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Schaatsperikelen bij komisch 

blijspel ‘Iesvereniging Kris Kras’

Prijzenregen voor Roy Eijkelkamp 

tijdens NK koude klassen

Bronckhorst

Noord

Vorden - Dinsdag 10 februari werd 
bij het Station Vorden de fietsver-
lichtingscampagne ‘ik wil je zien’ 
gehouden. Fietsers met goed wer-
kende verlichting werden beloond 
met een pluim in de vorm van een 
sleutelhanger met ledlampjes en 
fietsers zonder verlichting kregen 
de kans om kosteloos verlichting 
aan te laten brengen.

Wethouder Verkeer Paul Seesing be-
zocht de fietscontroleplaats bij het 
station in Vorden. Hij vindt het een 
goede actie. “Bewustwording is het al-
lerbelangrijkste. Als je kijkt naar hoe-
veel fietsers eigenlijk nog zonder licht 
rijden. Het is al een stuk minder dan 
een tiental jaren geleden gelukkig, ook 
door de verandering van de fietsver-
lichting. Ik vindt het wel goed dat hier 
nu echt gewezen wordt op een goed 
zichtbare voorkant en goed zichtbaar 
aan de achterkant. De schoolgaande 
kinderen hebben het allemaal goed 
voor elkaar. Die hebben dan ook nog 
van die hesjes aan, zijn beter zichtbaar. 

Daar ben ik wel heel blij om, want als 
je zelf in de auto rijdt en er komt ie-
mand zonder licht, dat zie je gewoon 
niet!” Verkeerskundige in de Achter-
hoek voor de gemeente Bronckhorst, 
Coen Beijer, begeleidt alle projecten 
ten behoeve van de verkeersveilig-
heid. Hij heeft zitting in Veilig Verkeer 
Nederland afdeling Bronckhorst en 
het Regionaal Orgaan Verkeersvei-
ligheid Oost-Nederland waarin Gel-
derland en Overijssel samenwerken, 
voorheen het ROV Gelderland. “We 
hebben in de Achterhoek een plan 

als het gaat om verkeerseducatie en 
voorlichting voor de verschillende 
doelgroepen. Met Veilig Verkeer Ne-
derland wordt op scholen voorlichting 
gegeven over verkeersregels, maar ook 
zijn er bijeenkomsten voor ouderen 
over E-Bikes, hoe je daar mee omgaat, 
en scootmobiel middagen. Zo pro-
beren we met alle gemeentes uit de 
Achterhoek zoveel mogelijk dezelfde 
projecten te draaien.” In grote steden 
gaat het bericht snel rond als er een 

fietsverlichtingsactie wordt gehouden. 
Dan komen er meer fietsers even een 
gratis lampje ophalen. “Op zich maakt 
dat ook nog niet zoveel uit,” lacht Coen 
Beijer. “Het effect is dat mensen met 
goede verlichting rondrijden en dat is 
het belangrijkste.” In Vorden hadden 
veel fietsers de verlichting in orde. 
Toch hielpen Lisanne Aarts, Janet Pas 
en Sam Jongerius de nodige fietsers 
aan een nieuw voor- en/of achterlicht. 
Het wachten was telkens op de bin-

nenrijdende trein en die mensen die 
hun fiets uit de stalling haalden. Het 
was direct zichtbaar of de verlichting 
voor in orde was en als ook het ach-
terlicht het deed, kregen zij een sleu-
telhanger met ledlampjes cadeau. De 
anderen moesten toch even stoppen 
en kregen, gratis, goede verlichting 
gemonteerd.
   

 ▶ www.ikwiljezien.nl

Wethouder verkeer Paul Seesing wastijdens de fietsverlichtingscampagne.

Vorden - In allerijl werd een extra 
derde parkeerlocatie aan de Linde-
seweg ingeruimd. De organisatoren 
van de vierde Winterwandeling van 
Stichting de Lindesche Molen wer-
den zondag 15 februari ‘overvallen’ 
door de massale belangstelling voor 
de wandeling vanaf de beeldbepa-
lende molen in het licht glooiende 
landschap. De teller kwam uiteinde-
lijk op 750 betalende deelnemers te 
staan. Een record!

Al ver voor negen uur melden zich de 
eerste wandelaars in de molen. Veelal 
leden van de landelijke wandelbond. 
Want de Vordense wandeling is inmid-
dels opgenomen in de landelijke wan-
delagenda. En zo kon het gebeuren 
dat al ruim voor de starttijd de eerste 
deelnemers de ‘sokken’ er flink inzet-
te voor de twaalf of twintig kilometer. 
Gevolg was dat de ‘vroege vogels’ de 
rustlocatie aan de Schimmeldijk bij 
de familie Harmsen misten. De rode 
vlag met de verwijzing naar de loca-
tie die iets van de route aflag stond er 
nog niet toen de eerste deelnemers er 
passeerden. Maar geen kniesoor die 
daarom maalde. De wandelaars lieten 
zich verrassen door de mooie routes 
die onder meer over landgoed Kiefst-
kamp waren uitgezet. Naast veel lo-

kale en regionale deelnemers ook tal-
loze wandelaars die van ver kwamen. 
Zoals de familie Goldsmid uit Huis-
sen. Opa Theo (69) had samen met 
zijn zoon Antoine (43) en kleinzoon 
Mathijs (13) op deze zonovergoten 

zondagmorgen er voor gekozen om 
naar Vorden af te reizen. “We waren in 
eerste instantie van plan geweest om 
in Barchem te gaan wandelen. Wan-
delsportvereniging DOS organiseerde 
daar de vierde winterwandeling uit 

Fietsverlichtingscampagne ‘ik wil je zien’       
bij Station Vorden

Stichting de Lindesche Molen

Recorddeelname voor winterwandeling 

Het was zondag prachtig wandelweer.  Foto: Achterhoekfoto.nl
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de Winterserie 2014-2015. Maar toen 
we de Achterhoek binnen reden heb-
ben we de route naar Vorden gevolgd. 
Mede omdat de tocht vorige week 
door Olga Commandeur in het bewe-
gingsprogramma Holland Bewegen 
werd aanbevolen. En we hebben geen 
spijt van onze keuze. Misschien een 
tip voor de organisatie. Vermeld in de 
publicaties dat het inschrijfgeld vol-
ledig wordt besteed voor onderhoud 
van de Lindesche Molen.”

Topdag
Gingen de routes van twaalf en twin-
tig kilometer richting Vorden. De vijf 
kilometer voerde richting ‘t Zelle. Een 
deel van de groep van 35 wandelaars 
van de Zelhemse wandelsportvereni-
ging De Ploeg liet zich verrassen door 
deze route. ‘Ben je zo dicht bij huis. 
Kom je over paden die we nog niet 
kenden.” Voorzitter Henk Ruiterkamp 
van Stichting de Lindesche Molen 

meldde na afloop dat men zeer verrast 
was door de massale belangstelling. 
“Maar met hulp van ruim tien vrij-
williger hebben we de klus geklaard. 
We hebben een aantal kleine verbe-
terpunten genoteerd voor volgend 
jaar. Daar willen we ons voordeel 
meedoen.” Ruiterkamp roemde ook 
de samenwerking met café ‘t Proat-
huus. “We ontvingen een envelop met 
daarin een prachtige donatie voor de 
stichting. Ook zij hadden een topdag.”



(Advertorial)

Gratis tuinschets maken
Vorden - Wilt u uw tuin aanleggen of veranderen, maar u weet 
zelf nog niet goed hoe? Dan is het altijd makkelijk om daarbij 
advies te krijgen van iemand die er kijk op heeft, iemand die als 
dagelijks werk heeft het ontwerpen en aanleggen van tuinen in 
allerlei vormen en maten. Die gelegenheid krijgt u nu bij Weu-
len Kranenbarg Tuin en Erf in Vorden.

In samenwerking met profes-
sionele tuinontwerpers orga-
niseert Weulen Kranenbarg 
voor de vijfde keer de ‘Creëer 
je droomtuin’ Actie. Het idee 
achter de actie is dat consu-
menten zich kunnen opgeven 
om een gratis en vrijblijvende 
tuinschets te laten maken door 
een professioneel tuinontwer-
per.

Deze actie zal gehouden wor-
den in samenwerking met ver-
schillende hoveniersbedrijven 
uit de regio. De tuinontwerpers 
kunnen desgewenst ook de uit-
voering van het plan voor hun 
rekening nemen.

Weulen Kranenbarg in Vor-
den is al jaren hét bekende 
adres voor allerlei materiaal 

op gebied van tuininrichting. 
Het bedrijf verkoopt naast een 
groot assortiment bestrating, 
tuinhout, tuinhuizen en ve-
randa’s, ook alle bijbehorende 
accessoires. Hierbij valt te 
denken aan buitenverlichting, 
tuinmeubelen, buitenhaarden 
en waterornamenten.

Voor iedereen die wat wil gaan 
ondernemen in de tuin is Weu-
len Kranenbarg dus zeker een 
adres waar je geweest moet 
zijn. Het aantal plaatsen voor 
de actie is beperkt.

Gezien het succes van de vo-
rige keren raden wij iedere ge-
interesseerde aan snel te reage-
ren. Voor meer informatie zie 
advertentie elders in dit blad.

2FAMILIE berichten

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

0575 46 26 40

• Nieuw kunst- of
 klikgebit nodig?
 Ik help u graag!

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

• Spoedreparaties
 klaar terwijl
 u wacht!

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

“Het bijzondere zit vaak verborgen in het gewone”

GRAFSTEENSPECIALIST
G.O.G. VORDEN
 nieuwe grafmonumenten
 restauratie grafmonumenten
 onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215
7251 WH  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28

 

Graag wil ik u hartelijk dank zeggen voor de
belangstelling en het medeleven dat u heeft getoond
na het overlijden van mijn lieve vrouw

  Maria Heiltje
Donken - de Lint

 

A.J. Donken

 

Vorden, februari 2015
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belangstelling en het medeleven dat u heeft getoond
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Donken - de Lint

 

A.J. Donken

 

Vorden, februari 2015

Zo bijzonder ons tweede kleine wonder

Sep 
Simirian

 
10 februari 2015

Sander Roelvink en Bernardet Wunderink
Mijn super stoere broer is Cas

Het Elshof 7
7251 CB Vorden
06-11000281 / 06-20359674

Vandaag is na lang vechten en niet gewonnen 
overleden, het allerliefste wat ik bezat.
Een geweldige echtgenoot, een fantastische vader
en een kanjer van een opa

Wat zullen wij jou missen.

Peter Pelgrum
* 22-05-1942 † 14-02-2015

Riekie Pelgrum

Henry en Corinne
Sanne
Mara

Gerben en Renate
Laura
Liz

Vellekesweg 1
7255 BH Hengelo (Gld)

U kunt afscheid nemen van Peter en ons condoleren 
op dinsdag 17 februari van 19.00 tot 20.00 uur 

in zaal Wolbrink, Bleekstraat 3 te  Hengelo (Gld).

In plaats van bloemen graag een gift voor het KWF.

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Bezige handen, nu gevouwen en stil
Een leven vol ijver, zo was je wil

Nu heb je rust met lichaam en geest
Vaak zullen wij denken aan wat is geweest

Na een langdurig ziekbed hebben wij toch nog 
onverwacht afscheid moeten nemen van mijn zorgzame 
man, onze pa en opa

Henricus Gerardus Schotman

Henk

* 3 februari 1940 † 12 februari 2015

Wilhelmien Hulshof-Lankveld

Eddy en Wilma
   Pamela, Julian, Melissa

Ursula en Alfred
   Maik, Yvette

Wynand en Ankie
   Thijs

Richard en Marian
   Laura, Frank

Maryke en Paul
   Giel, Meike

Spiekerweg 3A, 7251 RA Vorden.

De begrafenis heeft op dinsdag 17 februari plaats-
gevonden te Vierakker.

Zaterdagochtend kregen wij het trieste bericht dat na een 

lang ziekbed  is overleden ons erelid

Peter Pelgrum

Peter is van 1971 tot 2003 bestuurslid geweest van onze 

vereniging en daarna benoemd als erelid. 

Hij was een zeer betrokken lid en sloeg geen evenement 

van onze vereniging over. We zullen hem missen in de 

Mölle!  

Wij wensen Riekie, de kinderen en kleinkinderen 

veel kracht en sterkte toe de komende periode.

Bestuur en Leden Hamove



Filmavond Kulturhus Vorden:
Philomena
Vorden - Op donderdagavond 19 fe-
bruari is het weer filmtijd in Vorden. 
In samenwerking met bibliotheek 
Vorden, wordt in het Kulturhus Vor-
den, de film “Philomena” vertoond.

Philomena Lee raakt als tiener in 1952 
zwanger in Ierland en wordt naar 
een klooster gestuurd. Wanneer haar 
kind een peuter is wordt hij door de 
nonnen voor adoptie naar Amerika 
gestuurd. Philomena gaat de daarop-
volgende 50 jaar op zoek naar hem. 

Wanneer ze Martin Sixsmith, een ver-
moeide, cynische journalist, ontmoet 
vertrekken ze naar Amerika om hem 
te zoeken. De hoofdrol in deze film 
wordt vertolkt door Oscarwinnares 
Judi Dench. De filmavond begint om 
20.00 uur in het Kulturhus Vorden. 
Kaartjes kosten € 5,- en zijn te koop 
in bibliotheek Vorden of op de avond 
zelf in het Kulturhus.
   

 ▶ www.bibliotheekwestachterhoek.nl
   

Muzikale winterwandeling 
met winterbuffet
Vorden - Op zaterdag 21 februari or-
ganiseert Galerie De Burgerij, Zut-
phenseweg 11 samen met Het Kla-
vier in Vorden een winterwandeling 
door het prachtige Achterhoekse 
landschap in de omgeving van het 
kastelendorp Vorden.

De wandeling start en eindigt in Gale-
rie De Burgerij waar de expositie ‘Na-
ture Caught’ te zien is. Voor de wan-
deling wordt u ontvangen in Galerie 
De Burgerij om 13.30 uur, waarna de 
wandeling van circa 7 km (met na-

tuurgids) start om 14.15 uur. Vanaf 
16.15 uur aankomst bij Het Klavier in 
Vorden waar Jack van Dodewaard pi-
ano-improvisaties ten gehore brengt. 
Om 17.00 uur wordt er terug gewan-
deld naar Galerie De Burgerij waar 
vanaf 17.30 uur een buffet met Noord-
Italiaanse wintergerechten klaarstaat 
(vegetarisch is mogelijk).
   

 ▶ Informatie en reserveren:   
06 51 11 23 90    
deburgerij.vorden@gmail.com

   

Kinderen en dialect bij 
Vrienden van de Streektaal
Barchem - Henk Muileman van de 
Barchschole uit Barchem brengt met 
een groep leerlingen zondagmorgen 
22 februari bij de Heksenlaak, tijdens 
een bijeenkomst bij de Vrienden van 
de Streektaal veur Lochem en um-
geving, zelfgemaakte dialectliedjes 
ten gehore. Het belooft een speciale 
morgen te worden waarbij kinderen 
en dialect het middelpunt zijn.

Opa’s, oma’s, pappa’s, mamma’s, fa-
milie en kennissen komt allen met 
uw (klein)kinderen mee(doen)! Te-
vens zal Henk Muileman voorlezen 
uit het vorig jaar uitgebrachte dialect-

voorleesboek ‘Tante Rikie’s onmun-
dig mooie verhalenboek’. Gery Groot 
Zwaaftink uit Vorden komt met een 
prachtig schimmenspel over ‘stadse’ 
kinderen welke op het platteland ko-
men te wonen. Daarnaast zullen klei-
ne waarzegsters u de toekomst voor-
spellen. Kom allemaal, dit wil je zien 
en beleven. Aanvang 11.00 uur (zaal 
open 10.30 uur). Kinderen gratis en-
tree en limonade, volwassenen entree 
vijf euro per persoon (inclusief twee 
muntjes voor consumpties).
   

 ▶ www.streektaalvrienden.nl
   

Engelse les via de computer
Regio - Mevrouw Trees Rots-Beusink 
heeft een manier via de computer in 
elkaar gezet, om het volgen van de 
lessen “Engels voor volwassenen” 
voor iedereen mogelijk te maken.

Het is dus nu ook mogelijk de lessen 
via “Skype” of” Kring hangouts” via de 
computer te volgen. Een elektronisch 
bord is daarvoor op de computer aan-
wezig/beschikbaar. Dit is voor ieder-
een voor wie het volgen van de lessen 
op een bepaalde locatie niet mogelijk 

is. Bijvoorbeeld doordat u te ver weg 
woont of geen vervoer hebt.Ook is 
het mogelijk de lessen via de compu-
ter/tablet vanuit een bepaalde plaats 
waar een persoon woont, naar de lo-
catie waar de lessen gegeven worden, 
te volgen. De andere lessen gaan dus 
gewoon door.
   

 ▶ Inlichtingen/aanmelden: mevrouw 
Trees Rots-Beusink: 0543-451476 of 
treesrotsbeusink@gmail.com

Vorden/Linde - Zondagmiddag 22 
februari komt schrijfster Ileen Mon-
tijn in het Theater onder de Molen 
om te vertellen over haar boek: 
‘Hoog geboren, 250 jaar adellijk 
leven in Nederland’. Het boek ver-
scheen in 2012 en is meerdere keren 
herdrukt.

De Nederlandse adel doet weer van 
zich spreken. Buitenstaanders we-
ten nog steeds weinig van deze van-
ouds bevoorrechte bevolkingsgroep, 
die vandaag de dag bestaat uit ruim 
driehonderd families. Leven zij an-
ders en zijn ze inderdaad ‘nobeler’ 
dan andere mensen, zoals sommigen 
menen? Ileen Montijn is historica en 
schrijfster. Zij houdt zich bezig met 
de geschiedenis van ideeën die het 
leven van alledag bepalen. In ‘Hoog 
geboren’ vertelt zij hoe over de adel 
is gedacht in de afgelopen 250 jaar en 

wat het betekent om ‘hoog geboren’ 
te zijn. Zij beschrijft de tradities, de 
clichés en de gemengde gevoelens die 
daarmee gepaard gaan. Waarom zou 
één bevolkingsgroep eigenlijk zoveel 
voorrechten genieten? Hoe zwaar is 
de druk voor wie daar bij hoort? Een 
boek over hoogmoed en deemoed, fa-
miliegevoel en vaderlandsliefde, gla-
mour en zwarte schapen.

Gevarieerd boek
“Het zijn allemaal heel verschillende 
verhalen over de adel en het denken 
daarover. Het zelfbeeld van de adel, 

trots op de stamboom, het familiege-
voel en zo. Maar ook wat ze aten, de 
eigen moestuin en de familierecep-
ten. Het is gewoon een heel gevari-
eerd boek, wat niet gaat over specifie-
ke families en specifieke streken,” legt 
Ileen Montijn uit.

“Mijn boek gaat over de adel in het al-
gemeen, verschillende onderwerpen 
die te maken hebben met de adel en 
het idee van noblesse oblige, het duel-
leren en de zwarte schapen. Allemaal 
verhalen en ja, natuurlijk komen daar 
ook Achterhoekse families in voor.”

Gelderse adellijke families
In het boek zijn bijvoorbeeld verhalen 
opgetekend van Gelderse adellijke fa-
milies, zoals de familie Van der Borch 

van Verwolde en de familie Bentinck 
van kasteel Middachten. De familie 
Bentinck is een van de grootste adel-
lijke families van Nederland.

Kaarten en tijden
De lezing start om 15.00 uur. Kaarten 
kosten 10 euro, kunnen gereserveerd 
worden via de website of aan de zaal 
gekocht worden.

Voor informatie, neem contact op met 
Eelco Schuijl, programmeur Theater 
onder de Molen: programma@thea-
teronderdemolen.nl. Adres: Lindese-
weg 29 te Vorden (buurtschap Linde). 
Graag tot ziens!
   

 ▶ www.theateronderdemolen.nl

Vorden - Geschaatst kon er deze winter op de gracht van Kasteel De Wil-
denborch absoluut niet. Maar buurtschap Wildenborch was in de afgelo-
pen maanden toch volop in winterse sferen. Sinds oktober had toneelgroep 
T.A.O. (Tot Aller Ontspanning) uit de gelijknamige buurtschap namelijk het 
komische blijspel ‘Iesvereniging Kris Kras’ onder leiding van regisseuse 
Frieda te Lindert in repetitie gehad. Met als hoogtepunt de uitvoeringen die 
donderdag- en vrijdagavond in het knusse zaaltje van de Wildenborsche Ka-
pel voor volop ‘schaatsspektakel’ zorgde.

Vrijdagavond was het zelfs tot de al-
lerlaatste stoel uitverkocht. Schaat-
stempel Thialf ging afgelopen week-
einde uit zijn dak. Maar dat gold ook 
voor de Wildenborchse Kapel. Het in 
dialect gespeelde blijspel, geschreven 
door Harm Dijkstra, speelde zich af 
in de jaren zestig van de vorige eeuw. 
Locatie was de kantine van ‘Iesver-
eniging Kris Kras’. Beheerder van de 

kantine Herman (Reinier Klein Brin-
ke) deed er alles aan om het iedereen 
naar het zin te maken. De kantine, 
maar ook de verlichting en de ge-
luidsinstallatie op de ijsbaan waren 
echter nodig aan een opknapbeurt 
toe. Maar daar was financieel geen 
ruimte voor. Met de verkoop van erw-
tensoep en rookworst wilde Herman 
extra inkomsten genereren. Wanneer 

de eigenaar van de grond Steven Stig-
gel (Appie Klein Brinke) het echter in 
zijn hoofd krijgt om de huur van de 
grond te verhogen ontstaat er grote 
paniek. Niet alleen bij de voorzitter 
Willem (Frits Pladdet) maar ook bij de 
dochter van Steven en schaatsfanaat 
Sientje (Kristie Holsbeeke). En hoe 
moest het nu verder met de ijsbaan en 
met Reinder (debutant Jelle Wezink-
hof) die door zijn moeder en trainster 
(Gerda Wezinkhof) als het talent van 
de toekomst werd gezien? De EHBO-
ster Dientje (Dini Schoolen) moest 
nog wel eens uitrukken. Zeker toen 
Steven Stiggel onwel werd. De plaat-
selijke caféhoudster Bertha (Ineke 

Braakman) wilde wel uitkomst bieden 
in de benarde financiële situatie van 
de club door de ‘tent’ te gaan exploite-
ren. Maar toen grondeigenaar Steven 
alsnog van de huurverhoging afzag 
kwam alles toch nog op z’n pootjes 
terecht. Veelzeggend was de reactie 
van oud-bestuurslid van IJsclub Vor-
den Geurt Harmsen in de pauze van 
het blijspel. “Ik heb veertig jaar zit-
ting gehad in het bestuur van de ijs-
club. Maar zo’n spektakel heb ik in al 
die jaren niet meegemaakt. Prachtig.” 
Souffleuse Janny Sligman moest af en 
toe iets ‘bijspringen’. Ina Wesselink 
zorgde voor de grime. Na afloop kon 
het publiek genieten van de onver-
valste ‘Wildenborchse knakworsten’. 
Een traditie die perfect paste bij het 
blijspel: met of zonder mosterd. Een 
ieder liet het zich goed smaken even-
als het blijspel zelf.

Juffrouw Janssen,voorzitter van de ijsclub Willem en kantinebeheerder Herman. 

Willem van Dedem: Gelderse Adel op de boekomslag van ‘Hoog geboren’.

Schaatsperikelen bij ‘Iesvereniging Kris Kras’ 
in de Wildenborch

Schrijfster Ileen Montijn vertelt over haar boek in 
Theater onder de Molen

Tradities, clichés 
en familiegevoel 
van adellijk leven

Publiek geniet 
volop van komisch 
blijspel

Onze andere bedrijven

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

Like en deel ons op facebook en win een boeket.                      www.elbrinkgroen.nl
Binnenkort weer Bloemsierkunst Elbrink terug op de Dreiumme in Warnsveld!

ij

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

Weekactie van 18 t/m 24 febr.

Onze altijd leuke boeketten  van maar   € 5,00
Deze hele week  2de GRATIS

• Boeketten
• Bruidswerk
• Rouwbloemwerk

Sinds 1885

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

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

T. 0653359492
W. www.nijmanbouw.nl

VOOR AL UW TIMMERWERK
KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN
TRAPPEN EN LEUNINGWERKEN

BADKAMERS EN TOILETTEN 
ISOLATIE GLAS EN AANBOUWEN
TOTALE WONING ONDERHOUD

Rijbewijs A  (motorfiets)

Rijbewijs B (personenauto)

Rijbewijs E bij B (aanhangwagen)

Rijbewijs A M (bromfiets)

Voor meer informatie:
0314-622556

www.Lidy.nl

Pluimersdijk 13
7021 HW  Zelhem

L
auto-
en
motorrijschool

 idy
 Ellenkamp

• • •

• 

• zelhem@vx.nl 

 

IJssel
computerservice
Thuisservice voor particulier én MKB

• Betrouwbare en goede service  

aan huis

• Vakkundige, snelle reparaties en 

onderhoud

• Geen voorrijkosten*

• Gratis vervangende PC of  

laptop tijdens reparatie

• Ook voor al uw vragen en advies

Bel 0575-451000 of  

* zie www.ijsselcomputerservice.nl

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

Dorpsstraat 27
Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

www.spannevogel.nl

VANAF NU:
MERKMEUBELEN

VOOR 
OUTLETPRIJZEN

 
Vraag naar de voorwaarden.

Maandaanbieding FEBRUARI

Nijverheidsweg 4 (Industrieterrein van Zelhem), 7021 BX Zelhem
Tel.: 0314 - 625763, Mobiel: 06 - 51981150, www.allinshape.nl

ELKE VACUSTEP NU MET INFRAROOD LAMPEN  
NIEUW

Speciale VacuStep 
AANBIEDING: 

Kuur van 20 keer nu 4 149,- 
Voor een 
optimaal 
resultaat!

VACUSTEP
De vetverbrander voor 
Billen, Buik en Benen... 
Dus deze zomer met 
1 of 2 maatjes minder. 

U zult vanaf het eerste 
moment verbaasd staan van 
deze unieke trainingsmethode. 
Uw huid voelt gladder aan. 
Tevens ter behandeling 
van hardnekkige 
cellulitus.

Ook zeer geschikt voor mensen 
met reumatische klachten.

www.allinshape.nl

Burgemeester Galleestraat 6a, 7251 EB Vorden. Tel.: 0575-550850

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

De mooiste gelegde
Elstar appelen
 2 kilo € 2.49

Bonaparte navelsinaasappelen 
SUPER LEKKER
zoet en vol sap 10 voor € 2.99    
         
Mooie blanke witlof kilo € 1.49  
  
Laatste keer dit seizoen!!!!
2 grote bekers erwtensoep
+ GRATIS rookworst € 9.98

Deze week bij een besteding van
€ 7.50 GRATIS witte kool rauwkost!

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

SPECIAL

Choucroute en
croute

per stuk  195

KEURSLAGERKOOPJE

Gepaneerde
schnitzels

MAALTIJD IDEE

Babi pangang

500 gram 550

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Mini kiprollade

100 gram 089

VLEESWARENKOOPJE

100 gram gebraden gehakt +
100 gram cervelaatworst

Aanbiedingen zijn geldig van 16 t/m 21 februari

4 stuks  595

samen  298



Tweede Houtbrengdag 
paasvuur Kranenburg
Kranenburg - Zaterdag 21 februari 
is de tweede houtbrengdag voor het 
paasvuur in Kranenburg. Tussen 
10.00 en 16.00 uur is het terrein aan 
de Bergkappeweg geopend voor het 
storten van snoeihout. 

Alleen snoeihout met een dikte van 
max 10 centimeter is toegestaan. Er 
zijn leden van de stichting CCK aan-

wezig voor toezicht en om als het no-
dig is een helpende hand te bieden.

Het snoeihout kan natuurlijk gratis 
worden gestort maar een vrijwillige 
bijdrage is altijd welkom.

De eerstvolgende houtbrengdag is op 
zaterdag 21 maart. Ook weer tussen 
10.00 en 16.00 uur.

   

Ruim 30 stambomen uit 
Vorden vastgelegd
Vorden - De Genealogiecommissie 
van Oud Vorden is bezig de stam-
bomen van alle families in het dorp 
Vorden uit de periode van 1800- 
1920 vast te leggen. 

Inmiddels staan er 30 stambomen op 
de website van Oud Vorden. Alhoewel 
deels nog niet uitgewerkt, gaat het 
over ruim 4000 namen en meer dan 
1600 gezinnen. 
Als leidraad voor de keuze van de fa-
milies zijn bevolkingsregisters uit de 
eerste helft van de 19e eeuw gebruikt, 
aangevuld met informatie uit de ka-
dastrale atlas 1832.

Wilt u weten welke families er in Vor-
den in de 19e eeuw woonden dan 
kunt u op de Oud Vorden website in 
het Menu bij Commissies, vervolgens 
Genealogie en dan “Bevolkingsregis-
ter Dorp Vorden 1826- 1840 (alfabe-
tisch)” selecteren.

Reacties oproep
Op de vorige oproep heeft een aantal 
lezers gereageerd en hun familiegege-
vens ter beschikking gesteld of zelfs 
volledig digitaal aangeleverd. Op dit 

moment staan de stambomen van de 
volgende families op de website:

Aaijtink; Albers; Aberson; Barendsen; 
Bielderman; Bo(o)nenkamp; Brinkers; 
Emsbroek; Enz(s)erink; Gallee; Gar-
mel; Garretsen; Gelinck; Hondeveld: 
Jimmink; Looman; Lubbers; Meijer; 
Mellink; Monussen; Pellenberg-Gars-
sen; Ringelenberg; Romville; Snel; 
Stro(o)man; Velhorst; Wahl; Van der 
Wal; Willemsen; Wullink; Wolters

Voor de stambomen: ga naar www.
oudvorden.nl en klik op de afgebeel-
de tekst: ‘Wie wet waor i-j van bunt?’ 
(Genealogie).

Suggesties welkom
Er blijft nog veel te doen waarbij sug-
gesties voor familienamen zeer ge-
waardeerd worden. Stuur hiervoor 
een e-mail naar de Genealogiecom-
missie genealogie@oudvorden.nl of 
bel naar de voorzitter Wim Ruiter-
kamp tel. 0575-555455.
   

 ▶ www.oudvorden.nl
 ▶ genealogie@oudvorden.nl

   

Seniorensoos krijgt uitleg 
over sociale teams en zorg
Vierakker - Senioren, 60 plus, uit 
Vierakker-Wichmond en omgeving 
worden van harte uitgenodigd dins-
dagmiddag 24 februari om 14.30 
uur in het Ludgerusgebouw te Vier-
akker. Het volgende, zeer relevante 
onderwerp, staat op het program-
ma: Sociale teams. 

De dames Wilma Berns en Janneke 
Wesselink van het sociale team Vor-

den komen vertellen wat een sociaal 
team doet en wat ze voor ons kunnen 
betekenen.
De heer Pieter Marsman, wijkver-
pleegkundige bij Sensire, brengt de 
senioren op de hoogte van de veran-
deringen in de zorg per 1 januari 2015 
en hoe het momenteel verloopt.
Een gedachtewisseling hierover, om 
het in de kernen zo goed mogelijk aan 
te pakken, wordt op prijs gesteld.

   

Presentatie over reizen,
China en Tibet bij PCOB
Vorden - De PCOB afdeling Vorden 
en omstreken houdt op donderdag-
middag 26 februari de maandelijkse 
middagbijeenkomst om 14.00 uur in 
De Soos ( Dorpscentrum) te Vorden.

Mevrouw I. Timmer en Dhr. A. Niks 
uit Doesburg zullen deze middag een 

dia-presentatie houden over een reis 
door China en Tibet.

Beide landen zijn niet alleen inte-
ressant voor toeristen, maar vooral 
China is economisch erg in opkomst. 
Komt allen deze interessante bijeen-
komst bijwonen!

   

Band Hik uit Hummelo 
treedt op in Doetinchem
Doetinchem/Hummelo - Vrijdag-
avond 20 februari zal de band Hik 
uit Hummelo optreden bij Café de 
Engelenbak in Doetinchem. Ze zul-
len daar het voorprogramma ver-
zorgen van de rock ‘n roll band Vol-
tage.

Hik bestaat sinds 1999, ze begonnen 
met vier man en zijn later uitgebreid 
met een accordeonist.

Het is een echte Achterhoekse rock 
‘n roll band, die van elk optreden een 
feest maakt met een repertoire dat be-
staat uit stevige rocknummers, grap-
pige acts en leuke feestmuziek. Hik zal 
om 21.30 uur het podium betreden.

Voltage
Daarna is het de beurt aan de Hel-
mondse/Eindhovense band Voltage. 
Zij spelen eigen werk wat te omschrij-
ven is als strakke 70’s rock ‘n roll, dat 
klinkt als een up-to-date versie van 
Status Quo, Gary Moore en AC/DC. 

De shuffle is terug en dendert als een 
ontspoorde trein door oren heen. Ze 
hebben aantal EP’s gemaakt en in 
april volgt hun debuutalbum. Voltage 
zal een vette rock ‘n roll show geven.

Dus kom vrijdagavond 20 februari 
naar Café de Engelenbak, Veemarkt 
8 te Doetinchem. De aanvang is 21.00 
uur en de entree 5 euro.

Medler - Buurtschap ‘t Medler liet 
zich weer eens van de goede kant 
zien tijdens de “kleine optocht” van 
het Kranenburgs Carnaval. 

Een trekker/oplegger combinatie met 
een draaiende plateau met dito stoe-
len in de kleuren: geel, oranje, roze en 
paars.
Een kleurig en fleurig geheel, inclusief 
bijpassende bloemenpakken en vari-
aties hierop. Voor het nieuwsgierige 
publiek werd er TOP drop uitgereikt 
om even de aandacht te vestigen op 
dit levende buurtschap.

Tegelijkertijd promotie voor twee niet 
te missen feestelijkheden: de Medler 
Fair op 29 maart en het buurtfeest 
MedlerTol op 3 en 4 juli.

Medlertoppers.

Slogan: Medler is TOP! Kom er maar eens OP!

Kleurrijk Medler tijdens ‘kleine optocht’

Vorden - Van maandag 9 tot en met 
woensdag 11 februari 2015 vond 
de 8ste editie van Horeca EvenTT 
plaats. Horeca EvenTT is een jaar-
lijks terugkerende vakbeurs en heeft 
een vaste positie op de nationale ho-
recabeursagenda. Roy Eijkelkamp 
uit Vorden gooide daar hoge ogen.

De organisatie is verheugd dat naast 
drie dagen kookwedstrijden ook de 
andere wedstrijden, zoals de Gastvrij-
heidswedstrijden voor Hotelscholen 
en de diverse klassen bij de koude 
wedstrijden, zeer in de belangstelling 
van de deelnemers stonden.

Deskundige jury
Zo waren er op de dinsdag ruim vijf-
tig inzendingen in de showklasse die 
door een deskundige jury van sterren-
chefs beoordeeld werden.

Na de nodige voorbereidingen was 
het dinsdag 10 februari dan zover. In 
alle vroegte werd er vertrokken naar 
Assen, waar het nodige werk verzet 
moest worden om de showtafels in te 
richten.

Inschrijving koude klassen
Roy Eijkelkamp, souschef van de Bok-
kedoorns in Haarlem en Martin Ruis-

aard, chef van de Fuik in Aalst hadden 
zich ingeschreven voor de verschil-
lende klasse ‘s: o.a. koude vleesscho-
tel, koude visschotel, Assiette klasse 
en de patisserie.
Voor degene die hier niet vertrouwd 
mee zijn: deze wedstrijden hebben 
niets te maken met een koude schotel 
die men in een restaurant zou bestel-
len.

Kunstwerken
Het zijn kunstwerkjes waarin de deel-
nemers zoveel mogelijk technieken 
moeten laten zien. Bij deze kunstwer-

ken zijn een aantal factoren van groot 
belang, waaronder de: opmaak, kleur, 
grote van de verschillende items en 
het servies.

Prijzenregen
Roy en Martin hebben in de koude 
klassen maar liefst 10 prijzen in de 
wacht weten te slepen: 3x een goud, 
3x zilver, 3x brons en 1x een ereprijs.
   

 ▶ Voor meer informatie over dit 
horeca event, kijk op:

 ▶ www.horecaeventt.nl

Martin (links) en Roy bij hun ‘prijzenregen’.

Prijzenregen voor Roy en Martin tijdens 
NK koude klassen

Veldhoek - Zondagmorgen 22 febru-
ari om 10.15 uur bent u weer van 
harte welkom in de rustiek gelegen 
Kapel “De Goede Herder”, Schapen-
dijk 4 te Veldhoek. Deze kerkdienst, 
op de vierde zondag van de maand 
februari, is weer georganiseerd door 
de ‘4-de zondagdienst commissie’ 
van de protestantse gemeente Hen-
gelo (Gld)/Zelhem.

In deze dienst gaat Piet Piersma uit 
Vorden voor, die met de aanwezigen 
zal nadenken over het thema ‘U bent 
uitgenodigd!’ (Naar aanleiding van 
Mattheüs 11: 28, 29).

Rust- en ontmoetingspunt
Juist in deze tijd, waar we te maken 
hebben met heel veel moeilijke om-
standigheden die op ons pad komen, 
wil Jezus voor u en mij een rust- en 
een ontmoetingspunt zijn. Hij nodigt 
de mensheid uit Hem te ontmoeten 
en Zijn gratis advies in ontvangst te 
nemen.

Verwarrende tijd
Een actueel onderwerp in deze mo-
derne soms zo verwarrende tijd! 
Na afloop van deze bijeenkomst is er 
gelegenheid elkaar te ontmoeten on-

der het genot van een kopje koffie of 
thee.

 ▶ www.protestantsegemeente 
hengelogld.nl

Kapel De Goede Herder Veldhoek.

Kapel De Goede Herder in Veldhoek

Dienst met thema ‘U bent uitgenodigd!’

Een ereprijs en 
drie keer goud, 
zilver én brons!
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Nobelstraat 11, 7131 PZ Lichtenvoorde. Tel. 0544 378 680

www.wesselskeukens.nl

Door de week geen tijd om de
toonzaal voor keukens en vloeren

te bezoeken?

Kom dan op

zondag 22 februari
naar Wessels Keukens & Vloeren.

Bekijk de prachtige toonzaal,
de showroomkeukens en de acties

op de PVC vloeren.

WESSELS
KEUKENS & VLOEREN

N
W

ONE-STOP-SHOPPING
KEUKENS, VLOEREN & SANITAIR

AIR

NIEUWE TOONZAAL
Meer dan 1000m² 

Wegens bedrijfsbeëindiging van collega fabrikant 
hebben wij de hand kunnen leggen op duizenden 

fraaie Engelse kledingstukken van

JERRY WILLIAMS
finest country clothing.

Start verkoop vrijdag 5 februari om 11.00 uur.  
In The Courtyard in Zutphen. 

Zolang de enorme voorraden strekken!

 

VERKOOP
ALLES VOOR

DE HELFT!

Herenpantalons: rib, cotton, twill, Landlord herenjassen: rib, tweed, 
cotton, breathable, Herentruien: lambswool, Dames coltruien 
mouwloos: div. kleuren,  Dames Tricots: cotton, hemdjes, lange 
en ¾ mouwen, 5 kleuren, Herencolberts: Rib, British Wool, Tweed, 
Damespolo’s: 6 kleuren, Dames Collegeblouses: overslag, denim, 
piqué, Tattersall, ruitjes, streepjes, Herenshirts: lange- en korte mouw. 
Dames: Overslagspencers cotton, Dames- en heren: Rib- en tweed gilets, 
Waxjassen: div. uitvoeringen, Meer dan 3500 lange DAMESROKKEN: 
wol, tweed, cotton, linen, jeans overslag, div. linnen rokken kort en 
lang. Dames colberts en -blazers: tweed, 
ribcord, wol, cotton, linen, jeans enz. enz.

MONSTER-

Tevens monsterverkoop van incomplete
maatseries van 

John Bardale en Barwicktweeds



Vorden - Na de 50e verjaardag van 
trainer Henk Wahl te hebben gevierd 
op vrijdag 13 februari, stond zater-
dag 14 februari de wedstrijd tegen 
HSC Hierden op het programma. De 
eerste ontmoeting in Hierden werd 
gewonnen met 4-0. Ondanks dat het 
een wedstrijd tegen de hekkenslui-
ter was, was het motto van de rood 
zwarten plezier maken, maar ook 
druk blijven zetten zodat HSC niet 
aan spelen toe zou komen.

De eerste set is normaal gesproken 
de set waarin Dash goed start aan 
de wedstrijd. Maar op Valentijnsdag 
was dit een set waarin wisselvallig ge-
speeld werd. Er waren goede momen-
ten met servesseries, die afgewisseld 
werden met veel eigen fouten.

Uiteindelijk heeft het doorzettingsver-
mogen en de vechtlust ervoor gezorgd 
dat deze eerste set toch binnenge-
haald werd met 25-22.

Het sterke einde van de eerste set werd 
doorgezet naar de tweede set. Een erg 
goede libero, Mandy Nijbroek, die ook 
nog eens in de servicepass werd op-
gezocht, zorgde er keer op keer voor 
dat de bal netjes bij de spelverdeling 
terecht kwam. Zo kon iedereen aange-
speeld worden en ook aan spelen toe-
komen. De tweede set werd dan ook 
ruim gewonnen met 25-12.

Ook in de derde set werd er druk gezet 
en werden de eigen fouten geminima-

liseerd. Spelverdeelster Lian Leunk 
was op vakantie deze wedstrijd, waar-
door Maaike Draaijer uit dames 2 aan 
de wedstrijdselectie was toegevoegd. 
Ook zij kon in deze derde set haar 
steentje bijdragen. Dit resulteerde 
erin dat ook de derde set gewonnen 
werd door de Vordense dames met 
een setstand van 25-18.

De vierde set werd er slap begonnen, 
de winst was al binnen en in het spel-
beeld leek het wel alsof de dames uit 
het Achtkastelendorp dit voldoende 
vonden. Tot de 10 ging de set aardig 
gelijk op.
Helaas viel de servicedruk weg en 
kwam HSC aan volleyballen toe. Dit 
resulteerde in een flinke achterstand 
voor de rood zwarten, namelijk 14-20!

Nadat een aantal wissels aan de Vor-
dense kant plaats hadden gevonden 
werd de achterstand weer bijgehaald 
door een erg sterk spelende Ilona 
Kortstee met haar serviceserie. Er 
werd weer als team gespeeld en er 
werd hard gevochten voor elke bal. Na 
een spannend einde, waarin elk punt 
met veel enthousiasme werd gevierd, 
werd de set binnengehaald door Dash 
met 27-25.

Zaterdag 21 februari staat een vrije za-
terdag gepland. Op 28 februari mogen 
de dames om 17.00 uur weer flink aan 
de bak tegen De Babbel/SSS in Bar-
neveld. De vorige wedstrijd werd met 
3-2 gewonnen door de Vordenaren. 
Dit belooft dus een spannende wed-
strijd te worden. Hopelijk tot dan!

Vorden - Tweevoudig Nederlands kampioen Enduro Bas Klein Haneveld, 
uitkomend voor V.A.M.C. de Graafschaprijders uit Vorden, stapt over naar 
een andere klasse voor het Open Nederlands Kampioenschap. Hij zal de ca-
tegorie E1 verlaten en overstappen naar de E2 klasse. Bas, die in 2011 kam-
pioen werd in de N1 klasse, reed de afgelopen jaren voor het WPM KTM team 
van Andre Pullen uit Lochem. Bas behaalde vele overwinningen voor het 
team en werd in 2013 kampioen in de klasse E1. Hij is Pullen dan ook dank-
baar voor de mogelijkheden die hem de afgelopen jaren werden geboden.

Afgelopen seizoen kreeg hij een aan-
bieding van Ewout Grevengoed van 
het Beta SuperB team voor het ko-
mend seizoen. Klein Haneveld en 
Grevengoed kennen elkaar al vanaf 
de tijd dat Bas reed voor het HT Rally 
Raid Honda team van de Vordense 
Dakar specialist Henk Hellegers. De 
man die hem al vanaf het begin steunt 
is Vordenaar Marcel Bulten, waar Bas 

veel aan te danken heeft. Mede dank-
zij Bulten heeft Bas besloten om voor 
het Beta SuperB team uit te komen. 
Bulten is een uitstekend monteur en 
tevens goede begeleider voor Bas.

Afgelopen seizoen
Het afgelopen seizoen was er eentje 
om te vergeten, mede door blessures 
die hij had opgelopen. Toch deed hij 

veel ervaring op in 2014 omdat hij een 
wedstrijd voor het WK in Spanje reed, 
ondanks een geblesseerde pols. Daar-
naast reed hij ook een flink aantal EK 
wedstrijden en eindigde ondanks een 
val in Roemenië op een 5de plaats 
in het algemeen klassement. Helaas 
sloeg het noodlot vooral toe in het 
ONK waar hij 4 keer uitviel door me-
chanische problemen met zijn motor.

Nieuwe Beta SuperB team
Aankomend jaar belooft een uitda-
gend jaar te worden: nieuwe klasse en 
een nieuw team. Team manager Lute 
Davids en de begeleiders Ewout Gre-
vengoed en Huub Forschelen hebben 

naast Klein Haneveld ook de Neder-
lands kampioenen Wesley Pittens en 
Bjorn Sloot aangetrokken in het nieu-
we Beta SuperB team. Bas zal aan alle 
ONK en EK wedstrijden meedoen.

Plannen
Daarnaast heeft hij zijn zinnen ge-
zet om een wedstrijd voor het WK te 
rijden in België begin juli. Mocht de 
K.N.M.V. een Nederlands team afvaar-
digen voor de zesdaagse in Slowakije 
begin september, dan zal Klein Hane-
veld daar ook van de partij zijn. Bas 
liet weten er zin in te hebben en het 
uiterste uit hem zelf te halen.
Zaterdag 21 februari zal het seizoen 
starten in Eindhoven nabij het vlieg-
veld waar vanaf 9.00 uur gestart zal 
worden. Naast de ONK Enduro’s zal 
Bas ook aan een aantal NK cross wed-
strijden deelnemen.

Bas Klein Haneveld.  Foto: Henk Teerink

Dash Dames met trainer en ‘Abraham’ Henk Wahl 

Besloten om voor het Beta SuperB team uit te komen

Nieuwe uitdaging voor Bas Klein Haneveld

Dash stijgt naar een tweede plaats in de 
tweede divisie B

Het motto: plezier 
maken, maar ook 
druk blijven zetten

Beta SuperB team: 
nieuwe klasse en 
nieuw team

Voordelige bloemen
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www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Hollandse 
soepen

Mandarijnen**

Ambachtelijk 
vloerbrood**

Elstar appelen**

Varkenshaas-
medaillons**

Campanula****

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.*** Geldig t/m 22 februari. **** Vanaf woensdag 18 februari.

PRIJSVERLAGINGEN

Appelmoes 

Magere 
vruchtenyoghurt

Engelse drop Doperwten 
en wortelen

DE GOEDKOOPSTEOPNIEUW
3X OP RIJ!*

VOLGENS VARA KASSA*

*Bron: uitzending VARA Kassa, 28 september 2013, 3 juni 2014 en 17 januari 2015. ** Geldig van 20 t/m 22 februari.

Greenbridge 
Chardonnay

Lengte 40 cm.

Boeket***

Lengte 35 cm,
max 10 stelen.

Tulpen***
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 Houtkachels  Gaskachels
 Pelletkachels  Haarden

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

Andere dagen op afspraak.

Kerkhoflaan 11

7251 JW Vorden

0575-470354

06 17236100

www.hetkacheltje.nl

• Bernina • Pfaff
  • Brother   • Anker
    • Bernina lockmachines     • Lockmachin

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats

Nieuwstad 31 • Lochem • Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak

Aangepaste openingstijden vanaf 20 jan. t/m 24 feb.
Geopend op dinsdag en woensdag: Zaterdag:
10.00 - 12.30 uur / 13.00 - 17.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Na 24 februari zijn we weer normaal geopend. 

Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken
Berendsen Omheiningen
Berendsen Aanhangwagens

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

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

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

Hekwerken

Omheiningen

Aanhangwagens

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

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

Perceel landbouwgrond aan de 
Uilenesterstraat te Keijenborg.

Oppervlakte: ±7 hectare, 54 are en 03 centiare.

Perceel wordt verkocht bij inschrijving.  
Inschrijving sluit dinsdag 31 maart 2015  
om 17.00 uur.

Inschrijfvoorwaarden verkrijgbaar bij:
Van Zeeburg, Luimes en Lebbink Makelaars
Kerkstraat 4, 7255 CB Hengelo Gld. 
Telefoon 0575-462359

 

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

DAAR WIL JE BIJ HOREN! GA NAAR   
WWW.SUGARKIDSCLUB.NL 

EN MELD JE AAN.

DE SUGARKIDSCLUB IS DÉ CLUB VOOR 
ALLE KINDEREN MET DIABETES. 

SKC 06 2012

www.gotinkinstallatie.nl

Molenenk 6 - Hengelo

Tel. 0575-46 52 58

info@gotinkinstallatie.nl

Kinedo Kinemagic, het origineel!

AANGESLOTEN BIJ

Vraag naar de voorwaarden

VOOR

NA

Vervang uw bad
door een douche!
Nou ja, dat doen wij dan, in één dag!

Er zijn weer tulpen! www.ijsseltulp.nl

 Arjan Wesselink (Empe) Jordi Wesselink (Toldijk)

 06 53152750 06 51968741

I JSSELTULP
e x c l u s i e f  a s s o r t i m e n t

U wilt uw tuin aanleg-
gen of veranderen, maar 
u weet niet goed hoe? 
Op vrijdag 6 maart en zater-
dag 7 maart kunt u bij ons een 

-
schets laten maken door een 
professioneel tuinontwerper. 

-

kunt u samen met hem/haar tot 

op uw wensen is afgestemd. Af-
spraken dienen vooraf te wor-
den gemaakt.

Reageer snel,
want VOL = VOL!

Opgeven kan via:
Tel. 0575-551217

info@weulenkranenbarg.nl

Ruurloseweg 45a, Vorden
www.weulenkranenbarg.nl



Kranenburg - Het blijft een indruk-
wekkend gezicht, de bouwsteigers 
rond de Antonius van Paduakerk 
in Kranenburg. Als in juni het bui-
tengedeelte van de uit de kluiten 
gewassen kerk klaar is, zijn er ruim 
driekwart jaar aannemers, bouw-
vakkers en leerlingen bezig geweest 
op en rond het Pierre Cuypers-mo-
nument.

Al heel wat geld is er in gepompt om 
het gebouw geschikt te maken als hei-
ligenbeeldenmuseum; zo’n 2,1 mil-
joen euro. Een en ander is daarmee in 
de afgelopen jaren al gerealiseerd; een 
verwarming om de bezoekers binnen 
niet te laten verkleumen, een entree 
en de nodige sanitaire voorzieningen 
die een museum nodig hebben. De 
restauratiewerkzaamheden dit keer 
betreffen vooral de buitenkant van het 
gebouw; de leistenen dakpannetjes 
die vernieuwd moeten worden, het 
voeg- en metselwerk dat moet worden 
nagelopen en hersteld maar ook het 
glas in lood rosetraam en raamtrace-
ringen.

In april als het heiligenbeeldenmu-
seum weer open gaat, is het mogelijk 
om een aantal bijzondere reconstruc-
tiewerkzaamheden binnenin de kerk 
live te komen bekijken. Het voor de 
architect Cuypers zo kenmerkende 
polychromeerwerk aan de kruisrib-
ben langs muren en plafonds krijgt 
weer een gezicht. Van de kleurrijke 
versiersels is vrijwel niets meer terug 
te vinden dus het zal opnieuw met 
verf moeten worden aangebracht. Bij-
zonder is dat bij deze werkzaamheden 
volop leerlingrestaurateurs betrokken 
worden om het hun theoretische ken-
nis in de praktijk te kunnen brengen.

Hoe komt een miniscuul dorp als Kra-
nenburg aan zo’n gigantische kerk? 

“Dat is een statuskwestie geweest”, 
vertelt Wim Wensing van de stichting 
Oude Gelderse Kerken, de stichting 
die sinds 2009 de kerk in beheer heeft. 
“Het was de rijke familie van Dorth 
die Cupers opdracht gaf om een kerk 
te bouwen.” Om deze statuskwestie 
te benadrukken wijst Wensing op het 
centrale glas in lood raam achter het 
koor waarop de drie van Dorths staan 

afgebeeld. Meer dan tien jaar heeft de 
architect -die ook het Rijksmuseum 
en het Centraal Station in Amsterdam 
realiseerde en als de belangrijkste 
Nederlandse architect van de negen-
tiende eeuw gold- gewerkt aan het ge-
bouw. Opdrachtgever Theodoor van 
Dorth mengde zich geregeld in de za-
ken en dat wilde nog wel eens botsen 
met de visie van Cuypers. Het leverde 

de nodige vertragingen bouwstops op 
en toen in 1867 de kerk eindelijk kon 
worden ingeweid, was er nog maar 
één Van Dorth in leven om de cere-
monie bij te wonen.

De kerkelijke status is de Paduakerk al 
lang kwijt. Al sinds 1999 is de stichting 
Vrienden van de Kerk op de Kranen-
burg er actief maar sinds 2008 is de 

kerk pas officieel museum. Het hei-
ligenbeeldenmuseum is behoorlijk 
uniek in zijn soort en eigenlijk zou het 
meer bezoekers moeten trekken dan 
de 6 à 7000 die er jaarlijks komen, ze-
ker gezien de grote financiële imput 
die het gekregen heeft. “Wellicht is 

dat de volgende stap”, vindt Wensing, 
“Want ook aan het interieur zal nog 
een en ander moeten worden geres-
taureerd. Mogelijk dat we dan ook wat 
meer aandacht aan interactiviteit van 
het museum kunnen schenken. Daar-
voor moeten we dan wel zoeken naar 
een nieuwe financiële impuls.”

Bestuurslid Bart Overbeek van het 
Heiligenbeeldenmuseum is onder-
tussen samen met andere vrijwilli-
gers een selectie aan het maken uit 
de collectie die de stichting geschon-
ken heeft gekregen van de particulier 
Henk Ensink. “Duizenden voorwer-
pen die hij bij elkaar heeft verzameld. 
Beelden, relikwieën, altaartjes en 
andere devotionalia. We kunnen niet 
alles tentoonstellen maar maken een 
mooie selectie die bezoekers vanaf 
tweede paasdag kunnen zien.” Sym-
patiek detail is dat bezoekers kunne 
ontdekken aan welke heilge hun 
voornaam is ontleend. De Paduakerk 
overigens is vernoemd naar Antonius, 
de heilige die je kunt aanroepen als je 
iets verloren bent.
   

 ▶ www.heiligenbeeldenmuseum.nl

Bronckhorst - Stel, je bent lid van 
de plaatselijke muziekvereniging. 
Daar is behoefte aan extra stoelen 
voor de repetities. Een paar dorpen 
verderop is een bedrijf die stoe-
len over heeft. Deze zijn gratis op 
te halen, maar daar weet niemand 
bij de muziekvereniging wat van…. 
Hoe komen die stoelen dan bij de 
muziekvereniging? Een praktisch 
voorbeeld van praktische vragen die 
binnenkomen bij de Bronckhorster 
Uitdaging. Heidi Ruiterkamp is als 
manager van de stichting ruim een 
jaar betrokken. Een prima momen-
tum om haar een aantal prikkelende 
vragen voor te leggen.

Hoe kwam de Bronckhorster 
Uitdaging op je pad? 
“Medio 2013 was ik als ondernemers-
coach op een evenement om star-
tende ondernemers op weg te helpen. 
Daar maakte ik kennis met de mana-
ger van de Enschedese Uitdaging. Ze 
vertelde me meer over het concept 
van de Uitdaging en dat sprak mij ab-
soluut aan. Het balletje ging dankzij 
deze ontmoeting in korte tijd nogal 
snel rollen en voor ik het wist was ik 
manager van de Bronckhorster Uit-
daging. Nu vind ik manager wel een 
zwaar woord hoor! Ik zie mezelf meer 
als iemand die de lijntjes met elkaar 
verbindt en zich inzet om de Uitda-
ging zo goed mogelijk neer te zetten.”

Wat heeft je het meeste verrast in 
dit eerste jaar?
“Het afgelopen jaar zat vol verrassin-
gen en dat maakt het werk wel heel 
erg leuk. Als ik dan toch iets moet kie-
zen dan is het wel de kracht van ont-
moetingen tussen maatschappelijke 
organisaties en ondernemers. Het 
meedenken en op een andere manier 
kijken of handelen vanuit onderne-
mersperspectief kan al veel beweging 
brengen bij verenigingen of stichtin-
gen. En let wel, andersom net zo goed! 
De betrokken ondernemers leren veel 

van het maatschappelijk middenveld. 
Vaak hebben ze geen ‘weet’ van de 
vragen of uitdagingen die daar leven. 
Er ontstaat meer gelijkwaardigheid 
waarbij iedereen zich realiseert dat 
we elkaar nodig hebben. Eigenlijk 
niets meer als: Wie goed doet, goed 
ontmoet….. “

Wat zijn de doelen voor de 
Bronckhorster Uitdaging 
de komende tijd?
“We willen een bijdrage leveren om 
de gemeente nóg leuker en mooier te 
maken door verenigingen, stichtingen 
en maatschappelijke organisaties in 
hun kracht te zetten. We willen vooral 
beweging brengen door samenwer-
king en verbinding te stimuleren. Dat 
vraagt van iedereen (ondernemers en 
maatschappelijke organisaties) om 
uit de ‘comfort zone’ van de oude ge-
meentegrenzen te komen. Met elkaar 
kunnen we zoveel meer! De nadruk 

ligt op kwaliteit in plaats van op kwan-
titeit. Wij willen als stichting ook zui-
ver blijven denken, kijken en hande-
len: hiervoor hebben we samenwer-
king met de vele partners en initiatie-
ven die er al zijn binnen de gemeente 
nodig. We willen door-ontwikkelen 
naar een zelfsturende organisatie, 
zodat mijn rol op termijn beperkt of 
overbodig kan worden.”

Waar is de Bronckhorster Uitdaging 
een oplossing voor?
“Verenigingen, stichtingen en maat-
schappelijke organisaties zo goed mo-
gelijk leren omgaan met de dynamiek 
van deze tijd. Er gebeurt veel in onze 

directe omgeving wat ook heel direct 
raakt. Stil blijven zitten en wachten 
tot de storm weer gaat liggen is geen 
oplossing. Of naar alle waarschijn-
lijkheid geen duurzame oplossing. 
We willen partijen sterk maken en ze 
goed om laten gaan met actuele vra-
gen als teruglopende ledenaantallen, 
subsidies, et cetera. De Bronckhorster 
Uitdaging wil hierbij ondersteunen. 
Als straks blijkt dat wij niet meer no-
dig zijn, dan is dat alleen maar mooi!”

Wat zou jij nú tegen zowel alle 
bedrijven als verenigingen en 
maatschappelijke organisaties 
willen zeggen?
“Zoek elkaar op! Wees niet terug-

houdend in het stellen van vragen: 
die Achterhoekse mentaliteit is char-
mant, maar brengt geen oplossingen 
of beweging. Bedrijven doen al heel 
veel voor verenigingen in de gemeen-
te. Hartstikke top! Daar kunnen we 
alleen maar trots op zijn! Met elkaar 
hebben we de sleutels in handen voor 
een nog mooiere en sterkere gemeen-
te. Door anders te denken, kijken en 
handelen ontstaan creatieve oplos-
singen voor actuele vragen. Dat mag 
vooral niet over geld gaan. Zie het als 
een soort van steuntje in de rug.”

Reserveer 10 maart alvast in de 
agenda: ‘CLUB-44’
“Dinsdagavond 10 maart a.s. organi-

seert de Bronckhorster Uitdaging een 
inspiratiebijeenkomst voor verenigin-
gen, stichtingen en maatschappelijke 
organisaties: CLUB-44! 

De avond staat in het teken van ont-
moeten, kansen creëren, samenwer-
ken, verbeteren en verbinden. Uitno-
digingen hiervoor worden per e-mail 
verzonden. 

Het team van de Bronckhorster Uitda-
ging (waaronder betrokken onderne-
mers uit de matchgroep, het bestuur en 
operationeel team) kijken ernaar uit”
   

 ▶ info@bronckhorsteruitdaging.nl

Heidi Ruiterkamp van de Bronckhorster Uitdaging.

Niet aan het eind van het jaar maar in juni al hoopt de SOGK de restauratiewerkzaamheden klaar te hebben. 

Bronckhorster Uitdaging brengt (in) beweging!

Reconstructiewerkzaamheden Paduakerk live te bekijken

Mogelijk wat meer 
aandacht voor 
interactiviteit

Ruiterkamp vertelt 
hoe de vlag er na 
1,5 jaar bij hangt
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Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

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

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

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

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

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

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

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

De artikelen staan ook op de website 
www.bronckhorst.nl. 
Op deze website vindt u de belangrijkste 
informatie over de gemeente.

Jaargang 10
Nr. 8, 17 februari 2015

Provinciale staten Gelderland
Op 18 maart zijn er provinciale ver-
kiezingen, waarbij de leden van Pro-
vinciale staten worden gekozen. De 
Provinciale staten zijn het algemeen 
bestuur van de provincie. Zij verte-
genwoordigen de bevolking van Gel-
derland en bepalen in hoofdlijnen 
wat Gedeputeerde staten, het dage-
lijks bestuur, doen. Daarnaast 
 controleren zij of het dagelijks 
 bestuur het beleid goed uitvoert. 
Op www.gelderland.nl/verkiezingen 
vindt u uitgebreide informatie over 
de deelnemende partijen.  

Naast deze verkiezingswebsite 
wordt op 26 februari een provinciale 
informatiekrant huis-aan-huis 
verspreid. Daarin vindt u informatie 
over de taken van de provincie en 
komen de deelnemende partijen  
ook aan bod.

Stemwijzer 
Vanaf 25 februari a.s. kunt u via 

www.gelderland.nl/verkiezingen 
de StemWijzer bereiken. Met deze 
kieshulp kunt u meer inzicht krijgen 
in de standpunten van de partijen 
die aan de verkiezingen meedoen.

Waarom wel stemmen?
De verkiezingen Provinciale staten 
hebben invloed op de landelijke 
politiek. De leden van Provinciale 
 staten kiezen namelijk op 26 mei bij 
de Eerste Kamerverkiezingen 2015 
de leden van de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal.  

Waterschap Rijn en IJssel
Het nieuwe waterschapsbestuur 
besluit de komende vier jaar over 
de waterveiligheid, ons afvalwater en 
de waterprojecten die in ons gebied 
worden uitgevoerd. Het waterschaps-
bestuur bestaat uit een algemeen en 
een dagelijks bestuur, vergelijkbaar 
met de gemeenteraad en het college 
van b en w. 

Stemwijzer 
Kijk op www.kieskompas.nl welke 
partijen aan de waterschaps-

verkiezingen meedoen en wat hun 
standpunten zijn over waterveiligheid 
en -projecten.

Waarom wel stemmen?
Op 18 maart 2015 bepaalt u wie er in 
het algemeen bestuur van Waterschap 
Rijn en IJssel komen. Het bestuur 
stelt jaarlijks de belastingtarieven 
vast en bepaalt waar de waterschaps-
belasting aan wordt besteed. Door uw 
stem uit te brengen kunt u hier over 
meebeslissen. 

Deze week ontvangt u uw 
stempas(sen) in de bus. Hiermee 
kunt op u 18 maart 2015 naar een 
stemlokaal in onze gemeente om 
uw stem uit te brengen voor het 
waterschapsbestuur en -als u de 
Nederlandse nationaliteit bezit- 
ook voor het provinciebestuur. 
Belangrijk! Als u gaat stemmen, 
vergeet u dan uw legitimatiebewijs 
niet!

18 maart naar de stembus
Verkiezingen Provinciale staten Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel

Aanslag gemeentelijke belastingen 
2015 en afrekening afvalstoffen-
hefing 2014 komt eraan
Eind februari in de bus

Ook dit jaar ontvangt u van de 
gemeente weer het aanslagbiljet 
gemeentelijke belastingen, in com-
binatie met de afrekening afvalstof-
fenheffing van afgelopen jaar. Deze 
krijgt u op 28 februari in de brieven-
bus. Op het aanslagbiljet gemeente-
lijke belastingen staat, als u eige-
naar bent van een woning of eige-
naar en/of gebruiker van een niet-
woning, een beschikking met de 
WOZ-waarde van uw object. In dat 
geval ontvangt u een aanslag onroe-
rende zaakbelastingen (OZB). 
Tevens ontvangen alle gebruikers 
van woningen en niet-woningen een 
aanslag voor het rioolrecht. Nieuw is 
dat u op het aanslagbiljet alleen nog 

het vastrechttarief voor de afval-
stoffenheffing aantreft. De afreke-
ning voor het aantal aanbiedingen 
van uw containers (het variabele 
deel van de afvalstoffenheffing) ont-
vangt u pas begin 2016. Komt u in 
aanmerking voor een aanslag reini-
gingsrecht (bedrijfsmatig) of graf-
rechten, dan ontvangt u hiervoor op 
een later tijdstip een afzonderlijke 
aanslag. 
Volgende week vindt u op deze 
gemeentepagina’s uitgebreide infor-
matie over de belastingaanslag en 
afrekening afvalstoffenheffing. 
Ook vindt u meer informatie op 
www.bronckhorst.nl/gemeentelijke 
belastingen.

Voor een eigen woning betaalt u OZB

Opstellen milieueffectrapportage 
nieuwe melkveehouderij 
Bonte Koeweg 4 Baak
Voor de Bonte Koeweg 4 in Baak is 
een plan ingediend om een nieuw 
melkrundveehouderij op te zetten 
voor 170 melkkoeien en 114 stuks 
vrouwlijk jongvee. Hiervoor wordt een 
nieuw bestemmingsplan opgesteld. 
Daarop vooruitlopend willen b en w 
een milieueffectrapportage (MER) 
laten uitvoeren. Een MER wordt opge-
steld voor activiteiten, die belangrijke 
gevolgen kunnen hebben voor het 
milieu. Voorafgaand aan het opstellen 
van een MER wordt als eerste stap 
in de m.e.r.-procedure een Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 
opgesteld en ter inzage gelegd. 
In dit document staat welke effecten 
in het MER onderzocht gaan worden 
en hoe gedetailleerd. 

Ter inzage
De notitie ligt van 19 februari t/m        

1 april 2015 ter inzage. U kunt de 
stukken bekijken via www.officiele 
bekendmakingen.nl, http://overuw 
buurt.overheid.nl of tijdens onze 
openingstijden bij de publieksbalie 
van het gemeentehuis. Reacties kunt 
u schriftelijk (wat de voorkeur heeft) 
of mondeling geven aan b en w.

Buurtbemiddeling helpt bij 
problemen in de buurt 

We wonen vaak dicht op elkaar. 
Daardoor kunnen ergernissen of 
ruzies ontstaan over pesterijen, 
roddels, overlast van kinderen of 
huisdieren, harde muziek, (sloop)

auto’s in de straat, rommel buitens-
huis en geluids- of stankoverlast. 
De politie erbij halen, levert niet 
altijd de verzoening op die buren 
zich wensen. Buurtbemiddelaars 
(goed getrainde vrijwilligers) 
kunnen dan een oplossing bieden. 
Ze spelen niet voor rechter en vellen 
geen oordeel, maar zetten zich in 
om ruziënde partijen weer aan de 
praat te krijgen en hen zelf een 
oplossing te laten bedenken. 
Heeft u hiermee te maken? Wellicht 
is buurtbemiddeling voor u een optie! 
Buurtbemiddeling is gratis en kunt 
u via de gemeente aanvragen. 
Aarzel niet!



Raadsvergadering 
26 februari 2015
Op 26 februari vergadert de 
gemeenteraad in de raadzaal van 
het gemeentehuis. De openbare ver-
gadering begint om 20.00 uur. U bent 
van harte welkom om deze vergade-
ring bij te wonen. Op de agenda   
staan onder meer de volgende 
onderwerpen:
• Verhogen schoorsteen De Hoop 

Mengvoeders BV Zelhem
 Mengvoederbedrijf De Hoop in Zel-

hem wil gefaseerd de bestaande 
schoorsteen op het hoofdgebouw 
van 31 meter verhogen tot maxi-
maal 51 meter. De Hoop heeft 

 hierover uitgebreid overlegd met 

omwonenden. De raad wordt ge-
vraagd te verklaren tegen het ver-
hogen van de schoorsteen geen 
bedenkingen te hebben, zodat Ge-
deputeerde Staten van Gelderland 
de vergunning kunnen verlenen

• Deelname aan project Breedband 
Buitengebied Achterhoek

 In grote delen van het buitengebied 
in de Achterhoek blijkt aanleg van 
glasvezel voor marktpartijen 

 commercieel niet interessant. 
 In Bronckhorst betreft dit bijna 

5.000 adressen, het zogenaamde 
‘witte gebied’. Dit zijn adressen 
waar nog geen enkele breedband-
voorziening ligt, zoals een coax-
kabel. Een snelle internetverbin-

ding is voor de leefbaarheid in het 
buitengebied en de concurrentie-
positie van bedrijven die hier 

 gevestigd zijn, van groot belang. 
De Achterhoekse gemeenten, 

 Lochem, Doesburg en de provincie 
Gelderland slaan de handen inéén 
en gaan een glasvezelmaatschap-
pij oprichten voor de aanleg van 
glasvezel in de ‘witte gebieden’. 

 B en w vragen de raad voor 
 € 7.098.892 garant te staan voor dit 

project en € 120.000 beschikbaar 
te stellen voor de uit te voeren 
vraagbundeling en uitvoerings-
kosten. Als 50% van de adressen in 
de ‘witte gebieden’ een aansluiting 
neemt, wordt het glasvezelnetwerk 
daadwerkelijk aangelegd

• Verordening winkeltijden 
 gemeente Bronckhorst 2015
 De raad wordt gevraagd de ver-
 ordening winkeltijden 2015 vast te 

stellen. De belangrijkste aanpassing 
in deze geactualiseerde verorde-

ning is de openstelling van winkels 
en straatverkoop op zondagen 

 met uitzondering van feestdagen 
• Verordening Participatieraad 

2015
 Per 2015 zijn de nieuwe wetten 

Wmo 2015 en de Participatiewet 
van kracht geworden. Gezien de 
wijzigingen in de wetten en de 
looptijd van de Participatieraad 
vragen b en w de raad om de ver-
ordening voor de Participatieraad 
aan te passen. De oude verorde-
ning gaf de Participatieraad de 

 bevoegdheid om te adviseren 
 over het beleid van de Wmo en de 

Participatiewet. In de nieuwe ver-
ordening krijgt de Participatieraad 
de bevoegheid om het college te 
adviseren op het hele sociale terrein, 
dus bijvoorbeeld ook over de 
jeugdwet of schuldhulpverlening

Volg de raadsvergadering live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u 
raadsvergaderingen live volgen. 

Neem eens een kijkje. U hoeft hier-
voor dus niet meer per se naar het 
gemeentehuis. 

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

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

Voor alle informatie over 
de onderwerpen 
die op de agenda 
staan verwijzen 
wij u naar www.
bronckhorst.nl/
Gemeenteraad of 
scan de QR code. 

Uit de raad

Nijmanschool nog drie maanden te koop
De voormalige Nijmanschool in Halle 
staat nog drie maanden te koop. Is er 
dan nog geen koper, dan stellen b en w 
de gemeenteraad voor de school te 
laten slopen. De school is eigendom 
van de gemeente. In de zomer van 
2013 sloot de Nijmanschool voorgoed 

de deuren, waarna we op zoek gingen 
naar een nieuwe invulling voor het 
gebouw. 

Gesprekken waren er met de dorps-
belangenvereniging en inwoners van 
Halle. Lang was er een gegadigde die 

de voormalige school tijdelijk wilde 
huren, met recht tot koop. Deze 
ondernemer wilde een kinderdagver-
blijf starten, met ook een maatschap-
pelijke invulling (ontmoetingsruimte). 
Maar uiteindelijk zag de ondernemer 
af van zijn plan. 

Makelaardij Gerrits
De gemeente brengt het pand nu via 
Gerrits makelaardij uit Hengelo (Gld) 
in de verkoop. Heeft u interesse in 
het pand, neem dan contact op met de 
makelaar. 

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

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

Baak:
• Bonte Koeweg, organiseren paasvuur, besluit genomen
• Bonte Koeweg 4, voornemen opstellen Milieueffectrapportage en bekendmaking notitie Reikwijdte 

en Detailniveau, besluit genomen, zie voor meer informatie elders op deze gemeentepagina’s
• Langendijk, organiseren paasvuur, besluit genomen
• Toverstraat, organiseren paasvuur, besluit genomen

Halle:
• Dwarsdijk, organiseren paasvuur, besluit genomen
• Fortstraat, organiseren paasvuur, besluit genomen
• Oude Maatje, organiseren paasvuur, besluit genomen

Hengelo (Gld):
• Banninkstraat 35, organiseren paasvuur, besluit genomen
• Gompertsdijk 5, organiseren paasvuur, besluit genomen
• Hofstraat 3, veranderen woning, besluit genomen
• Memelinkdijk 1, organiseren paasvuur, besluit genomen
• Menkhorsterweg, organiseren paasvuur, besluit genomen
• Ruurloseweg 92A, verbouwen koetshuis en schuur, besluit genomen
• Steenderenseweg 21, organiseren paasvuur, besluit genomen

Hummelo:
• Dorpsstraat 11, organiseren paasvuur, besluit genomen
• Zelhemseweg/Greffelinkallee, organiseren paasvuur, besluit genomen
• Zelhemseweg 25, organiseren paasvuur, besluit genomen

Keijenborg:
• Uilenesterstraat 18, organiseren paasvuur, besluit genomen

Laag-Keppel:
• Laag-Keppel, Beemsterweg 3, verwijderen gastouderbureau Happy Home Achterhoek-Liemers 

uit LRKP, besluit genomen

Steenderen:
• Prins Bernhardlaan 5A en 5B, bouwen basisschool, besluit genomen

Vorden:
• Bergkappenweg, organiseren paasvuur, besluit genomen
• Waarlerweg 2, organiseren paasvuur, besluit genomen

Zelhem:
• Akkermansstraat 10, organiseren paasvuur, besluit genomen
• Akkerweg 4, organiseren paasvuur, besluit genomen
• Centrum, organiseren Koningsdag, besluit genomen
• Garvelinkweg 8, organiseren paasvuur, besluit genomen
• Hogeveldweg 2, organiseren paasvuur, besluit genomen
• Kattekolkweg 1, veranderen inrichting, melding beoordeeld
• Kruisbergseweg/Schooltinkweg, organiseren paasvuur, besluit genomen
• Oude Ruurloseweg, organiseren paasvuur, besluit genomen
• Ruurloseweg 42, organiseren paasvuur, besluit genomen

Mededelingen 
Budget VROM Starterslening gemeente Bronckhorst uitgeput
B en w maken bekend dat het plafond bereikt is van het budget voor de toekenning van VROM 
Startersleningen. Nieuwe aanvragen voor een starterslening worden vanaf heden niet meer in 
behandeling genomen.

Snoeiwerkzaamheden
In verband met snoeiwerkzaamheden sluiten wij onderstaande wegen af:
• Wichmond, Lankhorsterstraat, afgesloten op 18 februari 2015 in de ochtend
• Hengelo (Gld), Lankhorsterstraat, de weg is voor de helft afgesloten op 18 februari  in de middag 

en 19 februari 2015 in de ochtend
• Baak, Kerveldijk, 19 februari 2015 in de middag afgesloten, 20 en 23 februari 2015 de hele dag 
 afgesloten
• Hengelo (Gld), Beekstraat, afgesloten op 24, 25 en 26 februari 2015
• Vorden, Enkweg, tussen de Stationsweg en de Julianalaan, afgesloten op 17, 18 februari 2015 
• Vorden, Enkweg, tussen de Ruurloseweg en de Julianalaan, afgesloten op 19 februari 2015 
• Vorden, Almenseweg, tussen de Oude Zutphenseweg en de Wilmerinkweg, afgesloten op 
 20 februari 2015

Helaas kunnen wij de periode van afsluiting niet helemaal exact aangeven omdat er omstandigheden 
kunnen zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen. Bijvoorbeeld 
weersomstandigheden.

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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



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

vvdfractie@bronckhorst.nl  •  www.vvdbronckhorst.nl

Op 1 januari is het sociale landschap van Ne-
derland ingrijpend veranderd. En veranderingen 
voltrekken zich nooit zonder tegenslagen. 

De media hebben de afgelopen tijd uitgebreid 
bericht over problemen bij intakes en bij PGB 
-betalingen door het SVB.  Ook komen er al  be-
richten binnen dat de uitbetaling van de WMO 
declaraties, de schuldhulpverlening of het ver-
krijgen van een herindicatie stagneren.

Bronckhorst
Over de wijze waarop alle wijzigingen binnen 
Bronckhorst zich voltrekken bestaat bij ons nog 
geen duidelijk beeld. Daarover zal de VVD-fractie 
zeker vragen gaan stellen. Maar ook in Bronck-
horst zullen ongetwijfeld irritaties, problemen en 
ongerustheid bij burgers op gaan treden. Dat lijkt 
onvermijdelijk bij zo’n ingrijpende omvorming. 
Ook wij realiseren ons dit.

Samen werken aan oplossingen
Daarom roept de VVD alle burgers op om samen 
met de gemeentelijke organisatie te werken 
aan een steeds soepeler lopende zorg binnen 
Bronckhorst. Samen met uw buurt, samen met 

andere belanghebbenden of sa-
men met andere kwetsbare bur-
gers of lotgenoten.

Hoe? 
Door te praten, te praten met de sociale teams, 
met de ambtenaren, met vertegenwoordigers 
van de politieke partijen. Of met uw buren 
en vrienden, als u zelf niet of niet alleen de 
moed hebt om over die drempel te stappen.                                                                                                                                 
U werkt in deze beginfase vooral mee door 
verbeteringen door te geven. Uit uw zorgen 
over procedures. Laat kritische geluiden horen 
en draag  ideeën aan. Maar natuurlijk ook door 
complimentjes als iets prima wordt geregeld. 
Alle opmerkingen zijn gratis verbeterpunten 
voor de verantwoordelijken.

De VVD fractie Bronckhorst wil graag helpen om 
samen dit moeilijke overgangsproces in de zorg  
tot een goed einde te brengen. Vindt u dat er 
niet goed naar u geluisterd wordt, neem gerust 
contact met ons op.  Telefoon 06-22781102.

‘Blijf baas in en over uw eigen leven‘, ook als u 
zorgen hebt of ondersteuning nodig hebt.

Blijf baas in en over uw eigen leven

Contact met de POLITIEK

d66fractie@bronckhorst.nl  •  www.d66bronckhorst.nl

Kort geleden brak ik door een ongelukkige val 
mijn been. Gelukkig kon ik een beroep doen op 
mijn partner voor vervoer naar het ziekenhuis 
vanwege controles, bij trap op en trap af in 
huis, en voor allerlei praktische zaken, waarbij 
je van tevoren niet stil hebt gestaan.

Zo’n situatie zet je natuurlijk wel aan het den-
ken: wat als ik alleen zou wonen en geen hulp 
kan inroepen van huisgenoten? Dan ben ik aan-
gewezen op mijn netwerk, zoals familieleden, 
vrienden (ook al wonen die verder weg…) en 
buurtgenoten. Mijn ervaring van twee maan-
den leert dat tijdelijke beperkingen vermoede-
lijk opgevangen kunnen worden. Bij langdurige 
beperkingen is dat waarschijnlijk anders: bezit 
het eigen netwerk voldoende spankracht en 
rek? Zijn mensen eerder bereid om je te helpen 
wanneer er sprake is van ‘wederkerigheid‘, dat 
wil zeggen dat je een tegenprestatie levert met 
de capaciteiten waarover je beschikt. Maar 
wanneer er geen sprake is van wederkerigheid, 
bestaat dan de kans dat de hulpverlening van 
kortere duur zal zijn? 

Wij maken allemaal deel uit van een samen-
leving die zich snel ontwikkelt in een richting 

(vergrijzing, ont-
groening, krimp) 
waar een beroep 
wordt gedaan op 
steeds meer mensen om mee te zorgen voor 
een ander, vroeger of later. Dat is begrijpelijk 
en ook wenselijk, maar die verantwoordelijk-
heid moet dragelijk zijn voor de aanbieder en 
medewerking van bijvoorbeeld zijn of haar 
werkgever kan ook noodzakelijk zijn.

Bronckhorst beschikt sinds kort over sociale 
teams die advies geven hoe een helpende 
hand te vragen en te bieden. Zo nodig spannen 
de sociale teams samen met de professionele 
zorgpartners als wijkverpleegkundigen en 
mantelzorgconsulenten, een vangnet zodra 
zelfredzaamheid uitgeput raakt. 

D66 blijft zich sterk maken voor originele 
oplossingen van maatschappelijke problemen. 
Moedige initiatieven in verschillende kernen 
zoals zorgcorporaties verdienen dan ook 
onze steun: ‘omzien naar elkaar in praktijk 
gebracht‘.

Arjan de Brouwer

Omzien naar elkaar

groenlinksfractie@bronckhorst.nl  •  www.groenlinksbronckhorst.nl

Het college van CDA-PvdA-D66 heeft onlangs 
een nieuw programma opgesteld, dat vooraf is 
besproken met de oppositie. GroenLinks juicht 
het programma toe daar waar het aandacht 
besteedt aan duurzaamheid en aan meer in-
vloed van inwoners op beleid. Dit zijn namelijk 
belangrijke punten uit ons eigen programma. 
We vinden de collegeplannen echter zwak waar 
het gaat om de steeds verdergaande regionale 
samenwerking en het gebrek aan invloed daar-
op vanuit inwoners of de raad. Zwak vanwege 
het ontbreken van visie op het buitengebied en 
de rol van landbouw daarin. Zwak vanwege de 
passieve houding over de slechte economische 
ontwikkeling en werkgelegenheid. En we vin-
den het programma onverantwoord vanwege 
onnodig hoge uitgaven voor de gemeentewerf 
en de nieuwe brandweerkazerne. GroenLinks 
heeft dan ook bij de bespreking op 29 janua-
ri 6 moties ingediend om het collegebeleid te 
verduidelijken, verbeteren of te veranderen. 
Ondanks dat geen van de moties is aangeno-
men, hebben we wel bereikt dat het college 
goed naar ons geluisterd heeft en heeft toe-
gezegd dat ze meer rekening zal houden met 
onze standpunten. Daarom hebben we uitein-
delijk ingestemd met het collegeprogramma. 

Door kritisch te zijn waar moet en samen te 
werken waar kan heeft GroenLinks op actieve, 
positieve en constructieve wijze invloed uitge-
oefend. Ook met de GroenLinks fractie gaat het 
goed! Afgelopen maanden hebben we er twee 
enthousiaste mensen bij gekregen. Dick Jolink 
uit Hummelo (1e van links), inmiddels geïnstal-
leerd als commissielid, en Marianna de Kuijer 
uit Zelhem (3e van links). 

GroenLinks: actief, kritisch en positief!

cdafractie@bronckhorst.nl  •  www.cdabronckhorst.nl

De gemeenteraad van Bronckhorst bespreekt 
deze maand de ‘Verordening winkeltijden ge-
meente Bronckhorst 2015’. In de voorgestelde 
verordening staat het ondernemers vrij de win-
kel ook op zondag open te stellen. Voor het zo-
ver is zijn er nog wel wat afwegingen te maken.
Bij de beoordeling van deze verordening heeft 
de CDA fractie vele invalshoeken gewogen. De 
meerwaarde voor een dorp of kern, de econo-
mische waarde van een verruimde openstel-
ling, het beleid in de omringende gemeenten, 
de gevolgen voor werknemers en natuurlijk de 
wensen van de ondernemers zelf. De inwoners 
en de ondernemers van Bronckhorst zijn ge-
hoord. Daarnaast is door het CDA  het aspect 
zondagsrust nadrukkelijk meegewogen.

Zondagsrust heeft betekenis voor Christenen 
maar zondagsrust heeft, naar de mening van 
het CDA, ook een bredere betekenis. Voor veel 
mensen staat de zondag in het teken van het 
gezin, het familiebezoek, maar ook het kerkbe-
zoek en ontspanning. Een belangrijke dag als 
het gaat om welzijn van mensen en de socia-
le cohesie, ook in wijken en kernen. Het CDA 
Bronckhorst zal in dit debat haar kernwaarden 
bewaken en streven naar een balans in de be-

langen van alle partijen zo-
als de inwoners van Bronck-
horst, de ondernemers en 
hun medewerkers, de ge-
loofsgemeenschappen en 
het toeristisch bezoek.

Wilt u uw mening met ons delen dan kunt u 
dit kenbaar maken aan het secretariaat van de 
CDA fractie t.a.v Jannie Rexwinkel. 
E: j.rexwinkel@bronckhorst.nl T: 0575-463476

Winkelen in Bronckhorst; ook op zondag?

gbbfractie@bronckhorst.nl  •  www.gbbronckhorst.nl

Winkeltijden
We leven steeds meer in een 24-uurs econo-
mie. Velen van u zullen ook wel eens inkopen 
doen op een zondag. Helaas kunt u tot op he-
den bijna niet in onze gemeente terecht, ge-
volg: inkopen worden die dag gedaan buiten 
onze gemeente. Voor enkele winkels kan dit de 
doodsteek zijn. 

Gelukkig ligt nu een voorstel voor om ope-
ningstijden op zondag vrij te stellen. Burger-
participatie: winkels met haar klanten zijn pri-
ma zelf in staat om te bepalen of zij open gaan. 
GBB heeft het vertrouwen dat ondernemers 
en inwoners zelf een goede invulling kunnen 
geven aan de leefbaarheid in hun eigen omge-
ving.

Glasvezel in buitengebied
Wel of geen bestaansrecht in het buitenge-
bied, daar gaat het in onze ogen om. Steeds 
meer is de maatschappij ( jong, maar ook zeker 
oud) afhankelijk van internet, of we nu willen 
of niet. Glasvezel is de oplossing en de markt 
(KPN, etc.) laat u al jaren in de kou staan. De 
gemeente wil samen met de provincie een 

glasvezelbedrijf oprichten, de kans voor het 
buitengebied van Bronckhorst om een positie-
ve draai te geven aan de krimp. 

Onze oproep: stap vooral in en zorg dat we als 
gemeenschap de boot niet missen!

Kansen voor Bronckhorst!

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

Er waait een nieuwe wind! Het voelt nu nog 
wat fris en onwennig maar met elkaar wordt 
het een heerlijk zomers briesje! Feitelijk een 
uitnodiging, aan alle burgers. De gemeente legt 
steeds meer verantwoordelijkheid bij burgers. 
Verantwoordelijkheid nodigt uit tot initiatief 
van inwoners en organisaties. Vele initiatieven 
zijn al genomen, denk bijvoorbeeld aan al 
die vrijwilligers die de zwembaden draaiende 
houden.

Maar er kan meer. 
De PvdA wil dat graag stimuleren. Meldt u!

De gemeenteraad moet de eindafweging ma-
ken en er voor zorgen dat de belangen van 
minderheidsgroepen en kwetsbare individuen 
niet ondersneeuwen. 

PvdA-fractie Bronckhorst

Een nieuwe wind...



40 dagen geen alcohol
Bronckhorst - Vanaf woensdag 18 fe-
bruari start de actie Ik Pas. Iedereen 
kan zich inschrijven op de site www.
ikpas.nl en zo één van de deelnemers 
in Nederland worden, die 40 dagen 
geen alcohol drinken. In de Achter-
hoek ondersteunen verslavingszor-
ginstelling IrisZorg en de GGD deze 
actie.

Iedereen kan een eigen reden heb-
ben om mee te doen. De winterkilo’s 
bestrijden, vasten na het carnaval, 
een uitdaging aangaan, een goed 
voorbeeld zijn voor je kinderen of het 
goed vinden voor je gezondheid. Veel 
mensen drinken alcohol. Op feesten 
en verjaardagen, maar ook voor of tij-
dens het eten, als slaapmutsje of op de 
vrijdagmiddagborrel. We zijn ons niet 
altijd bewust van de gewoonte om bij 
steeds meer gelegenheden alcohol te 

drinken. Hoeveel dagen gaan er voor-
bij zonder alcohol?

Om dit vanzelfsprekende patroon te 
doorbreken, kunnen mensen via IkPas 
meedoen met 40 dagen geen alcohol. 
Ontdek zelf wat 40 dagen zonder alco-
hol voor je oplevert. Of doe het samen 
met anderen, met vrienden, familie of 
collega’s. Je kunt je opgeven via www.
ikpas.nl .

IrisZorg en GGD ondersteunen de 
actie in de Achterhoek. Verschillende 
mensen en instellingen zoals jonge-
renwerk, sociale wijkteams, kerken 
en scholen krijgen informatie over de 
actie en hoe je mee kunt doen. Deel-
nemers uit de Achterhoek ontvangen 
in de actieperiode nieuwsbrieven, met 
informatie over de actie, tips, alterna-
tieven en ervaringen.

   

CDA op werkbezoek in de 
stad Bronkhorst
Bronkhorst - Op zaterdag 7 februari 
hebben meerdere CDA-raadsleden 
en -wethouder Arno Spekschoor een 
werkbezoek in café ‘Het Wapen van 
Bronkhorst’ afgelegd. Het doel van 
dit werkbezoek was om korte lijnen 
met de inwoners te krijgen, het in-
zicht in lokale vraagstukken te ver-
groten en om politieke ondersteu-
ning voor de Belangengroep Stad 
Bronkhorst (BSB) te bespreken.

Het CDA heeft gesproken met se-
cretaris Jaap Schwarz en bestuurslid 
Jan Willemsen van ‘Belangen Groep 
Bronkhorst’. Veel onderwerpen zijn de 
revue gepasseerd. Besproken onder-
werpen zijn onder andere: de leefbaar-
heid en ontwikkeling van het stadje 
Bronkhorst, de visie op toerisme, het 
verkeersbeleid, de cultuurhistorische 

waarde van het stadje Bronkhorst, 
monumenten en energieneutraliteit, 
en handhaving van het beschermende 
dorpsaanzicht.

Aan het eind van dit werkbezoek wa-
ren beide partijen het erover eens dat 
Bronkhorst een unieke plaats is waar 
inwoners en toeristen in goede balans 
van moeten kunnen genieten. Daar-
naast is de BSB een belangrijke verbin-
dende schakel tussen de politiek, het 
uitvoerend bestuur van Bronckhorst 
en de inwoners van het stadje. 

Tot slot hebben het CDA Bronckhorst 
en BSB periodieke afstemming en 
korten lijnen afgesproken. Er zal dus 
regelmatig contact tussen het CDA 
Bronckhorst en BSB plaatsvinden, in 
het belang van Bronkhorst.

   

D66 in Keppel
Keppel - De gemeenteraadsfractie 
van D66 houdt regelmatig openbare 
fractievergaderingen op wisselende 
locaties in de gemeente Bronck-
horst. Op maadag 2 maart komt de 
fractie naar Hoog Keppel. Belang-
stellenden zijn vanaf 20.00 uur wel-
kom in dorpshuis De Bongerd.

D66 hoopt dan met de dorpsraad Kep-
pel en Eldrik over actuele zaken in de-
ze plaatsen te spreken. Daarnaast kan 
elke aanwezige ook eigen punten naar 
voren brengen. De fractie wil hierover 
graag met inwoners van gedachten 
wisselen, dus alle inwoners van Hoog- 
en Laag-Keppel en Eldrik en omgeving 
zijn hartelijk welkom.

   

Bridgen in Toldijk
Toldijk - Uitslag van de eerste com-
petitieavond van de vijfde ronde, op 
woensdagavond. 

In de A-lijn: 1. Ruud Bijloo & Paul Niks 
57.50 %, 2. Will Snelder & Erica Schut 
54,17 %, 3. Aartje Bernards & Pop Gri-
zell 51,39%.

B-lijn: 1. Agnes Pietersen & Diny Hoft-
ijzer 66,67%, 2. Joke Damveld & Hans 
Oldhoven 58,85%, (3) Hennie van Dru-
ten & Gonnie Hulleman en Truus& 
Keres Mortier 55,21%.

Lijn-C: 1. Mini Peters & Jan Veenhuis 
62,50%, 2. Els Westerhof & Hermien 
Veenhuis 60,94%, (3). Hermien Koen-
ders & Mies van Zadelhoff en Gerda 
Tankink & Corinne van de Kroon 
54,69%.

Aan het begin van de avond bleek de 
vorige week bekend gemaakte promo-
tie en degradatie te zijn gewijzigd. De 
wedstrijdleider legde uit dat de regels 
van het competitiereglement t.a.v. 
promotie/degradatie niet helemaal 
correct in het rekenprogramma waren 
ingevoerd. Dat is door hem aangepast 
en daarom speelden nu de juiste men-
sen in de juiste lijnen. 

Volgende week spelen wordt er op 
donderdag 19 februari gespeeld.

Tot ziens bij Den Bremer; Z-E weg 37, 
te Toldijk. Afmelden kan op verschil-
lende manieren: via een mail naar 
bcbronkhorst@hotmail.nl of een sms 
naar 06-28633453 (inspreken lukt 
niet!), of op de wedstrijddag bellen 
naar genoemd mobiel nummer.

   

Kaarten- en hobbybeurs
Beltrum - Op zondag 22 februari a.s 
organiseert Dekoratief Marian een 
grote kaarten- en hobbybeurs bij 
Zaal Spilman aan de Mr Nelissen-
straat 21 in Beltrum. 

Met 35 hobbyisten zal er een divers 
aanbod zijn van diverse kaartentech-
nieken, groendecoratie, kraamca-
deaus, warmtezakken, houten speel-
goed, cadeaus van theedoeken, ge-
haakte knuffels, zeepjes, sieraden e.d. 

Daarnaast zullen er diverse workshops 
worden gegeven waarbij u zelf een cre-
atieve kaart kunt maken. Middels de 
gegeven demonstraties kunt u inspi-
ratie opdoen om thuis vervolgens zelf 
aan de slag te gaan. 

De beurs is van 10.00 tot 16.30 uur en 
de entree bedraagt € 2,- p/p. Kinderen 
t/m 12 jaar hebben gratis entree. Voor 
meer informatie kunt u bellen met 
0544-464164. 

Hengelo - Adinda Brugman, tand-
protheticus uit Hengelo sponsorde 
dit jaar de Sarink Dolls met nieuwe 
shirtjes voor het straten volleybal. 
De liefde voor de volleybalsport is 
bij Adinda erg groot.

Na een spannende finale zijn de Sa-
rink Dolls tweede geworden in de 
poule van het Jentha Fysiotherapie 
DVO Stratenvolleybaltoernooi. 

De tweede plaats geeft de meiden een 
plek in de Dames 1 klasse volgend 
jaar.

De Sarink Dolls bedanken Adinda 
Brugman voor haar steun van de 
shirts en als coach.

 

Adinda Brugman en de Sarink Dolls.

Tandprothetische Praktijk Adinda Brugman 
sponsort Sarink Dolls

Bronckhorst - In Nederland lopen 
veel schaapskuddes rond, maar van 
verschillende kuddes is de toekomst 
ongewis. “Zowel vanwege toeris-
tische als cultuurhistorische en 
landschappelijke meerwaarde ver-
dienen schaapskuddes een plek in 
de streek”, vindt wethouder Jan En-
gels van de gemeente Bronckhorst. 
Schaapskudde ‘t Niejboer heeft een 
contract met de gemeente Bronck-
horst en Natuurmonumenten voor 
begrazing van de gemeentelijke ber-
men en natuurterreinen in ‘t Groote 
Veld in Vorden. 

Door aflopende contracten en bezui-
nigingen bij genoemde organisaties 
is de kudde op zoek naar nieuwe ver-

dienmogelijkheden. Zij hebben hier-
voor de hulp ingeroepen van André 
Kaminski en Anne Oosterbaan.

Landschappelijk ondernemen
In het boek Landschappelijk onder-
nemen in de Achterhoek (2013), noe-
men Anne Oosterbaan (Alterra Wur) 
en André Kaminski (Stichting Achter-

hoek weer Mooi) verschillende kan-
sen voor ondernemers bij de ontwik-
keling van het buitengebied in Oost 
Gelderland. Zo ook de mogelijkheden 
om met een schaapskudde te werken. 
Samen met de gemeente Bronck-
horst, Schaapskudde ‘t Niejboer en 
Natuurmonumenten hebben de au-
teurs de workshop Landschappelijk 
ondernemen opgezet. Het doel is om 
nieuwe verdienmogelijkheden voor 
de schaapskudde te ontdekken. Maar 
ook voor u als deelnemer zou het een 
nieuw verdienmodel of nieuwe/ande-
re samenwerking kunnen opleveren. 

Uitnodiging workshop
Graag nodigt de organisatie u uit 
om deel te nemen aan de workshop: 
Landschappelijk ondernemen met de 
schaapskudde ‘t Niejboer. Deze vindt 
plaats op maandag 2 maart a.s. in het 
kantoor van Natuurmonumenten aan 
de Baakseweg 1A in Vorden. De deel-
name is gratis. De organisatie heeft 
graag voor 21 februari uw opgave bin-
nen.

U kunt een e-mail sturen naar info@
achterhoekweermooi.nl of bellen met 
André Kaminski via 06-50427662.

Schaapskudde ‘t Niejboer.

Workshop landelijk ondernemen

Schaapskudde ‘t Niejboer

Bronckhorst - In januari was de 
nieuwjaarsreceptie van de afdeling 
Bronckhorst van het Rode Kruis. 
Het was een gezellig avond in De 
Brink in Zelhem. Op deze avond 
werd stilgestaan bij het goede werk 
van de vrijwilligers, werd bekend 
gemaakt wat de collecte in 2014 had 
opgebracht - 10690,08 euro - en wer-
den de jubilarissen gehuldigd. 

Dit jaar waren het er vijf, te weten de 
heer D. Greven uit Hummelo, me-
vrouw S. Cancian uit Westendorp, 
beide 10 jaar.

Mevrouw H. Tiecken-Smeek, Laag-
Keppel, 20 jaar vrijwilligster, mevrouw 
A. Sprokkereef-Lammertink, Zelhem 
en mevrouw G. Beerten-Sangers, Zel-
hem, beide 30 jaar.

Op de foto ontbreekt mevrouw Tiec-
ken, zij is later gehuldigd. In 2014 was 
er ook een receptie, helaas is er toen 
door omstandigheden geen melding 
van gemaakt.

Op deze avond werden maar liefs 9 
vrijwilligers gehuldigd. 1-jarig jubile-
um: mw. S. Beuverij, mw. W. Berent-
sen, mw.G. Claver, mw. D. Stevens, 
mw. J. Drenteler. 

20 jaar: dhr. A. de Vries.

30 jaar: mw, G. Wissink, 40 jaar: mw. 
R. Stegeman, mw. G. Boer, mw. L. Gro. 

Vier van de vijf jubilarissen van het Rode Kruis Bronckhorst.

Jubilarissen Rode Kruis 

Kansen voor 
schaapskudde zelf 
én andere partijen
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Brood op de plank
Steenderen - Zaterdag 28 februari 
wordt het een ‘kleintje kermis’ in 
zaal Heezen. De band Brood Op De 
Plank treedt dan op vanaf 21.30 uur.

Deze formatie speelt in meerdere pro-
jecten en treedt al jaren (bijna) weke-
lijks op. Met muziek van Woodstock 
tot The Baseballs en van Boudewijn 
de Groot tot de hits van nu, hebben zij 
een ruim muzikaal aanbod en spelen 
in op de sfeer van het evenement. De 
afgelopen vijf jaar stonden zij buiten 
bij Heezen tijdens de kermis en de 
schare fans wordt steeds groter. Re-
den voor Heezen om deze muzikan-
ten eindelijk eens een keer binnen te 
laten optreden. Kaarten kosten in de 
voorverkoop 5 euro en ‘s avonds aan 
de deur 8 euro. Zin in een feestje? Zorg 
dan dat je er bij bent op deze avond.
   

 ▶ www.hotelheezen.nl
   

Kunstbunker
Hengelo - Kunstbunker organiseert 
een Open Week om iedereen kennis 
te laten maken met het brede kun-
stenaanbod.

Een maand na de officiële opening 
presenteert Kunstbunker het pro-
gramma voor de komende maanden. 
Om iedereen de kans te bieden kennis 
te maken met het aanbod, organiseren 
de initiatiefnemers een Open Week 
van 16 tot 20 februari. Alle lessen zijn 
dan gratis toegankelijk, na aanmel-
ding via de website. Het programma 
omvat acht verschillende activiteiten 
voor kinderen, jongeren en volwasse-
nen, variërend van vier tot twaalf bij-
eenkomsten. Een aantal hoogtepun-
ten: een workshop van beeldend kun-
stenaar Lilian de Jong, waar kinderen 
een verhaal leren schrijven dat door 
de ouders geïllustreerd wordt. Daar-
naast gaan jongeren aan de slag met 
een DJ-cursus, of theaterworkshop. 
Jongeren en volwassenen kunnen 
zich ontwikkelen tot singer songwri-
ter onder begeleiding van zanger en 
theatermaker Jelle van der Meulen. 
Kunstbunker is een initiatief van een 
groep Achterhoekse kunstenaars die 
elke vier maanden neerstrijken in een 
kern met een beperkt cultureel aan-
bod. Tot mei 2015 zijn ze gevestigd in 
het centrum van Hengelo: Raadhuis-
straat 14.
   

 ▶ www.kunstbunker.nl
   

Collecte Amnesty
Hengelo - Mensenrechtenorganisa-
tie Amnesty International houdt een 
landelijke collecte.

In de gemeente Hengelo zullen tien 
collectanten van 1 tot en met 7 maart 
de straat op gaan. Met het geld dat 
tijdens de collecte wordt opgehaald, 
kan Amnesty haar werk blijven doen. 
Bijvoorbeeld voor de Wit-Russische 
Ales Bialiatski. Deze mensenrechten-
verdediger zat drie jaar in de gevan-
genis vanwege zijn betrokkenheid bij 
mensenrechtenorganisatie Viasna en 
is dankzij Amnesty vervroegd vrijge-
komen. 
   

Planetarium open
Toldijk - vrijdagavond 20 februari is 
er weer een publieksavond bij het 
Achterhoeks Planetarium aan de 
Hoogstraat 29.

Henk Olthof heeft hier een leven lang 
aan gebouwd. Na zijn overlijden is 
het planetarium opengesteld voor 
publiek. Het Eisinga Planetarium in 
Franeker is de grote inspiratiebron ge-
weest voor Olthof. De publieksavond 
is van 20.00 tot 21.30 uur. Van tevoren 
aanmelden via: info@achterhoeks-
planetarium.nl
   

www.achterhoeksplanetarium.nl
   

Olburgen - Sinds augustus 2014 staat 
op ‘t Hofke een yurt, een Mongoolse 
nomadentent waar de nomaden in 
wonen en mee verder trekken over de 
steppen. De yurt op ‘t Hofke kan wor-
den gehuurd voor een of meerdere 
overnachtingen en De Triskel houdt 
haar activiteiten, zoals meditaties, 
mindfulnesstrainingen, bezinnings-
dagen en labyrintworkshops vanuit 
deze bijzondere plek.

De constructie van een yurt is bijzonder 
te noemen. Ambachtslieden uit Mon-
golië hebben het houtsnijwerk gemaakt 
en in Olburgen is alles geschilderd. Al-
leen in de deur zijn schroeven gebruikt, 
verder wordt alles met touw, paarden-
haar en banden op de plek gehouden. 
De yurt staat op een zelfgemaakte hou-

ten vloer die een opstaande rand heeft 
om te voorkomen dat de yurt gaat ‘wan-
delen’ bij storm. De yurt is viermuurs en 
de muren zijn als een soort harmonica 
hekwerk aan elkaar gemaakt tot een 
ronde vorm. Daarop rusten wel zestig 
stokken die allen in het wiel bovenin 
steken. Het wiel wordt gedragen door 
twee grote houders. In het midden staat 
een houtkachel. Stoken en ventileren is 
van groot belang, de vier lagen stof om 
de wanden en op het dak moeten droog 
blijven en isoleren. De dikke laag vilt is 
gemaakt van schapen en jakwol.

‘t Hofke; na 16 jaar nog steeds in bewe-
ging en vernieuwend, ook samen met 
de Triskel!
Meer informatie op www.minicam-
ping-thofke.nl en www.detriskel.nl. Yurt op ‘t Hofke in Olburgen.

Yurt op ‘t Hofke in Olburgen

Olburgen - Op zondagmiddag 8 februari vierden de kinderen van Olburgen 
en Rha in café Kraantje Lek hun eigen Bengelbal. Verschillende sponsoren 
maakten deze jubileum editie: 3x3=9 mogelijk.

Voor het kunnen houden van het kin-
dercarnavalsfeest krijgt de organisatie 
geld van mensen met een bedrijf in 
de buurt en anderen die het feest een 
warm hart toedragen.

Omdat de organisatie deze mensen 
allemaal heel hartelijk wil bedanken, 
werden ze op de borden en op de A-
viertjes her en der op de tafels en de 
bar vermeld. Nogmaals bedankt!

Sponsoren van het Bengelbal staan allemaal op de borden geschreven.

Bengelbal Olburgen
bedankt sponsoren! Toldijk - De gewaardeerde buurman Wilbert Janssen werd dinsdag 10 febru-

ari 50 jaar. Vijf abrahams, teksten en andere versiering stonden in de nog 
niet aangelegde tuin voor zijn mooie woning.

Wilbert verdiende het wel om in het 
zonnetje te staan. Daarom namen fa-
milieleden, vrienden, de buren en zijn 
collega’s en directie de moeite om be-
zig te gaan met het vervaardigen van 
Abrahams, borden met pakkende tek-
sten en andere versiering.

Met name zijn fraaie, zelfgebouwde 
landhuis en de nog ontbrekende part-
ner en tuin worden beschreven. Daar 
hadden de gasten het nog wel over 
tijdens het verjaardagsfeest in Restau-
rant Den Bremer.

Vijf Abrahams, teksten en andere versiering voor Wilbert Janssen.

Wilbert Abraham Janssen

Baak - De Katholieke Bond voor Ouderen (KBO), afdeling de IJsselsenioren 
heeft afgelopen donderdag zijn jaarvergadering gehouden.

De bijeenkomst vond plaats in zaal 
Herfkens. Marietje ter Horst trad af 
als bestuurslid. Zij is lange tijd secre-
taris van de IJsselsenioren geweest. 
Met een cadeautje en een bloemetje 
heeft de vereniging afscheid van haar 
genomen. Na de pauze waren de Hr. 
Seesing, wethouder bij de gemeente 

Bronckhorst en Mevr. Zeeders van de 
afd. WMO aanwezig als gastspreker. 
Ze vertelden over de veranderingen 
in de zorg en hoe de gemeente hier-
mee omgaat. Veel vragen werden ge-
steld en waar mogelijk beantwoord. 
De volgende activiteit is een ontspan-
ningsmiddag op donderdag 9 april.

Marietje ter Horst werd bedankt voor haar jarenlange inzet voor KBO. 

Jaarvergadering KBO Achtkastelenloop Vorden
Vorden - Op zondag 1 maart staat 
de Achtkastelenloop weer op het 
programma. Dit keer is het Zut-
phense bedrijf Ned Fire & Security 
de hoofdsponsor van dit jaarlijks 
terugkerende loopevenement. Ook 
Running Center Zutphen en Mazda 
Lenselink doen een flinke duit in 
de sponsorpot. De organisatie is in 
handen van atletiekvereniging Han-
zesport. 

De afstanden zijn 10, 21,1 en 30 kilo-
meter. De laatste jaren is het aantal 
deelnemers spectaculair gegroeid tot 
boven de 1000. Veel lopers kiezen dit, 
ook nu weer als ‘leukste loop van Ne-
derland’ gekwalificeerde loopspekta-
kel, uit als de opmaat voor de mara-
thons van Rotterdam of Enschede.

Ook vanwege het mooie parcours 
door het prachtige Achterhoekse cou-
lissenlandschap is de loop erg in trek. 
Dit keer presenteert zich tijdens het 
evenement ook het Vordense Ropa-

Runteam ‘Met t’Hart Gelopen’. Voor 
het goede doel, waarvoor het team 
zich inzet (palliatieve zorg voor kan-
kerpatiënten) kunnen de deelnemers 
zich voor 10 euro laten masseren.

Daarnaast kan een tas met produc-
ten van Vordense ondernemers voor 
dit doel worden gekocht. Wedstrijd-
leider Jan Rood verwacht ook dit jaar 
weer meer dan 1000 deelnemers. Het 
aantal voorinschrijvingen is met 500 
hoger dan ooit. De start is voor alle af-
standen om 12.15 uur bij Sporthal ‘t 
Jebbink, Het Jebbink 13, Vorden.

De tijd wordt geregistreerd met de 
championchip. Iedereen ontvangt na 
afloop een ‘kastelenfoto’als aanden-
ken. Voorinschrijving is mogelijk tot 
23 februari via www.inschrijven.nl of 
www.hanzesport.nl .Na-inschrijving 
vanaf 10 uur in de sporthal. 

Nadere informatie: Jan Rood (0570-
541809).

   

 
 

Reageren op een artikel?

www.contact.nl
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Mega Piraten Festijn terug naar Zelhem
Zelhem - Het Mega Piraten Festijn 
keert op zaterdag 25 april weer te-
rug naar Zelhem. Op dit moment is 
de line-up nog niet bekend, maar de 
bezoekers mogen hoe dan ook weer 
vele toppers uit de Nederlandstalige 
muziekwereld verwachten. De pre-
sentatie is als vanouds in handen 
van Willie Oosterhuis. De voorver-
koop is inmiddels begonnen. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar via www.me-
gapiratenfestijn.nl. Later volgt meer 
informatie over het programma en 
de voorverkoopadressen in de regio. 

Voor het eerst gaat het Mega Piraten 
Festijn werken met een eigen band: 

Het Mega Piraten Festijn Orkest. Die 
zal een aantal artiesten op het affiche 
live begeleiden. “En veel meer kan ik er 
op dit moment ook nog niet over zeg-
gen, want dit is echt nog maar enkele 
dagen geleden besloten”, vertelt orga-
nisator Eddie Mensink. “Hoe het eruit 
zal komen te zien? Dat moet straks 
blijken. Hoe dan ook blijven we wer-
ken met het podium middenin de tent, 
maar dat zal, aangezien er straks ook 
een band moet staan, wel wat groter 
worden. Het idee voor de band be-
stond al enkele jaren en dit jaar heb-
ben we knoop doorgehakt. Een fantas-
tische toevoeging, denken we. En weer 
een keer wat anders. Nu moeten we zo 
snel mogelijk alle puntjes op de i zet-
ten.” De entreeprijs is 21 euro. Kaarten 
voor de tribune kosten 29,50 euro en 
zijn uitsluitend via www.megapiraten-
festijn.nl verkrijgbaar. Het oude ver-
trouwde, oer-Hollandse blijft ook dit 
seizoen centraal staan in de festivalfor-
mule. “We noemen het MPF ook wel 
het Meezingfeest van het jaar. En niet 
voor niets. Iedereen die een MPF heeft 
bezocht, weet waarover ik het heb. Ie-
dereen zingt mee. Verbroedering en 
gezelligheid; dat blijft onze insteek en 
daar wordt niets aan veranderd.”
Het terrein aan de Slangenburgweg is 
geopend vanaf 18.30 uur. Het officiële 
programma begint om 20.00 uur. 
   

 ▶ www.megapiratenfestijn.nl

EvaSchuurman
Column

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

Buik
Het is een gekke week.
Een week waarin openlijk gesproken 
werd over liefde. 
Niet alleen de Valentijns liefde-, maar 
ook de mijne. 
Ik had het immers zelf in de krant ge-
zet. 
Er mocht dus op gereageerd worden, 
maar men verwachtte blijkbaar ook 
toelichting. 
(Terwijl ik het op zichzelf al een hele 
ontboezeming vond). 
Mijn gevoel werd ineens een beetje 
openbaar bezit, zoals de buik van de 
zwangere vrouw dat overkomen kan. 
De buik waar iedereen zomaar denkt 
aan te mogen zitten omdat deze nu 
eenmaal erg aanwezig is. 
Alsof ze een apart onderdeel van je is 
waar geen gevoel in zit. 
Dat niet bezoedeld of onteerd kan 
worden, omdat je dat immers zelf al 
deed, maximaal 42 weken gelee. Dus 
voelt men vaak even ongegeneerd 
aan dat opgespannen deel van het 
vrouwelijk lichaam. 
Mijn verliefdheid ontstond ook in de 
buik, vandaar wellicht de parallel. 

Het is een gekke week. 
Twee van mijn vriendinnen verloren 
hun vader. 
Iets dat op papier een parallel lijkt, 
maar in de praktijk heel anders is. 
Tweemaal zag ik deze week de bin-
nenkant van onze katholieke kerk, 
tweemaal hoorde ik het koor aan in 
andermaal, meerdere malen rustige 
doch (mij) onbekende melodieën. 
En tweemaal aanschouwde ik het 
verdriet in vier ogen die het ook even 
niet wisten. 
In deze ene week schreef ik een 
trouwspeech en een rouw-gedicht. 
Kwam er uit mijn inkt de bekroning 
op een liefdesleven en het afscheid 
van een mensenleven. 

Het is een gekke week. 
De kinderen wonnen samen met twee 
vriendinnetjes de eerste prijs met hun 
optreden tijdens de carnavalsoch-

tend op school. De parallel tussen mij 
en mijn jongste werd meerdere ma-
len getrokken. Zichtbaar een artiest. 
Zelf trad ik op haar leeftijd nog al-
lerminst op de voorgrond. Het maakt 
me nieuwsgierig naar hoe vrij ze zich 
zal voelen rond haar 34ste. ‘k Voelde 
me vrijdagnacht allerminst vrij, 
schrok wakker met de angst dat ze 
vast gaan slapen was met de win-
naarsmedaille om. 
De tevreden glimlach op haar slapen-
de gezichtje bleek gelukkig de enige 
aanwezige trofee in haar bedje.

Het is een gekke week, 
schrijf ik zittend op de harde vloer 
omdat de hond rillerig naast me ligt. 
Mijn zitbotjes schreeuwen om ver-
lichting, maar de zorg om het beestje 
is groter. Normaal gesproken kwis-
pelt en scharrelt ie om me heen als ik 
plaatsneem op de vloer. Denkend dat 
hij formaatje Maltezer heeft, neemt 
ie schoothond matig plaats op mijn 
korte gestalte. 
Houdgreepmatig dwing ik hem daar-
na in de - voor mij - minst oncomfor-
tabele pose. 
Het enige positieve aan zijn huidige 
inactieve houding is dat ik - met in-
middels houten onderkant - mijn lap-
top nu op schoot heb- in plaats van 
hem.

Wellicht draagt hij voor mij de spo-
ren van deze gekke week, waarin nog 
veel meer gebeurde dan ik beschrij-
ven durf. 
Hoogstwaarschijnlijk meer dan in 
een vrouwenbuik passen kan. 
Zou hij daarom zoveel overgeven? 
Omdat er teveel in ons zit? 
En is het dan wel toegestaan dat ik 
over zijn buik wrijf? 
Kun je eigenlijk zwanger zijn van zor-
gen? 
Hij baart me zorgen. 
Naar de dierenarts morgen. 
Want vandaag is het zondag.

Het was een gekke week.

Hengelo - Op woensdagmiddag 4 
februari vond de handbalinstuif 
van Handbalvereniging SV Quin-
tus plaats in Sporthal De Kamp. In 
de weken vooraf konden de basis-
schoolkinderen van groep 3 t/m 6 
uit Hengelo, Keijenborg en Bekveld 
zich opgeven voor deze sportieve 
middag. Vele Quintus vrijwilligers 
en studenten Sport & Bewegen van 
het Graafschap College zorgen er-
voor dat deze middag in goede ba-
nen werd geleid.

De kinderen kregen verscheidene 
handbalactiviteiten voorgeschoteld, 
waardoor ze kennis konden maken 
met deze mooie sport. Behendig-
heidsspellen met de bal, zoals mik-
ken op pionnen of door een bord met 
gaten behoorden tot de oefeningen, 
maar ook stuiteren met de bal, een 
sprongworp, een parcours en de val-
worp kwamen voorbij. 

In de pauze was er limonade en fruit, 
dat hadden de sportievelingen wel 
verdiend. Daarna werden de kinde-
ren in groepen verdeeld en speelden 
ze, elk op hun niveau, handbalwed-
strijdjes. Daar werd met veel plezier 
en enthousiasme aan meegedaan. 
Ook het aanwezige publiek genoot 
volop. Het verbaasde de kids dan ook 
dat de middag alweer om was! Ieder-
een kreeg een fraai diploma mee naar 
huis. 

“Met 37 kinderen mogen we wel stel-
len dat het een zeer geslaagde middag 
was,” aldus organisator Rob Wentink. 
“Mocht je 1 handbalmiddag niet ge-
noeg vinden, kom dan gerust een 
keertje langs in Sporthal De Kamp, 
want de rest van het seizoen mag je 
gratis meetrainen! Jij komt toch ook 
mee handballen?”

De trainingstijden op de vrijdag zien 
er als volgt uit:
F-jeugd (6, 7 en 8 jaar): 16.30 - 17.30 

Regio - Traditiegetrouw wordt ook dit jaar het Internationale motocross-
seizoen in Lochem geopend met een wedstrijd meetellend voor het Open 
Nederlands Kampioenschap zijspancross en Quads. Plaats van handeling is 
het legendarische Grand Prix circuit aan het Daniël Willemsenpad. 

Voor de Lochemse favoriet Daniël Wil-
lemsen die afgelopen winter na lang 
beraad besloot om nog één keer te 
gaan proberen zijn elfde wereldtitel 
te veroveren, is er nadat hij van zijn 
blessures herstelde weinig veranderd. 
Ook Marcel Willemsen rijdt altijd goed 
in zijn thuiswedstrijd. De jongere 
broer van Daniël reed een paar jaar 
met Gertie Eggink die net als Marcel 
als passagier al een keer wereldkam-
pioen was geworden met Daniël Wil-
lemsen. Eggink nam vorig jaar echter 
afscheid en Marcel Willemsen vond in 

de persoon van Bart Sloot uit Hengelo 
(Gld) een nieuwe kompaan. De jon-
gere rijders kloppen de laatste tijd ook 
steeds vaker op de deur en vooral de 
teams van Hengeloër Koen Hermans 
en zijn passagier Kenny van Gaalen en 
de neven Mike en Justin Keuben heb-
ben al vaak laten zien de confrontatie 
met de gevestigde orde aan te kun-
nen. Wat betreft de bakkenisten is de 
gemeente Bronckhorst erg goed ver-
tegenwoordigd. Naast Bart Sloot start 
Peter Beunk ook dit jaar in zowel het 
ONK als het wereldkampioenschap 

aan de zijde van Gert van Werven.  Ook 
bij de quads spreken de vaderlandse 
coureurs sinds vorig jaar een aardig 
woordje mee. Mike van Grinsven werd 
Europees kampioen en samen met Joe 
Maessen, die op een door Vordenaar 
Gerben Vruggink gebouwde CRQF 
zal rijden, en de uit Delden afkom-
stige Ingo te Vregelaar won hij met het 
Nederlandse team eind vorig seizoen 
in Markelo ook de Europese titel voor 
landenteams. Alle drie staan ze zondag 
1 maart in Lochem aan de start voor de 
eerste wedstrijd meetellend voor het 
Open Nederlands Kampioenschap zij-
spancross en Quads 2015.

In het bijprogramma rijden de MX2 
en de MX1 Cup klassen waarin veel 
regionale favorieten uit de gemeente 
Bronckhorst zoals Erwin Plekkenpol, 
Thijs Bulten en Ruben Wagelaar zijn 
vertegenwoordigd. 

De trainingen beginnen om ongeveer 
09.00 uur en de eerste start wordt om 
12.00 uur verwacht. Voorafgaande aan 
de ONK wordt op zaterdag 28 febru-
ari op hetzelfde circuit de 4 uren van 
Lochem verreden. Een teamwedstrijd 
voor regionale crossers. Maar liefst vijf-
tig teams bestaande uit vier coureurs 
komen aan de start van dit spektakel 
dat zaterdagmorgen om 11.00 uur be-
gint.
   

 ▶ www.macsev.nl

Tienvoudig wereldkampioen Daniel Willemsen.  Foto: Henk Teerink

Een mikactiviteit tijdens de handbalinstuif van SV Quintus.

Beste coureurs van de wereld en regio 
aan de start bij ONK in Lochem

Handbalinstuif SV Quintus zeer geslaagd

Ook vele 
deelnemers uit 
Bronckhorst

uur. E-jeugd: (9 en 10 jaar): 17.00 - 
18.00 uur. D-jeugd: (11 en 12 jaar): 
8.00 - 19.00 uur

Voor meer informatie kun je terecht 
op www.svquintus.nl.
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Hoogstam fruitbomen snoeien met pomoloog Marcel Tross
Op landgoed  De Witte Hoeve in Ruurlo wordt op zaterdag 28 februari een 
workshop gegeven “snoeien van hoogstam fruitbomen” door de pomo-
loog  Marcel Tross uit Neede.

Programma van 10.00 tot 15.00 uur 
ziet er als volgt uit:
Een korte theoretische uitleg van de 
grondbeginselen van het snoeien. Bij 
een pas aangeplante appel boom-
gaard met 47 verschillende (oude) ras-
sen leren de deelnemers in de praktijk 
inzicht te krijgen in  het groeiplan van 
de boom en hoe dit te bereiken met 

vormsnoei. De deelnemers gaan ver-
volgens aan de slag met hoogstam 
kersenbomen. Bij deze 5-jarige bo-
men gaat Marcel ons iets vertellen 
over de overeenkomsten en verschil-
len in het snoeien van deze bomen.
Na de lunch gaan we bij de buren 
van de Witte Hoeve volwassen appel-    
bomen aanpakken.. 

Voor deze dag kunnen maximaal 10 
deelnemers zich inschrijven. Deel-
name kost 12,50 euro (incl. koffie, 
appeltaart en lunch). Snoeischaar en 
evt. snoeizaag graag meenemen.

Locatie en tijd: Haarweg 14, 7261 LE 
Ruurlo van 10 tot 15.00 uur op zaterdag 
28 februari. 

Inschrijven: 
info@landgoedwittehoeve.nl 
of tel. 0573-459683



Bronkhorst - In de gelagkamer van Restaurant Herberg De Gouden Leeuw 
kreeg Jos Sloot, bekend als Boer Jos van Boer Zoekt Vrouw 2009, donder-
dagmiddag 12 februari het eerste exemplaar van zijn boek ‘Boer Jos, de dood 
of de gladiolen’ aangereikt door Harm Edens. In aanwezigheid van vrien-
den, familie en collega-Boer Zoekt Vrouw-boeren gaf Jos een reactie op het 
waarom van het optekenen van zijn levensverhaal.

Uitgever van FC Klap, Rob Klap nam 
als eerste het woord. “Anderhalf jaar 
geleden zijn wij gestart met FC Klap 
met het prachtige magazine Boer 
Zoekt Vrouw.” Op de eerste cover 
stonden Jos en Dycke en in het ma-
gazine een prachtig artikel over hen. 
“Maar dat was niet genoeg om het ver-
haal van Jos te vertellen.” De uitgever 
besloot om een boek te laten schrijven 
door redacteur Daniëlle Hartemink.

Voor de uitreiking van het eerste 
exemplaar kwam Harm Edens uit 
Zutphen naar Bronkhorst. “Jos, wat 
een eer om oog in oog te staan met 
een Boer Zoekt Vrouw-boer. Het bij-
zondere van meedoen aan Boer Zoekt 
Vrouw, dan verandert je naam ook. 
Het was eerst gewoon Jos Sloot en 
toen werd het Boer Jos. En dat is nu 
een landelijk begrip. Dat vind ik wel 
fascinerend aan het programma.”

Harm Edens vertelde daar op zijn 
eigen enthousiaste wijze over: de 
verliefdheid voor Yvonne Jaspers, de 
schoonmoeders van de eerste sei-
zoenen, de veranderingen in de loop 
der jaren met tot slot een korte ana-
lyse van het huidige seizoen. Hij vroeg 
Boer Jos op het podium te komen om 

een paar vragen stellen over zijn boek. 
“Waarom zo openhartig?” Jos was kort 
maar duidelijk: “Alles of niks hè. Half 
werk kennen we in de landbouw niet. 

Al pratende ben je met zoveel dingen 
bezig tijdens het hele schrijfproces. 
Ga je voor kwaliteit en voor diepgang? 
Dan moet je gewoon een beetje open-
hartig zijn.”

Door mee te doen aan Boer Zoekt 
Vrouw liet Jos Sloot al veel van zich-
zelf zien. In het boek opnieuw. “Het 
is heel simpel, we hebben het leven 
in stukjes gehakt, het begint met de 
geboorte tot aan gisteren toe,” legt Jos 
uit.

Harm vond het aardig gedetailleerd. 
“Het is zoals het is. De scherpe kantjes 
eraf en klaar. Ik ben er onwijs trots op, 
ik heb een topschrijfster.”

Natuurlijk stipte Harm Edens enkele 
onderwerpen aan, zoals het gaan sa-
menwonen van Jos en Dycke op de 
boerderij met elk twee dochters, de 
heftige periode als een van de meiden 
terug gaat naar haar vader, de grillen 
van de landbouw wat betreft inkomen 
en de grootte van gladiolen.

Nog een onderwerp dat in het boek 
aan bod komt, is het zittend plassen. 
“Ik wist niet dat het zo’n item was,” 
reageert Dycke verbaasd. Ze legde 
duidelijk en beeldend uit waarom Jos 
zittend plast. Jos lacht er hartelijk om. 
“Sommige dingen is een kwestie van 
wennen. De eerste zin in het boek is: 
Het is allemaal zo betrekkelijk.” 

Harm vroeg tot slot wat het moeilijkst 
was om in het boek te vertellen. “De 
impact van een scheiding op kinde-
ren,” bekent Jos. “Toch hoort het in 
het boek.” Terugkijkend op Boer Zoekt 
Vrouw en nu het boek, kan Jos zeggen 
dat hij heel veel ervaring rijker is. “Dat 
was ook een onderdeel om het boek 
te schrijven. Weet maar eens hoe het 
echt zit!” Dan is het tijd om het eerste 
exemplaar in ontvangst te nemen, een 
mooi moment. Schrijfster Daniëlle 
Hartemink kreeg van Jos een schoof 
tulpen.

Tot slot gaf Jos zijn eerste exemplaar 
van het boek door aan zijn broer Jan. 
“Er staat veel in wat jij herkent!” Jan 
gaf Jos een hand en reageerde kort. 
“Apetrots!” Jos, Dycke en Harm tijdens de officiële overhandiging van het eerste exemplaar.

Openhartig boek over het leven van Boer Jos

Boer Jos over zijn 
boek: “Ik ben er 
onwijs trots op”

Workshop Flamenco
Vorden - Op 28 februari wordt door 
Flamenco-ensemble A dónde Vas in 
het Kulturhus in Vorden dat passie, 
emotie, ritme en kracht is wat Fla-
menco inhoudt.

Heb je altijd al iets met Flamenco wil-
len doen? Dan is dit de kans voor jou! 
Bij deze eenmalige dansworkshop 
van 2,5 uur mag je even proeven van 
de Flamenco. Je krijgt te maken met 
dans, zang, gitaar en percussie. Heb je 
nog nooit eerder gedanst? Dat maakt 
niet uit. Maar als je wel al (Flamenco)
danservaring hebt, is dat natuurlijk 
mooi meegenomen.
Zorg ervoor dat je gemakkelijke kle-
ding aantrekt/meeneemt en schoenen 

met een hakje! Voor de dansworkshop 
begint, krijg je eerst een kleine Fla-
menco preview, om je te inspireren. 

Het doel is natuurlijk om je te laten 
voelen, wat Flamenco is. Olé!
   

 ▶ Zaterdag 28 februari 2015
 ▶ 13.00 uur tot 15.30 uur
 ▶ Actieve deelname: € 20,00
 ▶ Bezoekers: € 5,00
 ▶ Raadhuisstraat 6 Vorden
 ▶ Aanmelden actieve deelname: 
info@cultuurfondsvorden.
nl (Aanmelden kan tot en met 
woensdag 25 februari 2015)

 ▶ www.cultuurfondsvorden.nl

Arnhem/Drempt - Dinsdagochtend 10 februari was het een drukte van be-
lang in Burgers’ Zoo. Dierentuindirecteur Alex van Hooff kreeg maar liefst 
2900 kinderen op bezoek, vanwege de lancering van de dierenplaatjes actie 
van Ton Pansier van supermarkt Plus in Renkum en zijn collega Tom van 
Schaick uit Bennekom. Wat Alex van Hooff niet wist, is dat Ton Pansier ook 
voor hem een verrassing had: een schilderij van Burgers’ Zoo geschilderd 
door WildlifeArt Kunstschilder Cees Roorda (De Witte Hemel) uit Drempt.

Burgers’ Zoo heeft met Ton Pansier 
van Plus Renkum al jarenlang hele 
goede contacten. “Hij wilde iets doen 
voor Alex van Hooff,” vertelt Rob van 
der Zouw, die al 50 jaar verbonden is 
aan het dierenpark en samen met zijn 
vrouw Willy ambassadeurs zijn van 
Burgers’ Zoo. Via de schoonzus van 
Ton, Liesbeth Mulder van De Witte 
Hemel in Drempt, kreeg Cees Roorda 
de opdracht om een schilderij te ma-
ken voor de dierentuindirecteur.

Rob van der Zouw gaf Cees Roorda 
een rondleiding door het dierenpark. 
“De opdracht aan Cees was om een 

tijger te schilderen. Ik liet allerlei din-
gen zien, vertelde wat interessant zou 
kunnen zijn, zoals de Rimba, maar 
ook uit het verleden.” Rimba betekent 
tropisch oerwoud, maar is gevormd 
door de voorletters van het gezin Van 
Hooff: Reinier, Ilse, Margot, Bertine en 
Alex. Dat mocht niet ontbreken in het 
werk.

Cees Roorda vertelt: “Het was een 
specifieke opdracht voor deze familie, 
gebonden aan een selectie van dieren 
en items van het park,” legt hij uit. Hij 
ging de uitdaging aan en is tevreden 
over het resultaat. “Ik vind het leuk, 

heb het met plezier gedaan. Ik ben 
trots op de rotsen. Die heb ik gemaakt 
met speciale verf, dus die kun je voe-
len.” Rob van der Zouw sprak Alex van 
Hooff bij de waterval in de Bush toe, 
waarna zij samen het werk onthul-
den. Het bleek een grote verrassing. 
Alex van Hooff: “Het is vandaag een 
bijzondere dag. De Plus heeft zich in-
gezet om de kinderen uit te nodigen, 
gezorgd dat ze lekker te eten hebben 
en een mooie rondgang kunnen ma-
ken. Ik wil meneer en mevrouw Van 
der Zouw bedanken voor het bij el-
kaar brengen van Plus met ons die-
renpark. Ik wil u graag bedanken voor 
het mooie schilderij. Ik vindt het heel 
erg mooi, kleurrijk en vrolijk. Er zitten 
heel veel verschillende lagen in. Het 
heeft de geschiedenis van het park 
met de herten van de oude ingang en 
de rotsen die je echt kunt voelen. Ik 
werd gestimuleerd om het juist aan te 
raken, dat vond ik erg leuk,” lacht hij.

Cees Roorda heeft een schilderij van Burgers’ Zoo geschilderd.

Schilderij Burgers’ Zoo door Cees
Roorda voor Alex van Hooff

“De dieren die we vroeger hadden en 
belangrijk waren, wolven staan er bij, 
maar ook dieren die we nu nog heb-
ben, tijgers. We bestaan 102 jaar, daar 
zijn we trots op. We doen het met el-
kaar en dan is het heel erg mooi dat je 
dus een samenwerking aan kunt gaan 
met Plus supermarkten met een stik-
kerboek. Dan is het helemaal mooi om 

op een dag als vandaag zo’n cadeau in 
ontvangst te mogen nemen. Ik ben 
een trots man vandaag.”
   

 ▶ www.ceesroorda.nl
 ▶ www.atelierdewittehemel.nl/
contact.htm

 ▶ www.burgerszoo.nl

Bootdagtocht Zonnebloem 
met de ‘Zilvermeeuw 2’
Regio - Op dinsdag 31 maart or-
ganiseren de Zonnebloemafdelin-
gen Vorden, Hengelo/Keijenborg, 
Wichmond/Vierakker en Steende-
ren de jaarlijkse bootdagtocht. De 
boot vertrekt dit jaar om 09.30 uur 
vanuit Zutphen. Inschepen vanaf 
9.00 uur en de terugkomst 17.00 
uur. In welke richting wordt geva-
ren is nog een verrassing!

Met de kapitein, zijn bemanning en 
de vrijwilligers van de verschillende 
afdelingen van de Zonnebloem staan 
we weer klaar om er samen met alle 
gasten een gezellige dag van te ma-
ken. Op een unieke manier genie-
ten van al het moois dat Nederland 
te bieden heeft. Vanuit de salon of 
vanaf het zonnedek ziet u sfeervolle 
dorpjes en steden, prachtige natuur-
gebieden en fraaie vergezichten aan 

u voorbijtrekken. De dag is volledig 
verzorgd, inclusief hapjes, drankjes 
en een drie gangen maaltijd. Verder 
wordt aan boord een verloting ge-
houden en is er live muziek te horen! 
De kosten voor deze dag bedragen 32 
euro per persoon.
Aanmelden kan bij de plaatselijke af-
delingen: Milagros Naranjo (Vorden) 
tel.: 06-15284009; Oda Nijenhuis 
(Wichmond/Vierakker): tel. 0575-
441863; Doortje Alofs (Steenderen) 
tel: 0575-441308 en Thea Giesen 
(Hengelo/Keijenborg) tel.: 0575-
441201.

Tot ziens op de boot! 
De bootcommissie Zonnebloem 
bootdagtocht 2014: Oda Neijenhuis, 
Ans Helmink, Ria Baakman, Thea 
Giesen, Riek Sloot, Doortje Alofs en 
Milagros Naranjo. 
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Eigen leerplan, eigen coach op Het Stedelijk Zutphen
Het daltononderwijs op Het Stedelijk ontwikkelt zich volgend jaar door tot 
persoonlijk leren. Wat betekent dat voor de brugklas op Het Stedelijk?
Op het Stedelijk Lyceum en Mavo kennen leerlingen en docenten elkaar. 
Leerlingen hebben les in een overzichtelijk gedeelte van het gebouw aan de 
Isendoornstraat in Zutphen. Ze hebben een eigen ingang en een eigen aula. 
Maar belangrijker nog: ze hebben een eigen coach. Na de cito en vóór de zo-
mervakantie heeft de brugklasleerling, natuurlijk samen met de ouders, al 
een eerste gesprek met de coach. Na de zomervakantie wordt dit persoon-
lijke gesprek iedere zes weken herhaald. Dat gesprek gaat over de stappen 
die gezet zijn en er wordt vooruit gekeken; welk leerdoel heb ik al gehaald, 
waar ben ik goed in, wat moet ik verder ontwikkelen en hoe pak ik dat aan. 
De brugklasser haalt bij deze school straks, binnen de tijd die ervoor staat, 
het diploma dat past bij het advies van de basisschool. Belangrijk is dat doel 
te bereiken in de daarvoor gestelde tijd van zes jaar (atheneum/gymnasi-
um), vijf jaar (havo) of vier jaar (mavo theoretische en gemengde leerweg 
én vakcollege kader- en basisberoepsgerichte leerweg).
Persoonlijke aandacht staat dus hoog in het vaandel. Ouders spelen daarbij 
een belangrijke rol.

Nieuw op het Stedelijk Mavo: 
gemengde leerweg
Komend schooljaar 2015-2016 kunnen 
brugklassers op het Stedelijk Mavo 
Zutphen voor de gemengde leerweg 
kiezen. De gemengde leerweg is voor 
mavoleerlingen die graag praktisch 
bezig zijn. Bij de gemengde leerweg 
combineert de leerling theorie met 
praktisch onderwijs. Het verschil zit 
hem in het vakkenpakket. Uiteinde-
lijk doet een leerling die de gemengde 
leerweg volgt gewoon mavo-examen 
(vmbo-tl), maar ruilt één theorievak in 
voor een beroepsgericht vak. De leer-
ling heeft daarbij veel keuzes, want 
Het Stedelijk biedt een ruime keuze in 
beroepsgerichte vakken.

De leerling heeft de keuze uit twee 
routes: zorg, dienstverlening & com-
mercie én techniek & media. Uit de 
zes profielen die bij deze routes horen, 
kiest ook de leerling die op het Stede-
lijk Mavo de gemengde leerweg doet. 
Een paar voorbeelden van beroeps-
gerichte vakken zijn: gastheerschap & 
keuken, secretarieel & commercieel, 
bouwproces & bouwvoorbereiding. De 
leerlingen volgen de lessen van de be-

roepsgerichte vakken in de moderne 
praktijklokalen van het Stedelijk Vak-
college. De gemengde leerweg is dus 
eigenlijk een beroepsgerichte mavo. 
Hierdoor is de aansluiting op het mbo 
beter. Natuurlijk is de overstap naar de 
havo ook mogelijk, mits cijfers en vak-
ken voldoen aan bepaalde richtlijnen. 

Vakken en keuzes
In de eerste klas volgen alle lyceum-
leerlingen dezelfde vakken. Voor gym-
nasiumleerlingen aangevuld met La-
tijn en in het tweede jaar ook Grieks. 
Ook de mavoleerlingen volgen in de 
eerste klas allemaal dezelfde vakken.
De vakken staan vooral in de ochtend 
op het rooster. In de middag is er ruim-
te voor Cambridge Engels, daltonuren, 
de sciencestroom of musicalstroom, 
projecten en thematische verdieping 
van theorievakken én voor beroepsge-
richte oriëntatie van de mavo gemeng-
de leerweg. 

In de brugklas van het lyceum en de 
mavo werken leerlingen met een ta-
blet. De tablet is een digitale aanvul-
ling op leerboeken. 

Musical- en sciencestroom
Dans, zang en drama, de drie pijlers 
van de musicalstroom, dragen bij aan 
het zelfvertrouwen van een leerling. 
Optreden op een podium stimuleert 
de creativiteit en maakt de stap naar 
een zakelijke presentatie veel kleiner. 
In de sciencestroom werkt een leer-
ling samen aan wetenschappelijke op-
drachten en onderzoeken. Presentatie 
van de onderzoeken en resultaten 
vormen een belangrijk deel van deze 
lessen. Mavo-, havo- en vwo-leerlin-
gen zijn welkom om zich voor deze 
stromen in te schrijven.

Cambridge Engels
Bij Cambridge Engels wordt het nor-
male programma voor Engels ver-
vangen door een traject waarin leer-

lingen een hoger niveau bereiken van 
taalvaardigheid en kennis van land en 
volk. Met de certificaten die een leer-
ling haalt, kan hij/zij later makkelijker 
toegang krijgen tot veel buitenlandse 
universiteiten en hbo-opleidingen. 
Vwo-leerlingen kunnen zich inschrij-
ven voor Cambridge Engels.

Begaafdheidsprofielschool 
Een leerling die het op de basisschool 
heel gemakkelijk heeft omdat hij/zij 
hoogbegaafd is, zit goed bij Het Stede-
lijk. Deze school is de enige begaafd-
heidsprofielschool in Zutphen. Dat 
betekent dat Het Stedelijk officieel 
erkend is als een school die begaafde 
leerlingen extra uitdaging en onder-
steuning biedt. De school vat ‘begaafd-
heid’ ruim op: het gaat om zowel cog-

nitief begaafden als om bijvoorbeeld 
uitblinkers op artistiek gebied. Daar-
om spreekt men van ‘getalenteerden’. 
Voorbeelden van extra uitdaging zijn 
de mogelijkheid te versnellen (na vijf 
jaar examen doen op het vwo), modu-
les volgen op de universiteit, een extra 
cursus (bijvoorbeeld Russisch).

Extra informatieavond 5 maart
Het was bar winterweer op 24 januari. 
Heeft de sneeuw u belet het Open 
Thuis te bezoeken? Het Stedelijk nodigt 
u van harte uit voor een extra informa-
tieavond (lyceum, mavo, vakcollege) 
op 5 maart a.s. van 18.30 tot 20.00 uur, 
Isendoornstraat 3 in Zutphen. 

Aanmelden daarvoor kan via 
www.hetstedelijkzutphen.nl

Bij aankoop van Trunsun Full black panelen in combinatie met een 

bijpassende Nedap omvormer krijgt u ieder 6e paneel of een veelvoud 

daarvan gratis. U kunt tijdens deze actie maximaal 4 panelen gratis 

ontvangen. Dus bestelt u er 10 dan krijgt u er 12, bestelt u er 15, dan 

krijgt u er 18 en bestelt u er 20 dan krijgt u er 24. De Trunsun panelen 

zijn Solar IF gecertifi ceerd en worden geleverd met 15 jaar fabrieks-

garantie. De actie loopt tot eind maart. Meer informatie vindt u op 

www.solar-sell.nl

In februari en maart kunt u bij Solar Sell 

profi teren van een speciale actie: 

bij iedere vijf panelen die u koopt, 

ontvangt u het 6e paneel gratis.

Ieder 6e zonnepaneel
gratis!

Ziekenhuisstraat 1

7141 AN Groenlo

T +31(0)544 37 93 29

E info@solar-sell.nl

I www.solar-sell.nl

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



Royal VIV Buisman (www.vivbuisman.nl) is een groeiend internationaal bedrijf met vestigingen in Wijk en 

Aalburg en Zelhem. Royal VIV Buisman verwerkt al meer dan een eeuw room tot roomboter en botervet 

specialiteiten, zowel onder eigen merk als ook op specificatie van de klant. De afnemers zijn wereldwijd bak-

kerij-, ijs- en chocolade-industrieën. Door een hoogwaardig en goed geautomatiseerd productieproces kan 

een breed scala aan op botervet gebaseerde producten van constante topkwaliteit worden gerealiseerd. In 

Zelhem werken 60 enthousiaste mensen in de productie, logistiek, laboratorium, kwaliteitsdienst & product-

ontwikkeling en technische dienst. 

Voor onze afdeling QA/QC & Development zijn we op zoek naar een enthousiaste

Medewerker QA
(minimaal 28 uur per week)

Functieomschrijving:
• Het beheren en onderhouden van het kwaliteitssysteem en het verzorgen van de 

implementatie binnen de organisatie; 
• Initiëren, opstellen, onderhouden, valideren, implementeren en borgen van procedures, 

recepturen, specificaties, risicoanalyses en instructies;
• Uitvoeren van interne (hygiëne) audits en ondersteuning bieden tijdens externe audits; 
• Initiëren, opstellen en monitoren van corrigerende en preventieve maatregelen;
• Ondersteunen bij de opvolging van interne en externe klachten; 
• Het beoordelen, analyseren en rapporteren van kwaliteitsregistraties/onderzoeksgegevens;
• Het uitvoeren van houdbaarheidsstudies;
• Bieden van support aan klanten op het gebied van productkwaliteit, technologie, wet-en 

regelgeving, monsteraanvragen en questionnaires. 

Functie-eisen:
• Afgeronde opleiding HBO Levensmiddelentechnologie of vergelijkbaar;
• Aantoonbare en relevante ervaring binnen een QA afdeling in de voedingsmiddelenindustrie;
• Actuele en gedegen kennis van zowel kwaliteitssystemen (bijv. FSSC 22000, BRC, IFS,  

HACCP en GMP+) als van de huidige wet- en regelgeving rondom levensmiddelen;
• Persoonskenmerken: communicatief vaardig op meerdere niveaus, creëert draagvlak, 

team-speler, gestructureerd, nauwkeurig, overtuigend, hands on mentaliteit en analytisch.

Wij bieden:
Een interessante baan bij een productiebedrijf waar ruimte wordt gegeven voor uw persoonlijke 
ontwikkeling. Daarnaast een salaris, overeenkomstig de zwaarte van de functie. Werktijden en 
werkdagen zullen in overleg worden vastgesteld. 

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Nicole Claassen (Manager QA/
QC & Development), bereikbaar op telefoonnummer (0314) 62 30 45.

Geïnteresseerd? Stuur of mail dan uw schriftelijke reactie met motivatie 
voor 14 maart 2015 naar:

Royal VIV Buisman BV, Afdeling Personeel & Organisatie, t.a.v. 
Irma Tolkamp, Brinkweg 23, 7021 BV ZELHEM (tolkamp@vivbuisman.nl)

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

OP ZOEK NAAR EEN VAKBEKWAME MEDEWERKER?

COLLECTANTEN 
GEVRAAGD
1 T/M 7 MAART 2015
www.amnesty.nl/collecte
of bel (020) 626 44 36

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.

Chef werkplaats m/v

Ben jij technisch goed onderlegd en vind 
je het een uitdaging om mee te werken aan 
de verdere groei van een dynamische en 
technische organisatie?

Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de 
werkplaats van dit bedrijf. Je geeft leiding aan 
een relatief klein team van monteurs die all-
round technisch onderlegd zijn. In deze functie 
werk je zelf niet actief mee in de montage, maar 
ben je vooral verantwoordelijk voor het gehele 
organisatorische gedeelte. Je plant de monteurs 
in en zorgt ervoor dat alles goed loopt doordat je 
de levertijden van onderdelen goed bewaakt. Je 
hebt veel overleg met de verkoper binnen- en 
buitendienst om een maximale klanttevreden-
heid te realiseren. Ook lever je een bijdrage 
aan het registreren van de gemaakte uren ten 
opzicht van de calculaties die gemaakt zijn 
om zo effectief en efficiënt mogelijk te werken. 
Verder werk je actief aan de verder professio-
nalisering van dit bedrijf. Een actieve rol in het 
meedenken hierin wordt verwacht.

Orderpicker m/v

Ben jij per direct beschikbaar en flexibel 
inzetbaar?

Functieomschrijving
Voor een opdrachtgever in de omgeving van 
Eibergen zijn wij op zoek naar orderpickers. 
De werkdagen zijn woensdag, donderdag en 
vrijdag van 23.00 tot 06.00 uur . Het is belangrijk 
dat je over relevante werkervaring beschikt en 
je goed onder druk kunt werken.

Productiemedewerker m/v

Heb jij een technische achtergrond en weet 
je van aanpakken?

Functieomschrijving
In deze functie voer je verschillende werkzaam-
heden uit, zoals orders picken, laden en lossen 
en bouw je stellingen op. Tevens zorg je ervoor 
dat de stellingen op maat worden gemaakt met 
behulp van een slijptol. Het is belangrijk dat je 
met diverse gereedschappen overweg kan. Het 
gaat om fysiek zwaar werk waarbij je niet bang 
bent om flink aan te pakken.

Montagemedewerker m/v

Heb jij technisch inzicht en heb je ervaring 
in de montage en/of productie?

Werkzaamheden
Je bent een zelfstandig montagemedewerker 
die ervaring heeft met het lezen van tekeningen 
en het afmonteren en stellen van de producten. 
Deze functie is bij uitstek geschikt voor een 
beginnend timmerman/ montagemedewerker.

Timmerman m/v

Ben jij een ervaren timmerman en 
woonachtig in de regio Deventer?

Functieomschrijving
Regelmatig zijn wij voor diverse opdrachtgevers in 
Oost Nederland op zoek naar timmermannen. 
Hierbij wordt er van je gevraagd 
diverse werkzaamheden uit voeren. 
Het gaat daarbij hoofdzakelijk om 
nieuwbouw, renovatie en aan- en 
verbouw.

TE KOOP:
CA. 1,85 HA.

LANDBOUWGROND

Ligging:
Wolsinkweg te Keijenborg

Verkoop bij inschrijving
vanaf € 5,50 p/m2. 

Aanvraag inschrijfformulieren via:
Grondverkoop5@gmail.com

Sluiting inschrijfdatum:
15 maart 2015

Gunning onder voorbehoud.

Inlichtingen: 06-29060374Alle BK pannen met zeer hoge korting
(t/m 28 februari)

Van € 239,00

Voor € 99,00
BK Karaat

4 delige pannenset

GRATIS
MR. GRIPPER 
VOOR VEILIG

AFGIETEN

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio



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

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

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

Aanleveren
Redactie: vrijdag 12.00 uur
Advertenties: maandag 9.00 uur 

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord
/ContactAchterhoek
/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers
Tel. (0575) 55 10 10

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

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

Medische diensten 

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

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

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

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

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

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

Tandarts:
21 - 22 februari: G.M. Wolsink, Laren, 0573-402124.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordap-
paraat.

Belangrijke telefoonnummers

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

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

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

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

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

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

Zorg
Yunio Oost Gelderland
Tel. (0900) 98 64, 24 uur per dag bereikbaar voor: kraam-
zorg 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 zieken-
huis). Geopend ma t/m vrij van 9.00-17.30 uur, za 10.00-
13.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22. 
Openingstijden: Maandag 13.00-17.00 uur. Dinsdag t/m 
donderdag: 10.00-16.00 uur. Vrijdag: 9.00-16.00 uur (i.v.m. 
de weekmarkt).  Zaterdag: 10.00-14.00 uur.

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 22 februari: 
10.00 uur: dhr. H.G. Dijkman te Vorden.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 22 februari: 
10.00 uur: ds. J. Jansen Schoonhoven uit Doetinchem.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 22 februari: 10.00 uur: Ds. Deddie van Alphen.

R.K. kerk Vierakker
Woensdag 18 februari 
19.00 uur: Aswoensdag: Woorddienst,
Locatie: H. Willibrord Steenderen, vg. diaken Th. ten Bruin.
Zaterdag 21 februari 
17.00 uur: Woord- en Communieviering, vg. werkgroep.

R.K. kerk Vorden
Woensdag 18 februari
19.00 uur: Aswoensdag: Eucharistieviering, 
Locatie: H. Joseph Lochem, vg. J. Leisink, em.-priester.
Zondag 22 februari 
9.30 uur: Eucharistieviering, vg. pastoor F. Hogenelst.

 Boedelverkoop zat. 21 febr. 
10.00-15.00 uur. Diverse inv. 
woningen. Petersdijk 17 Halle. 
06 - 53154507

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

      27 mrt 20.00 uur. Kulturhus. 
KRATO speelt de klucht 
’Extra hulp op de eerste hulp’ 
Volw: € 5,- kind.tm 12: € 2,50.

      Heeft u een sleutelbos gevonden? 
Bel: 06-107 44 889.

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

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

Goud & Zilver reparaties. Atelier 
Henk Eggersman, Burg. Gallees-
traat 8, Vorden, 0575-550725.

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

18 t/m 24 febr. 2015. Dagmenu’s ophalen € 8,00. Dagmenu’s bezorgen € 9,25. 
Dagmenu bĳ ons consumeren € 11,00. (Bestellen mag, maar hoeft niet.)  Vanaf 
16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in het 
menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 18 febr. Bospaddenstoelen soep / Spies de Rotonde met 
kruidenboter, aardappelen en groente

Donderdag 19 febr. Hutspot met hachee en zuurgarnituur / Bavaroise 
met slagroom 

Vrĳdag 20 febr. Minestronesoep / Wokki Wokki van vis met rĳst en 
rauwkostsalade 

Zaterdag 21 febr. Kipsaté met pindasaus, frieten en rauwkostsalade 
Ĳs met slagroom (alleen afhalen of bezorgen)

Maandag 23 febr. Gesloten
Dinsdag 24 febr. Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade /    

Ĳs met slagroom

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

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

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

Dagmenu’s

      Kaarten en hobbybeurs zondag 22 
februari a.s. bij zaal Spilman te 
Beltrum met diverse workshops 
en demo’s. De beurs is geopend 
van 10.00 tot 16.30 uur. 
Voor info tel. 0544 - 464164

      Workshop Creatief met 
Druivenhout 7 maart 14-17 of 
12 maart 19-22 uur. € 25,=. 
Tel. 06-15948621.

      Levenslustige man, 70-er, leeft 
als 60-er, wil in contact komen 
met een enthousiaste vrouw 
om samen uit te vinden wat het 
goede leven ons kan bieden. 
Bel naar 06-44120239.

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

        VLOOIENMARKT ZELHEM 
Zondag 15 maart 10-17 uur 
SPORTHAL DE POL, 
Vincent van Goghstraat 72.
Info Kr.Huur 06-39108152 
www.animo-markten.nl 



internetdrukker.nleen échte drukker... online!

Uw drukwerk, zo geregeld!

Brochures
8 pagina’s A4 selfcover, fc

Flyers
100 x 210 mm enkelzijdig, fc

Briefpapier
A4 enkelzijdig, fc

1000 stuks 
van €32,- voor

€24,-
1000 stuks 

van €48,- voor

€36,-
500 stuks 

van €179,- voor

€134,25

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

Actiecode: IZ77YD  *Zie website voor actievoorwaarden

Joost helpt 
u graag 
verder


