteiten. Daarnaast 
is er voldoende ruimte voor eigen 
inbreng van de deelnemers. Mee-
doen aan Ontmoeting en Dagbe-
steding kan een aanvulling zijn op 
en/of ondersteuning van de hulp 
die al geboden wordt door profes-
sionele hulpverleners of partner, 
familie, buren en bekenden. 

Wat kost het? 
De kosten bedragen € 10,00 per 
dag, inclusief warme maaltijd.

Bent u of kent u iemand voor wie 
dit iets zou zijn? Meldt u aan! 
Heeft u vragen of wilt u zich aan-
melden, neem dan contact op 
met Stichting Welzijn Vorden 
T: 0575 553405 dins- en woensdag 
9.00 - 11.00 uur of 06-20712125. 
E: info@welzijnvorden.nl
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Activiteiten agenda
11 juni Repaircafe 10.00 – 12.00 uur
Op maan- woens- en donderdagmorgen Hobbyclub 9.00 – 12.00 uur
Elke dinsdag Handwerken-Handvaardigheden 10.00 – 11.30 uur
Elke dinsdag Ontmoeting en Dagbesteding 10.00 – 15.30 uur
Elke dinsdag Koersbal 10.00 – 11.30 uur
Elke dinsdag Rummikub 14.30 – 15.30 uur
Alle activiteiten zijn in Kulturhus het Dorpscentrum.
Elke dinsdag Volksdansen Vierakker/Wichmond18.15 – 19.30 uur

In Ludgerus gebouw Vierakker

Nog meer informatie over activiteiten/cursussen bezoek onze website:
www.welzijnvorden.nl

        @welzijnvorden

Bereikbaarheid:
Algemeen: tel. 0575-553405 dinsdag en woensdag 9.00 – 11.00 uur
Vervoer: tel. 0575-555282 maandag t/m donderdag 9.00 – 10.00 uur

DUO FIETS
Twee jaar geleden heeft Stichting Welzijn Vorden een duofiets aangeschaft waarmee 
vrijwilligers (duofietsers) kunnen fietsen met mensen (bijrijders) die zelf niet meer met de 
fiets op pad kunnen maar die toch erg graag nu en dan gaan fietsen. 
De bijrijders genieten enorm van dat uurtje fietsen en de fietsvrijwilliger vaak nog meer 
omdat de bijrijders er zo gelukkig van worden, want ze zijn dan lekker buiten en zien
weer iets van de omgeving. Het geeft iedereen veel voldoening.
We willen het aantal duofietsers uitbreiden zodat de duofiets zo’n 10 keer per week 
gebruikt wordt.
Dit natuurlijk alleen onder gunstige weersomstandigheden. U begrijpt; het is voornamelijk 
een zomer activiteit.

Even iets over de duofiets-praktijk
- De fiets is een tweezitter van de firma van 

Raam. Men zit naast elkaar. De fiets is 
voorzien van twee accu’s voor elektrische
ondersteuning.

- We hebben een gezamenlijke agenda waarin 
de afspraken ingevuld worden . 

- Duofietsers zijn via de gemeente verzekerd.

We zijn op zoek naar enthousiaste mede-vrijwilligers en daarom 
hebben wij dit artikel geplaatst. Wij horen graag van U!

Matthijs van Nieuwkerk (l.) verwelkomt in het bijzijn van Han Eskes, Klaas Bakker en Cees 
van Zuilen de gasten bij Café Eskes. Foto: Jan Hendriksen

Het zaaltje van Café Eskes voordat de gasten het café bevolkten. Foto: Jan Hendriksen

Wat is er te doen in de omgeving?

Contact Bronckhorst Noord 3Dinsdag 24 mei 2016
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D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

bestellingen@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

KEURSLAGERKOOPJE

Rundergehakt + hoh Gehakt + 

Kipfilet

3 x 500 gram

10

00

KEURSLAGERKOOPJE

Bij het 

keurslagerkoopje

GRATIS 100 GRAM

ACHTERHAM

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram 

gebraden 

kipfilet

GRATIS 100 GRAM 

KIPSALADE

SPECIAL

Sole mio spies

2

75

per stuk

MAALTIJD IDEE

gebraden

Gehaktbal

1

85

per stuk
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D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

bestellingen@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

KEURSLAGERKOOPJE

Rundergehakt + hoh Gehakt + 

Kipfilet

3 x 500 gram

10

00

KEURSLAGERKOOPJE

Bij het 

keurslagerkoopje

GRATIS 100 GRAM

ACHTERHAM

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram 
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kipfilet

GRATIS 100 GRAM 

KIPSALADE

SPECIAL

Sole mio spies

2

75

per stuk

MAALTIJD IDEE

gebraden

Gehaktbal

1

85

per stuk

Aanbiedingen zijn geldig van maandag 
23 mei t/m zaterdag 28 mei 2016

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

HAARDEN, SCHOUWEN EN SCHOORSTEENTECHNIEK

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

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

T. (0575) 46 44 33  (06) 51 44 62 99  
Koningsweg 26a   7255 KR Hengelo (G)

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

T. (0575) 46 44 33  (06) 51 44 62 99  
Hoetinkhof 1a  7251 XM Vorden
www.tppriefel.nl

Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

T. (0575) 46 44 33  (06) 51 44 62 99  
Hoetinkhof 1a  7251 XM Vorden
www.tppriefel.nl

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

met advies
& service
voor uw

event

HOOGWAARDIGE • EVENEMENTENCATERING
FESTIVALCATERING • PARTYCATERING

TEL. 06 20 27 97 17 • WWW.KERMEX.NL

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

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

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij 
Fashion Corner, Zutphenseweg 8, Vorden, 0575-552426

• Bernina
• Brother
• Bernina lockmachines

• Pfaff
• Anker
• Lockmachines

Voor informatie:
Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Wij repareren alle merken 
naaimachines in eigen werkplaats. 

Voor 
naaimachines 

en kleinvak

Openingstijden:  Di t/m vr. 9.30-12.30 13.30-17.30 uur
  Vr. 9.30-12.30 13.30-18.00 uur
  Za. 10.00 – 16.00 uur

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

Dorpsstraat 27
Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93 www.spannevogel.nl

Maandaanbieding 
Mei

*Vraag naar de 
voorwaarden in 

de winkel.

Zon- / insectenwering; 
de beste oplossingen 
voor de beste prijzen!

Schrijf je nu in!

BEDANKT!!!
HAMOVE kijkt terug op een zeer geslaagd wegrace-evenement van 30 
april en 1 mei jongsleden. We willen dan ook de vrijwilligers, buurt, 
gemeente, rijders, publiek, ondernemers, sponsoren en alle overige 
die zich hebben ingezet nogmaals hartelijk danken. 

De inzet en aanwezigheid van allen heeft deze 49ste editie van de 
wegraces weer tot een succesvol en uniek evenement 
gemaakt. 

2017 zal een jubileumjaar worden voor de wegrace op 
de Varsselring. We hopen dan ook dat wij met u allen 
er een geweldige 50ste editie van kunnen maken.

zonweringachterhoek.nl

TORENALLEE 8 • 6999 DD HUMMELO
TEL: 0314-389393 • WWW.ZONWERINGACHTERHOEK.NL

Zonwering • Rolluiken • Garagedeuren • Veranda-overkapping • Raamdecoratie



Open tuin de 
Wiersse
VORDEN - De Tuinen van de 
Wiersse zijn op zondag 29 mei van 
10.00 tot 17.00 uur geopend en de 
Rhododendrons zorgen voor een 
kleurrijk spektakel. Er worden 
lichte maaltijden geserveerd en 
planten verkocht.

Talrijke rhododendrons werden 
in de jaren twintig van de vorige 
eeuw per schip van Boskoop naar 
de kade van Zutphen gevaren en 
vervolgens door de pachters van 
landgoed de Wiersse met paard en 
wagen naar de Achterhoekse bui-
tenplaats gereden. Daar werden 
zij in grote hoeveelheden gebruikt 
om het oude landgoed om te tove-
ren tot een tuin vol verrassingen. 
Samen met de azalea’s zorgen 
deze rhododendrons steeds voor 
een kleurig spektakel, waarvan het 
hoogtepunt in de laatste dagen 
van mei valt.

Entree: € 6,50 p.p. kinderen tot 9 
jaar gratis. Parkeren gratis. Hon-
den worden niet toegestaan, maar 
in de schaduw parkeren is altijd 
mogelijk. De tuin is rolstoel toe-
gankelijk.
   

 ■ www.dewiersse.com

wordt wekelijks uitgegeven door 
Achterhoek Nieuws b.v. en verschijnt 
in een oplage van 4.800 exemplaren 
in: ■ Vorden ■ Delden ■ Kranenburg 
■ Linde ■ Medler ■ Veldwijk ■ Vierakker
■ Wichmond ■ Wildenborch.

 www.contact.nl
 @ContactNoord

 /ContactVorden

Uitgever
Achterhoek Nieuws b.v.
Bleekwal 10 
7131 DB Lichtenvoorde  
www.achterhoeknieuws.nl

Adverteren
verkoop@contact.nl
(0544) 80 10 30
Drukklare advertenties (certified pdf) 
aanleveren tot uiterlijk maandag 9.00 
uur. Materiaal voor nog op te maken 
advertenties aanleveren tot uiterlijk 
vrijdag 12.00 uur.

Neem contact op met onze media-
adviseur voor meer informatie:
Bas Bloem: 06-52 58 49 92
bas.bloem@achterhoeknieuws.nl

Redactie
redactie@contact.nl
(0544) 80 10 20 
Kopij aanleveren tot uiterlijk 
vrijdag 12.00 uur

Bezorgklachten
AVO Verspreidingen: (0314) 39 46 13
avo-verspreidingen@achterhoeknieuws.nl

Overname van inhoud van deze uitgave of delen 
daarvan in welke vorm dan ook is uitsluitend 
toegestaan na schriftelijke toestemming van de 
uitgever. De uitgever 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 data-
bankrecht. 

Kijk voor het allerlaat-
ste nieuws op onze 
website. Daar vindt u 
ook de volledige inhoud 
van deze krant en het 
 openbare archief.
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Bronckhorst NoordLudieke twaalf uur durende Spartametrace ‘topfestijn’

WICHMOND - Maar liefst 35 teams 
namen zondag 15 mei deel aan de 
tweede editie van de Sparamet-
race in Wichmond. Een verdubbe-
ling ten opzichte van vorig jaar. In 
allerlei uitdossingen kwamen de 
teams aan de start met als mid-
delpunt café DOK (D’n Olde Kriet) 
van Sil en Martijn Tromp die ook 
in de ruim zes kilometer lange 
route door Wichmond en Vierak-
ker was opgenomen.

Door Jan Hendriksen

Wat vorig jaar als een ‘geintje’ be-
gon groeide Eerste Pinksterdag uit 
tot een sportief ‘topfestijn’ met al-
lure. Met dank aan de roemruchte 
demissionaire mannenclub ‘Man-
nen Van Af En Toe’ (MVEAT). 
Minder serieuze zaken worden 
ook in 2016 door MVEAT bestaan-
de uit Gerrit Borgman (47) uit 
Wichmond, Geert Harmsen (35) 
uit Keijenborg, Frank ten Damme 
(36) en Naut Nijenhuis (35) uit Vor-
den weer op hun eigen kenmer-
kende wijze naar een hoger plan 
gebracht. De Spartamet is eigen-
lijk net een fiets, het enige verschil, 
er zit een klein benzinemotortje in 
het achterwiel. Presentator Ernst 
ter Linden vormde naast de 35 
deelnemende teams ook het abso-

lute hoogtepunt van de race. Hu-
moristisch, sarcastisch met grote 
zelfspot voorziet de Wichmonder 
de race van commentaar die mid-
dels een La Manche start na het 
eten van een beschuit met muis-
jes met een glas warme thee van 
start ging met teamnamen als on-
der meer The Jukes uut Wichem, 
Plaankgas, Vendt Racing Team, 
Baker Boys, De Stugge Veer, Spar-
tametjes, Dorstige 2-Takt, (R)ace 

Babes, De Klussers, De Willem-
pies, De Mannen van Toen en La 
ze ma Lullen. Het team van ‘De 
Mannen Van Toen’ bestaande uit 
Martin ten Have, Albert Mulderije, 
Bert Tuinman en Henk Broekgaar-
den schroefden de gemiddelde 
leeftijd van het deelnemersveld 
flink op. De mannen deden echter 
niet voor spek en bonen mee. Zo 
was er een professioneel begelei-
dingsteam op de been gebracht 

dat uit maar liefst twee mecani-
ciens (Gerben Vruggink en Hen-
drik Mulderije) een teammanager 
Theo Hamer bestond. Met veel 
enthousiasme ‘scheurde’ het team 
haar ronden. Het team reikte met 
een veertiende plaats tot een top 
vijftien positie.

Een van de meest ludieke deelne-
mers was het team ‘De Heren van 
‘t Hackfort’, of in gewoon Neder-
lands ‘De jongens van de Hackfor-
terweg’. Het team werd gevormd 
door Jan Schuppers, Gert-Jan Lo-
man, Paul Avink, en Frans van de 
Pavert met als mental coach Henk 
Aalbers.

Bermrukkers
Uiteindelijk was het ‘s avonds om 
half tien na twaalf uur ‘rondscheu-
ren’ een vriendengroep uit het na-
burige Baak die in Wichmond met 
de eer ging strijken. Het winnende 
team van Bermrukkers 2 bestaan-
de uit Demy, Ruben en Richard 
Jansen en Nick Franken kwam 
tot een record aantal van in totaal 
63 ronden. Als tweede eindigde 
Bermrukkers 1 met 62 ronden en 
als derde De Straffe Gaskabel met 
61 ronden.

VIERAKKER/DRONTEN - De Stu-
dent Company met de naam Tool-
Carrier van CAH Vilentum won 
dinsdag 17 mei de finale van chal-
lenge Benelux van JP Morgan Start-
Up. Zij gingen met de award en een 
geldbedrag van vijfduizend euro 
naar huis. De studenten zijn enorm 
blij met hun overwinning. Het prij-
zengeld gaan zij investeren in hun 
bedrijf.

De Student Company ToolCar-
rier van hogeschool CAH Vilentum 
nam het op tegen drie teams uit 
Luxemburg, Vlaanderen en Wallo-
nië. ToolCarrier vormde de afvaar-
diging uit Nederland. Tijdens een 
livestream kregen de groepen eerst 
een uitleg over de gang van zaken 
van de wedstrijd. Vervolgens moest 
iedere Student Company drie mi-
nuten pitchen en vragen van de ju-
ry beantwoorden in het Engels. De 
jury bestond uit vier internationale 
bedrijfsleden van J.P Morgan.
Het juryoordeel over het product 
van de studenten van CAH Vilen-
tum: een uniek en origineel pro-
duct, gericht op arbeidsgemak 

en arbeidsefficiëntie. De Student 
Company heeft een duidelijke 
marketingstrategie en doelgroep-
bepaling en ze hebben al een pa-
tent op het product aangevraagd. 
Met het gewonnen prijzengeld wil 
de Student Company de naamsbe-

kendheid van hun bedrijf ToolCar-
rier vergroten, het product verder 
door ontwikkelen en internationale 
markten aanboren.
De Student Company met de naam 
ToolCarrier heeft een handige tool 
gemaakt om steelgereedschap mee 

op te bergen en te vervoeren. Het 
product bestaat uit een klem met 
daaraan bevestigd een magneet. 
Het idee voor dit product kwam bij 
een van de studenten uit het team 
zelf vandaan. Hij vond het vaak las-
tig om bezems en scheppen mee te 
nemen op bijvoorbeeld een trekker 
of shovel. De onderneming start 
vanwege het succes door. Het team 
verwacht een afzet van 2500 sets 
in 2016 te realiseren. De productie 
en verzending van het product wil 
het team uitbesteden aan sociale 
werkplaats(en). De groep studen-
ten, Harold Overmars, Jaap Kos-
kamp, Anne van Driel, Jordy van 
Til en Robert Ebbers, heeft enorm 
veel geleerd over het runnen van 
een eigen bedrijf. “Maar als we ons 
bedrijf doorstarten dan komt het er 
echt op aan”, vertellen de onderne-
mers van ToolCarrier.
Dit jaar is ToolCarrier ook aanwezig 
op de land- en tuinbouwbeurs Oost 
Nederland op 31 mei, 1 en 2 juni te 
Zelhem, in stand nummer 224.
   

 ■ www.toolcarrier.info

Studenten CAH Vilentum winnen start-up award

De Student Company ToolCarrier: (v.l.n.r.) Jaap Koskamp, Robert Ebbers, Anne van Driel, 
Jordy van Til en Harold Overmars. Foto: PR

Met volle vaart ‘scheurden’ de Spartmeten door Wichmond en Vierakker. Foto: Jan Hendriksen. 

Eerstejaars ‘t Beeckland zetten zich in voor Blue Spirit

VORDEN/HENGELO - Voor het vak 
Technologie en Toepassen vervul-
den zeven eerstejaars leerlingen 
van ‘t Beeckland in Vorden een 
opdracht voor team Blue Spirit, 
een club van Hengelose mannen 
die op 2 juni 2016 meedoen aan de 
Alpe d’HuZes. Floran Damen (12) 
uit Hengelo nam het initiatief en 
schakelde de hulp in van Martine 
Hair & Beauty in Hengelo.

De opdracht was om de schoolge-
noten uit de vierde klas er tijdens 
het eindexamengala van 28 april 
tiptop uit te laten zien en daarmee 
bij te dragen aan de strijd tegen 
kanker. Na afloop van het gala 
werd er ook nog gecollecteerd. De 
opbrengst voor het goede doel is 
maar liefst: € 565,78. Team Blue 

Spirit bedankt Jason, Milan, Dazzy, 
Wessel, Janine, Niek, Floran en het 
team van Martine Hair & Beauty 
voor de steun aan het goede doel.

Blue Spirit vertrekt volgende week 
naar Frankrijk voor de voorberei-
ding op de grote dag, donderdag 
2 juni met als doel zoveel moge-
lijk beklimmingen per fiets van 
de Alpe d’Huez. Je kunt het team 
Blue Spirit overigens volgen door 
de App te downloaden.

De tussenstand van de donaties 
van Blue Spirit aan Alpe d’HuZes 
en daarmee het KWF bedraagt in-
middels 36.772 euro. Blue Spirit 
bedankt iedereen die middels een 
donatie een bijdrage heeft gele-
verd.

   

De cheque voor het goede doel: Blue Spirit. Foto: PR
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Deze week maken wij extra veel:

HAZELNOOT MOKKA 
TAARTJES

Adelaarstraat 12, Doetinchem • T 0314-645899
Arnhemstraat 4, Brummen • T 0575-561277
Beukerstraat 97, Zutphen • T 0575-512001

www.jolinkbanket.nl
/banketbakkerijjolink

Lekker gebakken hazelnootschuim met een creme 
au beurre en echte vanille, afgewerkt met onze 

eigen hazelnoot aanzetsel, en dat proef je!!

voor  6.50van 8.25

Aanbieding geldig van 25 t/m 31 mei

www.gotinkinstallatie.nl

Molenenk 6 - Hengelo
Tel. 0575-46 52 58
info@gotinkinstallatie.nl

Badkamers, wand- en vloertegels, sauna’s, natuursteen en verwarming.

AANGESLOTEN BIJ

inclusief montage al vanaf € 7.295,-!

Vele combinaties mogelijk al vanaf € 7.295,- All-in!
✔ slopen oude badkamer
✔ aanleggen water en afvoer
✔ betegelen en voegen
✔ montage sanitair
✔  incl. toilet, douche, wastafel

of badmeubel, etc.

Vraag naar de voorwaarden in onze showroom!

Complete badkamer

Landbouwplastic en -folie inzameldag
Jaarlijkse inzameldag

Zaterdag 30 mei 2015
Tussen 09.00 uur en 16.00 uur kunt u het plastic- en/of wikkelfolie 

aanleveren aan de Covikseweg 3a te Steenderen.

Landbouwplastic gratis storten en wikkelfolie e 10,00 per m3.

Het plastic/folie dient bezemschoon aangeleverd te worden.

Covikseweg 3 • 7221 CM Steenderen • info@decovik.nl • www.decovik.nl  
www.decovik.nl     Tel. 0575 - 451 502
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Veilingcommissie schenkt 30.000 euro 
aan verenigingen en stichtingen

Grote meimarkt 
en taxatiedag
VORDEN - De Veilingcommissie 
pakt op het terrein van haar Ideële 
Kringloopwinkel De Werf zaterdag 
28 mei groots uit. Op de locatie 
aan de Enkweg houdt de commis-
sie van 9.00 tot 12.30 uur een grote 
Meimarkt en taxatiemorgen. Als 
klap op de vuurpijl schenkt de Vei-
lingcommissie middels een spon-
soractie maar liefst 30.000 euro 
aan ruim twintig Vordense vereni-
gingen en stichtingen.

Door Jan Hendriksen

Naast een eigen, zeer uitgebreid 
assortiment aan goede en mooie 
artikelen geeft de Veilingcommis-
sie op het voorplein aan de Enk-
weg zaterdag aan ruim twintig ver-
enigingen, particulieren en maat-
schappelijke organisatie ruimte 
om zich te presenteren. In twintig 
marktkramen kan men uiteen-
lopende artikelen variërend van 
muziekinstrumenten, sieraden en 
hobbyspullen tot Afrikaanse kunst 
bewonderen en kopen.

“Wij willen met deze Meimarkt 
een meerwaarde leveren aan het 
saamhorigheidsgevoel binnen 
Vorden. Dat is dan ook de reden 
dat verschillende verenigingen en 
maatschappelijke organisatie acte 
de presence geven op onze Mei-
markt zodat men op die manier 
meer bekendheid kan geven aan 
hun activiteiten en doelstellingen. 
Daarnaast verkopen zij unieke 
producten”, zo verklaart Hans 
Moor die de public relations voor 
de kringloopwinkel verzorgt. Mu-
zikaal verleent de harmonicaclub 
De Möllenpöllers uit Lochem hun 
medewerking.

Taxateur
Ook vindt er een heuse taxatie-
morgen plaats met medewerking 
van de zeer bekende erkende taxa-
teur in Kunst & Antiek Fred Wier-
sema uit Lochem. Iedereen kan 
tussen 10.00 en 12.00 uur schil-
derijen, kostbaarheden en an-
dere goederen door Wiersema op 
waarde laten schatten. Fred Wier-

sema heeft een passie voor kunst 
en antiek. Met zilver, brons en 
porseleinen voorwerpen, klokken, 
meubels en portretminiatuurtjes 
als bijzondere specialismen. Fred 
Wiersema wordt door particulie-
ren, notarissen en verzekeraars 
uit het hele land geraadpleegd om 
de waarde van kunst- en antieke 
voorwerpen te beoordelen. Daar-
naast draagt hij zijn passie uit als 
één van de vaste huistaxateurs 
van het populaire kunst- en antiek 
taxatieprogramma Schatgraven bij 
TV Gelderland. Dus alle redenen 
om met een bijzonder voorwerp, 
schilderij of kostbaarheid naar de 
Meimarkt te komen.

Sponsorcheques
Jaarlijks stelt de Veilingcommissie 
van de opbrengst zie zij vanuit de 
Ideële Kringloopwinkel De Werf 
ontvangt een deel beschikbaar aan 
goede doelen en maatschappelijke 
initiatieven die gedragen worden 
door de Vordense bevolking. Zo 
ook dit jaar. Stelde de commissie 
vorig jaar ruim twintigduizend eu-
ro beschikbaar. Dit daar bedraagt 
dat maar liefst dertigduizend euro. 
Om in aanmerking te komen voor 
een financiële bijdrage moet men 
aan een aantal eisen voldoen. 
Voorzitter Henk Vaags: “Ze komen 
ten goede aan maatschappelijke of 
culturele organisaties/verenigin-
gen die een sterke binding hebben 

met de voormalige gemeente Vor-
den of waarvan de doelstellingen 
ten goede komen aan inwoners 
van de voormalige gemeente Vor-
den. Wij geven geen subsidies aan 
sportverenigingen en buurtver-
enigingen tenzij het aangevraagde 
sponsorgeld wordt gebruikt voor 
specifieke acties die ten doel heb-
ben de Vordense gemeenschap 
een positieve impuls te geven.” 
Zaterdag worden om 11.00 uur de 
verschillende sponsorcheques uit-
gereikt.

De Werf
Stichting De Veilingcommissie is 
in 1998 opgericht om geld in te 
zamelen ten behoeve van restau-
ratie aan de Dorpskerk. Deze inza-
melingsactie is toen gehouden in 
de vorm van een veiling. Vandaar 
de naam. De actie was destijds 
zo’n groot succes, dat het inza-
melen en verkopen van spullen is 
uitgegroeid tot een prachtige ide-
ele kringloopwinkel. Sinds begin 
2012 heeft men een eigen onder-
komen: De Werf. Op deze locatie 
vindt men een keur aan goederen 
(tweedehands meubels, kleding, 
witgoed, elektronica, huishoude-
lijke artikelen, boeken en andere 
goederen) die men tegen zeer 
vriendelijke prijzen kan kopen. De 
stichting beschikt over ruim zestig 
vrijwilligers.

Reünie voor alle vrijwilligers 
legendarische Ham- en Beach-Party’s

VORDEN - Legendarisch waren ze. 
Stuk voor stuk. Maar liefst meer 
dan honderd in getal. De veer-
tien Ham-Party’s, de zes Nieuw-
jaarsparty’s, de tientallen Pop-, 
Blues- en Dance-Party’s, de talloze 
concerten en feestavonden en na-
tuurlijk de vijftien Beach-Party’s 
die de Stichting Ham-Party tussen 
1981 en 2001 organiseerde. Een 
fantastische tijd waar talloze Vor-
denaren met weemoed aan terug 
denken. Maar de weemoed maakt 
net op tijd plaats voor dierbare 
herinneringen. En die herinnerin-
gen wil Vordenaar André Schröer 
(59) voor geen goud missen. Daar-
om organiseert Schröer vrijdag 27 
mei op sportpark ‘t Grote Veld van 
VV Vorden een reünie voor alle 
vrijwilligers die ooit meewerkten 
aan de Ham- en Beach-Party’s van 
de Stichting Ham-Party.

Door Jan Hendriksen

Het is inmiddels alweer vijftien 
jaar geleden dat de Stichting Ham-
Party haar laatste activiteiten orga-
niseerde. Dit betrof de 15e editie 
van de Beach-Party op 11 en de 
Dance-Party op 12 augustus 2001 
op de ‘Zonneweide’ van de familie 
Berenpas aan de Ruurloseweg. Er 
werd in dat jaar -voor het eerst- 
geen vrijwilligersfeest gehouden. 
“En we hebben later ook nooit 
een afscheidsfeest georganiseerd. 
En dat is toch best wel jammer na 
twintig jaren vol feesten en andere 
activiteiten die wij samen organi-
seerden”, zo zegt André Schröer 
als hij op zijn laptop de ene na de 
andere foto en affiche uit de jaren 
tachtig en negentig van de vorige 
eeuw op het beeldscherm tovert.

De naam Ham-Party dateert van 9 
oktober 1981. Op die dag gaven de 
drie vrienden Hans Wagenvoort, 
André Schröer en Marcel Scholtz 
een gezamenlijk verjaardagsfeest-
je voor honderd genodigden bij 
Kampeerboerderij Wagenvoort op 
de grens van Vorden en Warnsveld 
aan de Dennendijk. Die genodig-
den werden het jaar daarop weer 
uitgenodigd en mochten elk een 
introducé meebrengen. Als gevolg 
van dit uitnodigingssysteem kwam 
het aantal gasten in een stroomver-
snelling.
“In 1985 waren al ruim vijfhonderd 
gasten aanwezig. Ideaal was dit sy-
steem niet omdat er in Vorden con-
flicten ontstonden toen niet- ge-
nodigden ook wilden meefeesten. 
Vanaf de zesde editie in 1986 werd 
de boel daarom opengebroken en 
was een ieder welkom. Inmiddels 
was Marcel Scholtz er niet meer bij 
betrokken”, zo blikt André terug op 
de begin periode. Hans en André 
gingen met z’n tweeën door.

Eind 1986 werd door het tweetal 
de Stichting Ham-Party opgericht 
met als doelstelling: “Het bevorde-
ren van popmuziek en theater en 
het verzorgen en organiseren en/
of omlijsten van dansavonden en 
festiviteiten en culturele manifes-
taties van allerlei aard, alsmede 
de voorbereiding van- en het ver-
lenen van medewerking aan mu-
ziek/theater- evenementen op dit 
gebied en het promoten van mu-
ziek en theater in het algemeen.” 
André: “Een hele mond vol. Maar 
best wel uniek voor die tijd. Eigen-
lijk hadden we hier al een blauw-
druk voor festivals die anno 2016 
worden georganiseerd.” Om maar 
enkele voorbeelden te noemen: 
het Mañana Mañana festival in 
Hummelo, het Over De Top Festi-
val in Lichtenvoorde en het festi-
val Reurpop in Ruurlo.

Beach-Party’s
Na de oprichting van de stichting 

werden al snel meerdere festivi-
teiten op touw gezet en werd de 
groep meewerkende vrijwilligers 
steeds groter. “De Achterhoekse 
gastvrijheid stond bij ons hoog in 
het vaandel. Bezoekers werden als 
echte gasten ontvangen. Ook de 
aankleding van de feesten werd 
steeds belangrijker. En met de 
komst van de Beach-Party in 1987 
bij het meer van boer Graaskamp 
werd de aankleding steeds com-
pleter met onder andere straatthe-
ater, cocktailbars, kunstwerken, 
bijzondere terrassen, waterorgel, 
exotische danseressen, een kame-
lenrace en afsluitend vuurwerk”, 
zo verklaart Schröer. Eind 1996 
stapte Wagenvoort uit de stich-
ting, hij vond de financiële risico’s 
te groot. Bovendien verschilden 
Wagenvoort en Schröer steeds va-
ker van mening over de te volgen 
weg van de stichting. Schröer en 
de vrijwilligers gingen door.

Graaskampmeer
Voorjaar 1999 werd noodgedwon-
gen besloten om de Beach-Party 
niet meer rond het feeërieke 
Graaskampmeer te organiseren. 
De enorme verhoging van een 
week terreinhuur door Graaskamp 
was niet meer op te brengen en de 
Beach-Party werd daarom ver-
plaatst naar de ‘Zomerweide’ van 
de familie Berenpas aan de Ruur-
loseweg. Schröer: “Dit had ech-
ter lang niet de uitstraling van de 
mooie plek rond het meer en trok 
dan ook minder bezoekers.”

Na drie toch wel teleurstellende 
edities in 1999, 2000 en 2001, me-
de door slechte weersomstandig-
heden werd (ondanks optredens 
van net doorgebroken artiesten 
als Anouk, Racoon, Kane en Di-
rect) daarom besloten de stekker 
uit de ‘Party’s’ te halen omdat ze 
financieel te veel verlies oplever-
den. De ‘Party’s’ van de Stichting 
Ham-Party waren geschiedenis. 
“Best wel een moeilijke beslissing 
en best wel jammer voor alle vrij-
willigers die dag en nacht voor de 
stichting klaar hadden gestaan”, 
aldus Schröer.

Herinneringen
Vanuit de vrijwilligersgroep en van 
diverse bezoekers had Schröer al 
jaren de vraag gekregen naar een 
reünie en/of iets blijvend ter her-
innering aan al die feesten en par-
ty’s. André: “Vandaar dat er voor 
de vrijwilligers van de stichting 
een reünieparty is georganiseerd 
op vrijdag 27 mei. Daarnaast wordt 
er een herinneringsboekje (vanaf 
juni te koop bij Bruna Vorden) en 
een bijbehorende usb - stick met 
video- en foto opnamen over de 
jaren 1981-2001 uitgegeven. En 
daarmee komt er een mooi einde 
aan een unieke periode.”

Sinds 2014 heeft de kringloopwinkel een eigen onderkomen aan de Enkweg. Foto: Jan 
Hendriksen. 

Welbekend affiche van de Beach-Party uit 
1999 ontworpen door Vic Hulshof. Foto: PR.  
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“No strings attached”
Nieuwstad 57-61 in Zutphen

Op zaterdag 28 en zondag 29 mei wordt de pop-up store (muziekwinkel) van  
“No strings attached” aan de Nieuwstad 57-61 te Zutphen 

voor het eerst geopend.

Zaterdag 28 mei geopend van 11.00 - 17.00 uur (officiële opening 12.00 uur).
Zondag geopend van 10.00 - 15.00 uur.

Wilt u de mogelijkheden van het innovatieve pand met eigen ogen aanschouwen? 
Kom dan op zaterdag 28 of zondag 29 mei tussen 11.00 en 13.00 uur bij ons aan.

De makelaars van ten Hag kunnen u alle ins en outs van het pand vertellen.

Het programma
2016-2017 is uit!

Schouwburg Amphion  |  Hofstraat 159  Doetinchem  |   WWW.AMPHION.NL

START ONLINE VERKOOP:
VRIJDAG 27 MEI - 10:00 uur

WWW.AMPHION.NL

Wilt u een brochure? Loop vanaf 1 juni even binnen voor een  exemplaar!GRATIS

GRATIS 
Voetbed-reiniger bij aankoop van 
een paar Birkenstock of Papillio 

slippers of sandalen. 
actie geldig tot 1 juni 2016 



PKV ziet graag het aantal
jeugd)leden groeien

VORDEN - De kleindierenver-
eniging PKV ‘timmert’ al bijna 
honderd jaar aan de weg. Jaar-
lijks organiseert men begin no-
vember de bekende Bronckhor-
sterkleindierenshow in Vorden. 
Daarnaast is men actief tijdens 
open dagen en fairs in Bronck-
horst. Ook betrekt men jaarlijks 
de jeugd bij de vereniging door 
leerlingen van de Vordense ba-
sisschool het Hoge uit te nodi-
gen tijdens de keuringsdag van 
de Bronckhorsterkleindieren-
show en tevens organiseert men 
tijdens de show een wedstrijd 
onder het motto ‘Kind en Dier’. 
Maar toch weten veel inwoners 
van de gemeente Bronckhorst 
niet van het bestaan van de ver-
eniging. Pluimvee- en Konijnen-
vereniging (PKV) Vorden wil 
zich daarom in de komende tijd 
nadrukkelijk presenteren aan 
het publiek.

Door Jan Hendriksen

“Bij veel inwoners is onvoldoende 
bekend wie de PKV is en wat wij 
kunnen betekenen en doen voor 
liefhebbers bij het houden van 
kleindieren zoals grote hoenders, 
dwerghoenders, serama’s (dit zijn 
de kleinste kippen in de wereld), 
sierduiven, siervogels (lachduiven 
en kwartels), watervogels, konij-
nen en cavia’s”, zo zegt voorzitter 
Gerrit Lenselink van PKV Vorden.

Het doel van PKV is om raszuivere 
dieren te fokken naar een stan-
daard en deze tentoon te stellen. 
Daarnaast het geven van informa-
tie en voorlichting aan nieuwe fok-
kers en liefhebbers en belangstel-
lenden. Gerrit Lenselink: “Deze 
informatie gaat over welke rassen, 
huisvesting, voeding en alles wat 
daar bij komt voor het fokken en 
houden van kleindieren. En daar-
over kan men te allen tijde met 
ons contact opnemen.”

Lenselink noemt een aantal voor-
beelden. Bekend voorbeeld is het 
nagels knippen en bij houden van 
het gebit bij konijnen en cavia’s. 
Maar ook met welke rassen men 
het best kan beginnen als begin-
nende fokker. “Zo adviseren we 
kinderen die konijnen willen gaan 
fokken een ras te kiezen met een 
rustig karakter en om niet bijvoor-
beeld grote Vlaamse Reuzen aan 
te schaffen. Ook kan een ieder 
informatie opvragen bij onder an-
dere de secretaris van de vereni-
ging over de aanschaf van een dier 
puur voor gezelschap. Secretaris 
Herman Bolwiender uit Drempt 
is te bereiken via zijn e-mail adres 
h.bolwiender@upcmail.nl.

Leden van PKV krijgen ook re-
gelmatig vragen van waar men 
een bepaald soort ras kan kopen. 
“Die verwijzen we dan naar een 
van onze leden of naar leden van 
zusterverenigingen en ook naar 
dierenspeciaalzaken. Zo onder-
houden we contacten met onder 

meer Welkoop winkels en Discus 
Kluvers Vorden. Ook worden le-
den regelmatig betrokken om een 
dier op gezondheid en alles wat 
daar bij komt te beoordelen”, zo 
zegt de immer enthousiaste Gerrit 
Lenselink die als keurmeester op-
treedt tijdens regionale- en lande-
lijke kleindierenshows.

Potentieel
PKV is opgericht in 1920, dus bijna 
honderd jaar geleden. Het aantal 
leden bedraagt momenteel 55. 
De leden wonen in de gemeenten 
Bronckhorst, Zutphen/Warnsveld 
en Lochem. Lenselink: “Maar het 
aantal leden zien we graag wat 
doorgroeien. Een hobby, waar je 
dagelijks mee bezig bent, die rust 
uitstraalt in deze hectische tijd. 
Ook de goede contacten tussen le-
den onderling, maar ook met fok-
kers in heel ons land, maakt deze 
hobby uniek en zeer veelzijdig. 
Het bouwen van hokken, voeding 
van groengewas uit de tuin, com-
posteren van de mest en het ten-
toonstellen blijkt wel hoe veelzij-
dig deze hobby kan zijn. Uiteraard 
zijn we op zoek naar meer leden. 
In de gemeente Bronckhorst en 
Zutphen is PKV de enige vereni-
ging op kleindieren gebied. Je zou 

dan ook verwachten dat we wat 
groter van omvang zouden zijn. 
Potentieel is er naar onze mening 
genoeg. Menigeen houdt kleindie-
ren.”

Nieuwe leden
PKV organiseert zaterdag 18 juni 
een hokbezoek bij een aantal van 
haar leden. Leden gaan dan bij 
andere leden op bezoek om te 
kijken op welke wijze collega fok-
kers de diertjes houden. Altijd zeer 
interessant. Ook houdt PKV infor-
matieavonden met verschillende 
thema’s. “Door dit artikel hopen 
wij dat er mensen zijn die zich 
aangetrokken voelen om meer 
informatie en kennis op te doen 
over het houden van kleindieren 
en tevens lid worden van PKV”, 
zo besluit Lenselink zijn relaas. 
Mocht u geïnteresseerd zijn in de 
hobby of om een keer mee te gaan 
met een hokbezoek of deel willen 
nemen aan een informatieavond, 
dan kan men zich aanmelden bij 
de secretaris via zijn e-mailadres 
h.bolwiender@upcmail.nl. Voor 
meer informatie: zie de website
   

 ■ www.kleindierenvereniging.nl 
   

Afsluiting ledenbijeenkomst PCOB
VORDEN - De PCOB afdeling Vor-
den en omstreken hield woens-
dagmiddag een gezellig samen-
zijn in de grote zaal van het 
Dorpscentrum in Vorden.

Er was een cabaretvoorstelling 
van de Olde Deerns uit Twello en 
omgeving. Zij spreken en zingen 
voordrachten en sketches over al-

ledaagse momenten van vroeger 
en nu in dialect.Soms hilarisch, 
ontroerend en met veel herken-
ning. Onder het motto van ‘Aij plat 
kunt praoten, maor iej het neet 
laoten’. Achtereenvolgens volgen 
liedjes over de vrijgezel, de spie-
gel, de fietse , het weer en op vrij-
erspad. Dit werd door de aanwezi-
gen erg gewaardeerd. Ton Knevel, 

de organisator van deze middag 
bedankte de drie Deerns hartelijk 
voor hun geweldige optreden. Hij 
deelt mede dat de PCOB een ver-
zoek bij De werf heeft ingediend 
voor een keyboard t.b.v. de bijeen-
komsten in het Dorpscentrum. 
Met het zingen van “God schenk 
ons de Kracht” wordt deze ge-
slaagde bijeenkomst beëindigd.

Pluimvee- en Konijnenvereniging Vorden wil nadrukkelijk ook jeugd bij haar vereniging 
betrekken. Foto: PR.

Zorgenkindje
Ze noemden mij thuis vroeger 
cynisch ‘Miss Handy’. Dat vond ik 
vreselijk, al was het wel terecht. 
Ik was zo onhandig als twee muil-
ezels in een modderbad. Echt, ik 
ben linkshandig maar ik heb ook 
twee linkerhanden. Met de jaren 
heb ik het leren verbloemen, maar 
ik kan nog steeds geen plafond 
schilderen én tegelijk mijn verf-
bakje rechthouden. En wanneer ik 
bijrijders attendeer op de duiven 
langs de waterkant neem ik on-
dertussen per ongeluk een paar 
bermblokken mee. Vogels weg en 
autopech. Maar vroeger was het 
nóg erger.

Vingers tussen deuren en autopor-
tieren. Omvallen, uitglijden, strui-
kelen en tuimelen. Miss Handy: Een 
smal meisje met een steile pony 
die met haar losse veters verstrikt 
raakte in fietspedalen en dan vol 
op geparkeerde auto’s inreed. En 
als mijn veters in het gareel bleven 
dan kwamen mijn te lange sleutel-
hangers tussen de spaken. Oh, en 
de volgende keer verwarde ik de 
handrem met een terugtraprem 
en belandde ik tegen een muur. In 
sociaal opzicht was alles trouwens 
altijd dik in orde met me. Dat was 
wel handig voor wanneer de eige-
naar van de geparkeerde auto op 
de klap afkwam.

Mijn ouders hebben vier kinderen, 
ze stonden heus vaker voor hete 
vuren. Zo maakten mijn beide zus-
sen eens op een stille zondagoch-
tend een zwembad van hun slaap-
kamer, op de eerste verdieping. 
Echt, ik deed het zo gek nog niet. 
We waren vast goed verzekerd, 
denk ik nu. Toch had ik van al die 
hete vuren nooit gedacht dat ik de 
grootste zou veroorzaken.

Ik was een zorgenkindje. Vaak 
buikpijn, obstipatie, moe, mis-

selijk, consternatie. Blaas-, oor-, 
rechterlong- en blindedarmont-
steking. School- en nachtelijke 
onderbreking. Dekentje, televisie, 
rode wangen, kruikje. Op de bank, 
beschuitje voor het buikje. Maar 
op mijn negende beleefde mijn 
lichamelijke pech een diep hoog-
tepunt toen ik er bijna tussenuit 
piepte. Geen dokter in tijdsnood 
kreeg het bedacht dat een van 
mijn eierstokken was afgestorven. 
Logisch ook, want zoiets is so-
wieso tegennatuurlijke waanzin. 
Ik herinner me vooral de verkeers-
drempels op weg naar het zieken-
huis. En dat mijn vader huilde. Het 
litteken op mijn buik is zo groot en 
onbehendig als de paniek geweest 
moet zijn.

Van opa en oma kreeg ik een paas-
ei zo immens als twee samenge-
smolten bowlingballen, mama 
kocht de aller prachtigste Oilily-
jurk voor me en een verre kennis 
van mijn ouders verscheen met de 
allermooiste knuffelbeer aan de 
deur. In tranen. Thuis had ze een 
enorme verzameling knuffelberen. 
Het waren haar kinderen, omdat 
ze die zelf nooit krijgen mocht. Ik 
kreeg haar mooiste kind. Want zij 
wist wat mij misschien boven het 
hoofd hing. Ik had geen idee. Be-
vond mij bij de halfjaarlijkse con-
trole van mijn eenzame eierstok in 
de volwassen wachtkamer van de 
gynaecoloog. Het enige ongemak 
dat ik daar ervoer was dat van 
mijn volle en zwakke blaas. Na de 
goedkeuring snel naar de wc, een 
aai over de blakende bol en een 
ijsje in de glimlach.

En toen ik op mijn veertiende on-
gesteld werd hebben we echte piz-
za’s besteld, voor heel veel geld. Ik 
kwam trots met mijn onderbroek 
op half zeven uit de wc gesneld. En 
heb het iedereen verteld.

EvaSchuurman
Column

Kruiswerk Achterhoek organiseert gratis workshops over veilig 
en zelfstandig wonen in ’t Brewinc in Doetinchem. Een praktische 
workshop, inclusief rondleiding door het Beleefhuis, waarna u 
in één keer op de hoogte bent van alle mogelijkheden om langer 
thuis te wonen, voor nu en later. Ook als familie of mantelzorger 
bent u van harte welkom!

Met ZlimThuis helpt Kruiswerk 
iedereen om slimme en handige 
aanpassingen in huis te realise-
ren, zodat u (of uw ouders) zo 
lang mogelijk veilig, comfortabel 
en prettig kunnen blijven wonen. 
Gewoon thuis. De workshop start 
met een rondleiding door het Be-
leefhuis, waar u alle oplossingen 
zelf kunt zien en uitproberen. 
Vervolgens wordt u uitgedaagd 
om na te denken over mogelijke 
aanpassingen in uw eigen wo-
ning.  

De workshops ZlimThuis zijn 
kosteloos. De eerstvolgende 
workshop vindt plaats op don-
derdag 26 mei, van 10:00 tot 
12:00 uur, in het Beleefhuis in ’t 
Brewinc in Doetinchem (IJsselka-
de 17). 

Kijk voor alle data en om u aan te 
melden op www.zlimthuis.nl of 
bel 0314 357 005. Let op: het aan-
tal deelnemers is beperkt, dus 
aanmelden is verplicht. 

(Advertorial)

26 mei, 15 juni, 28 juni en 6 juli

Gratis workshops Veilig en 
Zelfstandig wonen

WORKSHOPS & CURSUSSEN
Met deze rubriek bieden wij de mogelijkheid een workshop of cursus bij onze lezers 
onder de aandacht te brengen. Neem voor de voorwaarden en kosten contact op via 
verkoop@achterhoeknieuws.nl of (0544) 80 10 30.
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Talloze demonstraties tijdens Dag van 
het paard’ RV en PC De Graafschap
VORDEN - Rijvereniging en Pony-
club De Graafschap organiseerde 
zaterdag 21 mei op haar terrein aan 
de Hamelandweg voor het eerst 
een ‘Dag van het paard’. Mede door 
de afwisselende demonstraties en 
het mooie weer werd het een ge-
slaagde dag die voor herhaling vat-
baar is. De toeschouwers konden 
op het weiland en in de rijhal van 
de vereniging genieten van alle fa-
cetten van de paardensport.

Het mennen werd vertegenwoor-
digd door de jeugdige gebroeders 
Bolt die het marathon rijden spec-
taculair demonstreerden en door 
Johann Haasnoot welke het au-
thentieke rijden promootte. Een 
andere tak van de paardensport 
werd gedemonstreerd door De 
Oortveldruiters uit Empe welke 
met enkele meisjes in de rijhal 
lieten zien wat voltige inhield. 
Ook het grondwerk aan de hand 
kwam deze middag aanbod, Yvet 
Bolkesch liet zien wat je met veel 
vertrouwen tussen mens en paard 
allemaal kan doen. Verder waren 
er natuurlijk ook demonstraties 
van de verschillende disciplines in 
de ruitersport. Het western rijden 
werd gedemonstreerd door Laja 
Schuur en de springdemonstratie 
werd verzorgd door Edwin Klok-
man. De oud instructeur van De 
Graafschap liet zien hoe hij met 
gemak over de hoogste hindernis-
sen springt. De verschillende oefe-
ningen in de dressuur werden door 
Arnold Veldhoen van DDH Stabels 
gedemonstreerd en uitgelegd. Hes-

ter Slegt gaf uitleg over hoe een kür 
op muziek wordt samengesteld 
welke werd verreden door Ilse Lin-
deschot. Last but not least lieten 
de jeugdleden van Ponyclub De 
Graafschap een mooie carrousel 
zien onder leiding van instructrice 
Simone Bauw.

Buiten deze demonstraties kon bij 
de stand van Paard en Hond in-
lichtingen worden verkregen over 
de diverse behandelingen voor 
paard en hond. Ook de menver-
eniging In de Reep’n uit Vorden 

was op deze dag aanwezig met een 
stand. Bovendien waren er twee 
koetsen aanwezig waarmee een 
ritje door de bossen van Vorden 
kon worden gemaakt. Voor degene 
die nog op zoek was naar iets voor 
de ruiter of zijn paard was er een 
stand waar men goedkoop tweede 
hands spullen kon kopen. Ook aan 
de kinderen was gedacht. Zij kon-
den ezeltjes knuffelen of een ritje 
maken op een pony. De organisa-
tie kon aan het eind van de middag 
terugkijken op een mooie dag vol 
paardensport.

Keurslager Vlogman
bezit hygiëne-oorkonde
VORDEN - Keurslager Vlogman te 
Vorden ontving onlangs de oor-
konde ‘Hygiëne 2016-2017’. Een 
onafhankelijk inspectiebureau 
en de Vereniging van Keurslagers 
testte onaangekondigd de hygië-
ne, werkwijze en microbiologische 
kwaliteit van de producten. Deze 
hygiënekeuring heeft de onderne-
mer goed doorlopen. 

Onder toezicht van Stichting Vers-
kwaliteit Nederland is het Keursla-
ger Kwaliteitssysteem getoetst met 
maar liefst twee kwaliteitskeurin-
gen. 

De hygiëne en procesbeheersing 
van het gehele bedrijf is door een 
adviseur van de Vereniging van 
Keurslagers getoetst en beoor-
deeld tijdens een onaangekon-
digde bedrijfsinspectie. Daarnaast 
is de versheid en productiewijze 
van verschillende vleessoorten 
onaangekondigd door een extern 
inspectiebureau bemonsterd en 
onderzocht.

De microbiologische kwaliteit van 
het rund- en varkensvlees, runder-
gehakt, kipfilet en de Ambachte-
lijke Achterham kreeg een mooie 
voldoende. De gehele keuring op 
het Keurslager Kwaliteitssysteem 
is beoordeeld met het mooie cijfer 
9,3 waarvoor Keurslager Vlogman 
een hygiëne-oorkonde verdiend. 

Keurslager Kwaliteitssysteem 
Keurslager Vlogman werkt volgens 

het Keurslager Kwaliteitssysteem. 
In de HACCP processen staat de 
voedselveiligheid centraal. De 
inkoop, opslag, bereiding en pre-
sentatie van de vleessoorten zijn 
aan inspectie onderworpen en 
er is gelet op onderhoud en hy-
giëne, waaronder de gevaren van 
kruisbesmetting. Het Keurslager 
Kwaliteitssysteem is door de Ne-
derlandse Voedsel en Waren Au-
toriteit (NVWA) voorzien van een 
‘groene’ status. Met deze status 
zijn Keurslagers de enige slagers 
met een eigen kwaliteitssysteem 
waarin de NVWA voldoende ver-
trouwen heeft voor toezicht op ba-
sis van een formule-aanpak.

Waarborgen
De onafhankelijke hygiënekeu-
ring vanuit Stichting Verskwaliteit 
Nederland werd uitgevoerd in 
opdracht van de Vereniging van 
Keurslagers. Ruim 500 Keursla-
gers in Nederland worden jaarlijks 
meerdere malen (on-)aangekon-
digd gekeurd. De hygiënekeuring 
vormt daarvan één onderdeel. Op 
die manier blijft het kwaliteits-
niveau, die consumenten van de 
Keurslager verwachten, gehand-
haafd. 

“Graag willen wij u mee laten pro-
fiteren van dit behaalde resultaat. 
Daarom zie onze advertentie voor 
een zeer aantrekkelijke aanbie-
ding”, aldus het team van Keursla-
gerij Vlogman. 

Vanwaar jullie idee om de 
wijnhandel nieuw leven in te 
blazen?
In augustus 2012 kwam de winkel 
aan de Burgemeester Galleestraat 
12 vrij. Toen we bij het leegruimen 
de originele toonbank zagen 
staan, die mijn ouders in hun tijd 
hadden laten maken, werd ons in 
één keer duidelijk: die toonbank 
moet weer dienst gaan doen 
waarvoor hij eigenlijk bedoeld is! 
Vanaf mijn 10e jaar was ik vaak in 
de zaak te vinden en luisterde ik 
aandachtig naar de verhalen die 
mijn vader zijn klanten vertelde. 
Vanaf mijn 16e was ik volop aan 
het werk in de winkel en het 
magazijn. Ik herinner me nog goed 
dat ik mijn eerste wijnen mocht 
proeven.

Wat boeit jullie in dit werk?
Het is mensenwerk. Dat spreekt 
ons aan. Het leukste is om te 
ontdekken welke smaak iemand 
hee� en hierbij de juiste 
wijn-match te vinden..... We 
hebben hier al heel wat bierdrink-
ers de wondere wereld van wijn 
laten ontdekken.

Wat maakt jullie winkel uniek?
‘Wij zijn geen doorsnee wijnwinkel. 
Wij staan open voor vernieuwing, 
met respect voor de traditie die de 

Maarten en Martine Smit zijn vier jaar geleden in de voetsporen 
getreden van Maarten’s ouders en hebben de Wijnwinkel in Vorden 
nieuw leven ingeblazen. Op hun geheel eigen wijze laten zij mensen 
kennismaken met een uitgelezen selectie wijnen en méér...

Wijn zit nou eenmaal in ons DNA...

wijnbranche juist zo mooi maakt, 
met bijna 400 wijnen in ons 
assortiment, met een groeiend 
aantal eigen wijnhuizen uit 
Frankrijk, Zuid Afrika, Spanje, 
Bulgarije en binnenkort Italië. De 
samenwerking met ca. 15 
bevriende wijnimporteurs zorgt 
voor een mooi evenwichtig 
assortiment. Zie ons als onafhan-
kelijk en soms een beetje eigenwi-
js. Men kan hier altijd wat 
bijzonders ontdekken. Natuurlijk 
letten we op de kwaliteit van de 
wijn, maar ook op de unieke 
eigenschappen, zodat we de echte 
liefhebbers kunnen blijven 
verrassen. 

Wij zien het als onze expertise om 
ervoor te zorgen dat elke klant bij 
iedere gelegenheid de passende 
wijn krijgt. Noem het een ‘geniet-
garantie’.

Wat is de band tussen Vorden en 
Smit?
Wijnhandel Smit is een naam met 
een lange traditie in wijn in Vorden 
en omstreken. Mijn betovergroot-
ouders produceerde al rond 1850 
de heerlijkste distillaten en 
leverden okshoofden (vaten van ca 
200 liter) wijn aan de verschillende 
kastelen. Het is fijn om zo’n traditie 
voort te kunnen zetten.

Is jullie winkel geschikt voor elke 
wijndrinker?
Ja, dat denk ik wel. Bij ons hoef je 
geen verstand van wijn te hebben. 
Onze drempel is lager dan je 
misschien verwacht. Veel mensen 
denken dat we alleen maar 
“exclusieve” wijnen verkopen, wat 
een misvatting is, want wij hebben 
al heerlijke wijnen vanaf € 5,-!

Wat doen jullie nog meer?
Wij organiseren voor vrienden-
groepen of bedrijven basiscursus-
sen, wijnproeverijen en ook onze 
unieke ‘Wijnbeleving’ -avonden. 
Daarin prikkelen we zoveel 
mogelijk zintuigen in combinatie 
met wijn. De wijnen sluiten aan op 
de muziek en de bijpassende 
hapjes. Een unieke en geheel door 
ons zelf bedacht concept waarin 
Maarten bij elke wijn een boeiend 

verhaal vertelt, terwijl Martine er 
met haar zang, de muzikaliteit aan 
toevoegt. Op die manier nemen we 
mensen mee op een ontdekkings-
reis en laten we ervaren welke 
bijzondere eigenschappen wijn 
eigenlijk bezit.

Waar vinden we jullie?
Onze winkel ligt in Vorden aan de 
Burgemeester Galleestraat nr. 12, 
een zijstraat van de 
Zutphenseweg. Je kunt ons niet 
missen, want er staat een grote 
kleurige fles op de stoep die alle 
zintuigen verbeeldt, die bij het 
genieten van wijn te pas komen.

Martine Smit: ‘ Ik vind het leuk om 
samen met jou op zoek te gaan 
naar de wijn die bij jou past.’

Maarten Smit: ‘Over wijn kun je 
lang praten. Doe ik graag, maar 
liever nog schenk ik je een glas in 
om je te verrassen met nieuwe 
onbekende wijnen’Markante fles die de winkel 

markeert en de zintuigen verbeeldt, 
die bij het drinken van wijn worden 

geprikkeld. www.wijnhandelsmit.nl

Western Riding vormde een van de demonstraties tijdens de ‘Dag van het Paard’. Foto: PR.  
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TOYOTA      -      MG      -      ROVER      -      KIA    SPECIALIST

Bedrijventerrein ‘De Revelhorst’ • Brinkhorst 7 • 7207 BG Zutphen • Telefoon (0575) 57 20 20 

• Koop nu een prachtige vertrouwde occasion bij  NIJENDIJK
• Profi teer tijdens de show van onze aanbiedingen:
 -  Gratis Afl everingskosten incl. onderhoudsbeurt, APK en 
  6 maanden garantie of
 - Gratis Trekhaak en altijd Nijendijk Europa Pechhulp pas

Koop nu een prachtige vertrouwde occasion bij NIJENDIJK

Vakantiegeld 
occasionshow

van 19  t/m 30 mei a.s

MINI 1300 COOPER  - gerestaureerd 17-11-83
MINI 1000 E Classic - gerestaureerd 02-11-88
TOYOTA PRIUS HYBRIDE  SEDAN 1.5  LE 16-03-01
BMW 520 2.2 SEDAN AUTOMAAT 21-06-01
ROVER 25 1.4 16v ASCOT 5-DRS 27-07-01
TOYOTA COROLLA VERSO 1.8 LINEA SOL 18-04-02
MG ZS 2.5 LITRE V6 05-11-02
ROVER 45  AUTOMAAT 2.0 V6 CLUB 4 DRS 28-02-03
PEUGEOT PARTNER 1.6  16V mpv quicksilver 24-04-03
MAZDA MX-5 1.6 CABRIO 15-5-2003
MG ZT-Tourer 2.0 CDTI 135 02-01-04
TOYOTA YARIS 5-deurs 1.3  AUTOMAAT SOL 18-03-04
ROVER 75 SEDAN 2.0 CDT 85KW BUSINESS 03-04-04
ROVER 25 1.4 PRESTIGE 5 DEURS 14-05-04
ROVER 25 1.4 ASCOT 05-10-04
TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.5 VVTI BUSINESS EDITION 16-03-05
TOYOTA AVENSIS WAGON 2.2 D4D LINEA LUNA 08-09-05
TOYOTA AYGO 3-deurs 1.0 VVT-i ACCESS + RA 15-04-06
OPEL Za� ra Automaat 1.8-16V 7P. Business Easytronic  04-09-06
AUDI A6 ALLROAD AVANT 2.7 TDI QUATTRO AUTOMAAT 08-01-07
TOYOTA VERSO 7-persoons VERSO 1.8 VVTI SOL 12-03-07
LAND ROVER FREELANDER 2 2.2 D-F S versie 22-10-07
ROVER STREETWISE 4SEATER 5DRS 1.4-16V 19-03-08
HYUNDAI I30 WAGON 1.6 CVVT STYLE VERSION 31-05-08
TOYOTA AVENSIS WAGON 2.0 BENZINE LUNA BUSINESS 6 MM 16-09-08
TOYOTA AYGO 3-deurs 1.0 VVT-i Plus Sport 28-12-08
TOYOTA AYGO 5-deurs 1.0 VVT-i COOL 30-01-09
TOYOTA YARIS 5-deurs 1.3 VVTI ASPIRATION 01-05-09
RANGE ROVER SPORT AUTOMAAT 2.7 TDV6 SE  leer+navi 24-07-09
VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1.9 TDI 300 75KW 16-10-09
TOYOTA YARIS 3-deurs 1.3 VVTI COMFORT 08-01-10
CITROEN C1 1.0 VVT-i 12V 5DRS AMBIENCE 28-01-10
TOYOTA AURIS 5-deurs 1.3 VVTI NOW 100Pk 12-03-10
TOYOTA IQ 1.0 VVTi COMFORT 30-07-10
TOYOTA IQ automaat 1.0 VVTi ASPERATION 22-02-11
TOYOTA AURIS HYBRIDE 5DRS 1.8 Aspiration Automaat 13-04-11
TOYOTA AYGO 5-deurs 1.0 COMFORT NAVIGATOR 18-04-11
TOYOTA AYGO 3-deurs 1.0 12v COOL 27-05-11
TOYOTA AURIS HYBRIDE 5DRS 1.8 Aspiration Automaat 15-06-11
TOYOTA AYGO 5-deurs 1.0 VVT-I DYNAMIC NAVIGATOR 04-01-12
TOYOTA AURIS HYBRIDE 5DRS 1.8 Aspiration Business Automaat 05-03-12
KIA PICANTO 5DRS 1.0 COMFORT PACK 09-03-12
VOLKSWAGEN POLO 3DRS 1.2 TDI TRENDLINE 11-04-12
TOYOTA VERSO 5-persoons 1.6 VVT-I BUSINESS PANORAMIC 19-04-12
FIAT 500 TWIN AIR 0.9 63KW TURBO SPORT 27-04-12
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT 1.2 TSI TRENDLINE BLUEMOTION 29-06-12
TOYOTA AYGO 5-deurs 1.0 VVTI Aspiration 3 MM 06-08-12
KIA RIO 3DRS 1.2 CVVT COMFORT PACK 31-08-12
TOYOTA AYGO 5-deurs 1.0 VVT-i Aspiration 18-10-12
RANGE ROVER EVOQUE 5DRS 2.2 eD4 2WD  PRESTIGE 30-10-12
TOYOTA AYGO 5-deurs 1.0 VVTI COMFORT 11-01-13
TOYOTA YARIS HYBRIDE 1.5  ASPIRATION + NAVI 14-03-13
VOLKSWAGEN UP 5 DEURS 1.0 MOVE UP BLUE MOTION +ac+mm 13-04-13
TOYOTA AYGO 5-deurs 1.0 BENZINE NOW 4 MM 08-11-13
TOYOTA AYGO 5-deurs 1.0 VVT-i NOW 4 MM 26-02-14
KIA PICANTO 5DRS 1.0 COMFORT PACK ISG 28-02-14
KIA PICANTO 5DRS 1.0 COMFORTLINE ISG 13-05-14
TOYOTA AURIS HYBRIDE TS  1.8 VVTI ASPIRATION NAVI 20-06-14
TOYOTA AVENSIS WAGON 1.8 VVTI BUSINESS 01-07-14
KIA RIO 5DRS 1.2 SUPER PACK 2 01-10-14
VOLVO 14% V60 PLUG-IN HYBRID 2.4 D6 AWD SUMMUM 5 CYL.158 kw 02-10-14
KIA PICANTO 5DRS 1.0 CVVT XTREME 16-02-15
TOYOTA YARIS 5-deurs 1.0 VVTI COOL 07-05-15
KIA CARENS Nieuw!! 1.6 GDI BUSINESS PACK 03-06-15
TOYOTA YARIS HYBRIDE 1.5 VVT-i ACTION NAVIGATOR CVT-Automaat 07-07-05

Nieuw binnen! 
MG TF 1.8  135 SPARK+AIRCO  30-09-2004 
TOYOTA PRIUS WAGON  1.8 HYBRID DYNAMIC BNS AUTOMAAT  30-08-2012 
HYUNDAI I40  1.6 GDI BUSINESS EDITION  22-06-2012 
BMW 320I  HIGH EXECUTIVE AUTOMAAT  23-12-2014 
KIA SPORTAGE 2.0  CVVT PLUS PACK AUTOMAAT  01-11-2012
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Bronkhorst, meten met de beste
Bronkhorst ontwikkelt, produceert en verkoopt 
zeer hoogwaardige meet- en regelinstrumenten 
voor gas- en vloeistofstromen. Het Ruurlose be-
drijf is marktleider in Europa op het gebied van 
Mass Flow Controllers en behoort wereldwijd tot 
de top 4. Bronkhorst heeft wereldwijd 420 werk-
nemers in dienst, waarvan er ruim 300 in Ruurlo 
werkzaam zijn. Algemeen directeur Ben Brussen: 
“Bronkhorst is een familiebedrijf met een mondiale 
blik en stevig geworteld in de Achterhoek. Een 
goede en snelle leverbetrouwbaarheid is cruciaal 
voor onze bedrijfsvoering en daarom doen we zo 
veel mogelijk zaken met toeleveringsbedrijven in 
de regio. Dit betekent dat we korte communicatie-
lijnen hebben met onze leveranciers, bovendien 
zorgt het voor werkgelegenheid in de Achterhoek 
en Twente. We zijn er trots op dat we deze rol 
kunnen vervullen.”

Duurzaamheid
Bronkhorst is de afgelopen jaren aanzienlijk 
gegroeid, sinds 2012 is het bedrijf met 8.000 vier-
kante meter uitgebreid, waarvan 3.000 vierkante 
meter is bebouwd. Bij deze bouwprojecten is in-
gezet op duurzaamheid, zo is er een uitgekiend 
luchtbehandelingssysteem aangelegd. Via een 
warmtewiel wordt in het gebouw gegenereerde 
warmte opgeslagen om bijvoorbeeld ’s avonds het 
gebouw te verwarmen. De daken zijn voorzien van 
witte panelen die zonlicht reflecteren en het gebouw 
koel houden, diezelfde functie heeft de via een 
weerstation aangestuurde gevelzonwering.

 

Toepassingen Bronkhorst-instrumenten
Bronkhorst heeft een gespecialiseerde afdeling 
Research & Development waar producten worden 
geïnnoveerd en nieuwe technologieën ontwik-
keld, zoals een ultrasone doorstromingsmeter. 

Ook worden hier microsystemen gebouwd en ge-
test die ten grondslag liggen aan de techniek en 
technologie van uiteindelijke fabrieken (macro-
systemen). Bronkhorst-medewerkers vertellen op 
de publieksdag over de werkzaamheden op hun 
afdeling en beantwoorden vragen van bezoekers. 
Aan de hand van demonstraties wordt inzichtelijk 
gemaakt waar en hoe Bronkhorst-instrumenten 
worden ingezet. Er is wereldwijd een grote diversi-
teit aan toepassingen van Bronkhorst-producten. 
Ze worden onder meer gebruikt op universiteiten, 
onderzoekscentra en in de chemische, farmaceu-
tische, halfgeleider- en voedselindustrie alsmede 
de energiesector. Wanneer bijvoorbeeld kleur-
stoffen aan was- of schoonmaakmiddelen worden 
toegevoegd, regelt een Bronkhorst-instrument 
de dosering.

Waterstofauto, natuurkundekermis 
en carrièremogelijkheden
Tijdens het open huis is er een waterstofauto te 
zien waarmee Green Team Twente, gelieerd aan 
Universiteit Twente, in juni mikt op een podium-
plek tijdens de Shell Eco Marathon in Londen, een 
internationale zuinigheidsrace. Ook de Hogeschool 
Arnhem Nijmegen (HAN) is vertegenwoordigd. 
Zij presenteert een solar boat waarmee eind mei 
wordt deelgenomen aan het HANds Up Solarboat 
Festival in Doetinchem.

Op een natuurkundekermis ervaren kinderen en 
scholieren hoe interessant en leuk techniek is. 
Ze kunnen proefjes doen onder begeleiding van 
natuurkundigen van Universiteit Twente. De 
Hogeschool Arnhem Nijmegen vertelt tijdens de 
Bronkhorst open dag over technische studies en 
beantwoordt vragen.
Daarnaast is er voor belangstellenden volop gele-
genheid zich te laten informeren over stage- of 
afstudeermogelijkheden en vacatures bij Bronk-
horst. Werken bij Bronkhorst betekent werken 
aan nieuwe technologische toepassingen, een con-
tinu onderzoeken en uitbreiden van mogelijkheden: 
wat vandaag niet kan, kan mogelijk morgen wel. 
Dit houdt in dat er voortdurend uitdagingen liggen 
in vakdisciplines als mechanica, fysica, software en 
elektronica. De snelle technologische ontwikke-
lingen gaan hand in hand met de groei van het 
bedrijf, waardoor Bronkhorst voortdurend op 
zoek is naar technologisch talent. 

Tijdens de open dag kunnen bezoekers hun auto 
parkeren op bedrijventerrein Everskamp. Fietsers 
kunnen terecht bij de rijwielstalling bij de hoofdin-
gang aan de Nijverheidsstraat 1A.

WWW.BRONKHORST.COM/OPENDAG

Bronkhorst High-Tech 
opent deuren voor publiek

De wereld van hightech regel- en meetinstrumenten is fascinerend. 
Slechts bij hoge uitzondering komt het voor dat er een kijkje achter 
de schermen kan worden genomen in deze innovatieve industrie. 
Zaterdag 4 juni is zo een dag. Bronkhorst High-Tech B.V. opent dan, 
ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan, van 10.00 tot 15.00 uur 
haar deuren aan de Nijverheidsstraat 1A in Ruurlo. 

Perscontact:

Dhr. Wout van ’t Wel

T (0573) 458800  E w.vantwel@bronkhorst.com

www.bronkhorst.com/opendag

Ruurlo, 4 juni 2016, 10.00-15.00 uur

ERVAAR HOE LEUK TECHNIEK IS!

163189 Bronkhorst adv. AchterhoekNieuws Df.indd   2 19-05-16   10:29



Batterij 12  Groenlo
T 0544 476 170
www.bettingressing.nl

ELKE VRIJDAG 

KOOPAVOND 

tot 21.00 uur

*Geldt alleen op onze 
voorraad tegels. Zonder 

tussenkomst van derden 
en uitgezonderd lopende 

acties, orders en projecten.

Aktie De hele 
maand mei:

15% korting 

op al onze vloertegels! *

op al onze vloertegels!

KOOPZONDAG 29 MEI

Vanaf woensdag 25 mei om 09.30 uur
starten wij met onze leegverkoop!

verhuizen
Schoenmodehermans

Wij gaan
En in Hengelo gld helpen wij mee!

i.v.m de voorbereidingen zijn wij dinsdag 24 mei gesloten.

verhuizen in Groenlo.

i.v.m de voorbereidingen zijn wij dinsdag 24 mei gesloten.

verhuizenverhuizenverhuizenverhuizen
kortingen

van 10-60%
Beltrumsestraat 34 Groenlo, T 0544 - 461394  •  Raadhuisstraat 27 Hengelo, T 0575 - 462547 

al meer dan 50 jaar een begrip in de Achterhoek

Vanaf woensdag 25 mei om 09.30 uur
starten wij met onze leegverkoop!

Nieuwsgierig geworden? Kijk in ons jaarverslag op www.prowonen.nl voor meer informatie

DE FEITEN 
EN CIJFERS 2015

n 62 bestaande woningen verkocht, 
 waarvan 47 onder Te Woon. 
 16 woningen teruggekocht.
n Gemiddelde huurprijs: € 492,00
n 93 woningen nieuw gebouwd en 
 36 woningen gesloopt.
n 600 woningen kregen groot 
 onderhoud.
n 1616 woningen geschilderd.
n 77 keukens, badkamers en
 toiletten vernieuwd.
n 375 energiezuinige cv-ketels  
 geplaatst.

Waar wordt het geld van onze 8000 woningen

in Berkelland, Bronckhorst en Oost Gelre voor 

gebruikt? Een overzicht van 2015.

Ons Huishoudboekje 

 IN
n € 59 miljoen: 
 huur, subsidies en 
 verkopen

 UIT
n € 37 miljoen: onderhoud, 
 renovatie en nieuwbouw.
n € 14 miljoen: bankkosten 
 zoals rente en aflossing.
n € 4 miljoen: verhuurders-
 heffing overheid.
n € 2 miljoen: terugkoop van 
 woningen.
n € 11 miljoen: organisatie-
 kosten: dienstverlening, 
 website, verzekeringen, 
 gemeentelijke belastingen.
n € 1 miljoen: leefbaarheid, 
 zoals achterpadverlichting, 
 energiebesparing en 
 buurtbemiddeling.

Miljoen

EXTRA
n We lenen € 10 miljoen 
 extra om de uitgaven
 te kunnen betalen. 



Jubileumconcert ‘de Oude Droom’ duo 
Rita en Wendy

Viering van 
vijfjarige 
samenwerking
VORDEN - Mensen amuseren en 
ontroeren met hun liedjes, daar 
genieten ze van. Het Vordense 
zang- en muziekduo Rita (Het 
Klavier) en Wendy Addink leerden 
elkaar in 2011 kennen bij de voor-
stellingen van de ‘Zomercarrou-
sel’ in Theater onder de Molen in 
Linde. Middels een jubileumvoor-
stelling wil het duo op zaterdag 1 
oktober in Het Kulturhus hun vijf-
jarige samenwerking vieren met 
de voorstelling ‘de Oude Droom’.

Door Jan Hendriksen

Rita (56) en Wendy (39) hebben 
een fantastisch muzikaal cadeau 
gekregen voor hun lustrumviering: 
De Koninklijke Enschedese Bur-
gerij Harmonie onder leiding van 
dirigent Marc van Wessel heeft na-
melijk aangeboden medewerking 
aan hun eerste lustrumconcert te 
geven. Dit orkest gaat de dames de 
hele avond begeleiden.

“En dat is een feest en biedt ons 
talloze mogelijkheden. Ik kende 
Marc van Wessel via een regio-
nale muziekschool. En zo zijn de 
contacten ontstaan”, zo verklaart 
Rita. En omdat beide dames niet 
gewoon ‘liedje, instrumentaaltje, 
liedje’ wilden maar een program-
ma met ‘poëzie, een verhaal, een 
gedachte, dat door het hele pro-
gramma meandert’ hebben ze een 
special guest uitgenodigd: Verha-
lenverteller en troubadour Gery 
Groot Zwaaftink. De Vordenaar 
staat bekend om zijn prachtige 
verhalen en zijn innemende ma-
nier van vertellen. In de afgelopen 
maanden hebben beide ‘diva’s’, 
zoals het tweetal elkaar onderling 
graag noemt, tientallen liedjes 

beluisterd en verzameld voor het 
concert.

Wendy: “Daaruit hebben we in-
middels een conceptprogramma 
gekozen met prachtige muziek 
voor zowel voor ons als het orkest.” 
Rita: “En de titel ‘De Oude Droom’ 
hebben we niet zomaar gekozen. 
Daar zit een diepere betekenis 
achter met als trefwoorden hoop, 
idealen, liefde en vriendschap.” 
“En het was voor mij ook een ‘ou-
de droom’ om ooit ook eens met 
een orkest op te treden”, zo ver-
klaart Wendy de titel.

Verschillend
Ondanks hun totaal verschillende 
muzikale achtergrond ontstond 
in de Lindesche Molen vijf jaar 
geleden hun eerste succesvolle 
samenwerking. Wendy is behalve 
een allround pop- en bandzange-
res ook een integere chansonnieré. 
Ze maakte deel uit van duo Juweel 
en zong in verschillende ensem-
bles. Rita heeft een klassieke pi-
ano en zangopleiding gehad, zong 
in koren, begeleidde veel klassieke 

zangers maar is daarnaast ook een 
echt theaterdier en maakte een 
aantal theaterprogramma’s met 
chansons. Na een aantal try-outs 
en een prachtige, ontroerende pre-
mière in Theater onder de Molen 
in Vorden zijn inmiddels vele pro-
gramma’s mogelijk in kleine zalen 
met intieme sfeer. Ook voor een 
programma op maat lopen Rita en 
Wendy niet weg. Het duo beschikt 
inmiddels over vier verschillende 
theater- en muzikale programma 
met als thema’s ‘Stadsliedjes’, ‘Hoe 
speelt een vrouw het spel?’, ‘@the 
Piano’ en ‘Uit de oude doos’.

Toegangskaarten
Toegangskaarten voor het Jubile-
umconcert ‘de Oude Droom’ zijn 
via de website www.ritaenwendy.
com te bestellen. Kaarten kosten 
tien euro in de voorverkoop en op 
zaterdag 1 oktober 12.50 euro aan 
de kassa. Aanvang 20.00 uur. Op 
zaterdag 8 oktober spelen Rita en 
Wendy het programma ‘De Oude 
Droom’ nogmaals op uitnodiging 
van De Koninklijke Enschedese 
Burgerij Harmonie in Enschede.

Mañana Mañana
programma compleet
HUMMELO - Met de toevoegin-
gen van: de jonge helden Son 
Mieux, rhythm ‘n bluesheld Cle-
mens van de Ven, het debuut van 
de fonkelnieuwe Achterhoekse 
allstar rockband Hilltop Howlers, 
dreampoppers Jo Marches en de 
gelegenheidsformatie Rick Ma-
nuel Trio is het muziekprogramma 
van het meest relaxte festival van 
Nederland helemaal rond. Op 
donderdagavond 16 juni, aanvang 
18.30 uur kunnen bezoekers ge-
nieten van een zomeravondcon-
cert met klassieke muziek tijdens 
‘Mañana Classica’. Het Arosa Trio 
speelt een uiteenlopend repertoi-
re: van lichtvoetige kamermuziek 
tot de aangrijpende klanken van 

Sjostakovitsj. Dit is klassiek van 
wereldniveau! Bezoekers met een 
passe-partout kunnen dit speciale 
concert gratis bijwonen. Voor het 
volledige muziekprogramma op 
vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 
19 juni kan men de website raad-
plegen. Verder is op Mañana Ma-
ñana ook heel veel (straat)theater 
te beleven, zijn er talloze work-
shops te doen, ga je genieten van 
heerlijke cateraars, zijn er eenmali-
ge specials die je alleen daar ziet én 
wordt er de laatste hand gelegd aan 
een gloednieuw, wel heel speciaal 
podium met een maritiem tintje.
   

 ■ www.mananamanana.eu

   

Grandioze start van jubileumfeest De 
Vordering
VORDEN - Dat ze er met de benen 
uithingen is wat overdreven, maar 
de opkomst vrijdagavond op de re-
unie voor oud-leerlingen en -leer-
krachten in het schoolgebouw van 
De Vordering was geweldig. Direct 
aan de poort werd elke gast verwel-
komd en kreeg naast een naamba-
dge de jubileumgids overhandigd, 
die bol staat van foto’s en anekdo-
tes uit lang vervlogen tijden.

Voor de wat jongere garde maakte 
dj Jeffrey in de grote hal een stukje 
muziek in een modern, fijn sfeertje, 
waarbij gedanst, gelachen, gerockt, 
gehiphopt en gechild werd. Even 
uitpuffen kon met een drankje en 
hapje in de kleuterklas. In de gan-
gen en lokalen hingen honderden 
foto’s, welke voor de verschillende 
jaargroepen waren ingedeeld, zo-
dat men elkaar snel had gevonden. 
Groot was vaak de verbazing bij 
het weerzien na (vele) jaren, wan-
neer blijkt hoe iemand niet of juist 
enorm is veranderd. Mede door de 
foto’s kwamen herinneringen naar 
boven en genoot men van de soms 
sterke verhalen. Favoriete thema’s 

daarbij: het gedrag en eigenaar-
digheden van leerkracht of klas-
genoot, de belevenissen tijdens de 
schoolverlaterskampen en musi-
calavonden. Velen bleken nog feil-
loos teksten en liedjes uit die tijd te 
declameren en wisten zich tot in 
detail een optreden, bezoek of ex-
cursie te herinneren.

Opnieuw bleek dat leerlingen en 
dus ook de juffen en meesters 
enorm hebben genoten van juist 
die bijzondere activiteiten. Hoe het 
ieder vergaan is, na zijn/haar basis-
schooltijd gaf vaak de reactie “dat 
zat er wel in bij jou”, terwijl er soms 
ook verbazing was over iemands 
onverwachte levenswandel. De 
avond vloog om en kort na elven 
kwam het afscheidnemen van el-
kaar met de afspraak om snel weer 
eens uitgebreid bij te kletsen. De 
Vordering kijkt terug op een mooie 
opening van de jubileumactivi-
teiten, welke deze week vervolgd 
wordt. Voor foto’s, zie de website.
   

 ■ www.devordering.nl

Country-Billy Trio 
uit de Achterhoek
ZELHEM - Woensdagavond 25 mei 
staat de band ‘Miss Es & The Big 
Boys’ centraal in het programma 
live@ideaal, dat tussen 20.00 en 
22.00 uur vanuit de iBeat Recor-
ding Studio in Zelhem wordt uit-
gezonden. De band speelt live en 
de bandleden worden geïnter-
viewd door de presentatoren van 
het programma.

Miss Es & The Big Boys is een 
Country-Billy Trio uit de Achter-
hoek. Sinds de zomer van 2012 
zijn ze hard bezig hun liefde voor 
Country, Hillbilly, folk, roots (ei-
genlijk gewoon hun liefde voor 
muziek) ten gehore te brengen. Ze 
voelen zich daarbij geïnspireerd 
door legendes als Johnny Cash, 
Bob Dylan en Willem Neerfeldt 
maar ook hedendaagse ‘legendes’ 
als Hillbilly Moon Explosion en 
Imelda May.

Van oud naar nieuw, van Abba via 
Gogol Bordello naar Volbeat. Of 
onbekendere werken van klasse 
artiesten. Naast covers brengen 
ze ook enkele eigen geschreven 
teksten en nummers ten gehore. 
Hierin voert humor de boventoon, 

hoewel ook de gevoelige snaar 
wordt geraakt. De ambitie is om 
naast de klassiekers van hun grote 
voorbeelden ook veel eigen werk 
te maken.

Miss Es (Esther Smeets) wordt in 
de band vergezeld door haar twee 
Big Boys Tomas Harkink en Vin-
cent Markus. Het repertoire wordt 
uitgevoerd met verschillende 
instrumenten, zowel als trouba-
dours op straat of op een podium. 
Buiten de standaard bezetting met 
twee gitaren en een contrabas 

wordt er gevarieerd met de lead-
zang, melodica, wasbord, mond-
harmonica en percussie.

Live@Ideaal
Live@Ideaal wordt iedere woens-
dagavond tussen 20.00 en 22.00 
uur uitgezonden. Het programma 
is live te beluisteren via Radio 
Ideaal. Live meekijken kan op 
woensdagavond vanaf 19.30 uur 
via www.ideaal.org. Bands en ar-
tiesten die ook in het programma 
live willen komen spelen, kunnen 
mailen naar Live@Ideaal.org.

Miss Es & The Big Boys bij  
LIVE@IDEAAL

Miss Es brengt haar Big Boys mee naar Live@Ideaal. Foto: PR

Rita (l) en Wendy hebben een fantastisch muzikaal cadeau gekregen voor hun lustrumvie-
ring. Foto: PR. 

(Advertorial)

Sylvia Haarmode voor 
haarwerken/pruiken
Haar is voor de meeste dames 
en heren belangrijk. Helaas 
kunnen we door ziekte of medi-
catie onze haren verliezen. Ge-
lukkig zijn hiervoor tegenwoor-
dig mooie haarwerken/pruiken 
en haardelen verkrijgbaar. 

Sylvia Haarmode wil u daarbij 
graag van dienst zijn. Het intake-
gesprek zal in overleg zo spoedig 
mogelijk plaatsvinden. Tijdens 
het eerste kennismakingsge-
sprek (intakegesprek) zal ik u 
geheel vrijblijvend in alle rust in-
formeren over de verschillende 
mogelijkheden. De voor - en na-
delen van de verschillende haar-
werken/pruiken en haardelen zal 
ik  uitgebreid met u bespreken 
zodat u een goed beeld krijgt van 
de mogelijkheden die voor u van 
toepassing kunnen zijn. 

Ik zal u graag begeleiden bij het 
uitzoeken en passen van een 
haarwerk/pruik, wat voor u en 
uw situatie passend is. Ik adviseer 
u om eventueel een vriend(in) of 
familielid mee te brengen, het is 
toch vaak een emotionele beslissing.

In mijn kleine salon bij mij aan 
huis, zal ik u alle privacy bie-

den die u mag 
v e r w a c h t e n . 
Mocht u van-
wege  gezond-
heidsredenen 
niet in de gele-
genheid zijn de 
salon te bezoe-
ken, dan ma-
ken we een afspraak en kom ik 
naar u toe. Ik zal dan voldoende 
haarwerken meebrengen zodat 
we deze tegelijk kunnen passen. 

De salon is aangesloten bij de AN-
KO sectie haarwerken. Hierdoor 
blijf ik op de hoogte van alle ont-
wikkelingen op haarwerk gebied. 
Tevens heb ik contracten met vrij-
wel alle zorgverzekeraars, hier-
door kan ik voor u de declaratie 
bij uw zorgverzekeraar indienen 
en u hierbij een zorg uit handen 
nemen. Voor meer informatie of 
een gratis intakegesprek ben ik 
bereikbaar op: 0575-463066. Ik 
werk alleen op telefonische af-
spraak, om u zo alle privacy te 
bieden die u mag verwachten.
Of kijkt u eens op: 
www.sylviahaarmode.nl  
U bent van harte welkom, 
Sylvia Waenink, 
Het Jebbink 45, 7251 BJ Vorden
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Ontwerpbesluiten inzake Programma Stroomlijn,
deelgebied 5 (uiterwaarden langs de IJssel), tranche 3

Van  donderdag  26  mei  2016  tot  en  met  woensdag  6  juli  2016  liggen  voor  het  Programma  Stroomlijn,  deelgebied  5  (uiterwaarden  langs  de  IJssel),  tranche  3  de  volgende
ontwerpbesluiten ter inzage:
· ontwerp-projectplan op grond van de Waterwet
· ontwerp-ontheffing op grond van de Flora- en faunawet
· ontwerp-vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998
· ontwerp-omgevingsvergunningen activiteit ‘werken of werkzaamheden’ en/of activiteit ‘vellen van houtopstand’ op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

(Wabo)
· ontwerp-watervergunningen op grond van de keur van Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Vallei en Veluwe
Gedurende deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Op de voorbereiding en bekendmaking van besluiten ten behoeve van het Programma Stroomlijn is
de Rijkscoördinatieregeling van toepassing (op grond van artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke
ordening). Dit betekent onder andere dat een ieder gedurende een periode van zes weken
zienswijzen naar voren kan brengen over de ontwerpbesluiten.

Algemeen
Rijkswaterstaat werkt – vanuit het Programma Stroomlijn – aan het onderhoud van de begroeiing
in de uiterwaarden. Het regent vaker en harder. Daardoor krijgen de Nederlandse rivieren en
uiterwaarden vaker te maken met hoog water. Bij hoogwater, als het water ook door de
uiterwaarden stroomt, kunnen begroeiing en ophopend vuil daarin de doorstroming van het water
belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en vergroot het risico op overstromingen.
Goed beheer en onderhoud van de begroeiing in de uiterwaarden is daarom erg belangrijk voor de
hoogwaterveiligheid.
Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren onderzocht op welke plekken het water bij hoogwater het
hardst door de uiterwaarden stroomt (de zogenoemde ‘stroombaan’) en vastgesteld welke
begroeiing de doorstroming het meest belemmert. Het voornemen van Rijkswaterstaat is om – na
een zorgvuldige afweging van belangen – zoveel mogelijk bomen en struiken uit de stroombaan
van de rivier te verwijderen. Zo kan het vele rivierwater ook via de uiterwaarden ongehinderd naar
zee stromen.
Er vinden geen grootschalig grondverzet en bodemroeringen plaats. Bij het rooien van de
houtopstanden worden de stobben gefreesd tot een maximale diepte van 30 centimeter. Voor
verduurzaming van het beheer vindt kleinschalig grondverzet plaats zoals het steiler maken van
bestaande taluds en het ophogen, verlagen en egaliseren van de bodem.
Meer informatie over het Programma Stroomlijn vindt u op: www.rws.nl/stroomlijn.

Toelichting ontwerpbesluiten
De ontwerpbesluiten, voor deelgebied 5 tranche 3, betreffen werkzaamheden in 33 uiterwaarden,
verspreid over 14 gemeenten. Voor de exacte locaties van de werkzaamheden wordt verwezen naar
het bij de ontwerpbesluiten ter inzage liggende kaartmateriaal.
Ontwerp-projectplan Waterwet
Het Programma Stroomlijn omvat het verwijderen van begroeiing in de stroombaan van de rivier.
Om dit te kunnen doen, moet op grond van de Waterwet een projectplan worden opgesteld. In het
projectplan wordt de complete ingreep voor deelgebied 5, tranche 3 beoordeeld. Het betreffende
projectplan vormt daarmee het overkoepelend juridisch kader voor de werkzaamheden.
Ontwerp-vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998
Om de werkzaamheden in het kader van het Programma Stroomlijn te kunnen uitvoeren, is voor 27
uiterwaarden een vergunning vereist op grond van de Natuurbeschermingswet 1998.
Ontwerp-ontheffing op grond van de Flora- en faunawet
Om de werkzaamheden in het kader van het Programma Stroomlijn te kunnen uitvoeren, is voor 27
uiterwaarden een ontheffing vereist op grond van de Flora- en faunawet.
Ontwerp-watervergunning
Om de werkzaamheden in het kader van het Programma Stroomlijn te kunnen uitvoeren, is voor 12
uiterwaarden een watervergunning vereist op grond van de Keur van Waterschap Drents
Overijsselse Delta, Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Vallei en Veluwe.
Ontwerp-omgevingsvergunning activiteit ‘werken en werkzaamheden’
Als een bestemmingsplan voor een uiterwaard een verbod bevat voor het uitvoeren van werken en
werkzaamheden, dan is een omgevingsvergunning nodig om hier werkzaamheden te kunnen
uitvoeren (artikel 2.1 lid 1 onder b Wabo). Om die reden zijn omgevingsvergunningen vereist.
Ontwerp-omgevingsvergunning activiteit ‘vellen van houtopstand’
Als een bepaling in een gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing vereist om een
houtopstand te vellen, dan geldt dit als een verbod om een project dat uit die activiteiten bestaat,
uit te voeren zonder omgevingsvergunning (artikel 2.2 lid 1 onder g Wabo). Met andere woorden:
wanneer een boom in een uiterwaard door een kapverordening wordt beschermd, is voor het
kappen een omgevingsvergunning nodig. Om die reden zijn omgevingsvergunningen vereist.

Welke ontwerpbesluiten liggen nu ter inzage?
1. Ontwerp-projectplan op grond van de Waterwet van de Minister van Infrastructuur en Milieu

met bijbehorende stukken, waaronder het m.e.r.-beoordelingsbesluit t.b.v. de uiterwaarden
Bronkhorster waarden en Olburgsewaard (gemeente Bronckhorst), Brummensche waarden en
Cortenoever (gemeente Brummen), De Wilpsche Klei en Teugse en veenoord kolken
(gemeente Deventer), Vaalwaard (gemeente Doesburg), Gelderdijksche waard en Hoenwaard
(gemeente Hattem), Marlerwaarden en Veessen waarden (gemeente Heerde),
Bentinckswellen, De Naters, Haatland, Ketelpolder, Koppelerwaard en Onderdijkse waard
(gemeente Kampen), Epse waarden, Middelwaard, Ravenswaarden en Rijsselsche waarden
(gemeente Lochem), Hengforder waarden, Herxer waarden, Olster waarden, Welsumer
waarden, Wijher buitenwaarden (gemeente Olst-Wijhe), Brummensche waarden en
Havikerwaard (gemeente Rheden),  De Wilpsche Klei, Nijenbeker Klei, Rammelwaard en
Terwolder Dorpenwaarden (gemeente Voorst), Vaalwaard (gemeente Zevenaar),
Stokebrandswaard (gemeente Zutphen), Harculose waarden en Oldeneler waarden (gemeente
Zwolle).

2. Ontwerp-vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 van de Staatssecretaris
van Economische Zaken met bijbehorende stukken t.b.v. de uiterwaarden als genoemd bij het
ontwerp-projectplan op grond van de Waterwet met uitzondering van Hoenwaard (gemeente
Hattem), Ketelpolder, Koppelerwaard en Onderdijkse waard (gemeente Kampen), Rijsselsche
waarden (gemeente Lochem), Oldeneler waarden (gemeente Zwolle).

3. Ontwerp-ontheffing op grond van de Flora- en faunawet van de Staatssecretaris van
Economische Zaken met bijbehorende stukken t.b.v. dezelfde uiterwaarden  als de ontwerp-
vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998.

4. Ontwerp-watervergunning op grond van de Keur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta
met bijbehorende stukken t.b.v. uiterwaarden Bentinckswellen (gemeente Kampen), Herxer
waarden, Olster waarden, Wijher buitenwaarden (gemeente Olst-Wijhe), Harculose waarden,
Oldeneler waarden (gemeente Zwolle).

5. Ontwerp-watervergunning op grond van de Keur van het Waterschap Rijn en IJssel met
bijbehorende stukken t.b.v. uiterwaarden Bronkhorster waarden (gemeente Bronckhorst),
Ravenswaarden (gemeente Lochem), Havikerwaard (gemeente Rheden) en Stokebrandswaard
(gemeente Zutphen).

6. Ontwerp-watervergunning op grond van de Keur van het Waterschap Vallei en Veluwe met
bijbehorende stukken t.b.v. uiterwaarden  Veessen waarden (gemeente Heerde) en
De Wilpsche Klei (gemeente Voorst).

7. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voor de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ en/of 'vellen van houtopstand' t.b.v. de
uiterwaarden Bronkhorster waarden en Olburgsewaard van het college van B&W van de
gemeente Bronckhorst met bijbehorende stukken.

8. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voor de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ en/of 'vellen van houtopstand' t.b.v. de
uiterwaarden Brummensche waarden en Cortenoever van het college van B&W van de
gemeente Brummen met bijbehorende stukken.

9. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voor de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ en/of 'vellen van houtopstand' t.b.v. de
uiterwaarden De Wilpsche Klei en Teugse en veenoord kolken van het college van B&W van de
gemeente Deventer met bijbehorende stukken.

10. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voor de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ en/of 'vellen van houtopstand' t.b.v. de
uiterwaarden Gelderdijksche waard en Hoenwaard van het college van B&W van de gemeente
Hattem met bijbehorende stukken.

11. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voor de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ en/of 'vellen van houtopstand' t.b.v. de
uiterwaarden Marlerwaarden en Veessen waarden van het college van B&W van de gemeente
Heerde met bijbehorende stukken.

12. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voor de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ en/of 'vellen van houtopstand' t.b.v. de
uiterwaarden Bentinckswellen, De Naters, Haatland, Ketelpolder en Koppelerwaard van het
college van B&W van de gemeente Kampen met bijbehorende stukken.

13. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voor de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ en/of 'vellen van houtopstand' t.b.v. de
uiterwaarden Epse waarden, Middelwaard, Ravenswaarden en Rijsselsche waarden van het
college van B&W van de gemeente Lochem met bijbehorende stukken.

14. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voor de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ en/of 'vellen van houtopstand' t.b.v. de
uiterwaarden Hengforder waarden, Herxer waarden, Olster waarden, Welsumer waarden,
Wijher buitenwaarden van het college van B&W van de gemeente Olst-Wijhe met bijbehorende
stukken.

15. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voor de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ en/of 'vellen van houtopstand' t.b.v. de
uiterwaarden Brummensche waarden en Havikerwaard van het college van B&W van de
gemeente Rheden met bijbehorende stukken.

16. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voor de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ en/of 'vellen van houtopstand' t.b.v. de
uiterwaarden De Wilpsche Klei en Terwolder Dorpenwaarden van het college van B&W van de
gemeente Voorst met bijbehorende stukken.

17. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voor de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ en/of 'vellen van houtopstand' t.b.v. de
uiterwaard Stokebrandswaard van het college van B&W van de gemeente Zutphen met
bijbehorende stukken.

18. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voor de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ en/of 'vellen van houtopstand' t.b.v. de
uiterwaarden Harculose waarden en Oldeneler waarden van het college van B&W van de
gemeente Zwolle met bijbehorende stukken.

Waar en wanneer kunt u de ontwerpbesluiten inzien?
Van donderdag 26 mei 2016 tot en met woensdag 6 juli 2016 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage
samen met de daarop betrekking hebbende stukken, inclusief de aanvraag. U kunt de betreffende
documenten tijdens de gebruikelijke openingsuren en/of op afspraak inzien op de volgende
locaties:
· Gemeentehuis Bronckhorst, Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)
· Gemeentehuis Brummen, Engelenburgerlaan 31, 6971 BV Brummen
· Stadhuis Deventer, Grote Kerkhof 1, 7411 KT Deventer
· Stadhuis Doesburg, Philippus Gastelaarsstraat 2, 6981 BH Doesburg
· Stadhuis Hattem, Markt 1, 8051 EZ Hattem
· Publiekscentrum gemeente Heerde, Eperweg 5, 8181 ET Heerde
· Stadhuis Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1, 8261 DD Kampen
· Gemeentehuis Lochem Hanzeweg 8, 7241 CR Lochem
· Gemeentehuis Olst-Wijhe, Raadhuisplein 1, 8131 BN Wijhe
· Gemeentehuis Rheden, Hoofdstraat 3, 6994 AB De Steeg
· Gemeentehuis Voorst, H.W. Iordensweg 17, 7391 KA Twello
· Gemeentehuis Zevenaar, Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar
· Gemeentehuis Zutphen, 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
· Stadskantoor Zwolle, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle

Digitale inzage
De ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken, inclusief de aanvraag, kunt u ook inzien via
www.coordinatiestroomlijn.nl, onder Deelgebied 5, tranche 3, Ontwerpbesluiten.

Hoe kunt u zienswijzen indienen?
Van donderdag 26 mei 2016 tot en met woensdag 6 juli 2016 kan een ieder schriftelijk of
mondeling zienswijzen naar voren brengen over de ontwerpbesluiten.
Schriftelijk:
Stuur uw schriftelijke zienswijze onder vermelding van de naam van het ontwerpbesluit naar:

De Minister van Infrastructuur en Milieu
Grote Projecten en Onderhoud | Ruimte voor de Rivier
T.a.v. J. Ponsioen
Postbus 24103
3502 MC Utrecht

Mondeling:
Indien u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen over het ontwerpbesluit dient u
daarvoor een afspraak te maken met dhr. J. Ponsioen via telefoonnummer 06-53810184. Van een
mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt verslag opgemaakt.

Wat gebeurt er met uw zienswijzen?
De bevoegd gezagsinstantie betrekt de ingediende zienswijzen bij het nemen van het definitieve
besluit. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend wordt geïnformeerd over wat daarmee is
gedaan.

Tegen het uiteindelijke besluit kan beroep worden ingediend als men belanghebbende is en als men
een zienswijze naar voren heeft gebracht over het betreffende ontwerpbesluit, tenzij redelijkerwijs
niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht.
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Deze week zijn wij begonnen met 
het maaien van onze bermen. Wij 
zetten even op een rijtje hoe wij 
dat organiseren. 

Werkzaamheden
De werkzaamheden zijn uitbe-
steed aan 2 (regionale) aanne-
mers en worden volgens ons 
bermbeheerplan uitgevoerd. 
Dit betekent dat wij de bermen 
gefaseerd maaien. Uitzicht-
hoeken, kruisingen en de strook 
direct langs de verharding (de 
‘eerste meter’ van een berm) 
maaien we 2 keer per jaar. De 
eerste ronde van eind mei tot eind 
juni en de tweede ronde van sep-
tember tot oktober. Het overige 
(achterste) deel van de berm 
maaien wij 1 keer per 3 jaar. Dit 
jaar gebeurt dat in het westelijk 
deel (omgeving Steenderen, Hum-
melo) van de gemeente.

Bereikbaarheid
De wegen blijven gewoon bereik-
baar tijdens de werkzaamheden. 
Het kan voorkomen dat u in het 
verkeer even moet wachten op 

tractor of kraan die het werk 
uitvoert. 

Meer bloemen
Als gemeente willen wij bijdragen 

aan meer biodiversiteit en bloe-
men in onze bermen. Om dit te 
bereiken, gaan wij op verschillende 
plekken de bermen verschralen, 
door de berm te maaien en het 
maaisel af te voeren in plaats 
van te laten verteren. In schrale 
grond krijgen zaden van kruiden 
en bloemen de kans die voorheen 
geen tijd en ruimte kregen om te 
groeien. Het verschralen van de 
grond duurt wel meerdere jaren. 

Verwerking bermmaaisel
Voor het verwerken van berm-
maaisel zoeken we nog de beste 
manier. Ook hier hebben wij met 
wet- en regelgeving te maken. Er 
zijn inmiddels verschillende (land-
bouw)technisch mogelijkheden. 
We hebben bedrijven uitgenodigd 
om mee te denken om het maaisel 
op een innovatieve manier te 
verwerken tot een nieuw product.

Maaien wegbermen weer begonnen 
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 
intakegesprek als werkzoekende kunt 
u heel eenvoudig digitaal via de website 
een afspraak maken. Voor alle andere 
afspraken (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

Calamiteitennr. (06) 13 10 07 77
(alleen buiten openingstijden) 

Sociale teams
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
Locaties: www.bronckhorst.nl/socialeteams
Inloopuren:
Maaandag 08.30-12.30 uur
Dinsdagmiddag 13.00-17.00 uur
Woensdag & donderdag 13.00-17.00 uur
Vrijdag 08.30-12.30 uur

B en w info
Burgemeester Marianne Besselink
Openbare orde en veiligheid, 
Handhaving, Communicatie, 
Publiekszaken, Burgerparticipatie en 
bestuurlijke  vernieuwing

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

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

B en w bereiken?
Bel (0575) 75 02 50 of e-mail naar  
bestuurssecretariaat@bronckhorst.nl

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: cluster communicatie
tel. (0575) 75 02 50 
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl
Op www.bronckhorst.nl vindt u ook veel 
informatie over de gemeente.

Veel inwoners zijn actief in hun 
eigen woonomgeving. Samen 
houden zij de buurt netjes, 
iets waar we allemaal plezier 
van hebben. Zij onderhouden 
bijvoorbeeld groenstroken en 
speelplekken of ruimen (zwerf)
afval op. We waarderen hun 
inzet enorm. Bent u één van 
deze inwoners (die zich inzet 
voor het groen/speelplekken/
afval)? Dan bent u van harte 
welkom op de vrijwilligersdag 
op 11 juni 2016. Deze dag vindt 
plaats om 10.30 uur op de ge-
meentewerf, Zelhemseweg 38 
in Hengelo (Gld). 

Wat is er te doen?
Tijdens de vrijwilligersdag is er 
een markt met o.a. informatie 
over het onderhouden van open-
baar groen, (zwerf)afval, speel-
plaatsen en het herkennen van 
onkruid. Nico Wissing, landelijk 
bekend tuin- en landschaps-
architect uit de Achterhoek, 
geeft een presentatie en u kunt 
allerlei workshops volgen! 
Denk bijvoorbeeld aan een 
workshop snoeien, creatieve 
workshops met hout of een ritje 
op de tractor of hoogwerker. 
Ook is er een leuke kinder-
activiteit: broodjes bakken. 

Overzicht programma
10.30 uur: Ontvangst met koffie 

en thee
11.00 uur: Opening door burge-

meester Besselink 
en wethouder 

 Seesing. Aandacht 
voor ‘mooiste groen-
strook’ en ‘meest 

 bijzondere gevonden 
voorwerp’

11.30 uur: Presentatie 
 Nico Wissing
12.00 uur: Workshops en 
 informatiemarkt in 

combinatie met lunch
14.30 uur: Afsluiting en borrel

Leuke prijs
Tijdens de vrijwilligersdag zetten 
we ‘de mooiste groenstrook’ en 
het ‘meest bijzondere gevonden 
voorwerp’ in het zonnetje. Onder-
houdt u een groenstrook en bent 
u trots op hoe deze eruit ziet? Of 
heeft u ooit een bijzonder voor-
werp gevonden bij het (zwerf)af-
val opruimen? Stuur dan bij uw 
aanmelding een foto mee. Op de 
vrijwilligersdag maken we er een 
mooie collage van. En wie weet, 
wint u een leuke prijs! 

Aanmelden
U kunt zich t/m 4 juni voor de 
dag aanmelden via www.
bronckhorst.nl/vrijwilligersdag-
juni-2016 of scan de QR-code. 
Vrijwilligers die bij ons bekend 
zijn, ontvingen een persoonlijke 
uitnodiging. We hebben helaas 
niet van elke vrijwilliger contact-
gegevens. Via deze weg nodigen 
we ook de ande-
re vrijwilligers in 
het groen/speel-
plekken/afval 
van harte uit! 

Vrijwilligersdag voor inwoners die 
groen of speelplekken onderhouden 
of (zwerf)afval opruimen

Hinkelen maar!

Bronckhorst veilige gemeente!

In 2015 bestond de gemeente 
10 jaar. In september was een 
feestelijke Open dag en bezochten 
honderden inwoners het gemeen-
tehuis, waar vele activiteiten 
georganiseerd werden. Onder 
andere kwamen 100 kinderen die 
net als de gemeente in 2015 10 
jaar werden een gebakje eten met 
de burgemeester. Ook konden zij 
meedoen aan het mozaieken van 
hinkelpaden die in vijf kernen in 
Bronckhorst zouden komen te 

liggen. Ze liggen er inmiddels 
allemaal. Dus wie graag hinkelt…: 
het kan in de park De Bleijke in 
Hengelo, bij de kerk naast de 
pomp in Vorden, op het schoolplein 
van kindcentrum De Pannevogel 
in Steenderen, bij de vlaggen-
masten (vlak bij de hoofdingang) 
van woonzorgcentrum Hynden-
dael in Hummelo en tussen eet-
gelegenheid De Smoks en de Aldi 
in Zelhem! 

Heel veel plezier

Elk jaar presenteert het Algemeen 
Dagblad de misdaadcijfers van al-
le gemeenten in ons land. De mis-
daadmeter is gebaseerd op de po-
litiecijfers van 2015. Bronckhorst 
staat op de 10e plaats van de 390 
gemeenten! Wat gebeurt er zoal 
voor uw veiligheid in Bronckhorst. 
Onlangs startte de gemeente sa-
men met de politie, justitie, LTO en 
het Centrum voor Criminaliteits-
preventie en Veiligheid (CCV) het 
project Keurmerk Veilig Buitenge-
bied Hengelo Vorden. Doel is om 
plattelandscriminaliteit, zoals 
diefstal van (landbouw)machines 
of dumpen van (chemisch) afval, 
te verminderen. In maart ontving 
elk adres in Bronckhorst een brief 
van burgemeester Besselink om 

zich aan te melden voor Burger-
net. Burgernet-deelnemers hel-
pen de politie bij het opsporen 
vermiste personen óf juist ver-
dachte personen. Aanmelden voor 
Burgernet kan nog steeds via 
www.burgernet.nl. Hier staat ook 
de werkwijze van Burgernet uit-
gelegd. Voor een volledig over-
zicht van de misdaadcijfers in  
Nederland verwijzen wij u naar 
www.ad.nl/misdaadmeter.

VordenHengelo

Zelhem

Steenderen

Hummelo



De gemeente start een pilot om het 
slopen van overbodige gebouwen 
in het buitengebied te stimuleren. 
De verwachting is dat vanwege 
schaalvergroting in de landbouw 
en afname van het aantal inwo-
ners de komende jaren veel ge-
bouwen in het buitengebied over-
bodig worden. Sloop is een manier 
om verpaupering door leegstaan-
de gebouwen in het buitengebied 
te voorkomen. 

De landschappelijke kwaliteit van 
het buitengebied komt door leeg-
staande gebouwen onder druk te 
staan. Om dit tegen te gaan, willen 
we sloop van deze gebouwen 
stimuleren. De sloopregeling kan 
een tegemoetkoming zijn om de 
stap naar sloop makkelijker te 
kunnen zetten. Denk bijvoorbeeld 
aan het slopen van een kleine 
schuur, een woning of een oude 
veeschuur. Met name schuren 
hebben vaak asbestdaken die vol-
gens landelijk regelgeving uiterlijk 
in 2024 verwijderd moeten zijn. 
De sloopregeling kan gecombi-
neerd worden met de landelijke 
subsidieregeling voor het verwij-

deren van asbestdaken. Ook is de 
sloopregeling te combineren met 
de Achterhoekse pilot ‘zon op erf’. 
Voor de pilot sloop is een bedrag 
van € 100.000,- beschikbaar.

Meer mogelijkheden
De pilot is een vervolg op een eer-
dere proef met een sloopregeling 
in 2015. Hoewel er wel gesprekken 
zijn gevoerd met geïnteresseer-
den, is er geen gebruik gemaakt 
van de voormalige sloopregeling. 
De stimulans om over te gaan tot 
sloop bleek te klein. Daarom is 
de regeling nu op enkele punten 
aangepast: 
1. de doelgroep is verbreed: naast 

agrariërs mogen ook niet agra-
rische ondernemers of particu-
lieren die opstallen bezitten in 
het buitengebied die verpaupe-
ring kunnen veroorzaken, aan 
de regeling meedoen

2. de vergoeding is verhoogd: de 
vergoeding van € 1,50 per m2 
met maximum van € 10,000,- 
per initiatief gaat naar € 10,00 
per m2 met een maximum van 

 € 7,500,- per adres
3. de leges voor een eventuele 
 bestemmingswijziging worden 

vergoed: vergoeding van de 
 leges voor een eventuele be-

stemmingswijziging (= € 5,000,-). 
Kosten voor noodzakelijke on-
derzoeken zoals milieu, bodem 
en cultuurhistorie blijven wel 
voor rekening van de eigenaar

Voorwaarden
Randvoorwaarden voor deelname 
aan de pilot zijn:

• het gebouw staat in het buiten-
gebied van onze gemeente 

• het gebouw is nog niet gesloopt
• het gebouw is legaal gebouwd
• het terugplaatsen van gebou-

wen op hetzelfde bouwperceel 
is niet toegestaan.

• combinatie met andere regelingen 
is mogelijk (denk aan asbest-

 sanering en de regeling ‘zon op 
het erf’)

• de ontwikkeling wordt land-
schappelijk ingepast

• er wordt geen nieuw (agrarisch) 
bedrijf gevestigd

• de aanvrager wijzigt de be-
stemming naar wonen als de 
gemeente dat nodig acht en 

 ontvangt daarvoor een bijdrage

Ervaringen opdoen
Met de pilot wil de gemeente uit-
zoeken waar een initiatiefnemer 
van sloop mee te maken krijgt, 
bijvoorbeeld op juridisch gebied, 
vanuit de belastingdienst en de 
ruimtelijke ordening. Deze erva-
ringen moeten bijdragen aan een 
effectieve sloopstrategie voor de 
regio Achterhoek. De volledige 
regeling vindt u op www.bronck-
horst.nl/sloopregeling of scan de 
QR-code. Heeft u een leegstaand 
pand in het buitengebied dat  
langzaam in verval raakt omdat  
u het niet meer gebruikt, wel- 
licht is de regeling 
iets voor u? Op de 
site staat ook een 
formulier om uw 
interesse kenbaar 
te maken.

Verbeterde regeling voor sloop van overbodige gebouwen 
in buitengebied  Iets voor u?

Sinds 1 januari 2015 voert elke 
gemeente een aantal nieuwe ta-
ken uit op het gebied van zorg en 
welzijn: de Wet maatschappelijke 
ondersteuning, de Participatie-
wet en de Jeugdwet. Deze 
kwamen vanuit rijk en provincie 
naar de gemeenten. Anders dan 
bij veel andere gemeenten 
werkt onze gemeente vanuit een 
integrale werkwijze: één sociaal 
consulent behandelt alle moge-
lijke ondersteuningsvragen. Een 
cliënt heeft in Bronckhorst dus 
te maken met één aanspreek-
punt voor al zijn vragen. Dit 
bracht de volgende resultaten:

Sociale teams
Bij de sociale teams zijn ruim 
2.300 bezoeken/telefoontjes 
geregistreerd. Inwoners weten 
de sociale teams goed te vinden. 
Eind 2014 startten we met soci-
ale teams in vijf kernen, vanuit 
het principe zorg dichtbij. In elk 
team werken professionals op 
het gebied van welzijn, jeugd en 
opvoeding, werk en inkomen. Zij 
helpen inwoners bij het zoeken 
naar praktische oplossingen. 
De meeste vragen gingen over 
Wmo-voorzieningen (39%). In 
28% van de gevallen betrof het 
vragen rond werk en inkomen. 
Een veel lager percentage ging 
over jeugdhulp (9%). Andere vra-
gen hadden onder andere be-
trekking op vrijwilligerswerk. In 
de loop van 2015 nam het aantal 
bezoeken aan de sociale teams 
sterk toe. Inwoners vinden het 
prettig dat ze in hun eigen omge-
ving vragen kunnen stellen over 
zorg, welzijn en werk. 

Participatiewet
Met de komst van de Participa-
tiewet draagt de gemeente per 
2015 ook zorg voor werk/inko-
men van mensen met arbeids-
beperkingen. Hierdoor steeg het 
aantal mensen in Bronckhorst 
dat een uitkering krijgt van 336 
naar 347. We zetten ons in om 
mensen nog voor de uitkering 
start al weer aan werk te  
helpen of terug naar school  
te begeleiden. 

Hulp bij het huishouden

Een schoon en leefbaar huis is 
uitgangspunt, niet het aantal 
uren huishoudelijke hulp. Het 
afgelopen jaar deden we 1.000 
herindicaties bij mensen thuis. 
Het aantal bezwaren op de her-
indicaties bleef beperkt tot 22. 
Bij 90 cliënten stopte de hulp. 
Dit had onder andere te maken 
met de verhoogde eigen bijdrage 
die het rijk vaststelde. 

Begeleiding/Wmo
In 2015 maakten 2.640 inwoners 
gebruik van een vorm van 
ondersteuning vanuit de Wmo. 
Begeleiding gaat over het onder-
steunen van mensen met licha-
melijke en/of psychische beper-
kingen. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om hulpmiddelen, woning-
aanpassingen, individuele- en 

groepsbegeleiding of een kort-
durend verblijf in een zorgcen-
trum. Het gebruik van Wmo-
voorzieningen binnen onze 
gemeente is relatief hoog door 
het grote aantal inwoners van 
65 jaar en ouder. De inzet van 
hulpmiddelen, vervoersvoorzie-
ningen en woningaanpassingen 
is vrijwel gelijk gebleven (hulp-
middelen/vervoer: 2015: 1669 / 
2014: 1.666, woningaanpassin-
gen: 2015: 379 / 2014: 400).

Jeugd

In Bronckhorst maken 374 cliën-
ten gebruik van jeugdzorg. De 
grootste groep cliënten is tussen 
de 12 en 18 jaar. Dit loopt uiteen 
van ambulante hulp tot vervoer 
naar dagbesteding of tijdelijk 
verblijf in een inrichting. Met 
name groepsbegeleiding en 
individuele begeleiding worden 
veel ingezet (ca. 175 cliënten).

Cijfers
Al deze activiteiten leidden tot 
de volgende cijfers. In totaal 
hadden we voor deze taken 28 
miljoen euro beschikbaar. Hier-
van hielden we 4,7 miljoen euro 
over. Voor de jeugdzorg moeten 
nog verrekeningen plaatsvinden 
met de andere Achterhoekse ge-
meenten waarmee we de kosten 
voor de jeugdzorg delen. Hier-
voor verwachten we 1,5 miljoen 
nodig te hebben. Het gaat dus 
uiteindelijk om een eenmalig 
overschot van 3,2 miljoen euro. 
Dit bedrag houden we beschik-
baar voor zorg en welzijn in de 
komende jaren. Dan ontvangen 
we namelijk weer minder gelden 
vanuit het rijk voor deze taken 
en we vinden het belangrijk dat 
onze inwoners toch de zorg 
blijven ontvangen die zij nodig 
hebben. Ook al is het niet meer 
vanzelfsprekend dat de ge-
meente dit alleen verzorgt. 
Daar zijn de financiën in ons land 
en in onze gemeente niet meer 
naar. Mogelijk doen we ook een 
beroep op familieleden, buren, 
vrijwilligersorganisaties. Wet-
houder Peppelman van zorg: “De 
behoefte aan zorg en ondersteu-
ning die onze inwoners hebben, 
is voor ons leidend. Door onze 
gezonde financiële situatie kun-
nen zij blijven rekenen op zorg 
die bij hen past en kunnen we 
enkele knelpunten oplossen. 
We bekijken bijvoorbeeld of we 
wat kunnen doen aan de hoge 
eigen bijdrage waar sommige 
inwoners mee te maken kregen 
door de veranderde regels.“

Terugblik op zorg en welzijn in 2015

Probleem met uw buren? 
Wellicht is buurtbemiddeling een uitkomst!

Een goed contact tussen buren 
heeft een positieve invloed op de 
sfeer en leefbaarheid in de buurt. 
Het biedt rust, veiligheid en zorgt 
voor een beter leefklimaat. Soms 
hebben mensen last van hun bu-
ren. Denk daarbij aan bijvoorbeeld 
geluidsoverlast, overhangende 
takken en pesterijen. Verschillen-
de leefpatronen kunnen leiden tot 
ruzies en irritaties. Gelukkig ko-
men de meeste buren daar samen 
wel uit. Soms ontstaat er echter 
een conflict, waardoor een pretti-
ge omgang niet meer mogelijk is. 
Buurtbemiddeling helpt bij een 
vroegtijdige aanpak van dit soort 
problemen en het oplossen van 
burenruzies.

Wat is buurtbemiddeling?
Een aantal goed getrainde vrijwil-
ligers van Buurtplein bemiddelt 
in huis-, tuin- en keukenconflicten 
tussen buren en wijkbewoners. 
De bemiddelaars spelen niet voor 
rechter en vellen ook geen oor-
deel. Zij proberen de ruziënde 
partijen weer aan de praat te krij-
gen en hen zelf een oplossing te 
laten bedenken. De vrijwilligers 
hebben geheimhoudingsplicht 
en de bemiddeling is gratis. Het 
voordeel van buurtbemiddeling is 
dat bewoners hun problemen niet 
bij de politie of justitie neerleggen, 
maar proberen er onderling uit te 
komen onder begeleiding van 
bemiddelaars. Het doel is tot 
een oplossing te komen die voor 
beide partijen aanvaardbaar is. 
Buurtbemiddeling kan zo een 
belangrijke bijdrage leveren aan 
de leefbaarheid in de wijk.

Met welke conflicten kunt u 
terecht?
Bijna alle ergernissen of overlast-
situaties lenen zich voor buurt-
bemiddeling. De belangrijkste 

voorwaarde voor bemiddeling is 
dat beide buren de wil hebben 
om hun problemen op te lossen. 
Twijfelt u of buurtbemiddeling in 
uw situatie geschikt zou zijn? 
Neem contact met Buurtplein op.

Wie kunnen overlast melden?
U kunt als buur of wijkbewoner 
een conflict of een probleem 
melden bij de coördinator buurt-
bemiddeling. Maar ook politie, wo-
ningbouwcorporaties, gemeente 
en andere organisaties kunnen 
een melding doen. Voorwaarde is 
dat mensen vrijwillig deelnemen 
aan de buurtbemiddeling. 

Waar kunt u overlast melden?
Hebt u nog vragen of wilt u over-
last melden dan kan dat bij: 
Buurtbemiddeling Buurtplein B.V., 
Terborgseweg 21, 7001 GM 
Doetinchem, e-mail: buurtbemid-
deling@buurtpleinbv.nl, tel. (06) 
53 70 32 07. Buurtbemiddeling 
is gratis voor inwoners van onze 
gemeente en mogelijk gemaakt 
door onder andere gemeente,  
politie en woningcorporaties. 

Werkzaamheden rotonde Horsterkamp-Ruurloseweg 
Vorden
Als u er wel eens langs komt, is het u niet ontgaan. De 
verbinding Zutphen/Vorden (rondweg)/Ruurlo via de 
nieuwe rotonde op de Horsterkamp-Ruurloseweg in 
Vorden is inmiddels klaar en open. Op dit moment zijn we 
bezig met het gereed maken van de aansluitingen van de 
rotonde op de Dorpsstraat (centrum) en de Stationsweg. 
Zoals al eerder vermeld, is dit 3 juni gereed en gaan 
ze dan open. Vervolgens worden nog wat afrondende 
werkzaamheden uitgevoerd. Hiervan zal het verkeer 
geen hinder ondervinden.



Met mijn collega’s kom ik vaak in uw straat of buurt. Voor het legen 

van uw container bijvoorbeeld of het ophalen van herbruikbare 

goederen. Werk dat we graag zo hygiënisch en veilig mogelijk 

uitvoeren. Samen met u. Daarom deel ik regelmatig tips voor een 

schone en veilige omgeving.

Het Recycleplein:
een vlot en veilig bezoek

Veilig op het Recycleplein
Vrije dagen? In en om het huis aan de slag? 

Het is vaak hét moment om afgedankte 

goederen en (snoei)afval naar het Recycle-

plein te brengen.

    Wees alert op de speciale verkeers-

regels, waaronder de snelheidslimiet 

van 15 km/u.

    Laat uw huisdier thuis of - als het niet 

mogelijk is - in de auto.

    De acceptant geeft aanwijzingen. Voor 

de doorstroom én de veiligheid. Volg 

deze op, maar vraag gerust als het u 

niet duidelijk is. 

  Heeft u bij aankomst al vragen over de 

procedure of over veiligheid? De portier 

beantwoordt deze graag. 

Kies voor elkaar. Samen voor een mooie buurt.

De locaties en openingtijden van de Recyclepleinen vindt u op www.circulus-berkel.nl. 

Hier leest u ook welke (recyclebare) afvalstromen u aan kunt bieden en hoe u dit veilig en 

praktisch doet. Surf bij vragen naar het Digitaal Loket of bel ons op 0900 9552 (regulier 

telefoontarief).  

De tips 
          van Peter:

Wist je dat...
...het Recycleplein een spannende, 

maar geen ongevaarlijke plek is? 

Ben je nog geen 12 jaar? Dan moet 

je in de auto blijven. Maar gelukkig 

heeft de portier een mooie werk-

plaat voor je klaarliggen! Laat je 

ouders daar bij binnenkomst even 

om vragen. 

Pilot met ondernemersfonds voor activiteiten in centrum

B en w stellen de gemeenteraad 
voor om een ondernemersfonds 
op te richten voor de kernen 
Hengelo, Vorden en Zelhem. Dit 
gebeurt eerst in de vorm van een 
pilot van 3 jaar. Vanuit het fonds 
kunnen ondernemers activiteiten 
die bijdragen aan de levendigheid 
en vitaliteit van deze drie kernen 

langdurig financieren. Op verzoek 
van de ondernemersverenigingen 
van Hengelo, Vorden en Zelhem 
onderzochten we de oprichting 
van een ondernemersfonds voor 
én door ondernemers. Idee daar-
bij is dat het fonds gevuld wordt 
met opbrengsten uit een reclame-
heffing. Alleen de overheid is be-
voegd om een heffing in te stellen 
en de opbrengst ter beschikking 
te stellen aan de stichtingen. Van-
daar dat de gemeente betrokken 
is bij de oprichting van het fonds. 
Onder de potentiële betalers bleek 
voor deze constructie voldoende 
draagvlak. De raad behandelt het 
voorstel op 7 juli 2016.

Werking ondernemersfonds
Alle ondernemers in het winkel-
gebied in de kernen met een pand 

waarop een zichtbaar reclame-
object is aangebracht, zijn ver-
plicht mee te betalen aan het 
fonds. Uit dit fonds worden door 
de gezamenlijke ondernemers 
collectieve activiteiten en zaken 
betaald waarvan alle deelnemers 
profiteren. Denk hierbij praktisch 
aan aanschaf feestverlichting of 
het organiseren van een braderie. 
Maar ook het doen van investerin-
gen die het ondernemersklimaat 
en de concurrentiepositie van de 
betreffende kern verbeteren. Bij-
voorbeeld investeren in kwaliteit 
en uitstraling van centrum of 
het compact maken van centra. 
Voor de ondernemers buiten 
de aangewezen gebieden geldt
de verplichte deelname aan het 
fonds niet. Na 2 jaar evalueren 
we de werking van het fonds. 

Vanaf 30 mei 2016 geldt een 
nieuwe werkwijze voor aangiften 
van vermissing of diefstal van 
een Nederlands paspoort, ID-
kaart en rijbewijzen. In het kort 
komt de nieuwe werkwijze op het 
volgende neer: als u uw Neder-
lands paspoort, ID-kaart of rijbe-
wijs kwijt raakt door verlies of 
diefstal, dan meldt u dat bij de 
gemeente. De gemeente maakt 
een vermissingsverklaring op. U 
kunt dan in één moeite een nieuw 
paspoort, rijbewijs of identiteits-
kaart aanvragen. Deze werkwijze 
geldt ook als bovengenoemde 

identiteitsdocumenten buiten Ne-
derland zijn verloren of gestolen.
De melding en vermissingsver-
klaring bij de gemeente vervan-
gen de aangifte en het proces-
verbaal die tot nu toe door de po-
litie werden opgemaakt. 

Valse meldingen
Let op: valse meldingen worden 
streng aangepakt. Om misbruik 
te voorkomen, controleren we 
de melding van vermissing. 
Vermoeden we misbruik, dan 
verwijzen wij de aanvragen naar 
de politie voor verder onderzoek.

Afspraak maken
Wij raden u aan om voor aangifte 
en/of aanvragen van een identi-
teitsbewijs een afspraak te ma-
ken. Dat kan via www.bronck-
horst.nl of tel. (0575) 75 02 50.

Identiteitsbewijs verloren of gestolen? 
Doe aangifte bij de gemeente!

• ...heeft u ideeën voor uw woon-
omgeving, maar weet u niet bij 
wie u terecht kunt voor hulp om 
uw idee verder uit te werken?

• ...heeft u iemand nodig om mee 
te denken over het organiseren 
van een bijeenkomst/activiteit?

• ...wilt u weten wat er in omlig-
gende dorpen gebeurt als het 
gaat om uw plannen/initiatieven 
en hoe u daarvan kunt leren of 
er wellicht bij aan kunt haken?

Onze gebiedsambtenaren zijn u 
graag van dienst. 

Vanaf 26 mei starten onze ge-
biedsambtenaren voor Hummelo 
e.o., Jan Ditzel en Arie Vries, een 
maandelijks spreekuur voor be-

woners van het gebeid. Het 
spreekuur is iedere laatste don-
derdag van de maand van 09.30-
11.30 uur in dorpshuis De Ruimte, 
Dorpsstraat 22 in Hummelo. 
Graag tot dan! Aarzel niet en loop 
bij ze binnen. De koffie staat klaar! 

Spreekuren gebiedsambtenaren 
Zelhem/Halle en Hengelo
Ook de gebiedsambtenaren van 
Hengelo e.o. en Zelhem/Halle hou-
den binnenkort weer hun spreek-
uur. Op 2 juni zijn Erik de Greef 
en/of Jeanne Wissink in Hengelo 
bij Ons Huis van 14.00-16.00 uur. 
Op 2 juni zijn Arie Vries en/of 
Jeanne Wissink in Zelhem in de 
bibliotheek (ruimte van het sociaal 

team) van 10.00-12.00 uur en op 
3 juni in Halle in dorpshuis De Ko-
renaar van 10.00-11.30 uur. Voor 
meer info over onze gebiedsamb-
tenaren en wat zij voor u kunnen 
betekenen, zie www.bronckhorst.nl/
gebiedsambtenaren.

Loop binnen bij onze gebiedsambtenaren 
Nieuw spreekuur in Hummelo 

Jan Ditzel en Arie Vries

De gemeente wil dichtbij u staan 
en weten wat voor u belangrijk 
is. Om dat voor elkaar te krijgen, 
doen we onderzoek via het inwo-
nerspanel ‘Bronckhorst 
Spreekt’. Met het geven van uw 
mening in dit panel helpt u ons 
om de juiste keuzes te maken 
voor Bronckhorst. Drie tot vier 
maal per jaar stellen wij onze 
panelleden vragen over allerlei 
onderwerpen die in de gemeente 
spelen. Iedereen vanaf 16 jaar 
die in Bronckhorst woont, werkt, 

recreëert en/of onderneemt kan 
deelnemen aan dit panel. 

Ruim 1.700 panelleden
Bronckhorst Spreekt heeft op dit 
moment ca. 1.700 panelleden. 
Ook meedoen en daardoor de 
leefbaarheid verbeteren? Schrijf 
u dan nu ook (gratis) in via www.
bronckhorstspreekt.nl. Het onaf-
hankelijke onderzoeks- en 
adviesbureau Moventem uit 
Zutphen beheert het panel en 
doet onderzoek voor ons. Zij 
waarborgen uw privacy en ano-
nimiteit. Voorbeelden van onder-
werpen  die de afgelopen perio-
de voorbij kwamen, zijn onze 
dienstverlening, afval en 
verkeer.

Bekendmakingen en mededelingen

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 een-
voudige 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 ontvan-
gen, 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 bekend-
making) u een attendering wilt ontvangen. U kunt hier-
voor via deze site ook een gratis app downloaden. 

Baak:
• Bakermarksedijk 15, aanbouwen mantelzorgwoning, vergunning verleend

Drempt:
• Veldweg 24B, renoveren/veranderen schuur tot woning, aanvraag ontvangen

Halle:
• Dorpsstraat 102, uitbreiden productiecapaciteit, vergunning verleend

Hengelo (Gld):
• Vierblokkenweg 3, het wijzigen van de dieraantallen, melding beoordeeld
• Vordenseweg 39, veranderen uitrit, aanvraag ontvangen
• Winkelsweg 2, plaatsen vlaggenmasten en reclame, vergunning verleend 

Keijenborg:
• Eulingkampweg 57, aanleggen uitrit, aanvraag ontvangen

Steenderen:
• Landlustweg 12, organiseren beachvolleybalweekend, vergunning verleend

Blijf op de hoogte!

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

Doet u al mee aan ons inwonerpanel?

Alvast hartelijk dank 
voor uw deelname aan 
h  panel!

Samen maken we 
Bronckhorst.

Wij horen graag wat u vindt



Bestrijding eikenprocessierups

Ook dit jaar is de eikenprocessierups weer aanwezig in de Gelderse bomen. Provincie Gelderland is al bezig 
om op diverse locaties de eikenprocessierups te lijf te gaan met een biologisch bestrijdingsmiddel.  
Het spuiten gebeurt in de periode vlak nadat de bladvorming is begonnen en de rupsen van het jonge blad 
beginnen te eten. De bestrijding wordt uitgevoerd door nevelbespuiting met een bacteriepreparaat.  
Het werk is medio juni klaar.

De bestrijding gebeurt op twee manieren. In mei worden veel eiken in de provincie bespoten met een 
biologisch bestrijdingsmiddel. Dit bestrijdingsmiddel, dat niet schadelijk is voor de gezondheid, gaat in 
het eikenblad zitten en is dodelijk voor de rups. Vanaf half juni wordt de rups bestreden met een 
rupsenzuiger. Eikenbomen waar de eikenprocessierupsen in voorkomen, zijn te herkennen aan de nesten 
op de stam of op dikke takken en zien er uit als dichte, witte spinsels.

Gezondheidsklachten
De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Afhankelijk van de weersomstandigheden komen 
de rupsen vanaf half april uit de eitjes tevoorschijn. De kenmerkende brandharen krijgen de rupsen na de 
derde vervelling vanaf eind mei. Deze brandharen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken, zoals hevige 
jeuk en irritatie van huid en slijmvliezen. De afgelopen jaren is gebleken dat biologische bestrijding van de 
eikenprocessierups in een vroeg stadium een effectieve methode is om de overlast te beperken.

Bestrijding langs wegen
Ook langs de Gelderse provinciale wegen wordt de bestrijding van de eikenprocessierups uitgevoerd. Dit zal 
merkbaar zijn aan rijdende afzettingen op weggedeelten en fietspaden tijdens het spuiten. Met borden 
worden de weggebruikers gewezen op de spuitactie. De spuitwerkzaamheden vinden 24 uur per dag plaats.

Informatie
Voor uitgebreide informatie over de eikenprocessierups en gezondheid kunt u terecht bij Natuurkalender
www.natuurkalender.nl en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit www.nvwa.nl. U kunt ook 
contact opnemen met de GGD. Heeft u gezondheidsklachten als gevolg van de eikenprocessierups? Neem 
dan contact op met uw huisarts.

Voor informatie over de wegen waarlangs de spuitwerkzaamheden plaatsvinden  
kunt u contact opnemen met het Provincieloket, 026 359 99 99 of e-mail  
provincieloket@gelderland.nl.
 
 

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: 0314-646723 Hoegenstraat 3, 7021 LX Zelhem
Mobiel: 06-50676024 (achter Bistro Coen Evers)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Hypercamp Las Palmas 240
240 cm diep. Polyester doek. Vanaf
maat 2, 680 - 705 cm. 

GROOT
GRATIS
PAKKET

Obelink Vrijetijdsmarkt B.V. • Misterweg 179 • Winterswijk • www.obelink.nl

Nu bij een Hobby 2016
een groot pakket met 

veel gratis extra’s!

29 MEI KOOPZONDAG • 10.00 - 17.00 u.
ZONDAG 29 MEI TECHNIEKDAG | Kom gezellig langs voor o.a: met o.a. diverse workshops in de werkplaats, advies en info over movers,
accu's en satelliet tv. O'neill koffiebar, live cooking met Campingaz en een ballonnenclown. Kijk op www.obelink.nl
voor alle informatie of volg ons op Facebook.

Outdoor Feelings Savino
2 fauteuils, een bank en een
tafel. Verstelbaar. Incl. kussens.

MEGADEAL! 

199.-

Vanaf 

299.-

Obelink Lugano
Afmeting: 500 x 380 cm. 
205 cm hoog. Polyester. 

MEGADEAL! 

899.-

• Prins Bernhardlaan ong., bouwen clubgebouw en tijdelijk toiletgebouw met wasruimte, 
buiten behandeling gelaten

Vorden:
• Brinkerweg 66, bouwen carport, aanvraag ontvangen
• onder Galgengoorweg/Enzerinckweg, aanleggen mantelbuis, aanvraag ontvangen
• Industrieterrein Werkveld, organiseren wielerronde Vorden, vergunning verleend
• Mispelkampdijk 9, kappen 12 bomen, aanvraag ontvangen
• Raadhuisstraat 6, organiseren avondvierdaagse Vorden, vergunning verleend

Zelhem:
• Doetinchemseweg 2, veranderen gevel, vergunning verleend
• Everhardinkweg 3A, bouwen geitenstal, aanvraag ontvangen
• Dr. Grashuisstraat 22, plaatsen vlaggenmast, aanvraag ontvangen
• Hummeloseweg 59, bouwen schuur, aanvraag ontvangen
• Korenweg 4, organiseren Kanjer Dirt Challenge, vergunning verleend
• Kroezekampweg 1A, verkrijgen van drank- en horecavergunning slijtersbedrijf, 
 vergunning verleend

Bekendmakingen en mededelingen vervolg

Op een dag hoopt Willem vrij te zijn. 
Lees wat hem zijn leven kan teruggeven in ons magazine 
Voortleven. Aan te vragen via nierstichting.nl/nalaten

Amino: ‘Ik ben gevlucht uit Somalië.  
Nu wil ik graag weer studeren.’

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Kijk op www.uaf.nl

Geef om talent en maak deze studie mogelijk! 



‘Erfelijk belast met vechten tegen onrecht’
In zijn gerestaureerde woonboerderij in het stadje Bronkhorst spreek 
ik met Paul Kok. Deze talige creatieveling groeide op in het Gooi, zijn 
zorgeloze jeugd beleefde hij in het Noord-Hollandse kunstenaarsdorp 
Laren. Een mooie broedplaats voor een kunstenaar. Kok verklaart al 
op jonge leeftijd te maken te krijgen met hetgeen nu zijn dagelijks 
leven beheerst: het verdedigen van zijn medemens in het vechten te-
gen onrecht. "Wanneer je een vader hebt die in het verzet zat en een 
moeder die er op haar elfde levensjaar alleen voor kwam te staan, ben 
je erfelijk belast." De wil om te knokken en de drang om een ander 
bij te staan heeft hij niet van een vreemde. De gepensioneerde bal-
lonvaarder streek in 1987 in de Achterhoek neer met zijn ballon en 
gasvoorraden, hier was genoeg ruimte en genoeg schoonheid.

Door Eva Schuurman

Onbetaalbaar
In een donker hoekje van de ka-
mer hangt het portret dat in 1943 
in Kamp Amersfoort van zijn va-
der werd gemaakt. Haast ongezien 
en bijna beschut, als een gemoe-
delijk en beschermend alziend 
oog. Kok spreekt vanuit zijn fau-
teuil en ik mag plaatsnemen aan 
de ronde tafel, toevalligerwijs op 
de stoel waar onlangs ook direc-
teur Merckens van de Aviko zat. 
Levensgezel Jenny serveert een 
boterham aan Paul en een koekje 
aan mij. Op de ronde tafel ligt een 
inmiddels ‘knappe ordner’ met 
het grote Aviko-dossier. "Soms 
wordt Paul om half vijf ’s morgens 
wakker met een idee. En vergis je 
niet dan werkt hij er tot half twee 
’s nachts aan door." Kok heeft zes 
wekenlang dag en nacht aan zijn 
beroepschrift gewerkt. Zijn werk 
zou onbetaalbaar zijn in de advo-
catuur, maar hij betaalt zichzelf te-
rug met wilskracht en overtuiging.

Niets dan de Aviko
"Ik weet niet anders dan de Aviko" 
vertelt Jenny. ‘Niets de tuin of het 
huishouden, alles draait om de 
Aviko." Maar als ze even later weg 
moet voor een afspraak komt ze 
vertrouwelijk op me afgelopen. 
Met het dichtritsen van de jas ver-
telt ze me hoe creatief haar Paul is. 
"Ikzelf moest altijd hard werken 
om iets te bereiken, maar Paul kan 
zo veel. Hij heeft geweldige ideeën 
en het is zo jammer dat ze niet 
naar hem luisteren."

Skyline
Kok betrad de gemeente Bronck-
horst toen deze nog uit kleine 
gemeenschapjes bestond. Inmid-
dels spreekt hij over de lange pu-
berteitsfase die deze ‘nieuwe’ ge-
meente volgens hem doormaakt. 
Met als absoluut dieptepunt het 

goedkeuren van de plannen voor 
het bouwen van een kolossaal 
vrieshuis te Steenderen. "De wet-
houder is op de intercity gespron-
gen en de burgerij wacht nog op het 
boemeltje." In zijn eigenhandig ge-
schetste skyline is het vrieshuis een 
misplaatst en uit de kluiten gewas-
sen duploblok in de open ruimte. 
"Het is een bouwwerk waarin het 
grootste vliegtuig ter wereld een 
rondje kan draaien."

De grond in
Vergis je niet, hij wil graag dat er 
een vrieshuis komt. Sterker nog, 
hij ontwikkelde een alternatief 
bouwplan. Want het huidige ont-
werp (een bouwwerk van 35 me-
ter hoog en zowel 90 meter breed 
als lang) zou niet misstaan op de 
Maasvlakte, maar niet in het aan-
gezicht van de gemeente Bronck-
horst. Hij stelde voor om de grond 
in te gaan, zoals ze dat bijvoor-
beeld bij Cono in de Beemster de-
den. Maar zijn plan werd vijf mil-
joen te duur bevonden. Echter, ten 
opzichte van welk bedrag zijn plan 
te duur werd gevonden werd hem 
niet meegedeeld. Verhit praat hij 
over de vriestechnologie, hij laat 

zich niet ontdooien door bureau-
cratie en startte een burgerinitia-
tief. "Ik ben een aanhouder. Waar 
de meeste mensen uit het veld 
worden geslagen, blijf ik staan." 
Hij startte een naar eigen zeggen 
breed gedragen burgerinitiatief in 

zijn strijd tegen het ‘grootste ge-
drocht in tien kilometer omtrek’. 
Natuurlijk, bij de aardappelboe-
ren hoeft hij niet aan te bellen. En 
de Aviko heeft vele medestanders, 
maar Kok is naar eigen zeggen 
klaar met dankjewel zeggen. "Wat 
een doos patat niet teweeg kan 
brengen bij een vereniging."

De post
Zal Paul Kok binnenkort vanuit 
zijn achtertuin uitkijken op een 
groot industrieel gevaarte? Mis-
schien. En ja, dan zal hij met min-
der plezier in Bronkhorst wonen. 

Maar hij zal strijden tot het eind. 
Want waar de Aviko gisteren al wil-
de bouwen is Kok op de rem gaan 
staan. Het witte koeriersbusje van 
de gemeente stopt voor de deur 
"Kijk, daar zal je ze weer hebben." 
Elke dag ontvangt hij stukken van 
zowel de gemeente als de Raad 
van State. En met een hernia is het 
best lastig bukken bij de deurmat. 
De man die in zijn vliegcarrière 
3500 ballonvaarten maakte, moest 
ook 3500 maal zijn ballon opvou-
wen en verslepen. "Ik heb mijn 
rug uitgedaagd, zullen we maar 
zeggen."

Net zo lief
"Kunt u nog ontspannen?", vraag 
ik hem. "Laat me lekker tekenen", 

zegt hij. En dat kan hij. Een prach-
tig document over de geschiedenis 
van het stadje Bronkhorst komt ter 
tafel. De plek waarop hij schilder-
achtig uitkijkt vanuit zijn volledig 
gerestaureerde boerderij. "Dit was 
het grootste krot van Bronkhorst, 
er zitten honderdveertig eiken in 
dit huis." In het boek over ‘zijn’ 
stadje staan talloze illustraties van 
de hand van Paul Kok. "Laat me te-
kenen en werken aan mijn Friese 
Jacht uit 1891. Laat me er zomers 
mee zeilen. Ik ben blij dat het weer 
voorjaar is", zegt hij. "Ik werk net 
zo lief in de tuin."

Harnas
Paul Kok noemt zich ‘deze jongen’ 
en zegt bloedserieus zich ‘te bar-
sten te lachen’ om alles wat hem 
verbijsterd en verhard. Een echte 
lach zie ik pas op het moment dat 
mijn schrijfmap dichtvalt. Met het 
neerleggen van mijn pen glijdt zijn 
harnas langzaam af. En als ik hem 
vraag of ik hem mag fotograferen 
naast het portret van zijn vader, 
valt er zelfs een zacht dekentje van 
trots over zijn gezicht heen.

BRONCKHORST IN

BRONS
Bronckhorst kent veel bijzondere inwoners. Ze schrijven, 
musiceren, verzorgen, sporten, enthousiasmeren, amuseren, 
manifesteren en floreren. Bronckhorst in Brons giet een 
schriftelijk borstbeeld van haar bewoners. Met deze keer een 
portret van Bronkhorster Paul Kok.

Paul Kok
Woonachtig te Bronkhorst
Kunsthistoricus, creatief therapeut, kunstenaar, leraar
Oprichter Commissie Burgerinitiatief Aviko Vrieshuisaanpassing

‘Ik ben een aanhouder.
Waar de meeste mensen uit
het veld worden geslagen,

blijf ik staan.’

Paul Kok poseert naast het portret van zijn vader. Foto: Eva Schuurman

Om te ontspannen tekent Paul Kok graag. Foto: eigen foto

Nog een passie van Paul Kok: ballonvaren. Foto: Liesbeth Spaansen
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Werkzaamheden aan de N316 tussen Doetinchem en Vorden

Provincie Gelderland start maandag 6 juni met wegwerkzaamheden aan de N316 tussen Doetinchem en Vorden.  
Het gaat om onderhoudswerkzaamheden aan de asfaltverhardingen. Daarnaast wordt op een aantal plaatsen de  
weg gereconstrueerd. Naar verwachting zijn de werkzaamheden op vrijdag 23 september klaar.

Gefaseerde werkzaamheden
Om verkeershinder tot een minimum te beperken wordt de N316 in verschillende fasen afgesloten, het verkeer wordt met  
borden langs de weg omgeleid.

Fase 1 Doetinchem tot rotonde Velswijk N330
Het gaat om de N316 Velswijkseweg en Kruisbergseweg vanaf de komgrens van Doetinchem tot de rotonde Velswijk N330 
Hummeloseweg.
De weg wordt afgesloten van maandag 6 juni t/m vrijdag 17 juni 2016.
Het doorgaande verkeer op de N316 wordt omgeleid vanuit Doetinchem via de N315 naar Zelhem en via de  N330 richting  
Velswijk en omgekeerd.

Fase 1B rotonde Velswijk N330
N316 rotonde Kruisbergseweg / N330 Hummeloseweg.
De weg wordt afgesloten van donderdagavond 9 juni 20.00 uur tot maandagochtend 13 juni 6.00 uur.
Het doorgaande verkeer op de N316 wordt omgeleid vanuit Doetinchem via de N315 naar Zelhem en via de Hengeloseweg en 
Zelhemseweg en Molenenk naar Hengelo en omgekeerd.

Fase 2 vanaf rotonde Velswijk tot Hengelo aansluiting Molenenk
N316 Kruisbergseweg vanaf rotonde Velswijk N330 Hummeloseweg tot aansluiting Molenenk in Hengelo.
De weg wordt afgesloten van maandag 20 juni t/m vrijdag 8 juli 2016.
De rotonde Kroezerijweg is in deze periode maximaal drie dagen afgesloten voor overstekend verkeer.
Het doorgaande verkeer op de N316 wordt omgeleid vanaf Doetinchem via de rotonde Velswijk N330 naar Zelhem en via  
de N315 naar Ruurlo en vandaar via N319  richting Vorden en omgekeerd.
Bestemming Hengelo wordt omgeleid vanaf de N315 via de Hengeloseweg en Zelhemseweg naar Hengelo en omgekeerd.
 

Fase 3 Vanaf Hengelo aansluiting Molenenk tot rotonde Vorden N 319 Horsterkamp
N316 Kruisbergseweg, Brugemeester Henk Aalderinkweg, Vordenseweg en Hengeloseweg vanaf de aansluiting Molenenk in  
Hengelo tot de rotonde N319 De Horsterkamp in Vorden.
De weg is afgesloten van maandag 29 augustus tot 16 september 2016.
De rotondes rondom Hengelo worden beurtelings afgesloten voor overstekend verkeer.
Het doorgaande verkeer op de N316 wordt omgeleid vanaf Doetinchem en Hengelo via de N330 naar Zelhem en via de N315 naar  
Ruurlo en vandaar via N319  richting Vorden en omgekeerd.

Fase 4 Rondweg Vorden
N316 Rondweg Vorden tussen de rotonde Baakseweg en N319 Zutphenseweg.
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in nachtafsluitingen en 1 weekend afsluiting.
De data van deze afsluitingen zijn nog niet bekend, maar worden tijdig gecommuniceerd.
Het doorgaande verkeer op de N316 wordt omgeleid vanaf Vorden naar Wichmond en Baak en vandaar via de N314 naar Zutphen  
en omgekeerd.

Meer informatie
Op www.bereikbaargelderland.nl vindt u actuele informatie over wegwerkzaamheden en eventuele omleidingen.  
Voor de meest actuele stand van zaken kunt u op bereikbaargelderland.nl een gratis e-mail alert inschakelen. Voor vragen  
over de werkzaamheden neemt u op werkdagen contact op met het Provincieloket van de provincie Gelderland, (026) 359 99 99  
of per e-mail provincieloket@gelderland.nl (www.gelderland.nl/provincieloket).
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KOM LANGS 
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Gratis zonneglazen 
bij aanschaf 

zonnebril

gratis
glazen

Vraag naar de voorwaarden 



Ieder kind dat een 
bril nodig heeft, 

verdient de beste 
oogzorg en de mooiste 

bril die zo goed past, 
dat het met plezier 
wordt gedragen.

Orthoptie
Een orthoptist is een oogspecialist speciaal voor de 
kinderen. Ze verrichten oogheelkundig onderzoek, 
stellen diagnoses en behandelen oogafwijkingen die 
te maken hebben met de oogstand, oogbewegingen 
en/of de samenwerking tussen de ogen, zoals 
scheelzien of een lui oog. 
Maar ook klachten als hoofdpijn, dubbelzien en 
leesproblemen zijn bekend terrein voor de orthoptist.  

Dit consult wordt 
vergoedt door uw 
zorgverzekeraar.

Sven bekent kleur
Als we lezen, moeten we in hoog tempo 
een enorme hoeveelheid visuele prikkels 
verwerken. Daar hebben veel kinderen, 
volwassenen en dyslectici moeite mee. 
ML-kleurenfi lters helpen makkelijker te 
lezen. De ML-kleurenfi lters stimuleren de 
oogzenuwen om beter samen te werken, 
hierdoor 
1. staan de letters stil 
2. wordt het beeld rustiger
3. gaat het lezen gemakkelijker en vloeiender

Veel gebruikers gaan sneller lezen, toename van tekstbegrip en 
vooral meer plezier in lezen.

Kenmerken die behoren bij visuele dyslexie:
• Gebrekkig en te langzaam lezen
• Radend lezen
• Dansende of wazige letters zien
• Omdraaien van cijfers 
 of letters
• Concentratieproblemen
• Moeite met begrijpend 
 lezen en leeshoofdpijn
• Moeite met 
 automatiseren
• Schoolprestaties 
 te laag in 
 verhouding 
 tot intelligentie
• Leren is 
 tijdrovend 
 en kost (te)veel 
 inspanning.

leesproblemen zijn bekend terrein voor de orthoptist.  leesproblemen zijn bekend terrein voor de orthoptist.  

“Genieten van geluid”
Beter horen volgens audicien Heidi Gussinklo

“Eigenlijk hoor ik al langer niet zo goed meer.” Dat is een 
opmerking die klanten die voor het eerst bij mij in de winkel 
komen wel vaker maken.
Heel herkenbaar. Want veel mensen die met gehoorverlies te 
maken krijgen, wachten soms nog wel 5 tot 10 jaar voordat ze 
naar een audicien gaan. En dat is zonde. Want met een goed 
gehoor kun je zoveel meer uit je leven halen.
Aan de hand van de uitgebreide hoortest, een vragenlijst en een 
persoonlijk gesprek, bepalen we samen welke hooroplossing 
het beste bij u past.

Wilt u meer informatie of zelf een hoortest doen? 
U bent van harte welkom op dinsdag en vrijdag. 
Bent u niet in de gelegenheid om mij te bezoeken, neem 
dan contact met mij op voor een afspraak bij u thuis.

  

 
 Dorpsstraat 17, Ruurlo
 heidi.gussinklo@amplifon.com
 Maak vrijblijvend een afspraak op 
 dinsdag of vrijdag via 0313-48 56 78

www.beterhoren.nl

Heidi Gussinklo (audicien)



Bescherm uw ogen goed!
Net als uw huid reageren uw ogen op het effect van de zon door cellen voortdurend te 
vernieuwen. Alleen is dat “regeneratievermogen” bij een hoge UV-straling snel uitgeput, 
wat ogen kwetsbaar maakt. UV-A straling kan zelfs op termijn zonder goede 
bescherming leiden tot oogontstekingen, staar en maculadegeneratie.
Uiteraard beschermt een zonnebril tegen de zon, maar ook op bewolkte dagen 
bedraagt de UV-straling nog steeds 50%. Een zonnebril met goede bescherming tegen 
UV-straling is dus essentieel.

Bril of contactlenzen?
De keuze voor een bril of contactlenzen is heel persoonlijk. Smaak, 
beleving van comfort, beroep, vrijetijdsbesteding spelen allemaal een 
rol in de keuze tussen contactlenzen of een bril.

Zachte lenzen
n Zeer snelle gewenning
n Hoog draagcomfort
n Minder last van stof en zand; ideaal voor sporters
n Te verkrijgen in dag-, week- en maandlenzen

Harde lenzen
n Hogere gezichtsscherpte door vormvastheid en beter maatwerk
n Betere passing en hogere zuurstofdoorlaatbaarheid
n Makkelijk hanteerbaar

Nachtlenzen
n Overdag geen bril of lenzen
n Uw ogen worden slapend gecorrigeerd
n Zeer geschikt voor mensen die overdag geen lenzen kunnen verdragen
n Remmende werking op de slechter wordende visus van uw ogen

Kijken doe je met plezier, altijd 
scherp, maar toch ontspannen.
Goed kunnen zien en er goed uitzien, veraangenaamt 
je leven. Optimaal kijkcomfort is dan een voorwaarde.

Sven voor ogen werkt met de meest geavanceerde apparatuur 
om u zo de modernste technologieën op glasgebied te bieden. 
Met onze meetapparatuur meten we alle variabelen van uw 
kijkgedrag, om deze vervolgens te verwerken in een optimaal 
persoonlijk brillenglas. Kortom maatwerk, zowel monofokaal, als 
multifokaal. Er zijn multifokale brillenglazen in diverse uitvoeringen, 
laat u daarom goed informeren. De juiste keuze zorgt voor een 
rustig, ontspannen en comfortabel zicht.

Zeiss Digital, ontspannende 
brillenglazen voor dagelijks gebruik.
Smartphones, tablets, computers, beeldschermen en TV’s zijn onlosmakelijk met 
ons leven verbonden. Voor onze sociale contacten, studeren, werken, gamen, 
ontspannen en om de wereld te zien. Zeiss Digital vermindert oogklachten, 
verbetert de leesbaarheid en ontspant uw ogen en beschermt uw zicht voor 
de toekomst.





Vredesvlam kan straks branden in 
elke kern van Bronckhorst
HENGELO - Op een centrale plek 
in Hengelo komt misschien al dit 
jaar een grote koperen storm-
lamp met daarin een eeuwig 
brandende vlam te staan. Ook 
andere dorpen in de gemeente 
kunnen zich aansluiten bij de 
stichting WPF Bronckhorst.

Door Luuk Stam

Het is een vlam die symbool staat 
voor de wereldwijde vredesge-
dachte. Een vlam waarbij men-
sen elkaar kunnen ontmoeten. 
En een vlam waarvandaan aller-
lei activiteiten kunnen starten. 
In 1999 werden verdeeld over de 
hele wereld zeven van dit soort 
vredesvlammen aangestoken. Al 
die vlammen kwamen bij elkaar 
in één World Peace Flame (WPF) 
in de stad Bangor in Wales. Van 
daaruit verspreidt het vuur zich 
sindsdien met lampen en kaar-
sen. Als het aan de stichting WPF 
Bronckhorst ligt, brandt het vuur 
binnenkort ook in deze gemeente.

Hiervoor is een driekoppig bestuur 
samengesteld dat naast voorzitter 
Yvonne Koning bestaat uit Henk 
Steven Kleinburink en Fred Hof-
man. De bedoeling is dat er in de 
verschillende dorpen in Bronck-
horst werkgroepen van bewoners 
worden opgestart. Deze werkgroe-
pen gaan vervolgens onder leiding 
van de stichting in hun eigen dorp 
acties op touw zetten om het geld 
voor de aanschaf en het onder-
houd van koperen stormlamp bij 
elkaar te krijgen. Hengelo heeft 
inmiddels zo’n werkgroep. Die be-
staat uit vier buurvrouwen.

Monique Schieman is niet één 
van die vier, maar speelt als in-
spirator een belangrijk rol. Schie-
man woont nu vier jaar in Hen-
gelo, maar was in haar voormalige 
woonplaats Oosterbeek nauw be-
trokken bij de plaatsing van een 

vredesvlam bij het Airborne Mu-
seum. Haar nieuwe buurvrouwen 
in Hengelo wilden aanvankelijk 
iets doen voor de vluchtelingen 
die vorig jaar naar ‘t Kervel zou-
den komen. Dat ging niet door. Via 
Schieman hoorden de vrouwen 
vervolgens van het bestaan van de 
vredesvlam.

Dat idee sprak buurvrouwen Betsy 
van den Berg, Riet Harmsen, Toos 
Bijenhof en Truus Teunissen wel 
aan. Zij vormen inmiddels de Hen-
gelose werkgroep. De werkgroep 
denkt momenteel na over de plek 
die de vlam in Hengelo zal gaan 
krijgen en nodigt andere dorpsbe-
woners uit om mee te denken. Ook 
nodigt de werkgroep plaatselijke 
kunstenaars uit om de koperen 
stormlamp in een kunstwerk te 
verwerken. De lamp zonder om-
hulsel plaatsen, zou hem namelijk 
te diefstalgevoelig maken.

Voorzitter Yvonne Koning is blij 
dat de Hengelose buurvrouwen 
dit voor hun dorp oppakken. Ko-
ning wil met de stichting zo nodig 
bijdragen als er in dorpen als Zel-

hem, Vorden, Hummelo en Steen-
deren soortgelijke initiatieven ont-
staan. “Het gedachtegoed van de 
vredesvlam is sterk en indringend 
en spreekt aan. Zo’n vlam komt op 
een plek te staan waar mensen ie-
dere dag langsfietsen. Het nodigt 
uit om samen te komen en elkaar 
te leren kennen.”

Voordat het zover is, moet er nog 
wel heel wat geld bij elkaar wor-
den gebracht. De aanschaf van 
de lamp kost 2.000 euro. Hier-
voor gaat de stichting samen met 
de werkgroepleden de komende 
maanden sponsoren zoeken. Ook 
gaan ze markten in de regio af. Wie 
een bijdrage wil leveren, in zijn of 
haar dorp in de toekomst graag 
een vredesvlam ziet branden of 
een andere vraag of opmerking 
heeft, kan mailen naar wpfbronck-
horst@gmail.com of voor meer 
informatie een kijkje nemen op de 
website.
   

 ■ www.wpfbronckhorst.nl

Vijfhonderdste bezoeker 
Repair Café
VORDEN - Vandaag, zaterdag 14 
mei, ontving het Repair Café zijn 
500ste bezoeker sinds de oprich-
ting in 2013. Die bezoeker was 
de heer Hovens die namens me-
vrouw Gré Martens, die niet zelf 
kon komen, onder meer een pro-

jector wilde laten repareren. De 
heer Hovens werd te midden van 
een aantal vrijwilligers van het Re-
pair Café door de voorzitter van 
Welzijn Vorden, de heer Bert Bran-
denbarg, welkom geheten met een 
bos bloemen.

   

Gemeentebelangen over toekomst 
buitengebied
VIERAKKER - Gemeentebelangen 
houdt op maandag 30 mei een in-
formatieavond met als onderwerp 
‘Toekomst Buitengebied Bronck-
horst’.

Bronckhorst is een grote platte-
landsgemeente met een uitge-
strekt landelijk gebied waarin veel 
(nieuwe) ontwikkelingen gaande 
zijn. Het ontwikkelen van een toe-
komstvisie is dan ook van groot 
belang voor inwoners, onderne-
mers en politiek. Het is bepalend 
voor de leefbaarheid en hoe het 
landelijk gebied van Bronckhorst 
er nu en in de toekomst uit zal 
zien. En dat doen we samen!

Over deze koersbepaling en toe-
komstperspectieven van en voor 
het landelijk gebied willen we 
graag met u in gesprek. De inlei-
ding van deze avond wordt ver-
zorgd door een deskundige op dit 
gebied. De heer ir. R. van Broek-
huizen van de landbouwuniver-
siteit Wageningen die zijn kennis 
en ervaring graag met ons wil de-
len. Belangstelling en deelnemen? 
Graag aanmelden op onze website 
www.gbbronckhorst.nl of via in-
fo@gbbronckhorst.nl. Locatie: de 
Theetuin, IJselweg 13 te Vierakker. 
Aanvang: 20.00 uur, zaal open om 
19.30 uur.

WICHMOND - Zondag 29 mei zal 
het Kidsgear Children Choir op-
nieuw Wichmond aandoen met 
een geheel vernieuwd reper-
toire. Het optreden van het koor 
vindt vanaf 14.30 uur plaats in de 
Protestante kerk.

Het koor bestaat dit jaar uit 19 
jongens en meisjes uit Uganda die 
optredens verzorgen in scholen en 
kerken in Nederland gedurende 
2,5 maand om verdere uitbreiding 
mogelijk te maken van hun school 
in het dorpje Bukomansimbi.

Dit jaar zal de opbrengst worden 
besteed aan de bouw van een la-
boratorium en bibliotheek bij de 
middelbare school. In de pauze 
zal Evert Jan Pellenberg iets vertel-
len over zijn verblijf van 8 maan-
den op het project van UP4S in 
dit bijzondere land. De toegang 
is gratis maar een vrijwillige bij-

drage na afloop wordt erg op prijs 
gesteld. Iedere euro komt op het 
project in Uganda terecht. Zie de 

website voor meer informatie over 
dit project: www.up4s.nl

   

Lotgenotencontact partners van personen met Alzheimer

ZUTPHEN - De afdeling Zutphen, 
Lochem en Vorden van Alzheimer 
Nederland organiseren een lotge-
notencontact voor partners van 
mensen met dementie. De eerst-
volgende bijeenkomst is gepland 

op vrijdagochtend 27 mei 2016 
van 10.00 tot 12.00 uur in de Rode 
kamer van de Born, Oude Bornhof 
55-57 te Zutphen. U bent daarvoor 
van harte uitgenodigd en u hoeft 
zich niet aan te melden. Er zijn geen 

kosten aan verbonden.Voor infor-
matie kunt u contact opnemen 
met Carla Brands: 0573 452235/ 
alzheimer tel. 06 46540141 of  
zutphen@alzheimer-nederland.nl

Kidsgear Children Choir komt wederom 
naar Wichmond

Pellenberg te midden van het kinderkoor. Foto: PR

Het bestuur van de World Peace Flame in Bronckhorst. Foto: PR

Hovens kreeg te midden van een aantal vrijwilligers een bos bloemen van de voorzitter. 
Foto: PR

(Advertorial)

Met Kunst en Antiek naar 
Hackfort!
5e Taxatie- en Restauratie-
weekend van 10.30 - 16.30 uur 
op 4 en 5 juni in Vorden.

5 jaar geleden stonden taxateur 
Fred Wiersema, hout- en meu-
belrestaurator Adri Bolt en Noor 
Camstra, restaurator van aarde-
werk, steengoed en porselein, op 
een zaterdag op het terras van 
‘De Keuken van Hackfort’. Het 
was een succes! Er bleek behoef-
te te zijn aan informatie over de 
waarde en mogelijkheden voor 
restauratie van kunst en antiek. 

De jaren daarna werd dit her-
haald en kwamen er restaurato-
ren bij. Het is een goed concept: 
niet meer zoeken naar een goe-
de restaurator en einden rijden, 
maar allemaal uitstekende vak-
mensen bij u om de hoek.

Nu is het uitgegroeid tot een ech-
te kleine maar fijne Taxatie- en 
Restauratiebeurs: Een taxateur 
en 9 restauratoren, voor elke dis-
cipline één.

Fred Wiersema voor taxatie, Adri 
Bolt: hout- en meubelrestauratie, 
Babai: tapijten, Noor Camstra: 
aardewerk, steengoed en por-
selein, Ingrid Gerritsen: metaal, 

Robert Schilten: uurwerken, 
Hassoldt: ivoor, schildpad, parel-
moer, antieke sieraden en glas, 
Rob en Freddy van Leeuwen: 
schilderijen en lijsten, en Anne-
bet Tannemaat: boeken.

Geïnteresseerden kunnen vrij-
blijvend langskomen met hun 
kostbare en/of dierbare stukken 
kunst en antiek om te vragen naar 
de waarde ervan en de mogelijk-
heden voor restauratie. En dat op 
een prachtige locatie: in de Wes-
terholtzaal van Kasteel Hackfort. 
In het Koetshuis is Brasserie ‘De 
Keuken van Hackfort’ geopend 
voor een drankje of lunch.
Gratis entree en parkeren.

Bezoekadres: Baakseweg 6,
7251 RH  Vorden, tel. 0575-555015.
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Champion Leaque van sterke mannen 
naar Zelhem

Vijftien topatleten 
meten krachten
ZELHEM - Zaterdag 11 juni wordt 
in het centrum van Zelhem een 
internationale wedstrijd van ‘The 
Stongmen Champion Leaque’ 
gehouden. Vijftien topatleten, 
afkomstig uit alle delen van de 
wereld, komen naar Zelhem om 
hun krachten te meten in de on-
derdelen ‘Truck Pull’, ‘Atlas Stones’, 
‘Dumbell Liften’, ‘Wheelflip’, ‘Loa-
ding’ en ‘Forward Hold’. Dinsdag 
17 mei kwamen de Nederlandse 
deelnemers Niels Gordijn en Alex 
Moonen al even naar Zelhem om 
zich aan de pers te presenteren en 
de organisatie te helpen met het 
organiseren van de ‘Truck Pull’, 
waarbij een truck met oplegger 
van 15.000 kg, in dit geval van de 
Zelhemse firma Kloostrans, voor-
uit getrokken moet worden.

Door Jan Knoef

Probleem is, aldus organisa-
tor Paul Rabelink, directeur van 
sportschool Physique uit Terborg/
Rijnwaarden, “straten lopen, in 
verband met de afwatering, nooit 
waterpas, dus je moet per locatie 
onderzoeken of de ‘Pull’ mogelijk 
is. Aflopend is geen optie, want 
dan haalt de truck de atleet in en 
andersom kan het te zwaar zijn.”

Na een aantal pull-sessies door 
Niels en Alex blijkt een stukje van 
de Burg. Rijpstrastraat, vanaf de 
kruising met de Markt, geschikt te 
zijn.
Tijdens de persbijeenkomst meldt 
Paul Rabelink dat hij blij is met 
de samenwerking, die tot stand 
kwam met de Zelhemse horeca 
(Groes, Smoks en Ellen’s) en de 
medewerking door de gemeente 
Bronckhorst. “Het wordt”, aldus 
Paul, “steeds moeilijker om de 

Nederlandse wedstrijd van de 
Champion Leaque te organiseren, 
want hoewel de meeste atleten op 
amateurbasis deelnemen, kan de 
wedstrijd niet zonder sponsors ge-
organiseerd worden. Te meer ook, 
omdat we het belangrijk vinden 
dat het voor het publiek een gra-
tis evenement is.” Het fenomeen 
‘Sterkste Man’ stamt al uit de jaren 
‘70 toen de heldhaftige wedstrij-
den met mannen als Ted van der 
Parre, Berend Veneberg (Neede) 
en Jarno Hams, op tv werden uit-
gezonden. De strijd werd vervol-
gens internationaal en uiteindelijk 
haakte de tv af, waarmee de tita-
nenstrijd verder moest met steeds 
minder aandacht van de media. 
De atleten bleven erin geloven en 
tegen elkaar strijden.

“Op dit moment worden de wed-
strijden om de Strongman Cham-
pion Leaque in 99 landen op tele-
visie uitgezonden. In Nederland 
doet RTL 7 verslag van de wed-
strijden. De wereldtop strijdt in 
de Strongman Champion Leaque 
(net als in de Formule 1) in 16 ver-
schillende landen om de punten. 
We werken ook met dezelfde pun-
tentelling. De winnaar krijgt dus 
25 punten, etc. Naast de vijftien 
sterksten van de wereld krijgen 
enkele Nederlandse atleten een 
‘wildcard’ voor de wedstrijd in Ne-
derland. De wedstrijd in Zelhem is 
de vierde in de reeks van 16. Een 
nieuwtje is nog, dat we in septem-
ber een wedstrijd gaan houden op 
de A-B-C-eilanden.”

De Nederlandse deelnemers
Niels Gordijn zal samen met Alex 
Moonen en Jitze Kramer de eer 
van ons land verdedigen. In de 
internationale strijd hebben ze 
het zwaar tegen de sterke man-
nen vooral uit de Oost-Europese 
landen, die veelal professionals 
zijn. Alex: “Wij zijn amateurs en 
moeten de training naast een 

baan plannen. Zelf werk ik als le-
raar Aardrijkskunde in het voort-
gezet onderwijs. Dat betekent 
de hele dag werken en trainen in 
de avonduren. Niels vult aan: “Ik 
kan het, wat dat betreft, iets ge-
makkelijker plannen, want ik heb 
een eigen sportschool, maar het 
blijft trainen naast een baan en 
dat maakt het zwaarder.” Op de 
vraag aan Alex of hij voor de klas 
voordeel heeft van zijn gespierde 
lichaam, reageert hij lachend: 
“Pedagogisch handelen is wel 
compleet iets anders, maar soms 
helpt enig ontzag voor mijn spie-
ren wel.” Om de sport betaalbaar 
te houden en de ‘amateurs’ in de 
gelegenheid te stellen deel te ne-
men aan het internationale circuit, 
krijgen ze wel een ruime vergoe-
ding voor de reis- en verblijfkosten 
tijdens wedstrijden.

De strijd in Zelhem
Op 11 juni strijkt het internationa-
le deelnemersveld van de Sterkste 
Man in Zelhem neer. “Het is met-
een een mijlpijl voor de Strong-
man Champion Leaque waar de 
wedstrijden onder vallen, want 
het is de 100e wedstrijd in het be-
staan van de competitie. De op de 
eerste plaats staande Pool Krzysz-
tof Radzikowski zal niet aanwezig 
zijn, omdat hij zijn hand gebroken 
heeft. Gregor Szymanski zal zijn 
plaats innemen.” De organisatie is 
enorm verheugd dit evenement in 
Zelhem te kunnen houden. Rabe-
link: “Het wordt een prachtig eve-
nement met Internationale allure, 
niet alleen goed voor de regio, 
maar met nationale en internatio-
nale uitstraling.”

Het evenement begint om 13.00 
uur en wordt gehouden aan de 
Markt in Zelhem met de ‘Truck 
Pull’ op de Burg. Rijpstrastraat. De 
prijsuitreiking zal omstreeks 18.00 
uur plaatsvinden.

   

Epilepsiefonds collecte
REGIO - In de week van 6 tot en 
met 11 juni gaan ruim 25.000 vrij-
willigers op pad om huis aan huis 
te collecteren voor Epilepsiefonds. 
De opbrengst van de collecte is be-
stemd voor wetenschappelijk on-
derzoek, voorlichtingsactiviteiten, 
de organisatie van aangepaste va-
kanties voor mensen met epilepsie 

en individuele hulp. In Nederland 
leven 120.000 mensen met epilep-
sie. Zij kunnen onverwachts een 
epileptische aanval krijgen: een 
plotselinge, tijdelijke verstoring 
van het elektrisch evenwicht in 
de hersenen. Gelukkig hebben de 
meeste mensen met epilepsie baat 
bij medicijnen. Maar helaas blijft 

dertIg procent last houden van 
aanvallen. Epilepsie is nog niet te 
genezen. Wetenschappelijk on-
derzoek naar de oorzaken van epi-
lepsie is daarom van groot belang.
Samen met duizenden vrijwilli-
gers wordt tijdens de collecteweek 
geld ingezameld voor epilepsieon-
derzoek. 

Historische documenten 
over kerspel Vorden
VORDEN - Amateurhistoricus Ben 
Wullink heeft onlangs de website 
Vordensverleden.nl gelanceerd. 
Daarmee heeft hij als doel om zo 
veel mogelijk historische bron-
nen betreffende het oude kerspel 
(kerkgemeente) Vorden, uit de pe-
riode tussen de veertiende en de 
negentiende eeuw, te ontsluiten 
en digitaal beschikbaar te maken.

Hiertoe zullen een veelheid aan 
aktes, over bijvoorbeeld goederen-

overdracht (verkoop, hypotheken, 
beslagleggingen, testamenten), 
kerkelijke aangelegenheden en 
andere historische wetenswaar-
digheden worden gepubliceerd. 
Deze documenten worden voor 
publicatie getranscribeerd en her-
taald in modern Nederlands.
Ook zullen er historische stukken 
in het oorspronkelijke oude schrift 
worden weergegeven en indien 
nodig voorzien van een toelich-
ting.

   

De tweede Achterhoekse 
Klavertje 4-Daagse
HENGELO - Vier dagen Achter-
hoeks geluk op de fiets. Dat 
vindt u tijdens de Achterhoekse 
Klavertje 4-daagse die van don-
derdag 9 t/m zondag 12 juni 
2016 plaatsvindt vanuit Hengelo 
(Gld). Dit leuke en gezellige fiets-
evenement onderscheidt zich 
door interessante bedrijfsbezoe-
ken onderweg en een dagelijks 
muzikaal en cultureel program-
ma na aankomst. U krijgt heel 
veel van het streekeigene van de 
Achterhoek te zien en te horen.

Niet voor niets is de Achterhoek al 
eerder uitgeroepen tot het mooiste 
fietsgebied van Nederland. Vanaf 
de fiets kan er vier dagen lang vol-
op genoten worden van fraaie en 
afwisselende landschappen, cul-
tuurhistorie en bezienswaardig-
heden in de Achterhoek en in het 
bijzonder in de gemeente Bronck-
horst. U rijdt langs kastelen en 
landgoederen, over mooie land-
weggetjes en door het prachtige 
IJssellandschap. Onderweg zal het 
u dankzij de Achterhoekse gast-
vrijheid ook aan niets ontbreken.

Routes
De naam van het evenement ver-
wijst naar vier verschillende rou-
tes in de vorm van een klavertje 
vier. Door Henk Wullink zijn voor 
dit jaar met heel veel plezier de 
volgende fraaie vier routes samen-

gesteld: Slangenburgroute (don-
derdag 9 juni), Vorden-IJssel-route 
(vrijdag 10 juni), Hanzestadroute 
(zaterdag 11 juni) en de Lebben-
bruggeroute (zondag 12 juni).

Start- en eindpunt van de routes 
is steeds het plein bij Eetcafé Jan-
sen en Jansen in Hengelo (Gld). 
Elke dag staat er een andere route 
op het programma. De vier rond-
gaande routes zijn gebaseerd op 
het systeem van de fietsknoop-
punten. De lengte bedraagt 50 km 
en kan worden ingekort tot 30 km.

Het is ook mogelijk om één, twee 
of drie dagen mee te fietsen onder 
het motto: “Klavertje vier ook voor 
één dag fietsplezier!” U kunt zich 
dan het beste laten inschrijven bij 
vertrek aan de inschrijfbalie.

Aanmelden en informatie
Aanmelden kan tot 31 mei 2016 
via de website www.ak4d.nl kan 
tot 31 mei 2016. Na 1 juni is voor-
inschrijving mogelijk bij Eetcafé 
Jansen en Jansen. 

Voor meer informatie kunt u ge-
bruikmaken van het contactfor-
mulier op de website of stuur een 
mail naar info@ak4d.nl. Ook kunt 
u via onze Facebookpagina ‘Ach-
terhoekse Klavertje vierdaagse’ op 
de hoogte blijven.

   

Techniekdag bij Obelink
WINTERSWIJK - Komend seizoen 
trekken er weer ruim 3 miljoen 
Nederlanders er op uit om van 
een fijne kampeervakantie te ge-
nieten. Een groot deel van deze 
kampeerliefhebbers gaat er met 
de caravan op uit en natuurlijk 
wil men deze dan perfect in orde 
hebben. Fabrikanten komen ie-
der jaar weer met vele nieuwtje 
voor caravan en camper en dat 
is voor Obelink een goede re-
den om het thema techniek deze 
zondag centraal te stellen.

Techniek is niet meer weg te den-
ken in een caravan/camper anno 
2016. Toilet, warm water en ver-
warming zijn al jaren standaard en 
de moderne caravans en campers 
zijn voorzien of kunnen worden 
voorzien van televisie, airco, zon-
nepanelen, een mover en nog veel 
meer. Van de automatische scho-
tels en zonne-energie staan er op 
zondag 29 mei ook proefopstellin-
gen klaar bij Obelink.

Advies en demonstraties
Tijdens deze techniekdag wordt er 
bij Obelink dieper op al deze mo-
gelijkheden ingegaan en staan de 
technische specialisten van Obe-
link en van diverse merken klaar 

om advies te geven en vragen te 
beantwoorden. In de werkplaats 
worden zondag 29 mei doorlo-
pend workshops gegeven, bijvoor-
beeld over hoe een mover onder 
de caravan kan worden gemon-
teerd (11.00 uur), over de elektro-
nica bij de inbouw van een mover 
(13.00 uur) en over profile repara-
tie (12.00 uur).

Om 14.00 uur wordt uitleg gege-
ven over het herkennen van de 
noodzaak voor een as-revisie en 
vanaf 15.00 uur is er vrije inloop 
voor allerlei vragen. Wie zorge-
loos op kampeervakantie wil gaan 
heeft er baat bij om voor vertrek 
bij een BOVAG- caravanbedrijf 
langs te gaan voor een BOVAG on-
derhoudsbeurt.

Op zondag 29 mei is er op de BBQ-
afdeling een kok van Barbecook 
aanwezig om lekkere hapjes te 
laten proeven. Er is koffie verkrijg-
baar in de O’neill koffiebar en ook 
het restaurant met speelparadijs 
is open. Er komt een ballonnen-
clown om de kinderen te verma-
ken.
   

 ■ www.obelink.nl

Op de Burg. Rijpstrastraat werd de ‘Truck Pull’ getest. Foto: Jan Knoef
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Waterschap Rijn en IJssel, wat doen ze precies?
BERKELLAND - “Er zal nog heel 
wat water door de Rijn stromen, 
eer dat gebeurt”, is een bekend 
spreekwoord. Maar de betekenis 
ervan doet zeker geen recht aan de 
inspanningen die het Waterschap 
Rijn en IJssel dagelijks levert. We 
associëren het waterschap uiter-
aard met water en vinden het 
heel gewoon dat er gezonde vis-
sen zwemmen in de beken en 
de deurmat bij elke hoosbui niet 
overstroomt. Maar wie de moeite 
neemt om eens achter de scher-
men te kijken, zal opvallen dat bij-
voorbeeld droge voeten geen van-
zelfsprekendheid zijn. Er wordt 
iedere dag hard en vooral ook slim 
gewerkt aan kwantitatief en kwali-
tatief goed waterbeheer.

Door Rob Weeber

Achterhoek Nieuws besteedt daar-
om de komende weken een aan-
tal bijdragen aan het werk van het 
Waterschap Rijn en IJssel, deels 
toegespitst op het gebied Berkel-
dal. Deze week wordt stilgestaan bij 
het project ‘Vruchtbare Kringloop 
Achterhoek en Liemers’ dat een 
betere waterkwaliteit en duurzame 
gewasproductie met agrarisch (bo-
dem-)beheer tot doel heeft.

Een Waterschap is een van de oud-
ste bestuursorganen in Nederland 
en kent een dagelijks bestuur, (het 
college van dijkgraaf en heemra-
den), en een algemeen bestuur. 
Het kent een eigen belastingsy-
steem, waarbij de eigen inkomsten 
alle kosten moeten dekken. Ne-
derland kent 23 Waterschappen, 
in sommige provincies ook wel 
met Hoogheemraadschap aange-
duid. De belangrijkste taken liggen 
op het gebied van kwantitatief en 

kwalitatief waterbeheer in het res-
pectievelijke werkgebied. Het gaat 
daarbij om veilige dijken, schoon 
en vooral ook voldoende water. Een 
ervan is het Waterschap Rijn en IJs-
sel met als werkgebied Oost-Gel-
derland, het zuiden van Overijssel 
en het zuidoosten van de Veluwe. 
Het omvat 22 gemeenten en een 
oppervlak van zo’n 200.000 hec-
tare. Daarbinnen wordt ongeveer 
4000 km aan sloten, beken en rivie-
ren onderhouden en beheerd met 
behulp van honderden stuwen, 10 
gemalen en 140 km dijken.

Aan tafel zitten heemraad Antoinet 
van Helvoirt-Looman en project-
leider bodem Laurens Gerner van 
‘Vruchtbare Kringloop Achterhoek 
en Liemers’. Volgens Van Helvoirt-
Looman wordt het waterbeheer de 
komende jaren steeds ingewikkel-
der. “We moeten meer de verbin-
ding met de bewoner zoeken, het 
water als het ware dichter naar de 
mensen brengen. Iedere bewoner 
kan op vrij eenvoudige wijze bij-
dragen aan een slimmer waterbe-
heer. Ons zachte water behoeft bij-
voorbeeld minder wasmiddel, wat 
de rioolzuivering ontlast. Het gaat 
hier om bewustzijn en eigen ver-
antwoordelijkheid.”

Ook de toenemende invloed van 
het klimaat is een zorg voor het 
Waterschap. Hoe ga je hiermee om 
en hoe beperk je de schade zoveel 
mogelijk? Het Waterschap staat 
daartoe in constante verbinding 
met het KNMI en baseert haar 
beleid op de door het KNMI opge-
stelde scenario’s. Hoe verminder 
je bijvoorbeeld het effect van af-
spoeling van voedingsstoffen van 
het land naar het oppervlaktewa-
ter als gevolg van hoosbuien?

Het project ‘Vruchtbare Kringloop 
Achterhoek en Liemers’ houdt 
zich hiermee bezig. In samenwer-
king met 250 boeren uit de Achter-
hoek en Liemers en partners als 
LTO Noord en Vitens wordt door 
het Waterschap onderzoek gedaan 
naar mogelijkheden om effectiever 
met meststoffen en gewasbescher-
mingsmiddelen om te gaan, door 
bijvoorbeeld geen drijfmest te ge-
bruiken bij maisteelt op gescheurd 
grasland. Het blijkt namelijk dat 
de gescheurde graspollen meer 
stikstof afgeven dan de mais kan 

opnemen, waardoor extra bemes-
ting achterweg kan blijven. Een 
betere en afgewogen voeding voor 
het land verbetert bovendien de 
sponsfunctie ervan, waardoor het 
risico op afspoeling bij hoosbuien 
kleiner wordt en er minder stikstof 
in het grond- en oppervlaktewater 
terecht komt. Van belang hierbij is 
ook een goede bodemgesteldheid.

Hoe meer organisch materiaal de 
bodem bevat, hoe beter de op-
name- en buffercapaciteit van het 
land is met betrekking tot vocht 
en mineralen. Daarom loopt een 

proef om meer maaisel van water-
gangen aan boeren te geven. Een 
toename van 1% organisch mate-
riaal kan het watervasthoudend 
vermogen verbeteren met meer 
dan 10%.

Kortom, het waterschap staat voor 
uitdagingen de komende jaren. 
Van 19-21 mei wordt daarom de 
Berkeldalconferentie in Zutphen 
gehouden, waar 70 mensen uit de 
regio met uiteenlopende achter-
gronden werken aan de toekomst 
van het Berkeldal.

BRONCKHORST - Uitslagen van de 
vluchten van de duivenvereni-
gingen in de gemeente Bronck-
horst: PV De Koerier uit Zelhem, 
PV Vorden en PV Steeds Sneller 
Hengelo. Op 14 mei de eerste 
midfond vlucht vanuit het Fran-
se Peronne en op 21 mei zesde 
vitesse vlucht vanuit Niergnies.

PV De Koerier Zelhem
Op 14 mei de eerste midfond 
vlucht vanuit het Franse Peronne. 
Door 15 liefhebbers zijn er in to-
taal 161 duiven ingezet. De gemid-
delde afstand tot Zelhem zat rond 
de 332 km. Het startschot klonk 
om 08.00 uur en met een sterke 
noorden wind begonnen de dui-
ven aan hun terugreis. De snelste 
duif is geklokt om 12.29.03. De 
uitslag van de top 10: G. Dijcker 
1-5, H. Wassink 2, A.H. Kamper-
man 3-4-6-7-8, F. Meijerman 9, H. 
Niesink 10.

Op zaterdag 21 mei de zesde vi-
tesse vlucht vanuit het Niergnies, 
door 16 liefhebbers zijn er in totaal 
180 duiven ingezet. De gemid-
delde afstand tot Zelhem zat rond 
de 299 km. De duiven werden ge-
lost om 08.15 uur. De snelste duif 
is geklokt om 11.09.18. Deze duif 
is van Wilma Meijerman en hier-
mee slaat ze een dubbelslag door 
ook de tweede plek op te eisen. De 
overwinnaar van Wilma vloog ook 
in groot verband een topnotering. 

De uitslag: Wilma Meijerman 1-2, 
A. Kamperman 3-10, H. Wassink 
4-5-6-9, Sabine Niesink 7, J. Was-
sink 8.

PV Vorden
PV Vorden werd net als vorige 
week, ook deze week verslagen 
door de nieuwe leden uit Steen-
deren. Ria Luesink pakte de eer-
ste plaats van de eerste midfond-
vlucht, 330 kilometer. Daarna 
komt Hans Hoksbergen op stoom. 
Uitslag: Ria Luesink 1, H.B.M. 
Hoksbergen 2-3-4-6-10-11-17, 

Ashley Eykelkamp 5-12-13-15-19-
20, P. Hendriks 7-9, H. Stokkink 8, 
Ronny de Beus 14, Th. J. Berentsen 
16, F.T. Hummelink 18.

Zaterdag 21 mei een Vitesse vlucht 
van 305 kilometer, snelheid 105 
km/uur. Hier haalde Paul Hen-
driks flink uit, zowel in Vorden en 
in de regio met drie duiven bij de 
eerste 15 van 7500 duiven! Uitslag: 
Paul Hendriks 1-3-4-11-12, Ashley 
Eykelkamp 2-8-10-15-18, H.B.M. 
Hoksbergen 5-7-14-17, Ria Lue-
sink 6-19-20, Martijn Schuerink 9, 
H Stokkink 13, Marc Tiemessen 16.

PV Steeds Sneller Hengelo
Bij de eerste midfond vanuit Pe-
ronne vlogen van zes deelnemers 
93 duiven mee. Uitslag: E. Koers 
(3/12) 1-14-21, R. Koers (13/30) 
2-3-4-5-6-7-8-12-13-15-18-23-24, 
J. Teunissen (3/13) 9-11-19, A.H.J. 
Peters (3/21) 10-17-22, G. Duitshof 
(2/12) 16-20.

Voor de wedvlucht Niergnies 21 
mei werden van 9 deelnemers 
116 duiven gelost met zuidwesten 
wind kracht 3. Uitslag: R. Koers 
(6/30) 1-2-6-7-10-11-12-14-15-17-
18-19-20-24-25-27, C. Te Stroet 
(3/11) 3-4-26, A.H.J. Peters (3/17) 
5-22-29, G. Haverkamp (1/5) 8, J. 
Teunissen (1/22) 9, G. Duitshof 
(2/6) 13-16, E. Koers (2/14) 21-23, 
P. van Londen (1/6) 28.

Wilma Meijerman slaat
dubbelslag

Projectleider bodem Laurens Gerner (l) met een deelnemer aan Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers.  Foto: Martijn Bronswijk

Reactie op Zwalemans 
column
Reactie op “Noaberhulp” in Contact van 
dinsdag 17 mei 2016

De column van Zwaleman van vo-
rige week ging over noaberhulp. 
Hij stelde dat noaberschap in de 
oude vorm niet meer bestaat. Wel 
zijn er nieuwe vormen, zei hij, zo-
als samen iets in de buurt opknap-
pen of een buurtfeest organiseren.

Maar kort geleden ben ik in aanra-
king gekomen met een pure vorm 
van noaberhulp. Mijn man was 
ernstig ziek en had veel verzorging 
nodig en ik wilde hem graag thuis 
houden en zoveel mogelijk zelf 
de hulp geven die hij nodig had. 
Gelukkig bestaan er ook zorgin-
stanties, zoals Buurtzorg. Voor de 
professionele zorg die mijn man 
behoefde, heb ik daar dankbaar 
gebruik van mogen maken.

De situatie werd echter steeds 
moeilijker: overdag was ik er om 
voor hem te zorgen samen met 
Buurtzorg, maar toen hij ook ‘s 
nachts veel hulp nodig had, kreeg 
ik slaap tekort en werd de toestand 
bijna onhoudbaar. Toen noemde 
mijn huisarts de Stichting Noaber-
hulp, een echte vrijwilligersorga-
nisatie. Deze stichting geeft man-
telzorgers die met hun partner in 
een terminale situatie zijn terecht-
gekomen de gelegenheid om ‘s 
nachts de zorg aan een goedge-

trainde en gekwalificeerde vrijwil-
liger over te dragen. Deze mensen 
komen ‘s avonds om 22.45 uur, ze 
waken en verzorgen de zieke tot 
07.00 uur en gaan daarna naar 
huis om zelf te slapen. Het enige 
wat ze vragen is een beker om wat 
water, thee of koffie te drinken. 
Verder helemaal niets!

Deze stichting Noaberhulp heeft 
ervoor gezorgd dat ik voldoende 
nachtrust kreeg en dat ik daardoor 
mijn man tot het einde toe thuis 
heb kunnen houden, waar hij 
een rustig einde heeft gekregen. 
Mede dankzij deze ‘noabers’ kan 
ik terugkijken op een weliswaar 
verdrietige, maar toch ook mooie 
periode in ons leven samen.

De stichting Noaberhulp bestaat 
voornamelijk van donaties, er 
wordt geen geld verdiend.

Anneke van Diest
Hertog Karel van Gelreweg 2a
Vorden

Wilma Meijerman van PV De Koerier Zel-
hem met de winnende duif. Foto: PR

LEZERS schrijven
Ingezonden brief buiten verantwoording van de redactie

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden
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Zondag 5 juni in 
Business Class 

op RTL 7 (10:30 uur)

Résidence Lichtenvoorde
Boschlaan 26 te Lichtenvoorde
www.chaletindeachterhoek.nl

Adviseur: Rodney de Haas
T. 06 - 1137 0071 of 088 - 500 2464 

Za. 4 juni t/m ma. 6 juni
 open huis in Lichtenvoorde!

(10:00 tot 17:00 uur)

Résidence Lichtenvoorde
Boschlaan 26 te Lichtenvoorde
www.chaletindeachterhoek.nl

Start verkoop vakantiehuizen 
in de Achterhoek 

Aan de waterkant en gelegen tussen landerijen aan de 
rand van Lichtenvoorde, vindt u Résidence Lichtenvoorde. 

Onlangs is het nieuwe hoofdgebouw geopend met o.a. 
een binnenzwembad, fi tness, wellness, bowlingbaan en 

restaurant.

Mede dankzij het nieuwe hoofdgebouw en het groeiende 
toerisme in de Achterhoek ontvangt u een 

gegarandeerd meerjarig netto 
rendement tot 7% per jaar

De aankoop van een vakantiehuis in Lichtenvoorde is 
dankzij de vele faciliteiten ook zeer geschikt voor eigen 

gebruik.

Ons nieuwe type vakantiehuis, de Wilgenhoeve, gelegen 
aan het water, wordt dit weekend geïntroduceerd. 

Er is al een vakantiehuis beschikbaar vanaf € 114.500,- 
incl. eigen kavel en inventaris.

De mooiste fi ets- en wandelroutes

Maak kennis met onze nieuwe vakantiehuizen en natuurlĳ k het hoofdgebouw. 

Tĳ dens het open huis weekend maakt u kans op heerlĳ ke vakantie- en dinercheques!



Ronde van Wichmond
WICHMOND - Voor de 41e keer 
werd zaterdag 21 mei de Wieler-
ronde van Wichmond georgani-
seerd door wielervereniging RTV 
Vierakker-Wichmond verreden. 
Een mooi parcours in een fantas-
tische omgeving wat elk jaar weer 
vele wielrenners naar Wichmond 
trekt. De wedstrijd in de categorie 
amateurs/sportklasse/junioren 
was zelfs volgeboekt met honderd 
deelnemers. Meer mogen er van 
de KNWU niet meedoen in ver-
band met de veiligheid. Enkele 
renners die zich nog wilden aan-
melden kwamen dus tevergeefs.

Als eerste onderdeel stond de 
Rabo-Dikke-Banden-Race op het 
programma. In drie leeftijdscate-
goriëen werd er door de jongens 
en meisjes serieus gestreden om 
een plek op het podium. Extra leuk 
was het toen bleek dat de burge-
meester van Bronckhorst Marian-
ne Besselink naar Wichmond was 
gekomen om de wedstrijd te zien 
en de medailles uit te reiken aan 

de jeugdige winnaars.

Winnaars van de Dikke Banden-
race werden Mart Dijkman (ge-
boortejaar 2008/2009), Laura Har-
bers (2006/2007) en Stefan Jansen 
(2004/2005). Daarna kwamen de 
renners in de categorie Amateurs 
40+ aan de start voor een wed-
strijd over 21 ronden, totaal goed 
voor 55 kilometer. Het was warm, 
er stond veel wind waardoor ze op 
sommige stukken behoorlijk op 
de kant werden gereden. Er waren 
diverse ontsnappingen die steeds 
weer werden teruggepakt door het 
peloton: kortom een spannende 
wedstrijd. Met minder dan twintig 
seconden voorsprong was het een 
groepje van drie renners die kon-
den sprinten om de eerste plaats. 
Winnaar werd Ferry de Ruiter uit 
Putten.

Na m e n s  RT V  Vi e ra k k e r-
Wichmond deden Peter Makkink 
en Martin Weijers mee, ze reden 
goed mee maar niet voor de prij-

zen. Daarna was er een wedstrijd 
voor de categorie Amateurs/Sport-
klasse/Junioren. De grote groep 
renners vertrok en er werd hard 
gereden. Het peloton brak al snel 
in meerdere groepen uiteen en er 
kwam een zeer sterke renner naar 
voren: Kamiel Vleeming uit Zwol-
le. Ondanks de harde wind reed hij 
de laatste ronden alleen op kop. 
Zijn voorsprong was te groot om 
nog weg te geven en zijn overwin-
ning was verdiend. Van de RTV-ers 
die meereden werd Koen Jansen 
verrassend elfde, Wesley Willems 
werd 43ste en Simon Bargeman 
56ste.De organisatie kan tevreden 
terugkijken op een geslaagd wie-
ler-evenement dat mede mogelijk 
is gemaakt door de vele sponsoren 
en vrijwilligers. De organisatie kan 
direct ook vooruitkijken op de vol-
gende wielerronde die door RTV 
Vierakker-Wichmond wordt ge-
organiseerd, de wielerronde van 
Vorden staat op zondag 26 juni op 
het programma.

   

Nieuwe trainingspakken Ratti 2
KRANENBURG - Kort voor het slui-
ten van het seizoen is SV Ratti 
zondag 2 in nieuwe trainingspak-
ken door Kroon Kozijn uit Didam. 

Marc Stevens van Kroon Kozijn, 
en tevens speler van Ratti 2, is 
verheugd dat zijn teamgenoten er 
vanaf nu representatief bijlopen 

voorafgaand aan de wedstrijden 
van Ratti 2.

   

Nederlaag voor Ratti dames
KRANENBURG - Afgelopen woens-
dagavond was het de laatste com-
petitiewedstrijd voor de dames 
van Ratti. De dames reisden af na 
het stadion ‘de stikke bocht’ van 
Wolfersveen. Ratti begon de wed-
strijd door meteen druk te zetten.

Zo ontstonden in de eerste tien 
minuten grote kansen. In de 5de 
minuut speelde Els Berenpas de 
bal voor het goal waar Kim Heu-
velink stond, bal raakt in de kluts. 
Een paar minuten later kreeg Es-
ther Menkveld de bal in de voeten 
op de zestienmeterlijn maar ook 

deze bal kwam niet richting het 
doel door het goeie verdedigings-
werk van Wolfersveen. Wolfers-
veen begon toen ook meer druk 
te zetten. Na de derde gegeven 
corner vloog de bal in het doel van 
Ratti, 1-0.
In de 14de minuut speelde Kelly 
Peters de bal op Els berenpas die 
de bal vervolgens hard op de paal 
schoot. Na 10 minuten was het 
toch raak, Els Berenpas speelde 
de bal voor op Marieke Tuinman 
die het vervolgens wist af te ma-
ken, 1-1. In de 35ste minuut gaf 
Kim Heuvelink een steekpass op 

Esther Tuinman maar de bal ging 
net over. Ruststand bleef 1-1. In 
de tweede helft bleef het over en 
weer gaan totdat Wolfersveen in 
de 60ste minuut scoort, 2-1. Vijf 
minuten later kreeg Ratti een vrije 
trap op de rand zestien, de bal be-
land net langs de paal. De Ratti 
dames kunnen hun spel niet weer 
vinden van de afgelopen weken 
en creëerden weinig kansen meer. 
Met een eindstand van 4-1 keer-
den de dames van Ratti weer rich-
ting huis. De dames van Ratti zijn 
in de competitie op de 3de plaats 
geëindigd.

   

Quintusloop Hengelo
HENGELO - Zondag 29 mei is het 
zover, dan vindt de vierde editie 
van de Quintusloop plaats met 
wederom Albert Heijn als hoofd-
sponsor. Om 12.15 uur kunnen 
kinderen van 6 t/m 12 jaar mee-
doen met de kidsrun. Deze run 
van 1,75 kilometer wordt dit jaar 
voor het eerst georganiseerd. De 
organisatie is zeer benieuwd hoe-
veel kinderen mee gaan lopen en 
gaan ervaren hoe het is om aan 

een echte hardloopwedstrijd mee 
te doen. De Hengelose kinderen 
zullen getraind aan de start ver-
schijnen, want de trainsters van 
Fastfoot hebben de afgelopen 
weken clinics verzorgd op de ba-
sisscholen. Om 13.00 uur start de 
10 kilometer en om 13.15 uur de 
5 kilometer. Start en finish zijn bij 
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 
7. Vele mensen hebben getraind 
speciaal voor de Quintusloop, 

de Hengelose Royal Wind Band 
speelt tijdens de route en diverse 
ondernemers sponsoren. Een 
mooi, sportief evenement in Hen-
gelo. Tot zondag, als hardloper of 
supporter langs de route! Schrijf je 
nu in via de sites.
   

 ■ www.quintusloop.nl ■ www.inschrijven.nl

Voetbaldagen bij VV 
Klein Dochteren
KLEIN DOCHTEREN - Voor elke voet-
baller van 6 t/m 13 jaar, lid of geen 
lid iedereen kan meedoen! Drie 
dagen voetballen, pret en vrien-
den maken. Je wordt verwend met 
nieuwe oefeningen, trucjes, lek-
kere lunch, te gekke animatie en 
een sublieme voetbaloutfit.

Je slaapt thuis, maar voor de rest 
ben je elke dag de gast van VV 
Klein Dochteren. Ook ideaal voor 
(drukke) ouders dus. Bekijk al het 
leuks op: http://www.clubvoet-
baldagen.nl/voetbaldagen-Klein-
dochteren/. Deze voetbaldagen in 
Lochem zullen plaatsvinden op 17, 

18 en 19 augustus 2016. Schrijf je nu 
in voor deze topdagen in je vakantie 
en schrijf snel in want vol is vol.

Ratti 2 in het nieuw dankzij Kroon Kozijn uit Didam. Foto: PR

(Advertorial)

Wijn in zwembad ‘In de Dennen’
Vorden, 24 mei 2016 - Op 4 ju-
ni is het Vordense zwembad 
‘In de Dennen’ het decor voor 
een speciaal event. Wijnhandel 
Smit organiseert daar dan een 
Zomerse Wijnproeverij met een 
sfeervolle muzikale omlijsting.

Op het terras van het prachtig ge-
legen openlucht zwembad vindt 
een wijnproeverij plaats. Door 
dit soort activiteiten binnen haar 
poorten te halen, wil ‘In de Den-
nen’ haar kwaliteiten ten volle 
benutten en meer mensen ken-
nis laten maken met dit unieke 
zwembad. Zo kan het proeven 
van wijn leiden tot een nieuw 
bezoek, maar dan om lekker te 
zwemmen in het natuurzuivere 
bronwater.
 
De wijnproeverij, georganiseerd 
door Wijnhandel Smit, staat in 
het teken van zomerse wijnen uit 
verschillende landen. Zo is er na-
tuurlijk uitgebreid aandacht voor 

witte en rosé wijnen. Van de rode 
wijnen zullen de soepele varian-
ten te proeven zijn. 

Wijnen die het goed doen op 
zomeravonden. Onder de ruim 
30 wijnen op de proeftafel zijn 
ook mooie krachtige BBQ wijnen 
te vinden. Naast de wijn en de 
muziek zijn er lekkere amuses.

De proeverij vindt plaats op za-
terdag 4 juni van 19.00 tot 22.00 
uur op het terras van zwembad 
‘In de Dennen’. De entree is € 5,-, 
dat volledig ten goede komt aan 
het zwembad. Aanmelden op de 
website: www.wijnhandelsmit.nl

Sinds maart 2016 beschikt in-
stelling voor Geestelijke Gezond-
heidszorg Argo GGZ in Lochem 
over een ADHD-polikliniek voor 
18-plussers. Juist bij volwasse-
nen is de aandoening vaak niet 
formeel vastgesteld en vindt 
geen- of niet de juiste behande-
ling plaats. Dat kan nadelige ge-
volgen hebben op de kwaliteit 
van leven van mensen met ADHD. 
De ADHD-polikliniek stelt diagno-
ses en bouwt voor elke 18+ AD-
HD-cliënt een uitgekiend traject 
op, dat medicatie en therapie op 
maat combineert.

‘Druk in het hoofd’ of ADHD?
Creatief en energiek. Maar ook 
impulsief en onrustig. Moeite 
met concentreren, de neiging om 
altijd te bewegen. Niet gauw te-
vreden met wat er is gedaan. Het 
zijn enkele symptomen van AD-
HD. Nog steeds wordt ADHD het 
meest vastgesteld bij kinderen. 
Sinds 1995 is er specifieke aan-
dacht voor het herkennen van 
ADHD bij volwassenen. Nu is ook 
bij volwassenen goed vast te stel-
len of iemand ‘een beetje druk in 
het hoofd’ is of ADHD heeft. Dat is 
belangrijk, want leven met ADHD 
zonder behandeling kan uiterst 
nadelige gevolgen hebben. Als 
ADHD onbehandeld blijft, gaat 
dat in meer dan 70 procent van 
de gevallen gepaard met pro-
blemen die behoorlijk ingrijpen 

in de kwaliteit van leven. Denk 
bijvoorbeeld aan gevoeligheid 
voor middelengebruik, angst- en 
stemmingsklachten en relatie- en 
werk gerelateerde problemen. 

Op zoek naar balans
De ADHD-polikliniek voor 18-plus-
sers wordt bemand door een sa-
menwerkend team (psychiater, 
verpleegkundig specialist en psy-
choloog). Het team beschikt over 
specifieke ADHD-deskundigheid 
als het gaat om diagnostiek, me-
dicatie en therapie. Die combi-
natie maakt het verschil. “De be-
schikbare medicatie voor ADHD 
is effectief”, stelt verpleegkundig 
specialist Hans van den Berg van 
Argo GGZ. “Maar je bent er niet 
met alleen een geneesmiddel.  
Aandacht voor gedrag, structuur 
en organisatie is cruciaal. Daar-
door vind je een voor jou goede 
balans tussen in- en ontspanning 
en kun je meer tevreden zijn met 
wat je doet. De ADHD-polikliniek 
heeft alles in huis om je daarin te 
begeleiden, waardoor je sterker 
in het leven komt te staan.”  

Meer informatie
Meer informatie over de AD-
HD-polikliniek voor 18-plussers? 
Neem dan contact op met Argo 
GGZ.

Tel. 088 – 58 80 200 
E-mail: info@argoggz.nl 

(Advertorial)

ADHD bij volwassenen té vaak niet herkend en onbehandeld

Argo GGZ opent ADHD-
polikliniek voor 18-plus

Drie dagen voetballen, pret en vrienden 
maken. Foto: PR
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Al 23 jaar asperges bij Boerderij de Stokhoven in Drempt

Aspergehapje-dag
DREMPT - Kom kennismaken met 
de witte asperge op de Asperge-
hapje-Dag zaterdag 28 mei. De 
Stokhoven en haar medewerkers 
laten op die zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur alles zien wat er allemaal 
moet gebeuren voordat die over-
heerlijke asperges klaar zijn voor 
de verkoop. Boerderij de Stokho-
ven vindt u aan de Rijksweg 37 in 
Drempt en op deze boerderij zijn 
zeven dagen per week verse asper-
ges te koop in de periode van half 
april t/m 26 juni.

Op de aspergevelden ziet u de 
asperge-oogstmachines in bedrijf. 
Een unieke hulp bij het steken van 
de asperges. Vervolgens kunt u in 
de boerderij zien hoe de asperges 
gewassen en gesorteerd worden 
met de nieuwe automatische di-
gitale sorteermachine die Ger-
rit Hendriksen dit jaar in gebruik 
heeft genomen. Deze machine 
wast, snijdt en sorteert middels 
een hightech digitale camera in 
alle gewenste sorteringen en dat 
met een snelheid van 16.000 stuks 
per uur. Elke asperge wordt in 
no-time tien keer gefotografeerd, 
digitaal geanalyseerd en volauto-
matisch in de juiste sortering uit-
geworpen. Dit heeft als gevolg dat 
alle sorteringen altijd uniform zijn 
en altijd van dezelfde topkwaliteit 
zijn. De komst van deze sorteer-
machine zal de kwaliteit van ‘de 
koningin der groenten’ nog meer 
waarborgen.

Naast deze bezienswaardigheden 
wordt er nog wat extra’s georga-
niseerd. Op de boerderij worden 
maaltijden met asperges en asper-
gesoep bereid zodat u ook verse 

Dremptse asperges kunt eten. Een 
andere lekkernij is het asperge-ijs 
dat IJsboerderij ‘t Dommerholt 
speciaal voor deze happening 
bereidt. Er is een presentatie van 
witte wijnen van Weingut Huber-
tushof die ook gedronken kunnen 
worden. En er wordt een video’s 
over de teelt van witte asperges 
vertoond. Maar er is nog meer ge-
organiseerd: er wordt doorlopend 
een demonstratie gegeven hoe 
asperges geschild worden en een 
workshop ‘bijvriendelijk asperges 
telen’.

Zonder bijen 
en boeren geen 
eten

Dat bijen bijzonder belangrijk 
zijn voor de voedselproductie en 
dat de bijenpopulatie de laatste 
decennia het moeilijk heeft is be-
kend. Daar liggen verschillende 
oorzaken aan ten grondslag. Een 
daarvan ligt verscholen in de afne-
mende gewasdiversiteit waardoor 
er niet het gehele jaar voldoende 
voedsel door de bijen gevonden 
kan worden. Een andere oorzaak 
is het verkeerd toepassen van in-
secticiden of het gebruik van niet 
bijvriendelijke middelen. Dit is 
door Asperge-boerderij de Stok-
hoven onderkent en al sinds en-
kele jaren is het toepassingsbeleid 
en de middelenkeuze aangepast.

Nieuw is het aanbieden van vol-
doende voedsel voor zowel de 
honingbij als de wilde bijen waar 
ook de hommels onder vallen. Dit 

is onder begeleiding van Robert 
Romme van adviesbureau ‘Asper-
geSmaken’ bereikt, door nabij de 
aspergevelden een bloemenperk 
aan te leggen van 600 m2 met een 
mengsel van vele diverse soorten 
bloeiende planten, waar zowel de 
wilde bijen als de honingbijen hun 
dagelijkse voedsel kunnen verga-
ren. Op deze manier wordt een 
bijdrage geleverd aan een grote 
en gezonde bijenpopulatie en een 
verantwoorde en duurzame voed-
selproductie.

Op boerderij de Stokhoven in 
Drempt worden nu voor het 23e 

jaar witte asperges gestoken. Dit 
betekent voor veel mensen in onze 
regio dat ze niet meer de verre reis 
naar het zuiden des land hoeven 
te maken. Een kenner weet name-
lijk dat je asperges vers bij de teler 
moet kopen. Onze asperges zijn 
niet te vergelijken met de asperges 
uit de supermarkt en al helemaal 
niet met die uit blik. Asperges 
moeten zo vers mogelijk zijn en 
dat hebben ze bij de Stokhoven 
goed begrepen. Kwaliteit heeft van 
begin af aan hoog in ons vaandel 
gestaan. Elk jaar groeit de vraag 
naar asperges, maar de teelt en 
verwerking van de ‘koningin der 

groenten’ is bij veel mensen nog 
onbekend. Daarom is de Asperge-
hapje-Dag een goed moment om 
eens nader kennis te maken met 
‘het witte goud’.

Buiten deze dag om is het moge-
lijk om met groepen een excursie 
op aspergeboerderij de Stokhoven 
te organiseren, eventueel met een 
Aspergeproeverij of Aspergediner.

De winkel van Boerderij de Stok-
hoven, Rijksweg 37 6996 AB 
Drempt is zeven dagen per week 
geopend van 9.00 tot 18.00 uur.

ACHTERHOEK - Maar liefst 23 
Tweede Kamerleden kwamen op 
18 mei naar perscentrum Nieuws-
poort voor de vijfde editie van het 
Achterhoeks Lentediner. Dit is een 
jaarlijks, belangrijk lobbymoment 
waarop de Achterhoek het Rijk ac-
tief betrekt bij en steun vraagt voor 
regionale opgaven en uitdagingen. 
Zo’n vijftig Achterhoekse (over-
heids)bestuurders kijken terug op 
een geslaagde avond met veel be-
langstelling van politiek Den Haag.

Na een kort gesprek met Com-
missaris van de Koning, Clemens 
Cornielje en gedeputeerde Bea 
Schouten over de samenwerking 
tussen de provincie en de Ach-
terhoek, gaven drie pitchers een 
toelichting op de thema’s werken, 
wonen en bereikbaarheid van de 
Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek 
2020. Met deze agenda wil de Ach-
terhoek een economisch sterke, 
aantrekkelijke en goed bereikbare 
regio blijven. Dit wil ze doen door 
een flinke impuls te geven aan de 
ontwikkeling van Smart Industry 
en ‘Smart Werken’. Aan tafel zaten 
Tweede Kamerleden Stientje van 
Veldhoven (D66), Han ten Broeke 
(VVD) en Attje Kuiken (PvdA). De 
Kamerleden zegden toe zich te 
willen inspannen om regels te ver-
soepelen die nu nog forse belem-
meringen opwerpen voor het snel 
starten met de broodnodige oplei-
dingen Middenkader en Associate 
degree Smart Industry. Ook bena-

drukte Han ten Broeke het succes 
van de lobby met Den Haag toen 
hij sprak over de werkzaamhe-
den aan de N18 tussen Varsseveld 
en Enschede. “Eindelijk wordt er 
aan de N18 gewerkt.” Tijdens de 
daarop volgende, constructieve 
tafelgesprekken met onderwerpen 
als onderwijs & arbeidsmarkt, de 
zorgsector, sloop, energietransitie 
en grensoverschrijdend werken 
zegden diverse Kamerleden toe de 
Achterhoekse issues te zullen agen-
deren.
Foppe Atema, voorzitter Achter-
hoek2020, blikte aan het eind van 
de avond terug: “Het is goed om 
te zien dat er zoveel mensen aan-
wezig en betrokken zijn. Er zit veel 

energie in de samenwerking. Ik 
hoop dat die ‘geproefd’ is aan de ta-
fels.” Ook Marianne Besselink, bur-
gemeester van Bronckhorst, sprak 
van een succesvolle avond. “Ik heb 
veel complimenten ontvangen van 
verschillende Kamerleden. We 
hebben onszelf goed op de kaart 
gezet en duidelijk geformuleerd 
wat we van hen verwachten. Daar-
bij hebben we laten zien dat we een 
zelfbewuste regio zijn die werkt aan 
het innovatief houden van de Ach-
terhoek”, aldus mevrouw Besselink. 
Het Lentediner werd georganiseerd 
door Regio Achterhoek in samen-
werking met enkele gemeenten. 
Strandlodge Winterswijk en Villa 
Ruimzicht verzorgden het diner.

‘Smart’ Achterhoek maakt Haagse 
steun los bij Lentediner

Gerrit Hendriksen heeft eerste klasse asperges laten sorteren. Foto: Liesbeth Spaansen

Tweede kamerlid Mona Keijzer en wethouder Jos Hoenderboom. Foto: Carlo Stevering

Inspiratie event ‘dag van 
de droombaan’
LOCHEM - Donderdag 2 juni is de 
Dag van de Droombaan. Een uniek 
evenement dat uitzendbureau 
Match 4U organiseert om mensen 
te inspireren hun idealen weer na te 
streven. Het evenement zal plaats-
vinden in de Lochemse Schouw-
burg en iedereen is welkom. 

Vanuit de overtuiging dat elk mens 
met unieke talenten wordt geboren 
en dat ze daar vaak niet (meer) van 
bewust zijn is het idee ‘dag van de 
droombaan ontstaan’. “Graag wil-
len wij mensen inspireren om op 
zoek te gaan naar hun kwaliteiten 
en hoe dit slim om te zetten naar 
een FUNctie. FUN schrijven we be-
wust met hoofdletters, want als je 
doet wat je goed kunt dan krijg je 
nog leuk werk ook”, aldus Monique 
Berendsen directrice van Match 
4U. 

Topsprekers en standhouders 
“Ik zie veel mensen die totaal niet 
weten wat ze goed kunnen en ook 
geen idee hebben welke stappen 
ze kunnen zetten.” Voor juist deze 
mensen is de dag van de droom-
baan ontstaan. Een middag in de 
Lochemse Schouwburg waar je 
kunt luisteren naar inspirerende 
sprekers Jan van Setten en Richard 
de Hoop. Zij kunnen op een lu-
dieke manier mensen anders laten 
kijken en echt in beweging krijgen. 
Naast sprekers zijn er ook diverse 
standhouders aanwezig waar je in-
formatie kunt krijgen op het gebied 
van loopbaancoaching, solliciteren 
met impact en persoonlijkheids-

analyses. Voorafgaand aan deze 
dag vragen wij aan volwassenen en 
kinderen naar hun droombanen en 
gebruiken dit voor ons onderzoek. 
Volwassenen kunnen een enquête 
invullen op www.match4u.nl/
droombaan-enquete en kinderen 
tekenen en kleuren hun droom-
baan. Als je een enquête invult krijg 
je van ons een persoonlijke Match 
Score terug.

Een dag brandweerman zijn 
Iedereen die meedoet aan ons on-
derzoek maakt kans op belevings-
dagen in hun droombaan. Hoe was 
het geweest om deze functie uit te 
voeren. Ervaring zorgt voor nog 
meer inspiratie om stappen te zet-
ten! Bovendien eindigen we ‘de dag 
van de droombaan’ met een prij-
zenspektakel waarin iedereen kans 
maakt op mooie prijzen. Op 2 juni 
is iedereen van harte welkom in de 
Lochemse Schouwburg. De aan-
vang is 14.00 uur en het duurt tot 
ongeveer 17.30. We hebben beperkt 
plek dus zorg dat je er bij bent. Aan-
melden kan via: www.match4u.nl/
dvdd. Via deze link kun je ook het 
volledige programma bekijken. 

De dag van de droombaan is ont-
staan vanuit maatschappelijke 
betrokkenheid. Zoals Monique 
aangeeft: “Het gaat om inspiratie 
bieden waardoor mensen weer 
stappen kunnen zetten om zo hun 
droombaan te kunnen verwezen-
lijken en daar helpen wij natuurlijk 
graag bij als betrokken uitzendbu-
reau.”
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BTC radio met Achterhoeks product
ACHTERHOEK/ULFT - Het ‘kindje’ 
van Meindert Bussink wordt in 
no-time volwassen. In navolging 
van een eigen website, avonden 
met louter Achterhoeks muzikaal 
talent in de Radstake, maande-
lijks twee pagina’s redactie in deze 
krant, een eigen Achterhoeks Be-
vrijdingsfestival, kent Behind the 
Corner (BTC) nu ook haar eigen 
24/7 radiostation, voor louter Ach-
terhoeks product. Zondagmiddag 
waren het geestelijke vaders Mein-
dert Bussink en Eelco Walraven die 
in de popzaal van de DRU fabriek 
de nieuwe loot aan de Behind the 
Corner-boom ten doop hielden.

“Het einddoel is om muziek van 
Achterhoekse muzikanten te strea-
men en zo een podium te bieden 
voor artiesten die geen single uit-
brengen, of bij een label zitten en 
geen promotie hebben,” vertelt 
Walraven, de laatste jaren bekend 
van Optimaal FM en Regio 8. “We 
doen binnenkort een aantal proe-
fuitzendingen. Vanaf 1 september 
moet het draaien. We willen ook 
artiesten en bands live opnemen, 
zodat we eigen werk van artiesten 
kunnen laten horen die zelf geen 
opnamen kunnen bekostigen. Een 
deel van die opnamen gaan naar de 
betreffende bands terug. We gaan 
vier keer per jaar een programma 
maken zoals vandaag, met live-
artiesten en gesprekken. We gaan 
daarvoor samenwerking zoeken 
met de andere omroepen in de 
Achterhoek, met wie we samen 
willen werken op basis van con-
tent. Meindert en ik doen dit van-
uit Behind The Corner. Niet vanuit 
één van de lokale omroepen. Oude 
interviews en nieuwe opnamen, 
plus straks de player komen op 
Behindthecorner.nl/radio. Bands 
en artiesten kunnen hun materiaal 
uploaden via de website van be-
hindthecorner.nl zodat wij het in 
de playlist op kunnen nemen. Alle 
genres zijn welkom. We willen zo 
breed mogelijk werken.”

“We hebben zo ontzettend veel 
goede bandjes in de Achterhoek,” 
vult Bussink aan.

Discussies
Na een kort intro van Bussink direct 
al een Achterhoeks product dat da-
nig aan de weg timmert, waarvoor 
een grote toekomst lijkt weg gelegd: 
Cynbel uit Aalten. “Op papier ko-
men ze uit Nijmegen, omdat twee 
van de drie leden daar nu wonen, 
maar ze doen alles nogal in Aalten. 
Dat ze dan de Achterhoek niet als 
plaats van herkomst noemen, dat is 
van alle tijden. De roots blijven,” is 
Bussink nuchter. De band oogst lof 
met haar optreden. Het zelfde geldt 
voor troubadour/liedjeszanger Ben 
Lukassen die twee nummers in 
het dialect brengt. Verder Sandra 
Vriese (Perfect Show Band) met 
covers en eigen werk, duo Eric Ha-
gelstein en Joop Wallerbosch van 
hun zojuist verschenen EP ‘For the 
sake of it’, Jesse Middelwijk met een 
cover van Neil Young als voorloper 
op zijn deelname aan ‘De beste 
Kampvuurspeler van Gelderland’, 
dialectformatie de Boetners met 
nieuw werk van hun cd ‘Heavig’ die 
21 mei in dezelfde zaal het levens-
licht zal zien, en Jan Wilm Tolkamp 
die vertelde over zijn soloproject, 
en zijn hit ‘Toevallig’ bracht.

Ontwikkeling popcultuur
Tussen de muziek door interes-
sante gesprekken en discussies 
over de ontwikkeling van de pop-
cultuur en draagvlak voor bandjes 
in de Achterhoek, met onder meer 
Johan Godschalk van de popco-
alitie, Jan Engels, wethouder Cul-
tuur gemeente Bronkhorst en John 
Haverdil, voormalig wethouder 
gemeente Oude IJsselstreek. Allen 
toonden zich begaan met het wel 
een wee van de muziekcultuur in 
de Achterhoek, ieder vanuit zijn 
eigen verantwoordelijkheid. Er lijkt 
iets moois te ontstaan. Naarmate 
het gesprek vorderde wezen neu-
zen steeds meer eenzelfde kant uit. 
In het belang van de Achterhoekse 
popcultuur. 

“We leggen de nadruk altijd op 
sport omdat het zo gezond is, maar 
muziek is net zo belangrijk in de 
ontwikkeling van een kind. Daar-
naast is het natuurlijk hartstikke 
leuk om in een bandje te spelen,” 
brak Haverdil een lans voor stimu-
lans voor goed muziekonderwijs in 
de Achterhoek. “We willen best wel 
nieuwe initiatieven ondersteunen, 
maar het initiatief zal vanuit de 
samenleving zelf moeten komen. 
Bestuurders moeten vaker met el-
kaar om de tafel gaan,” vulde En-
gels aan.

LIEVELDE - In Lievelde, in en om 
de gebouwen van Erve Kots, zal 
op zaterdag 4 juni de eerste etappe 
van de Achterhoek Spektakel Toer 
2016 gehouden worden. Het gehele 
museumterrein en ook het voor-
plein van het Brouwhoes en het 
restaurant zullen vanaf 12.00 uur 
tot laat in de avond in beslag geno-
men worden door muzikanten en 
acrobaten, dichters en jongleurs, 
safarigidsen en komieken.

Theatergroep Hilaria geeft een 
nieuwe kijk op de geschiedenis en 
het Duo Gi-Jo laat chimpansees 
dansen. Levensliederen worden 
gezongen en op de muziek van de 
Eightball Boppers zullen oma en 
opa Groot Kormelink nog een keer 
laten zien hoe je de echte rock’n 
roll moet dansen.Klassieke muziek 
klinkt van achter de houtzagerij en 
ervoor doet Circus Zanzara men-
sen versteld staan. Het steeds maar 
doorgaande programma (meer 
dan zestig voorstellingen en con-
certen) zorgt er voor dat bezoekers 
haast ogen, oren en ook benen te 
kort komen om alles mee te maken.
Om 11.15 uur vertrekt er een grote 
optocht vanaf het Koningsplein in 
Lievelde op weg naar het museum. 
Langs de weg zijn “reuskes”, voor 
de muziek loopt “den keerl met 
de veuropstok”. Jong en oud lopen 
mee, want “at alles met löp he-w 
optocht”. Het 80-jarig jubileumfeest 
van museum Erve Kots gaat tot ver 

in de avond door. De band Balka-
nari speelt dan voor de derde keer. 
Het internationaal bekende Ben-
cha Theater geeft om 21.30 uur nog 
een luchtacrobatische voorstelling. 
Boh Foi Toch speelt om 20.15 uur 
een eerste set en om 22.00 uur ter 
afsluiting de tweede. Er zal geen 
‘Jong meer aan de Teke blijven 
staan, Beernd van Kuperi’j neemt 
na afloop Mientje mee in zijn 
Amerikaan. En Vrouw Begeerdink 
klaagt over Roepen op de Moos’. De 
etappe Lievelde van de Achterhoek 

Spektakel Toer wordt wat de orga-
nisatie betreft één grote ‘verjeurs-
visite’. De entree is voor iedereen 
gratis.

De tweede etappe van de Achter-
hoek Spektakel Toer vindt plaats 
op 7 augustus bij de DRU te Ulft. 
Hier zal het spektakel een ander 
programma hebben. Toegang drie 
euro (kinderen tot 13 jaar gratis).
   

 ■ achterhoekspektakeltoer.nl

Elfde editie Achterhoek Spektakel Toer

Circus Zanzara doet mensen versteld staan. Foto: PR

Reünie schaatssupporters
Nederlandse 
Schaats 
Supporters 
Vereniging
BAAK - Zaterdag 14 mei waren 
ruim 115 leden van de NSSV (Ne-
derlandse Schaats Supporters 
Vereniging) in Café Restaurant 
Herfkens in Baak voor de jaarlijkse 
reünie. Tussen 11.00 en 12.00 uur 
werden de mensen verwelkomd 
door Anja en Jan Poorterman.

Na de opening door de voorzitter, 
Henk Vader, en de gezamenlijke 
lunch, werd er met tractor en huif-
karren via een mooie route door 
Bronckhorst naar brouwerij Ro-
denburg op Rha gereden.

Na een uitleg over de brouwerij, 
werd op de terugreis in Steende-
ren een rondrit gemaakt over het 
terrein van de Aviko om vervol-
gens bij Herfkens na te praten over 

het afgelopen schaatsseizoen. Ste-
fan Groothuis was uitgenodigd die 
door middel van een interview 
vragen beantwoordde. Hij kan te-
rugzien op een geslaagde carrière. 
Tijdens de laatste Olympische Spe-
len won hij een gouden medaille 
op de 1000 meter en ook werd hij 
in 2012 Wereld Kampioen sprint in 
Calgary en op het WK afstanden in 
Heerenveen. Daarnaast werd hij 
zes keer Nederlands Kampioen en 
vier keer kampioen op het NK af-
standen. Na het interview bleef hij 
om aan het diner deel te nemen, 
evenals zijn ouders en opa.

Tijdens het dinerbuffet was er nog 
het spel ‘mutsje op - mutsje af’ wat 
werd gewonnen door Gea Bakker 
uit Friesland. Om half negen wer-
den er door de voorzitter bloemen 
uitgereikt aan de gasten, zoals 
mevrouw Van ‘t Oever, Ab Krook, 
Wim van de Elzen en Arjen Rahu-
sen (Essent). Anja en Jan Poorter-
man sloten de dag officieel af maar 
velen bleven nog even napraten.

   

Cursus eReader Hengelo
HENGELO - Naast tabletcursussen 
kunt u nu ook een cursus eRea-
der volgen in bilbiotheek Henge-
lo. Met een eReader heeft u al uw 
favoriete boeken bij de hand. In 
deze cursus leert u alles over de 
mogelijkheden van een eReader.

Bijvoorbeeld het plaatsen van 
boeken op uw eReader en de kop-
peling met de boeken van de bibli-
otheek. Gedurende drie dagdelen 
leert u uw apparaat zo goed moge-
lijk te gebruiken en er veel plezier 

aan te beleven. De cursus wordt 
gegeven in bibliotheek Hengelo 
(gld) op donderdagmorgen 2, 9 en 
16 juni. De tijd is van 10.00-12.00 
uur. U wordt verzocht om uw eigen 
eReader mee te nemen. De kosten 
voor deze cursus zijn €35,- U kunt 
zich aanmeldingen via de site van 
het Kruiswerk, de website van de 
bibliotheek of de Klantenservice: 
0314-333445.
   

 ■ bibliotheekwestachterhoek.nl

Fastfood
“Wat is dat voor raar kastje, opa?” 
Naast de nestkastjes, vogelhuisjes, 
afdakjes voor pindakaaspotten, 
de voedertafel en het eekhoorn-
huis hangen in mijn tuin ook drie 
bijenhotels. (Maar goed dat je 
voor dit soort ‘bouwsels’ geen le-
ges hoeft te betalen, anders had ik 
in mijn eentje de financiële pro-
blemen van de gemeente Berkel-
land al lang opgelost).

Tja, hoe vertel je een zesjarige 
wat een bijenhotel is, en waar-
om het nodig is om bijen en an-
dere insecten met zo’n nestel- en 
overwinteringsplek een beetje te 
helpen? Stel je nou eens voor, dat 
er in de hele Achterhoek geen bij 
meer zou rondvliegen?, probeer-
de ik een pedagogisch verant-
woord doemscenario. Nou, dat 
was helemaal niet erg, vond mijn 
kleindochter. “Want dan word je 
ook niet meer gestoken!”

Ja, het leven is nog simpel als je 
zes bent. Maar wij weten natuur-
lijk wel dat bijen, zowel de wilde 
als de honingbijen, onmisbaar 
zijn in en voor de natuur. En daar-
mee ook voor ons voortbestaan. 
Terecht dus, dat heel veel mensen 
op allerlei manieren proberen de 
bijen te helpen. In het hele land 
tegenwoordig, maar het begon al-
lemaal een jaar of vijf geleden in 
Zutphen. Een paar Zutphenaren 
bedachten het: stukken groen die 
met elkaar een soort lint door de 

stad vormen. Daarin zaai je aller-
lei bloemen en kruiden, waarin 
de bijen hun voedsel kunnen 
vinden. Voilá, het Bijenlint was 
geboren. En het idee kreeg navol-
ging. Overal kun je tegenwoordig 
bijenlinten vinden. Onlangs nog 
werd er eentje aangelegd in het 
Gedenkbos in Neede, met ernaast 
twee enorme bijenhotels. En ook 
op andere manieren wordt er van 
alles gedaan voor onze bijen. Het 
waterschap Rijn en IJssel bijvoor-
beeld zorgt de laatste paar jaar 
voor zogenaamde ‘bloemrijke dij-
ken’ en het IVN Oost-Achterhoek 
geeft samen met imkers al jaren 
voorlichting over (het nut van) 
bijen. Om zo maar een paar din-
gen te noemen.
En ja, dan zijn er al die particulie-
ren, die een paar insectenhotels 
in hun tuin hangen. Zoals ik dus. 
Al moet ik bekennen dat ik twee 
jaar geleden ook een groot deel 
van mijn tuin heb laten bestraten. 
Makkelijk qua onderhoud, maar 
weer niet zo heel handig als je 
begaan bent met het lot van in-
secten.

Ik vraag me trouwens toch af, wie 
ik het meest plezier doe met die 
bijenhotels. Afgelopen week trof 
ik ‘s morgens één van de kastjes 
half vernield aan. Blijkbaar was in 
de nachtelijke uren een hongerig 
dier (een vogel?, een eekhoorn?) 
het hotelletje en z’n bewoners te 
lijf gegaan. Die zag daar aan mijn 

Zwaleman

Timon Hoitink (Cynbel) in gesprek met Meindert Bussink (midden) en Eelco Walraven. 
Foto: Henri Walterbos
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Dubbele winst Den Besten tijdens 
Pinksterraces in Oss
HENGELO - De Hamove-leden heb-
ben zich tijdens het Pinksterweek-
end goed van voren laten zien op 
het Paalgraven-circuit in Oss. Joey 
den Besten won beide wedstrijden 
in de IRRC Supersport en Lesley 
ten Tusscher was twee keer te 
sterk voor de overige rijders in de 
BeNeCup Supersport. Daarnaast 
waren er meer mooie uitslagen te 
melden van de Hamove-coureurs.

In het IRRC Supersport pakte Joey 
den Besten een dubbele overwin-
ning. De coureur van Performance 
Racing Achterhoek reed ijzersterk 
en was de snelle Tsjech Marek 
Cerveny twee keer in een recht-
streeks duel de baas. Den Besten 
gaat nu samen met Cerveny aan 
de leiding in het kampioenschap.

Jochem van den Hoek was in Oss 
voornamelijk ter voorbereiding op 
zijn deelname aan de Isle Man TT 
eind deze maand. Van den Hoek 
finishte in beide IRRC Superbike 
wedstrijden achter de Duitser 
Thomas Wendel als zesde. In de 
eerste manche werd de Kawasa-
ki-coureur, die rijdt voor Perfor-
mance Racing Achterhoek, in de 
laatste bocht geklopt door Wendel.

Hamove-lid Johan Fredriks werd 
de beste Nederlander in het IRRC 
en eindigde in beide wedstrijden 
als vierde. ‘P4’ zag Fredriks maar 
liefst vier op de Pinkstermaandag 
in Oss, want de Kawasaki-piloot 
eindigde ook als vierde in de beide 
BeNeCup Superbike wedstrijden. 
Op Vincent Lonbois stond geen 
maat in Oss. De Belg won maar 
liefst vier Superbike-wedstrijden 
op één dag! Ditzelfde deed de 
BMW-coureur ook al op de Vars-
selring in Hengelo GLD tijdens de 
eerste ronde van het IRRC kampi-
oenschap. Lesley ten Tusscher gaf 
zijn sterke start van het seizoen 
2016 een vervolg, door in beide 
BeNeCup Supersport wedstrijden 

als eerste finishen. In de eerste 
race won de coureur uit Almelo 
met een zeer grote voorsprong.

Mooie uitslagen 
voor Hamove 
coureurs

In de tweede manche kreeg hij 
tegenstand van Den Besten, die 
ook in deze wedstrijd aan de start 
stond. Het bleef tot de laatste ron-
de spannend, maar uiteindelijk 
won Ten Tusscher het duel. Kees 
Kentrop en Danny de Haas waren 
de sterksten in de beide Zijspan-
wedstrijden.

Marcel Zuurbier kwam in Oss ook 
vier keer in actie. In de Twin Trop-
hy finishte Zuubier in de eerste 
race als tweede, maar na de twee-
de race mocht hij plaatsnemen op 
het hoogste ereschavot. Zuurbier 
eindigde als zevende en achtste 

in de BeNeCup Supersport. Jarno 
Onstenk eindigde twee keer net 
buiten het podium in de Classics. 
Voor Superbike-coureur Peter 
Schalken verliep het weekend te-
leurstellen. Schalken crashte in de 
trainingen, liep daarbij een schou-
derblessure op en kon ni et starten 
in de wedstrijden van maandag.

Op de zaterdag voor de Pinkster-
dagen werd de derde ronde van 
de OW Cup verreden op het TT 
Circuit in Assen. Cliff Kloots reed 
lange tijd aan de leiding in de drie-
mans-kopgroep de NK SuperCup 
1000 klasse. In de slotfase verloor 
Kloots het duel van Jaco Boonen 
en Rinze Luimstra, en finishte 
daardoor als derde. Een keurige 
prestatie van Kloots, want het was 
nog maar zijn derde race in de 
Superbike-klasse. Jarco Groten-
huis liet ook zijn tanden zien. Gro-
tenhuis crashte stevig in Hengelo 
GLD, maar was er gewoon weer 
bij in Assen en reed ondanks een 
blessure naar een zesde plaats. 
Coen Bouwmeester pakte de over-
winning in de NK SuperCup 600 
categorie.

Stemmen voor Coöperatiefonds
OOST-ACHTERHOEK - Leden van 
Rabobank Noord- en Oost-Ach-
terhoek kunnen tot en met 13 juni 
hun stem uitbrengen op de voor 
het Coöperatiefonds ingediende 
projecten. Elk lid mag drie stem-
men uitbrengen op drie verschil-
lende favoriete projecten. Eén 
stem per project. Verenigingen en 
Stichtingen konden tot 8 mei een 
project indienen.

Dit jaar stelt Rabobank Noord- en 
Oost-Achterhoek € 539.400,- van 
haar winst beschikbaar voor het 
Coöperatiefonds. Hiervoor is de 
regio verdeeld over de vijf markt-
gebieden: Brummen - Zutphen, 
Lochem - Bronckhorst, Aalten - 
Winterswijk, Oost-Gelre en Berkel-
land. Binnen elk marktgebied zijn 
de projecten verdeeld in vijf cate-
gorieën te weten: Sport, Scholing & 
Onderwijs, Zorg & Wonen, Cultuur 
en Stimulering werkgelegenheid.

Leden beslissen
Leden van de bank brengen hun 
persoonlijke stem uit via de site 

www.stemophetcooperatiefonds.
nl. De nummers één in elke cate-
gorie ontvangen, bij realisatie, de 
gevraagde bijdrage uit het fonds. 
De nummers twee presenteren 
zichzelf op één van de coöpera-
tieavonden in oktober. Ook daar 
zullen leden stemmen en bepalen 
welke verenigingen met welk be-
drag naar huis gaan. Genomineer-
de verenigingen en stichtingen die 
niet in de prijzen zijn gevallen, 
maar wel aanwezig zijn op de co-
operatieavond, maken alsnog door 
loting kans op een mooie geldprijs.

Wel klant, nog geen lid
Indien men wel klant is bij Rabo-
bank Noord- en Oost-Achterhoek 
maar nog geen lid dan kan men 
tot uiterlijk 6 juni het lidmaatschap 
aanvragen via www.stemophet-
cooperatiefonds.nl. Vervolgens is 
er dan nog tijdig de gelegenheid 
tot stemmen. Wordt het lidmaat-
schap na die datum aangevraagd 
dan is stemmen voor het Coöpera-
tiefonds niet meer mogelijk.

   

Farm & Country Fair in Aalten

AALTEN - Tweede Wereldoorlog 
komt op 24, 25 en 26 juni tot leven 
bij Farm & Country Fair. Naast de 
vele activiteiten verbonden met 
het huidige en vroegere landle-
ven is er dit jaar op de Farm & 
Country Fair in Aalten een bij-
zondere beleving te ervaren.

Op een speciaal ingericht gedeelte 
van het terrein is een loopgraaf 
aangelegd zoals deze in de Tweede 
Wereldoorlog door Amerikaanse 
soldaten werd gebruikt. In dit geval 
wordt hij bemand door re-enactors 
van American Patrol van de Ver-
eniging Historische Militaria. Hoe-
wel er in tegenstelling tot de Eerste 
Wereldoorlog geen sprake was van 
een loopgraven oorlog, werden de-
ze linies wel gemaakt en gebruikt 
als het front niet erg in beweging 
was en er dan verdedigende stel-

lingen noodzakelijk waren. Het 
publiek kan een rondgang door 
de loopgraaf maken, zelf ervaren 
hoe een dergelijk bouwwerk werd 
gebruikt en zich verbazen over wat 
er allemaal aan het front gebeurde. 
Het is een zeldzaamheid dat in 
Nederland op particulier terrein 
een dergelijke educatieve beleving 
wordt aangeboden.

Uiteraard ligt “op afstand” het 
kampement. Ook zijn een commu-
nicatiepost (voor o.a. contact met 
de loopgraaf ), foto/persdienst, 
een werkplaats, de Quartermas-
ters voorraad truck en een eerste 
hulppost ingericht . Als onderdeel 
van het zeer uitgebreide voertui-
genpark van Keep Them Rolling 
staan als onmisbare hulp voor de 
infanterie een Shermantank en 
Staghound paraat.

   

Openstelling vispassage Bronckhorst

BRONKHORST - Op zaterdag 21 
mei is het Wereld vismigratiedag. 
Op deze dag vragen meer dan 1000 
organisaties aandacht voor het be-
lang van obstakelvrije rivieren en 
beken, zodat vissen kunnen trek-
ken ofwel migreren. Ook Water-
schap Rijn en IJssel doet hieraan 
mee. Op deze dag stelt het water-
schap drie vispassages open, in 
Bronckhorst, in Zutphen en in 
Winterswijk. Op alle locaties zijn 
medewerkers van het waterschap 
aanwezig om tekst en uitleg te ge-
ven. Tussen 10.30 uur en 15.30 uur 
bent u van harte welkom.

In Bronkhorst bevindt zich het ge-

maal Grote Beek, welke uitmondt 
in de IJssel. Het gemaal is passeer-
baar gemaakt voor vissen zodat zij 
nu vanuit de IJssel de Grote Beek 
in kunnen zwemmen. Het gemaal 
wordt op zaterdag 21 mei speci-
aal voor de Wereld vismigratiedag 
opengesteld zodat u ook binnen 
een kijkje kunt nemen. Bij gemaal 
Groote Beek loopt een onderzoek 
waarin men met gezenderde vis-
sen het trekgedrag van deze dieren 
monitoren. Ook daarover kunnen 
de medewerkers u ter plekke van 
alles vertellen.
   

 ■ www.wrij.nl

   

De muzikale ontmoeting

ZELHEM - In het interkerkelijke 
programma ‘De Muzikale Ont-
moeting’ bij Radio Ideaal zijn voor 
de komende uitzendingen weer 
studiogasten uitgenodigd.

In de uitzending van maandag 30 
mei zal het commissielid van Kerk 
en Radio, Gerrie Bossenbroek uit 
Hengelo, enkele gedichten voor-
dragen. Mevrouw Zwennie Lang-
werden uit Wichmond zal mee-
werken aan de uitzending van 
maandag 6 juni. Op maandag 13 
juni is er een overdenking van pa-

rochiemedewerkster Gerrie Spek-
kink-Beunk uit Hengelo.

Het programma ‘De Muzikale 
Ontmoeting’ wordt iedere maan-
dagavond tussen 19.00 en 20.00 
uur uitgezonden via Radio Ideaal. 
Muzikale verzoekjes kunnen t/m 
vrijdags voor de uitzending aange-
vraagd worden via telefoon (0314) 
622878. 
   

 ■ www.ideaal.org

REGIO - Kanjers voor Kanjers is 
bekend omdat bij ieder evene-
ment en iedere activiteit het kind 
voorop staat, in het bijzonder het 
kind dat om wat voor reden dan 
ook niet in staat is om te spelen 
en om te sporten, zoals andere 
kinderen in de omgeving dat wel 
kunnen. Op de rol staat nu voor 
de derde keer de Kanjer Dirt Chal-
lenge. Op zondag 12 juni is De 
Langenberg in Zelhem plaats van 
handeling.

Door Theo Huijskes

De organisatie doet een oproep 
aan alle kinderen: “Niet bang 
voor een beetje modder? Durf jij 
van een zeephelling af te glijden? 
Houd je van klimmen, klauteren, 
tokkelen, door het water rennen 
en nog meer actie? Dan is de Kan-
jer Dirt Challenge echt iets voor 
jou! Op het prachtige terrein van 
de ZAMC in Zelhem staan aller-
lei hindernissen opgesteld. Het 
parcours is over het gehele terrein 
verdeeld en de hindernissen heb-
ben verschillende moeilijkheids-
gradaties, zodat iedereen mee kan 
doen.” 

Jongeren tot en met 18 jaar kun-
nen alleen of samen met ouders, 
vrienden en klasgenoten mee-
doen aan deze ‘obstacle run’, een 

loopparcours met hindernissen, 
mede georganiseerd door de 
ZAMC, de club die ook het terrein 
beschikbaar stelt. Alle opbrengs-
ten van de dag, inclusief het in-
schrijfgeld, komen ten goede aan 
projecten van Kanjers voor Kan-
jers. Het project dat de Kanjer Dirt 
Challenge dit jaar speciaal onder-
steunt, is Budovereniging Shizen-
tai in Wehl. Nieck-Jan Gal was 
lang lid van Shizentai. Vorig jaar 
september maakte een noodlottig 
ongeluk een eind aan het leven 
van de 18-jarige. Door een mo-

biele judoschool op te zetten, wil 
Shizentai Nieck-Jan laten voortbe-
staan en zo judo voor meer kinde-
ren mogelijk maken. Voor kinde-
ren mét en zonder beperking. 

Meedoen aan de Kanjer Dirt Chal-
lenge kan, alleen met toestem-
ming van ouders/verzorgers, door 
voor 1 juni in te schrijven via de 
de website. Inschrijfgeld 10 euro 
per persoon, voldoen bij opgave.
   

 ■ www.kanjerdirtchallenge.nl

Kanjer Dirt Challenge komt 
er weer aan

Een beeld van de Kanjer Dirt Challenge 2015. Foto: PR

Joey den Besten met naast hem Marek Cerveny en Thomas Walther. Foto: Henk Teerink
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Vr    uw
Van een dierenasiel naar een 
zelfsturend centrum

Een prachtig pand en twee dolenthousiaste jonge vrouwen met een 
mooi plan, een geslaagde combinatie. Jolien Weevers en Marloes 
Nijenhuis raken er niet over uitgepraat, sociaal cultureel centrum 
Den Diek in Lichtenvoorde dat ze ruim een jaar geleden op een 
onconventionele manier leven in hebben geblazen. Want deze dames 
doen alles zo níet volgens het bekende stramien dat ze er af en toe 
zelfs zélf aan moeten wennen. Het begon allemaal op een feestje 
van Marloes´ broer, waar ze elkaar ontmoetten. Ze raakten aan de 
praat en ontdekten veel overeenkomsten. Zo werkten ze beiden in 
de zorg, nu nog steeds. Marloes liep al een tijdje met vage plannen 
rond voor een dierenasiel. Al gauw begonnen ze te brainstormen en 
kwam ook het idee om het te combineren met opvang van mensen 
met een verstandelijke beperking. Ze betrokken er anderen bij om 
hun plannen te bespreken en keken rond om een geschikte locatie 
te vinden voor hun dierenasiel. 

Door Anouk Plantinga 

Vlak voor een tweede brainstorm 
met een groepje mensen, zagen ze 
in de plaatselijke krant Elna, dat de 
gemeente plannen had om het ge-
bouw Den Diek te privatiseren. Ze 
lieten de brainstorms voor wat ze 
waren en besloten met dit gebouw 
verder te gaan. Toen kwamen de 
ideeën pas echt goed op gang. Ze 
lieten de dieren los en richtten zich 
op mensen. Ze maakten een colla-
ge en schreven een verslag en ble-
ken een topcombinatie te zijn. Hun 
kwaliteiten vullen elkaar perfect 
aan, zelfs zó dat ze elkaars zinnen 
voortdurend afmaken, samen een 
verhaal vertellen. Marloes haalt de 
collage erbij en als ze hem bekijken, 
zien ze dat alles nu nog steeds aan 
de orde is. Al vanaf het allereerste 
begin wilden ze mensen met elkaar 
verbinden, ontmoetingen stimu-
leren, maatschappelijk bezig zijn, 
de zorg anders organiseren dan 
hoe die nu is. Het helemaal anders 
doen. Ze namen contact op met de 
gemeente die open stond voor hun 
plannen. Maar hoe maakten ze er 
een zelfsturend centrum van, zoals 
ze voor ogen hadden? Marloes: ´We 
willen heel bewust geen beheerder, 
omdat die bepaalt en regelt. Het 
verantwoordelijkheidsgevoel bij 
de bezoekers wordt daardoor weg-
genomen. Het is zo bizar, zodra er 
iemand achter de bar staat, gaan 

mensen die persoon vragen stellen, 
maar als er niemand staat, doen ze 
het gewoon zelf. Dat doet iedereen, 
wij ook. Mensen vinden het wel 
wennen, hoor. Want als er niemand 
is, kun je niets vragen. Hier ben je 
zelf de bezoeker, gebruiker en bar-
medewerker ineen.´
Jolien: ´We willen, naast de twee 
informatieschermen, meer borden 
waarop van alles staat, zoals ´pak 
hier je koffie´ zodat nieuwe men-
sen weten wat ze hier kunnen en 
mogen. Onze visie mag ook dui-
delijker zichtbaar zijn. We zijn een 
zelfsturend centrum, dus iedereen 
moet het zelf doen. Alle communi-
catie gaat via de website of live in 
het pand, je kunt ons niet bellen. 
Een ruimte huren doe je via de web-
site en verder is de deur gewoon 
open. Een vrijwilliger opent ´s och-
tend de deur en sluit ´s avonds af.´
Het gebouw uit 1887 is altijd van 
de gemeente geweest en is door 
de eeuwen heen gebruikt door 
scholen, de bandweer en een kerk. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
werd het door de bezetter in ge-
bruik genomen en aan het eind 
van de oorlog werden er evacués 
ondergebracht. Vanaf de jaren vijf-
tig tot 1982 was het gebouw in een 
zeer verwaarloosde staat waardoor 
de laatste school die het gebruik-
te, besloot te vertrekken. Verschil-
lende verenigingen namen het in 
gebruik tot de gemeente het res-

taureerde en verbouwde voor het 
sociaal cultureel leven in Lichten-
voorde. Sinds 1982 draagt het pand 
de naam Den Diek.
Het idee van Marloes en Jolien 
blijkt aan te slaan. Jolien en Mar-
loes merken dat er veel mensen 
zijn met ideeën niet weten wat ze 
ermee moeten, maar in Den Diek 
opeens mogelijkheden zien en krij-
gen. Het gaat zo goed dat ze zeker 
hun doelen gaan halen en dat Den 
Diek misschien nog wel veel eerder 
financieel onafhankelijk is dan ze 
hadden gepland. Er is een gebrui-
kersraad, met een eigen voorzit-
ter en notulist, voor het dagelijks 
reilen en zeilen, alle praktische 
dingen. Een stichting is er ook, de 
twee vrouwen vormen samen met 
André Langenberg het bestuur. Met 
in totaal 14 mensen draait Den Diek 
op volle toeren, zonder dat iemand 
in dienst is. Het pand is groot, met 
een gezellige ontmoetingsruimte 
waar een grote houten leestafel 
staat, een bar en er is een keuken 
die gebruikt kan worden om samen 
te koken. Er omheen zijn verschil-
lende grote en kleinere ruimtes die 
iedereen kan huren. De grootste is 
een zaal met een prachtige hou-
ten vloer waar het filmhuis twee 
avonden per week films vertoont. 
Hier is ook een podium waarvan 
de vrouwen hopen dat het nog veel 
meer benut gaat worden. De enige 
ruimte die een vaste huurder heeft 
wordt gebruikt voor kunstzinnige 
bezigheden, waar knoeien mag en 
de materialen kunnen blijven staan 
zodat er niet mee gesleept hoeft te 
worden. ´Lokaal 6´ is een mooie 
plek voor flexwerkers. Beneden 

kan gewerkt worden en op de vide 
kun je rustiger met elkaar praten 
en relaxen. Op sommige avonden 
worden alle ruimtes gebruikt, maar 
overdag is dat (nog) een stuk min-
der.  Alles ziet er verzorgd en opge-
knapt uit. Dat was ook wel nodig; 
het was erg ouderwets en had een 
flinke opfrisbeurt nodig. De kosten 
voor het gebouw en andere zaken 
zoals materialen en het inhuren 
van mensen (bijvoorbeeld schoon-
makers) worden betaald door de 
opbrengsten van de verhuur en 
subsidies. Verschillende sponsoren 
dragen Den Diek een warm hart toe. 
De Oost-Gelrese uitdaging bood 
meubels aan en een meubelmaker 
maakte de leestafel in de ontmoe-
tingsruimte.
Den Diek wordt door verschillen-
de verenigingen en organisaties 
gehuurd en organiseert ook eigen 
initiatieven zoals lezingen, festivals 
en een eetclub. In ´de Dorpska-
mer´ worden mensen en ideeën 
met elkaar in verbinding gebracht. 
Bij ´solliciteren in uitvoering´ 
wordt op andere manieren naar 
solliciteren gekeken en aan de slag 
gegaan. In de gang en in de filmzaal 
exposeren kunstenaars hun werk. 
Op een groot bord in de ontmoe-
tingsruimte kan iedereen vragen, 
tips en notities schrijven. Een paar 
vrijwilligers hebben zich al onmis-
baar gemaakt. Zo is Theo goud 
waard. Vertel hem wat hij ongeveer 
moet maken en hij doet het, de tuin 
houdt hij ook bij. Een van de men-
sen die ervoor zorgen dat Den Diek 
bruist en kan blijven bruisen voor 
heel veel mensen. Meer info is te 
vinden op www.den-diek.nl

Jolien en Marloes (r) met hun collage voor het mededelingenbord

Scheermesjes
Met gladgestreken benen zit ik 
achter mijn laptop. Dat is heel wat. 
Het is wel eens voorgekomen dat 
ik met één geschoren been tevre-
den de badkamer uitstapte om er 
even later achter te komen dat ik 
er eentje was vergeten. Met twéé 
gladgestreken benen dus. Én met 
een schuldgevoel. 
Ik kocht scheermesjes. Van die du-
re. Strak vormgegeven en met een 
helderblauwe spacy/clean look. 
Je koopt dan een doosje met een 
scheermes en drie losse mesjes en 
als die dan bot zijn en je wilt nieu-
we kopen, dan lijken die mesjes in 
verhouding opeens een stuk duur-
der. Die dus, maar dan anders, 
want de mesjes die ik vond, kon 
je na een tijdje in zijn geheel weg-
gooien. Ze leken voordeliger en 
waren ook nog eens in de aanbie-
ding! Heel content met mijn slim-
me aankoop fietste ik naar huis 
om ze een dag later meteen uit te 
proberen. Ze deden het prima en 
ik schoor er vrolijk op los. En zo 
ging het ook de volgende dag, en 
de dag erna. Héél wat dagen erna 
nog.
Tot  ik vanochtend het scheermes-
je wilde vervangen. Daar stond ik 
met een blinkend nieuw mesje in 
mijn ene hand en een stukje fu-
turistisch plastic in mijn andere. 
Práchtig vormgegeven, dat nog 
steeds, maar ik kon er dus niets 
meer mee!
Het bleek dus het goedkoopst te 
zijn om een mesje te produceren 
dat je na gebruik gewoon heel ge-
makkelijk op de afvalberg gooit? 
Wat een rare constructie eigenlijk, 
en ook een beetje dom, in ieder 
geval van mezelf. Ik las ergens dat 
het maken van een stukje plastic 
(250 gram) zo’n vijf liter water kost 
en ruim anderhalf kilogram CO2. 
Geen idee hoe groot de voetafdruk 
was die ik hier in mijn hand had, 
maar ik kon het niet helemaal ver-
antwoorden viel me op toen ik in 
de badkamer mijn blik zocht in de 
spiegel. 
Het stukje futuristisch plastic –of 
is het al een beetje achterhaald?- 
ligt hier nu naast me en ik vraag 
me af waar de tijd is gebleven dat 
je nog van die gave, zware meta-
len, lekker in de hand liggende  ou-
derwetse scheermessen had, waar 
je dan zo heel voorzichtig een écht 
scheermesje inlegde. Zoals mijn 
vader vroeger had. Ik ga ernaar op 
zoek. En misschien vind ik onder-
weg wel iemand die iets moois kan 
maken met plastic scheermessen-
houders: een kunstwerk, een ro-
botarm, een ruimteschip?

Column 
Meike Wesselink
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Vacatures 4U

Vacatures 4U

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.

Uitnodiging 
Dag van de 
Droombaan 

2 juni
Op donderdag 2 juni organiseert Match 
4U de ‘Dag van de Droombaan’ in de 
Schouwburg in Lochem. Een uniek eve-
nement dat voor iedereen vrij toegankelijk 
is. Er komen 2 topsprekers die op een 
unieke en bijzondere manier inspireren 
om voor datgene te gaan waarvoor jij in 
de wieg bent gelegd. Kortom, bij uitstek 
de gelegenheid om inspiratie op te doen 
en een volgende stap te zitten richten 
jouw droombaan. 

Tussen de presentaties door zijn er diver-
se stands aanwezig met loopbaancoa-
ches en een imagocoach. Ook Match 4U 
is aanwezig om jouw vragen te beant-
woorden en meer informatie te kunnen 
geven over de arbeidsmarkt en jouw 
droombaan. 

Match 4U nodigt iedereen van harte uit 
om hier bij aanwezig te zijn. 
Donderdag 2 juni vanaf 14.00 uur
Schouwburg Lochem, Oosterwal 22
Opgave via info@match4u.nl

Commercieel Medewerker Binnendienst m/v

Spreek en schrijf je goed Duits en heb je ervaring als 
medewerker binnendienst?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
In deze binnendienst functie heb je zowel contact met particuliere 
als zakelijke klanten. De nadruk ligt wel op de zakelijk markt, waar-
bij je de klant telefonisch informeert over o.a. orders, technisch 
vragen en andere product gerelateerde vragen. Omdat het bedrijf 
sterk groeiende is op de Duitse markt is het belangrijk dat je de 
Duitse taal goed beheerst, zowel in woord als geschrift. Het bedrijf 
verkoopt haar producten enkel en alleen aan zakelijke klanten. 
Echter kan het wel voorkomen dat particuliere klanten aan komen 
om de producten in een showroom te bekijken.

Productiemedewerker m/v

Ben jij iemand die graag zijn handen uit de mouwen steekt 
en nauwkeurig kan werken?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als productiemedewerker kun jij ingezet wor-
den op de poedercoat afdeling als ophanger/
afhaler. Je hangt de assemblage onderdelen 
op aan haken voordat ze naar de poeder-
coat cabine gaan. Wanneer ze uit de cabine 
komen haal je de onderdelen van de haken 
af. Je hebt oog voor detail, je werkt netjes en 
kwaliteitsgericht. Na een korte inwerkperiode 
kun je zelfstandig aan de slag. Het is een 
pré als je een achtergrond hebt in de metaal, 
maar als jij de juiste werkmentaliteit hebt en 
graag wilt leren, nodigen wij je ook van harte 
uit om te reageren!

Vacatures 4U

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio



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 afwijken, kijk hiervoor op de site: 
www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11. De be-
zoektijden 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:
28 - 29 mei, B.W.A.M. Polman, Lochem, tel. (0573) 25 14 83.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers
Politieteam Achterhoek-West
Hamburgerbroeklaan 11, 7005 AJ Doetinchem
Postbus 618, 7300 AP Apeldoorn
Geopend: ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur en za. van 10.00 tot 12.00 uur.
Spoed? Bel: 112. Géén spoed? Bel: 0900 – 8844

Steunpunt politie Hengelo
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (in het gemeentehuis).
Geopend op donderdag van 16.00 tot 20.00 uur.
Spreekuurlocatie Vorden, Zutphenseweg 26, 7251 DK Vorden.
Geopend op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Spreekuurlocatie Steenderen, Dorpsstraat 16, 7221 BP Steenderen.
Geopend op dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur
Voor het doen van aangifte dient u altijd een afspraak te maken via 0900-
8844. Aangifte doen kan ook via internet. Kijk op www.politie.nl/aangifte 
voor meer informatie.

Calamiteiten gemeente
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, wateroverlast, 
milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen naar het alarmnr. 
(0900) 88 44 of bij grote spoed 112. Kleinere meldingen over de openbare 
ruimte? Bijv. over een afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet 
brandt, losliggende stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde 
kom (dus niet de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de ope-
ningstijden het gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook door-
geven 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 eerstvolgende werkdag, ons calamiteitennr. 
(06) 13 10 07 77.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden, Brummen, Doetinchem, Eerbeek, Hengelo, Ruurlo, Steenderen, 
Velp, Zutphen Centrum en Zutphen Leesten. 
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 maatschappelijk werk
Sensire maatschappelijk werk bereikbaar via Sociale Teams Bronckhorst.

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

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 verpleeg-
kundige 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 mogelijk: info@bronckhorst.nl. De locaties en ope-
ningstijden vindt u op www.bronckhorst.nl/socialeteams. 

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.
Inloopspreekuur dinsdag en woensdag van 09.00 - 11.00 uur. 
Informatie over alle activiteiten en cursussen, dinsdag- en woensdag-
morgen, tel. (0575) 55 34 05. info@welzijnvorden.nl. Voor vervoersvragen: 
ma. t/m do. van 09.00 - 10.00 uur, alleen telefonisch (0575) 55 52 82.
Administratief secretarieel medewerkster Willy Gotink. 
w.gotink@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.

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

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, 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. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

Kinderdagverblijf, speel-/leergroep, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
‘t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00, info@avonturijn.nl
Kerkstraat 17a, 7251 BC Vorden, tel. (0573) 76 02 00
Dorpsstraat 19, 7234 SN Wichmond, tel. (0573) 76 02 00
Eikenlaan 22, 7251 LT Kranenburg, tel. (0573) 76 02 00
Cosmeastraat 2, 7021 XW Zelhem, tel. (0573) 76 02 00

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 29 mei, 10.00 uur, ds. J. de Goei uit Amersfoort.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 29 mei, 10.00 uur, ds. J. Kool, Viering Maaltijd van de Heer.
1e C: Vluchtelingenwerk; 2e C: Eredienst en pastoraat.
19.00 uur, Zangdienst “Vorden zingt”. 
Meditatie: dhr. A. Treuren uit Apeldoorn.
1e C: Evangelisatiecommissie; 2e C: Herv. en Geref. kerk

Protestantse gemeente Wichmond 
Zondag 29 mei, 10.00 uur, mevr. J. Ruiterkamp, Vorden.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 28 mei, 17.00 uur, Woord- en Communieviering,
vg. J. van Kranenburg, pastoraal werker. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 29 mei, 9.30 uur, Woord- en Communieviering, vg. werkgroep.

Contactjes
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 € 8,77 (incl. btw) voor 
80 karakters. Brieven onder nummer, hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan derden, € 6,05 (incl. btw) extra. Reacties naar Achterhoek 
Nieuws, Bleekwal 10, 7131 DB Lichtenvoorde. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet geplaatst. Gelieve zelf uw brieven onder nummer 
af te halen bij het kantoor van opgave. Contactjes kunnen ook opgegeven 
worden via onze web site www.contact.nl. Berekening kan geschieden via 
de op de site geplaatste berekenmethode.

Gunstig geprijsde transfers 
www.schroer-der-dienstleis-
ter.de Tel. +492871-183950.
   

De Boedelhof,Dagbesteding 
en kringloop Enkweg 17b in 
Vorden bij ons kunt u, speel-
goed, kleding, elektra (heel 
en defect), meubels (in over-
leg) en prullaria aanbieden 
of laten ophalen. di t/m vr 
900-1700 en zat 9.00-16.00 
laatste zat v/d maand maga-
zijnverkoop tel 0575-555456
   

Elke dag nieuw luchthaven-
transfer - Treintaxi - Disco - 
or? www.schroer-der-dienst-
leister.de Tel. +492871-
183950.
   

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

Zondag 29 mei zijn de Tuinen 
van de Wiersse geopend en 
zorgen de Rhododendrons 
voor een kleurrijk spektakel. 
Er worden lichte maaltijden 
geserveerd en planten ver-
kocht. Entree: € 6,50 p.p. Hon-
den niet toegestaan. Meer in-
formatie www.dewiersse.com.
   

Te koop: KIPPEN AAN DE 
LEG. Cortumme 06-23972429 
of 0575 - 461558.
   

Heeft u last van ratten, mol-
len, wespen of ander onge-
dierte? Bel Don Veenhuis 06- 
10499025.
   

Te koop: Prachtig geheel ge-
renoveerd, modern apparte-
ment 100m2 in de Galleehof 
te Vorden. Gebruiksklaar. 
Tel.: 0575-550806.
   

Laat uw kostbaarheden 
zaterdag 28 mei a.s. gratis 
taxeren door een erkend 
taxateur op het terrein van 
kringloopwinkel “De Werf” 
aan de Enkweg in Vorden 
tijdens onze grote meimarkt. 
Voor nadere info: www.vei-
lingcommissie.nl.
   

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

K I P P E N M E S T K O R -
RELS het beste voor uw 
gazon,groente,fruit en sier-
tuin per zak 5 euro 6 zakken 
(90 kg) 25 euro Morsdijk 2 
Ruurlo 06-12 97 15 03.

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 (tasje 0,10)

Woensdag 25 mei  Champignonsoep/Kipfilet met spek, tomaat en 
kaas gratineert met aardappelen en groente

Donderdag 26 mei Zuricher geschnetzeltes met rösti aardappelen 
en groenten/Verse fruitsalade met slagroom

Vrijdag 27 mei Tomatensoep/Kabeljauwfilet met mosterdsaus 
aardappelen en groenten

Zaterdag 28 mei Kip saté met pindasaus nasi en rauwkostsalade/
 IJs met slagroom (alleen afhalen of bezorgen)
Maandag 30 mei Gesloten
Dinsdag 31 mei Wiener schnitzel met frieten en 

rauwkostsalade/IJs met slagroom.

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

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

Het Grand Bistro de Rotonde team!            info@grandbistroderotonde.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

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

OPENLUCHT 
VLOOIENMARKT 

DUIVEN
Zondag 29 mei

10.00 - 17.00 uur

Horstenpark
Horstenparklaan 4

Info kr. huur 06-39108152
animo-vlooienmarkten.nl

VLOOIENMARKT 
& More BRAAMT

Zondag 5 juni
10.00 - 17.00 uur

TERREIN MARKANT 
Outdoorcentr. Gildeweg 7

Info kr. huur 06-39108152
animo-vlooienmarkten.nl




