
Bronckhorst-Noord
BRONCKHORST-NOORD BRONCKHORST-MIDDEN BRONCKHORST-ZUID ZUTPHEN - WARNSVELD CONTACT RUURLO ELNA LICHTENVOORDE GROENLOSE GIDS

Deze week
Squashteam 
Indoor Sport 
kampioen

Zowel Klein 
Haneveld als 
Plekkenpol derde

Portretserie 
Dorpsstraat 
Vorden

Lindesche molen 
bedankt Vrienden

Nagel- en 
schoonheidssalon 
Melanie vijf jaar

‘Carnavalskind’ 
Herbert Rutgers 
doet stapje terug

Uitgave:
Weevers Grafimedia
(0575) 55 10 10

Alarmnummer 112
Politie, ambulance en brandweer

Politie (0900) 88 44

Huisartsenposten
Zutphen (0900) 200 9000
Doetinchem (0314) 32 98 98
Winterswijk (0900) 500 9000

Dinsdag 

11 maart 2014

76e jaargang 

no. 1

Zij die in de loop der jaren Marcel 
Leferink hebben leren kennen, we-
ten wie hij is: een man die zijn nek 
durft uit te steken en die ‘afspraak is 
afspraak’ hoog in het vaandel heeft 
staan en die als speerpunt heeft: 
‘Praat niet over elkaar, maar met el-
kaar!’ 
Marcel Leferink vestigde zich in 2005 
samen met echtgenote Maarya in 
Vorden. Daarover zegt hij: “Dat jaar 
verkocht ik in Haaksbergen mijn ma-
kelaardij. Aan het kantoor was ook 
onze woning gekoppeld, dus moesten 
wij op zoek naar een andere woning. 
Aangezien onze dochter Caroline in 
Utrecht woont wilden wij ons in een 
straal binnen 75 kilometer van haar 
vestigen. Het dorp Vorden kende ik 
al, daar kocht mijn vader altijd bij 
Martens zijn jachtgeweren en wat 
ook trok, was de leus ‘Kom tot rust in 
de Achterhoek’. Toen ik vernam dat 
deze woning hier aan de Christina-
laan te koop stond, was de keus snel 
gemaakt. Ik was nog bezig met de 
verhuizing toen ik plotseling iemand 
hoorde roepen ‘Ha, die Marcel’. Wat 
bleek: het was Bert Brandenbarg, met 
wie ik samen in dienst had gelegen 
bij de “Garde Jagers” in Schaarsber-
gen. 
Onze naaste buurman in de straat 
was Gerhard Weevers senior, met 
wie ik het al direct goed kon vinden. 
Zijn zoon Gerhard (directeur Wee-
vers Grafimedia, red.) vroeg mij of ik 
interesse had om voorzitter van de 
VOV te worden. Er was een vacature. 
Na een week bedenktijd heb ik toege-
stemd, wij woonden toen amper drie 
maanden in Vorden”, zo kijkt Marcel 
Leferink terug. “Wat ik bij de VOV 
aantrof? Wel, eigenlijk een schip 
zonder kapitein, de ondernemersver-
eniging was in feite een ‘veredelde’ 
winkeliersvereniging. Ik heb er toen 

al snel, met instemming van het 
bestuur, structuur in aangebracht. 
Een VOV verdeelt in een aantal sec-
ties: Detailhandel/Horeca/Handel, 
Industrie, Bouw en Dienstverlening 
(HIBD). We hadden 67 leden. Ik ben 
gelijk de boer op gegaan en ben er 
best trots op dat we inmiddels zijn 
uitgegroeid tot een VOV met ruim 
honderd leden. Het is inmiddels een 
echte ondernemersclub geworden.”
Wat hem ook een goed gevoel geeft, 
is dat de VOV inmiddels ook een aan-
tal ‘buitengewone leden’ telt zoals 
bijvoorbeeld Natuurmonumenten, 
voetbalclub Vorden, Beeckland Col-
lege en Zorginstelling Urtica. “Wat 
mij enorm deugt heeft gedaan is de 
actie met Natuurmonumenten om in 

Vorden het Berendpad te realiseren. 
We hadden daarbij hulp van een sta-
giaire Annegien Cannoy die zelfs op 
dit project is afgestudeerd. Prachtig 
toch?!” 
De bijna 68-jarige Marcel Leferink 
heeft de afgelopen jaren onder tal 
van projecten die in Vorden zijn ge-
realiseerd zijn ‘handtekening’ gezet. 
Om gelijk de belangrijkste te noe-
men: het Centrumplan Vorden dat 
hij vanuit de ondernemerswereld in 
Vorden zes jaar heeft begeleid. Ver-
der zijn te noemen de Nacht van de 
Nacht, de Zomerfeesten, Wim Kuij-
per straatvoetbaltoernooi, houten 
hutjes Kerstmarkt, etc. etc. De groot-
ste voldoening geeft wel dat hij en 
met hem velen hebben medegewerkt 
aan het grandioze jubileumconcert 
in het kader van 100 jaar Achtkas-
teelentocht op de weide voor kasteel 
Vorden. Voor hem een weekend om 

nooit meer te vergeten: Marcel Lefe-
rink kreeg toen een Koninklijke on-
derscheiding voor zijn verdiensten 
voor de Vordense gemeenschap maar 
ook voor zijn verdiensten in zijn vroe-
gere woonplaats Haaksbergen. 
In 1988 tijdens ‘800 jaar Haaksber-
gen’ heeft de Ondernemersbeurs 
voor de invalide medemensen van 
verpleegcentrum ‘Wiedenbroek” een 
invalidenbus (waarde 96.000 gulden) 
gerealiseerd. Dat was op 21 juni 1988, 
juist op de middag dat het Nederlands 
elftal Europees voetbalkampioen 
werd. “Het overhandigen van de sleu-
tel van de invalidenbus was het mooi-
ste moment in mijn leven” Niet waar 
pap, riep zijn dochter. “Het mooiste 
moment was toch toen je met mama 
trouwde? Ze had gelijk. “Alles wat 
ik tot dusver heb kunnen doen, had 
nooit gekund zonder de steun van 
mijn vrouw Maarya”, zo zegt Marcel 
toch wel een tikkeltje ontroerd. 
Nu hij stopt als voorzitter van de 
VOV heeft hij toch wel zorgen over 
het winkelbestand. Niet alleen in 
Vorden maar in zijn algemeenheid in 
Nederland. “Soms heb ik het gevoel 
dat veel mensen die een winkel run-
nen, in feite geen ondernemer zijn. 
Privézaken spelen dikwijls een grote 
rol in onze maatschappij. Niet iedere 
vrouw wil dat haar man na de klok 
van 18.00 uur nog werkt. De leus ‘za-
ken gaan voor het meisje’ is in veel 
gevallen al lang uit de tijd”, zo zegt 
Marcel Leferink, die pleit voor meer 

contacten met elkaar. “Laat ook voe-
len dat iemand die verdriet heeft,
niet alleen staat.”
Tot mijn opvolger wil ik dit zeggen: 
“Hou de club ondernemers bij elkaar.
Vorden staat landelijk hoog aange-
schreven als een toeristendorp. Va-
kantiegangers vertoeven hier graag,
zorg ervoor dat het zo blijft!”

Een bevlogen bestuurder met oog voor de medemens

Marcel Leferink stopt als voorzitter van de VOV
Vorden - Marcel Leferink, de be-
vlogen voorzitter van de VOV 
(Vordense Ondernemers Vereni-
ging) stopt volgende maand met 
zijn functie. In de acht jaar voor-
zitterschap heeft hij in onderne-
mend Vorden veel baanbrekend 
werk verzet. Aan zijn opvolger 
(nog niet bekend wie) de taak al-
les te consolideren.

In de zomer van 2013 werd Marcel Leferink geridderd voorafgaand aan het jubileumcon-
cert in het kader van de 100-jarige Achtkasteelentocht.

 
www.d66bronckhorst.nl 

Scheffer maakt keuken- 
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15% BTW 
besparen

RENOVATIEVOORDEEL 
VOOR HET LAGE BTW-TARIEF

Zelhem Gildenweg 1  l  Tel. 0314 623658

Kijk snel op www.schefferkeukens.nl
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Openingstijden: maandag - woensdag 08.00 - 20.00 uur, donderdag - vrijdag 08.00 - 21.00 uur, zaterdag 08.00 - 20.00 uur

Eland | Hengelo (Gld) | Raadhuisstraat 53 | T: 0575 46 37 77

Bij de Plus parkeert u voor de deur!

Geldig 10 t/m 15 maart

Tonino bianco

fl es 75 cl

™
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Agrarisch katern in weekblad contact
Verschijning week 15
Oplage: 33.200
Aanleveren: 2 april 2014

Een katern gericht op wat ondernemen 
is in de agrarische sector. 
Maak gebruik van deze unieke 
gelegenheid om uw producten en 
diensten onder de aandacht te brengen.

Meer informatie en reserveren: 
Jan Marinissen of Dyanne Schiphorst, 
advertentie@contact.nl of 
tel. (0575) 55 10 10.



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

Uitgave: Weevers Grafimedia
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 advertenties/redactie
Redactie: vrijdag 12.00 uur
Advertenties: maandag 9.00 uur 

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers Grafimedia
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.

! nnp

Plaats een Contactje
in uw weekblad en 
online via
WWW.CONTACT.NL
snel en gemakkelijk!

PUPPY TE KOOP

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 Grafimedia, Postbus 22, 7250 AA  Vorden. Dubieuze of 
anonieme opgaven worden niet ge plaatst. Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à  4,24 (incl. btw). Contactjes kunnen ook 
opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. Berekening kan 
geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel gewoon Frits Peppelink-

hausen, tel (0575) 55 29 16,

(06) 51 60 15 16.

Gratis Lips bij tube Gelly

Pure Aloë vera producten

Warnsveld Jannie Nijkamp.

Tel.  0575 521316

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

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

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

Apotheek
Gelre Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen,

tel. (0575) 74 48 00. Deze apotheek is in het Gelre ziekenhuis 

tegenover de huisartsenpost.

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.

De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 

18.00-19.30 uur. Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, 

kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11.

De bezoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, B1, B2, 

Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks van 13.30-

14.15 uur en van 19.00-20.00 uur. Intensive Care (ICU): dagelijks 

van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur 

en tevens op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. 

Kinderafdeling B0: dagelijks van 15.00-16.00 uur en van 19.00-

19.30 uur.

Tandarts
Zaterdag 15 en zondag 16 maart, M. Hermans 

Tel. 0575 – 55 22 53.

Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers
Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase. 

Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33. 

info@hospice-zutphen.nl / www.hospice-zutphen.nl

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 

Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.

Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.

Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 

alleen op afspraak (0900) 88 44.

Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).

Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 

Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.

Steenderen, A. Ariensstraat 33a.

Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 

Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

Calamiteiten gemeente
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,

wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u 

bellen naar het alarmnr. (0900) 88 44 of bij grote spoed 112. 

Kleinere meldingen over de openbare ruimte? Bijv. over een 

afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet brandt, losliggende 

stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde kom (dus niet 

de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de openingstijden 

het gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook doorgeven 

via www.bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en 

leefomgeving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, 

omdat het niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, bel dan 

ons calamiteitennummer (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-hulpmiddelen 

zoals een niet-werkende scootmobiel of tillift verzoeken wij u 

tijdens kantoortijden het gemeentehuis te bellen via tel. (0575) 

75 02 50 en buiten kantoortijden, als het niet kan wachten tot de 

eerstvolgende werkdag, ons calamiteitennr. (06) 13 10 07 77.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Doetinchem - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - 

Eerbeek - Brummen.

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder de 

volgende telefoonnummers:

Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88

Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78

Paard: (0575) 58 78 70

Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

Dierenkliniek Zutphen
Laarstraat 71, 7201 CC Zutphen, tel. (0575) 51 31 51

www.dierenkliniek-zutphen.nl

Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 46 03 12

www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 

Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

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

jeugdgezondheidszorg.

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 34 05 

of (06) 22 92 96 30.

Welzijnsadviseur: Wilma Berns, e-mail: w.berns@sswb.nl

De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 

donderdag van 9.00-11.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek 

en huisbezoek mogelijk op afspraak.

Administratief medewerkende: Willy Gotink, 

e-mail: w.gotink@sswb.nl

Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: 
De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; Nijntje in Halle; 
Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg; 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 13.00-16.00 uur. Dinsdag t/m donderdag 
10.00-16.00 uur. Vrijdag 9.00-16.00 uur. Zaterdag 10.00-14.00 uur.

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

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

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
’t Hoge 36, 7251 XX  Vorden, tel. (0573) 76 02 00
info@avonturijn.nl

Kerkdiensten

Dorpskerk Vorden
Zondag  16  maart, 10.00 uur, gezamenlijke gezinsdienst in de 
Dorpskerk.Ds. J. Kool 

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag  16  maart, 10.00 uur, gezamenlijke gezinsdienst in de 
Dorpskerk.Ds. J. Kool 

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 16 maart,  10.00 uur,  Hr. H Dijkman, Vorden.

R.K. kerk Vorden
Zondag 16 maart, 9.30 uur, Eucharisistieviering, vg. J. van der 
Meer, em. –priester. 

R.K. kerk Vierakker
Zondag 16 maart, 10.00 uur, Woorddienst vg. werkgroep 

Weekenddiensten

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens, tel. (0575) 46 37 43

Alleen op afspraak.

15 maart start hondenschool

dog training for fun in Toldijk

met de volgende cursussen:

puppy cursus, jonge honden 

cursus, elementaire gehoor-

zaamheid, dog dance en treib-

ball. kleine groepen (max 5), 

verwarmd binnen trainen op

kunstgras, en buiten trainen 

bij mooi weer. Vol=vol.  dog-

trainingforfun@gmail.com of 

bel 06-45953283 (Wendy).

Dagmenu’s 12 maart t/m 18 maart 
Dagmenu om mee te nemen € 7,75. Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 9,00. Dagmenu bij ons consumeren € 10,75.  
(Bestellen mag, maar hoeft niet.) Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in het 
menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 12 maart
Mosterdsoep / Spies de Rotonde met kruidenboter, aardap-
pelen en groente

Donderdag 13 maart
Züricher Geschnetzeltes met rösti en rauwkostsalade / Vlaflip 
met bessensap en slagroom

Vrijdag 14 maart
Knoflookroomsoep / Zalmfilet met dillesaus, aardappelen en 
groente

Zaterdag 15 maart (alleen afhalen / bezorgen)
Italiaanse cordonbleu met aardappelen en groente / IJs met 
slagroom

Maandag 17 maart
Gesloten

Dinsdag 18 maart
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / IJs met slagroom

Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel of 
dinercheque….kookworkshop, feestjes en meer!

Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en/of 
opmerkingen dan kunt u ons bellen op tel.nr. 0575-551519
of u komt even binnen op Kerkstraat 3 te Vorden.

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

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

SUPER KOOPJE NIEUW!!!
Maribel kinder appeltjes 2 kg € 2.98
Mooie krop malse boter sla   € 0.99
ZE ZIJN ER WEER!!!
nieuwe oogst nicola aardappelen

2 kg € 0.99 3e kg GRATIS

DE LEKKERSTE V/D MOMENT 

Nadorcott mandarijnen
zonder pit 15 voor   € 2.98

Maaltijdkoopje!!!!! 
huisgemaakte Hongaarse zuurkool schotel
+ GRATIS compote naar keuze
 per persoon  € 6.98

Burg. Galleestraat 6a, Vorden
(0575) 55 08 50

Aanbiedingen geldig t/m maandag 17 maart 2014

Vrijdag 21 maart 19.00-21.30u

2dehands  kinderkledingbeurs

Leesten in Lichtpunt, Zutphen.

kinderkledingbeursleesten.nl

Te koop: stacaravan plus in-

ventaris. In goede staat. Staat 

op camping in Epe. tel: 0575 

- 553231

Te koop: onbekante planken 

diverse lengtes en breedtes. 

Kinderstoel en kinderfietszitje.

Tel. 06-23457317.

Opruiming van schilderijen

van Aaf Renkema vanuit haar

atelier “Kunst van de Kleur”

op zaterdag 15 en zondag 16

maart van 10.00 tot 16.00 uur.

De Horsterkamp 3 in Vorden.

Kortingen tot 70 %.



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

Een woord, een gebaar of een kaart 
het doet je goed.
Wanneer je in een korte tijd, 
twee mensen die je dierbaar zijn verliezen moet.

Wij danken iedereen voor de overweldigende 
hoeveel heid belangstelling, die wij mochten 
ontvangen na het overlijden van 

WILLEMINA 
HARMSEN - LOMAN

en

MARINUS HARMSEN

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar 
zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en 
vergroot de moed om verder te gaan. 

Namens de familie
B.G. Harmsen

Hengelo Gld., maart 2014

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

de specialist voor uw gebitsp
roth

es

e

Adinda Brugman
Tandprothetische praktijk

Kastanjelaan 11b
Hengelo Gld.
0575 46 26 40
info@tppbrugman.nl
www.tppbrugman.nl

Gegrilde kip per stuk 498
2 Gegrilde kippen 898

EETCAFÉ - BAR - RESTAURANT - DIV. ZALEN

Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

De Herberg in samenwerking met 
Keurslagerij Vlogman

VOORJAARSAANBIEDING

Vanaf 15 maart t/m 15 april:
Alle hoofd- en plate gerechten 

de 2e GRATIS!
Hoofdgerechten bestaande uit: 

gebakken aardappelen, frites, rauwkost en 
warme groenten.

Plate gerechten bestaande uit: 
frites en rauwkost.

Zaterdag
15 maart
lente party:

DJ KroKuz
eetcafé ‘Het Hoekje’:

70-80 party
DJ Eddie de Gier

  

Albert Heijn Hengelo 
Raadhuisstraat 24 - Hengelo

De hele maand maart

Daar word je vrolijk van!

GRATIS
thuis!

jouw 

bestelling

Wij hebben ervaren hoe velen hebben mee-
geleefd, tijdens de ziekte en na het overlijden 
van mijn broer, mijn zwager en onze oom

Jan Eskes
Het is voor ons een fijne gedachte dat Jan in 
zijn leven voor velen zoveel heeft betekend.
Dit heeft het afscheid voor ons bijzonder 
gemaakt.

Hartelijk dank namens familie A. Eskes

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen



Wanneer het werk op genoemde 
maandag klaar is, begeeft het ge-
zelschap zich naar de kantine van 
de voetbalclub Ratti, waar genoten 
wordt van een buffet en een drankje. 
Zo ook Herbert Rutgers die rustig 
nippend aan een biertje, het carnaval 
nog eens de revue laat passeren. Na 
jarenlang zitting te hebben gehad in 
een werkgroep en het bestuur (secre-
taris en de afgelopen jaren voorzitter), 
vindt Herbert het hoog tijd worden 
een stapje terug te doen en moet Kra-
nenburgs Carnaval op zoek naar een 
nieuwe voorzitter. De pas benoemde 
Prins Arjan de Eerste bedankte hem 
voor de bewezen diensten voor het 
Kranenburgs Carnaval. Zelf had Her-
bert liever gezien dat alles geruisloos 
was verlopen, niks geen poespas. Het 
organiseren van een carnavalsfeest 
doe je met zijn allen met ieder zijn/
haar taak. Dat hij dan toevallig voor-

zitter is en al jarenlang medepresen-
tator van de Playbackshow doet hij af 
met de opmerking: “Ook dat behoort 
bij mijn taak”. 
Hij heeft grote bewondering voor 
die inwoners van de Kranenburg die 
het 25 jaar geleden aandurfden om 
opnieuw een carnavalsfeest te or-
ganiseren. Een paar jaar eerder was 
immers de carnavalsvereniging de 
“Deurdraejers” uit de Kranenburg 
ter ziele gegaan en leek het carna-
val daar voor goed voltooid verleden 
tijd. “Kijk wat er nu staat, Stichting 
Kranenburgs Carnaval, bestaande uit 
louter vrijwilligers”, zo zegt Herbert 
trots. Carnaval vieren zit hem in het 
bloed. Zijn vader en moeder waren al 
verzot op het carnaval. “Behalve op 
die bewuste zondag 9 februari 1964 
toen het feest overal in Nederland los-
barste, waren mijn vader en moeder 
thuis. Toch ook wel feest want juist 

op die dag werd ik geboren. Logisch 
toch dat het carnaval in mijn bloed 
zit”, zo zegt Herbert lachend. 
Als jongen van 13/14 jaar hielp hij al 
samen met de junioren van Ratti wa-
gens bouwen voor de optocht, jaren-
lang het ‘handelsmerk’ van de Deur-
draejers. “De eerste wagen? Ik weet 
het nog goed, dat was een wagen met 
zwart plastic met als motto ‘Kiek uut 
Normaal’. De groep Normaal met 
Bennie Jolink was in die tijd razend 
populair, vandaar die wagen. Vervol-
gens heb ik altijd met allerlei werk-
zaamheden meegeholpen. Daar waar 
nodig helpen Kranenburgers elkaar, 
althans dat vind ik”, zo zegt Herbert 
Rutgers. Toen in 1990 Kranenburgs 
Carnaval werd opgericht, werd Her-
bert al vrij snel actief in een werk-
groep. Hij kijkt met een goed gevoel 
terug op de vele jaren samenwerking 
binnen de Stichting. “Een bestuur en 
werkgroep waarin gezamenlijk kei-
hard wordt gewerkt en waar onder-
ling veel respect voor elkaar is. In de 
loop der jaren hebben talrijke arties-
ten hun medewerking verleend. Im-
ca Marina, Vader Abraham, Jacques 
Herb (“Manuela”), geweldige hap-

penings. Dit kan tegenwoordig niet 
meer, dat kan ‘bruintje’ niet meer 
trekken. En dan was er natuurlijk ja-
renlang op zondagmiddag de gewel-
dige afsluiting met Kasbendjen. Jam-
mer dat de band niet meer bestaat. 
Maar zo gaat het nu eenmaal, tijden 
veranderen. Eén ding is zeker, Kra-

nenburgs Carnaval is hier niet meer
weg te denken”, aldus Herbert Rut-
gers die ongetwijfeld vanaf volgend
jaar nog wel ‘ergens’ binnen de club
een handje zal helpen. Net als zijn
makker Willem Schmitz met wie hij
vele jaren in het bestuur heeft samen
gewerkt.

Geboren ‘Carnavalskind’ Herbert Rutgers doet stapje terug
Vorden - Terwijl in de dorpen en steden in Nederland nog volop carna-
val wordt gevierd en de feestgangers zich opmaken voor het grote “Ro-
senmontag” gebeuren, is het in het buurtschap Kranenburg alle hens 
aan dek. Daar zijn de vele vrijwilligers al vroeg in touw om de restan-
ten van de festiviteiten van het voorbije weekend op te ruimen, want 
in de Kranenburg is het carnaval reeds op zondagmiddag afgelopen.

Een potje nachtsel en een flesje nachtwater spelen een 
belangrijke rol in de voorbereiding op de ontmoeting 
met de nacht. En als de duisternis in het bos voor de 
dagmensen ondraaglijk begint te worden, heeft hij wat 
opgeslagen zonlicht achter de hand. Stukje bij beetje 
worden de dagmensen ingewijd in de geheimen van de 
nacht. Daarbij hoort ook enige kennis van het nacht-
jargon dat de Nachtwachter gebruikt, zoals het begrip 
Sluier van stilte en de woorden Krekelstem en Nacht-
concert. Na de tocht levert de Nachtwachter de deelne-
mers weer bij het startpunt af en gaat vervolgens zelf 
terug naar het westen, de nacht in. De dagmensen die 
iets minder dagmens zijn geworden kijken hem na. Als 
stille getuige van deze bijzondere natuurervaring bun-
gelt om hun nek een unieke medaillon.
Kijk voor meer activiteiten op 
www.natuurmonumenten.nl.

Met de Nachtwachter 
over Het Enzerinck

Vorden - Ga je in het donker mee wandelen met 
de nachtwachter over landgoed Het Enzerinck? 
Samen de geheimen van de nacht ontdekken. 
Een avontuurlijke tocht speciaal voor kinderen 
in de leeftijd van 7 tot 11 jaar. Natuurmonumen-
ten organiseert deze tocht op zaterdag 22 maart 
van 19.30 tot ca. 21.30 uur.Wel vooraf reserveren. 
Aanmelden kan via www.natuurmonumenten.nl/
activiteiten of telefonisch 035 - 655 99 55. Maxi-
maal 1 begeleider per kind(eren).

Administratiekantoor     WASSINK

Verzorging
Belastingaangifte

 Overige dienstverlening:
 • Verzorgen administraties
 • Salarisverwerking
 • Jaarrekeningen
 • Omzetbelasting
 • Fiscale adviezen

Spittaalstraat 112 t 0575 - 511 879
7201 EH Zutphen f 0575 - 518 545

info@administratiewassink.nl
www@administratiewassink.nl

Dubbelfrisss
Alle pakken à 1,5 liter,
combineren mogelijk
3 pakken

PLUS Biefstuk    
Niet mals, geld terug garantie

   marg 052 reP   

PLUS Fairtrade 
Koffi epads
Alle zakken à 36 pads, 
combineren mogelijk

   nekkaz 2

3.153 VOOR

1.99

3.99
2 VOOR 5.50

1GRATIS
 droomzegel

4.75250 GRAM

2.99

Max Havelaar
Fairtrade Bananen
Per kilo

1.79KILO

0.99

Optimel drink
Alle pakken à 1 liter      
Per pak 
1.31-1.45

PER PAK

1.00PLUS Rundergehakt      
   olik reP

5.75

3.99
PER KILO

PLUS Snijbonen
Ongesneden
Zak 400 gram

1.89

1.00
PER ZAK

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeldt, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. 
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als uw PLUS; 
kijk voor overige voorwaarden op www.plus.nl/nergensgoedkoper.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen 
bij PLUS? Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

PLUS Eland - Hengelo (Gld)
Raadhuisstraat 53, T: 0575 46 37 77
maandag - woensdag 08.00 - 20.00 uur, donderdag - vrijdag 08.00 - 21.00 uur, 
zaterdag 08.00 - 20.00 uur

Geldig in week 11 (zondag 9 t/m zaterdag 15 maart 2014) 



BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

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

  Verbouw  
  Renovatie  

  Restauratie  

Emiel Berns
&

Steven Koedam
Pastoorthuisstraat 10
7256 AX Keijenborg

T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

www.bekoebouw.nl

Zaterdag
15 maart
lente party:

DJ KroKuz
eetcafé ‘Het Hoekje’:

70-80 party
DJ Eddie de Gier

 Sierbestrating

 Tuinhout

Gratis Tuinschets Service

www.weulenkranenbarg.nl
Ruurloseweg 45a Vorden 
0575-551217

BUITENCENTRUM VOOR UW COMPLETE TUININRICHTING

 Blokhutten

 Terras-  

 overkappingen

 Grind & split

 Tuinverlichting

 Tuinaccessoires

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden. 
Telefoon (0575) 551485 - www.bloemendaalwiegerinck.nl - email: info@bloemendaalwiegerinck.nl 

Wilt u uw belastingaangifte 2013 professioneel laten invullen en er 
bovendien zeker van zijn dat u alle toeslagen en kortingen ontvangt, dan kunt u 
bij ons terecht. 

Denkt u o.a. aan de te verkrijgen werkbonus voor werkenden in de  leeftijd 
vanaf 60 jaar. Of aan de inkomensafhankelijke kortingen bestemd voor wer-
kende ouders met jonge kinderen. 

Graag bij uw bezoek de aanslagen van de eventueel al ontvangen toeslagen 
meenemen en de OZB-aanslag opgelegd in 2013, is dit jaar van belang.

Ons kantoor is geopend op de volgende woensdagavonden:
12 en 19 maart a.s. tussen 18.30 uur en 20.30 uur 
en op 
zaterdagochtend 15 maart a.s. tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Vanaf woensdag 12-03-2014*Vers & voordelig!

Vanaf woensdag 12-03-2014



Inmiddels zijn er in de salon vele behan-
delmogelijkheden. Sinds kort wordt er 
bijvoorbeeld ook permanente make-up 
aangeboden waarvoor ook een vergun-
ning verkregen is van de GGD. 
Tevens is de salon ook aangesloten bij 
Anbos (brancheorganisatie van schoon-
heidsspecialisten), het Nagelgilde (bran-
cheorganisatie van nagelstylisten) en de 
pedicurepraktijk van Arianne waarmee 
Melanie samenwerkt is aangesloten bij 
ProVoet en ProCert (brancheorganisaties 
van pedicures). 

Vanwege haar enthousiasme voor het 
vak leidt Melanie ook stagiaires op en 
de salon is dus ook erkend leerbedrijf 
bij het KOC. Stagiaires kunnen zo in de 
salon praktijkervaring opdoen. Voor ve-
len is ook Kim een bekend gezicht in de 
salon, zij is bij Melanie gestart als stagi-
aire en inmiddels gediplomeerd schoon-
heidsspecialiste.

Tien jaar jonger in tien weken ca-
deau!
In verband met het vijfjarig bestaan is er 
de komende tijd veel activiteit in de sa-
lon en Melanie geeft aan vijf mensen een 
huidverjongingskuur cadeau: ‘Tien jaar 
jonger in tien weken!’. Wilt u graag kans 
maken op dit prachtige cadeau kom dan 
op zaterdag 22 maart naar onze aan-
meldingsdag in de salon (zie advertentie 
elders in deze krant). Op deze dag vertel-
len wij u meer over de verjongingskuur 
en maken wij van u een foto. Met deze 
gegevens zullen wij voor 30 maart vijf 
mensen uitkiezen waarmee wij het tra-
ject van tien weken in gaan. De kuur 
start in april en eindigt begin juni. Wij 
hopen u op 22 maart of op één van de 
andere promotiedagen te verwelkomen 
in onze salon! Nagel- en schoonheidssa-
lon Melanie, Borculoseweg 15, Ruurlo, 
tel. 0573-789044. Website: www.salon-
melanie.nl.

Actie ‘Tien jaar jonger in tien weken cadeau!’

Nagel- en schoonheidssalon 
Melanie bestaat vijf jaar

Ruurlo - Vijf jaar geleden is Melanie Rusink gestart in Ruurlo met haar 
nagel- en schoonheidssalon Melanie. Eerst had de Ruurlose haar salon aan 
huis gevestigd maar al snel verhuisde deze naar de Borculoseweg. In deze 
periode heeft zij veel klanten mogen verwelkomen in haar salon en Melanie 
beleeft veel plezier aan haar werk waarbij het doel is om elke klant tevreden 
en ontspannen weer naar huis te laten gaan. Ook de regelmatige bijscholin-
gen of trainingen in verband met nieuwe behandelingen vindt ze heerlijk 
om te doen. “Het is belangrijk om bij te blijven en aan kennis heb je nooit 
gebrek”m aldus Melanie.

Vijf jaar geleden is Melanie Rusink gestart in Ruurlo met haar nagel- en schoonheidssalon Me-
lanie. Eerst had de Ruurlose haar salon aan huis gevestigd maar al snel verhuisde deze naar de 
Borculoseweg.

Op het programma staan naast be-
roemde tango’s als Adios Nonino 
en Libertango ook minder bekende 
werken van Piazzolla en Ziegler en 
eigen arrangementen. René Maurer 
vormt sinds 2008 samen met jazz 
pianist Guy van Beek een pianoduo. 
Zij hebben in 2012 hun eerste CD 
uitgebracht. 
Wat aanvankelijk begon als een 
gezellig onderonsje is uitgegroeid 

tot een spectaculair programma op 
twee vleugels. Wat zo bijzonder is 
van dit duo, is de totaal verschillen-
de achtergrond van beide pianisten. 
Guy van Beek, heeft na zijn studie 
economie en rechten uiteindelijk 
toch zijn passie voor muziek ge-
volgd en is uitgegroeid tot jazzpia-
nist, componist en arrangeur. René 
Maurer daarentegen is klassiek ge-
schoold aan het Conservatorium 

van Utrecht en Amsterdam, volgde 
vele masterclasses in het buiten-
land en studeerde een aantal jaren 
in Parijs bij Eugen Indjic. Beide pia-
nisten zijn inmiddels zeer actief op 
allerlei gebieden in het muzikale 
leven. 
Samen maakten zij in 2011 hun eer-
ste CD Tango. In de bijlage zeggen 
beide pianisten: “We genieten van 
de muzikale interactie met elkaar, 
aanvankelijk sprak ieder nog in zijn 
eigen taal maar inmiddels spreken 
we een gemeenschappelijke taal 
ergens op het raakvlak tussen de 
klassieke achtergrond van de één 
en de jazz achtergrond van de an-
der”. Kaarten kunnen telefonisch 
worden gereserveerd: 0575-550756.

Tangomuziek bij Het Klavier
Vorden - Het Klavier op het industrieterrein Het Werkveld (Am-
bachtsweg 2B) ontvangt zondag 23 maart opnieuw een pianoduo. 
Pianisten René Maurer en Guy van Beek brengen tijdens dit lunch-
concert een sprankelend Argentijns programma op twee vleugels. 
Virtuositeit, strakke ritmische figuren en een flinke dosis melan-
cholie, het komt allemaal samen in de Argentijnse Tango. Aanvang 
12.30 uur.

Uw overgewicht

Uw overgewicht

Dit is hét moment om te 
starten als u deze zomer 

resultaat wilt zien. 

Wissel nu uw extra gewicht in bij 

Indoor Sport Vorden en krijg korting.

W

Indo

IS GELD WAARD

DOE MEE EN 
MAAK KANS OP 
EEN ‘MAKEOVER’
T.W.V. € 250,-

Direct contact met onze trainers?
Bel of mail ons voor een afspraak!

0575 - 55 34 33

WIJ HELPEN U GRAAG!



De initiatiefgroep School op de Boer-
derij is nu ruim twee jaar bezig een 
dergelijke antroposofische ‘boerderij-
school’ te realiseren. De groep bestaat 
uit (ex-)leerkrachten, ouders en men-
sen met een agrarische achtergrond. 
Zij delen allemaal het gevoel dat er 
kinderen zijn die iets ánders nodig 
hebben, dan wat er nu op het gebied 
van onderwijs geboden wordt.
“Sommige ouders herkennen zich 
niet meer in de Vrije School zoals 
die nu is. Maar er zijn ook ouders, 
die geen connectie met de antropo-
sofie hebben, en toch op zoek zijn 
naar iets nieuws, iets anders voor 
hun kind. Wat wij willen is een even-
wichtig aanbod tussen hoofd, hart en 
handen.” vertelt Christiaan Hartman. 
Hij is werkzaam op zorgboerderij 
Urtica de Vijfsprong als therapeu-
tisch werkbegeleider en heeft 7 jaar 
lesgegeven op de Vrije School. “We 
denken dat we dat evenwicht mooi 
kunnen bieden in een boerderijset-
ting, waarbij kinderen veel buiten 
zijn, met planten en dieren werken, 
en alle ruimte krijgen zich hierin 
te ontwikkelen. Natuurlijk komen 
vakken als rekenen en taal ook aan 
bod, maar onderwijs moet niet alleen 
maar op het cognitieve gericht zijn. 
Een groepje kan bezig zijn met de die-
ren, terwijl een ander groepje reken-
les krijgt. Weer een ander groepje is 
brood aan het bakken. Vakken zoals 
taal en geschiedenis komen aan bod, 
maar ook kunstzinnige vakken als te-
kenen en toneel. Wij voelen ons erg 

prettig bij het idee dat kinderen op 
de basisschool eerst vooral mogen be-
leven. Daarmee kun je verwondering 
opwekken. Dat je buiten bent, en 
zaadjes tot planten ziet worden, en 
deze verzorgt. En hoe die plant dan 
op celniveau in elkaar zit, dat komt 
later wel, op de middelbare school.” 
De boerderijschool moet een parti-
culiere school worden. Geen subsidie 
van de overheid dus. Dat brengt de 
nodige uitdagingen met zich mee. 
“Het geld moet deels van de ouders 
komen, en misschien moeten we 
fondsen werven en donateurs zoe-
ken. We zullen een netwerk moeten 
opbouwen van mensen die financieel 
willen helpen. Het heeft ook voorde-
len een staatsvrije school te zijn. Dan 
hoef je niet aan bepaalde eisen van 
de inspectie te voldoen. Dat zien we 
nu gebeuren bij de Vrije School, die 
moet toch veel inleveren.” Nieuw is 

het idee niet. In Groningen bestaat 
de Boerderijschool, en die draait al 
20 jaar met succes. “Zij doen het op 
een manier die ons aanspreekt. Een 
kleine school, twintig tot veertig leer-
lingen. Dan creëer je echt het gevoel 
van samen zijn, is er intensief con-
tact tussen ouders, kinderen en leer-
krachten, én in zo’n kleine setting 
wordt er nauwelijks gepest.”De initi-
atiefgroep zit nu in een proces dat ze 
zich meer en meer bekend willen ma-
ken. Voor ouders en belangstellende 
leerkrachten organiseren zij een aan-
tal informatieavonden.  Deze zomer 
moet duidelijk worden of de school 
in september kan beginnen. De eerst-
volgende infoavond is 21 maart, bij 
Urtica de Vijfsprong in Vorden. 

Meer informatie is te vinden op 
de website: 
http://schoolopdeboerderij.jimdo.com

Initiatiefgroep wil school op boerderij beginnen
Eerst rekenen, dan een brood bakken
Vorden - Een basisschool waar kin-
deren dicht bij de natuur staan. 
Veel buiten zijn, met dieren en 
planten werken, en vooral veel be-
léven. Theorie en feiten stampen 
komt later wel. Kan dat? Volgens 
een groeiende groep mensen in 
Zutphen en omgeving wel.

Zo ziet een school op de boerderij er uit volgens Evelien, 14 jaar.

De op een na laatste ronde gingen ze 
al met een ruime puntenvoorsprong 
in. Omdat het team in Genderingen 
de nummers 2 en 3 van de euregi-
osquash competitie tegenkwamen, 
kon de champagne die door de spon-
sor al was verzorgd ook worden ge-
opend. Bij de thuiskomst werden ze 
warm onthaald door Jaap en Gerdien. 
Zij en niet in laatste plaats Anita Rem 
(die de teamleden al vele jaren ver-
zorgt) waren super trots dat er straks 
weer een beker staat te glimmen in 
het onlangs opgeknapte centrum. 
Uiteraard werd het, mede door het 
prachtige weer, een feestje dat nog 
wel wat naweeën zal hebben.

Squashteam Indoor Sport 
kampioen
Vorden - Zondag kon er bij In-
door Sport Vorden weer een 
kampioensfeest losbarsten. Het 
squashteam Indoor Sport Vorden 
2, gesponsord door juwelier Sie-
merink wist voor het einde van 
de competitie zich al zeker van 
de titel.

Dinsdagmiddag 25 maart is er een ex-
cursie naar Omroep Gelderland, daar 
wordt in het kort iets verteld over de 
omroep, daarna volgt er een rondlei-
ding langs de redactie, de radio stu-
dio, een live radio-uitzending van dat 

moment, de grote tv studio, de regie-
ruimte en een kleine tv studio, waar
elke avond het nieuws wordt voorge-
lezen. Daarna volgt uitleg van de edi-
tors (zij monteren de uitzendingen).
Er is gelegenheid voor het stellen van
vragen en het maken van foto’s. Ver-
trek om 13.00 uur.
Dinsdagavond 8 april gaan de dames
naar Willy Pardijs in Wichmond
om een mooi paasstuk te maken.
Het voorbeeld is op 19 maart op de
maandelijkse bijeenkomst te zien. De
workshop begint om 19.30 uur.
Wilt u meer hier over weten of waar
u zich op kan geven, zie de website
www.vrouwenvannu.nl/vorden of
wordt vriend op Facebook.

Maandelijkse bijeenkomst 
‘Vrouwen van Nu’ Vorden
Vorden - Woensdag 19 maart 
is weer de maandelijkse bijeen-
komst van de Vrouwen van Nu 
afdeling Vorden. Dit keer een 
serieus onderwerp, de heer de 
Gunst geeft de dames een kijkje 
bij het hospice. Ze krijgen voor-
lichting, zien een korte film en 
er is gelegenheid voor het stellen 
van vragen. Aanvang 19.45 uur 
bij de Herberg.

De avond wordt georganiseerd in 
samenwerking met bibliotheek Vor-

den. Kaarten kosten 5 euro en zijn 
daar nu al te koop. 
Deze keer wordt er een film gedraaid
met veel mooie muziek. In de biblio-
theek van Vorden vindt u meer infor-
matie.

Filmavond Vorden
Vorden - Op donderdag 20 maart 
is de laatste filmavond van dit sei-
zoen in het Kulturhus te Vorden.

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

Catering  Workshops  Verjaardag- en Kinderfeestjes  BBQ en Buffetten

VOCVORDENS ONDERNEMERSCAFÉ

Op donderdag 20 maart a.s. orga-
niseert het Vordens Ondernemers-
café weer haar maandelijkse the-
ma-avond. Dit keer zijn het de pas 
geverfde deuren van Grand Café het 
Meestershuis die opengaan voor de 
leden en introducés. De nieuwste 
horeca-aanwinst in het centrum van 
Vorden is sinds 1 maart in bedrijf. 
En iedereen is natuurlijk reuze be-
nieuwd hoe het geworden is. 

Op deze avond zal ‘meester’ René 
Jak de aanwezigen meenemen in 
het proces van idee tot realisatie. En 
ook de plannen voor de toekomst 
zullen de revue passeren. Dit alles 
onder culinaire begeleiding van de 
spiksplinternieuwe keuken van het 
Meestershuis. Eén ding is vooraf 
vast zeker: het wordt een leerzame 
avond.

Ook terug naar de schoolbanken? 
Aanmelden kan tot 17 maart via 
vordensondernemercafe@gmail.
com. De kosten voor deze avond be-
dragen 15 euro per persoon (drank-
jes voor eigen rekening). 

Graag tot ziens bij het Vordens On-
denemerscafé, het platform voor 
ondernemende mensen!

‘Terug naar de schoolbanken’
Ondernemerscafé strijkt neer bij Grand Café het Meestershuis

DutchPC Electronics is een bedrijf 
met een vestiging in Brummen en 
Vorden dat zich bezighoudt met ver-
schillende werkzaamheden.

Zoals de verkoop van huishoudelijke 
apparaten als wasmachine, droger, 
koffiezetter, led tv, strijkijzer, enz. 
Ook voor laptops, vaste pc’s, net-
werk benodigdheden, hardware en 
software kunt u bij Dutch PC te-
recht. Vaste computers worden met 
de hand naar uw wens gebouwd.

Verder verzorgt dit VOC-lid voor 
kleine en middelgrote bedrijven de 

ICT binnen het bedrijf. De techni-
sche dienst van Dutch PC verricht 
de reparaties bij de klanten aan 
huis. Tevens doen wij reparaties van 
bovenstaande producten aan huis of 
op de eigen technische afdeling.

We zien u graag op de Zutphense-
weg 29 Vorden of op de Zutphense-
straat 3c Brummen.

UITGELICHT:

Optisport biedt bezoekers deze dag 
een rondleiding door het fitness-
centrum. Tevens kunnen bezoe-
kers deelnemen aan een groepsles 
en een les over Kinesis, een nieuwe 
vorm van bewegen. Daarnaast zal 
de fysiotherapeut een voorlichting 
geven over gezond bewegen en 
kunnen bezoekers hun fysieke ge-
zondheid laten controleren. 

Bezoekers wordt aangeraden om 
in sportkleding te komen. 
Optisport zal bezoekers de moge-
lijkheid bieden om na afloop te 
douchen. Tevens zijn er kluisjes 
aanwezig voor het opbergen van 
waardevolle spullen. 
 
Tot ziens bij Optisport Health Club, 
Bussenweide 2, Warnsveld.

- advertorial -

Open Dag voor senioren
Op dinsdag 18 maart opent Optisport Health Club haar deuren 
voor senioren. Optisport zal deze dag een programma voor seni-
oren aanbieden op de locatie in Warnsveld. Doel is om senioren 
kennis te laten maken met fitness. Het programma start om 
14.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Gedurende deze dag krijgen 
bezoekers de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende 
fitnessactiviteiten.



Zwemmen in Vorden

In 2010 werden we nog verkozen tot het mooiste zwembad 
van Nederland. Gekscherend zei ik toen nog wacht maar 
tot we mogen verbouwen. In mijn ogen gaan we zeker nog 
aanspraak doen op de titel “het mooiste zwembad van 
Nederland 2014”.
Met meer dan trots zal ik dan ook op 25 april de deuren 
openen van ons nieuwe zwembad. Wilt u alvast een voor-
proefje, kijk dan op onze website of op facebook voor de 
foto’s van de verbouwing. (Like dan meteen onze pagina 
voor Meldingen van voorverkoop en activiteiten en aange-
paste openingstijden bij mooi weer.)
2014 is het eerste jaar zonder subsidie, en in tegenstelling 
tot wat de meeste mensen denken, hebben we nog geen 
garantie voor de toekomst. De personeelskosten moeten 
nog omlaag en met jullie hulp gaan we werken aan een 
robuuste exploitatie. 
Heeft u een paar uurtjes per week tijd om ons te helpen 
in de horeca, tuin of schoonmaak? We horen graag van u. 

Mede namens alle badjuffen, badmeesters en het stichtings-
bestuur, heet ik u op 25 april vanaf 16:00 uur van harte wel-
kom bij de feestelijke opening van het vernieuwde Zwem-
bad “In de Dennen”

Timme Koster
Bedrijfsleider zwembad In de Dennen

ANDERE BUITENBADEN IN GEMEENTE 
BRONCKHORST
Helaas kan er vanaf dit jaar niet meer gezwommen worden 
in de andere buitenbaden in de gemeente Bronckhorst

B e l a n g r i j k e  d a t a
Opening zwembad  zondag 25 april 
Sluiting zwembad  zondag 7 september
Start zwemlessen Donderdag 1 mei

OPENINGSTIJDEN:
maandag  13.00 – 20.00 u.
dinsdag t/m vrijdag 07.00 – 20.00 u.
zaterdag en zondag 12.00 – 17.00 u.

Koningsdag gesloten, 
Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag is het bad open als op een 
zondag. Bij mooi weer kunnen de openingstijden aangepast wor-
den, kijk hiervoor op onze website, bij het bad en of op facebook.

A a n v r a g e n  a b o n n e m e n t e n
Het verlengen of het aanvragen van een nieuw abonne-
ment gaat het makkelijkste via de webshop. Bij het ver-
lengen behoud u gewoon uw oude pas en kan u meteen 
het zwembad in op 25 april. Bent u een nieuwe klant dan 
maken we voor u een pasje bij uw eerste bezoek. Deze pas 
kunt u meerdere jaren gebruiken, bij verlies zijn de kosten 
€5,-voor een nieuw pasje. (Elke gezinslid krijgt een eigen 
pasje)
 
Via onze website (www.zwembad-indedennen.nl) gaat u 
naar de webshop. Bestaande klanten kunnen inloggen 
(binnnenkort krijgt u een mail met uw inloggegevens). 
Nieuwe klanten moeten een profiel aan  maken en voor de 
abonnementen een pasfoto uploaden. Hierna kunt u uw 
abonnementen (en leskaarten) kopen of verlengen. 
Een andere methode (niet onze voorkeur) is door het aan-
vraagformulier in te vullen, te tekenen als machtiging en 
op te sturen naar Oude Zutphenseweg 7, 7251 JX Vor-
den

A c t i v i t e i t e n
OPENING
Over de extra activiteiten die er georganiseerd worden op 25 
april hoort u binnenkort meer!

BUITENSPEELDAG 2014
Woensdag 11 juni, is een landelijke dag om lekker buiten te 
spelen. Een zwembad vol met leuke kleine spelletjes.

DE 40STE ZWEM4DAAGSE 
(maandag 16 juni t/m vrijdag 20 juni)
De bekende banen zwemmen en een hele week vol leuke 
activiteiten!

EXPEDITIE IN DE DENNEN (woensdag 23 juli)
De meest spectaculaire activiteitendag voor kinderen van de 
hele regio. Een dag vol klimmen en klauteren, dus neem be-
halve je zwemkleding, ook je oude kleren mee.

IN DE DENNEN ZWEMWEDSTRIJD (30 augustus)
Een pre-seizoens wedstrijd voor omliggende verenigingen.

D e  z w e m l e s 
De zwemles 
Vanaf begin mei geven we weer zwemles in het buitenbad. Het is 
van groot belang dat kinderen goed kunnen zwemmen. In zwem-
badtermen noemen we dit zwemveilig. Wij noemen een kind 
zwemveilig als hij/zij de diploma’s A, B en C behaald heeft. 
Uw kind is bij ons welkom voor de zwemlessen voor het 
A diploma vanaf 4 jaar. 

Zomer zwemles 
De hele zomer zwemles, voor diploma A vier keer per week. Deze 
frequentie is zo hoog om hiermee de kansen om af te kunnen 
zwemmen in één seizoen te vergroten. We geven les met de Easy-
swim, een weloverwogen lesmethode maar ook een hulpmiddel 
voor de wat koudere dagen. De lessen voor de diploma’s B en C 
zijn twee keer per week en duren net als de lessen voor het A 
diploma een half uur.
 
Vakantie zwemles
Het begintraject van diploma A is vooral gericht op het watervrij 
maken van het kind. Dit noemen wij het voortraject (maar wel-
degelijk zwemles en geen spelen)
Bij de Vakantieles (2x per week vanaf de zomervakantie) gaan 
we een begin maken met dit voortraject. Zo heeft uw kind al een 
voorsprong als het na het seizoen wil beginnen met de Winter-
zwemlessen of in 2014 gaat beginnen met de zwemlessen voor 
het diploma A. 

De Easy-Swim
Voor het A diploma zwemmen we met de Easyswim, een zwem-
pakje ontworpen voor lessen in diep water. In diep water worden 
de kinderen gestimuleerd meer te bewegen, Vooral op koude 
dagen zal dit resulteren in meer efficiëntie in de les, omdat de 
kinderen niet meer stil staan en koud worden. 
 
Overige Lessen
Cursussen voor de zwemliefhebbers. Let op! Deze gaan niet 
door bij te weinig animo. Dit jaar kan er gekozen worden uit 
Zwemvaardigheid, Snorkelen, Survival, Vinzwemmen, Wa-
terfun, plankspringen, Waterpolo en Water-Challenge
 
Waterfun
Een natte speeltuin voor kinderen die wel van zwemmen 
houden maar oefenen voor een diploma wat te veel vinden. 
Waterfun is elke woensdagmiddag voor kinderen van 
ongeveer 7 – 11 jaar. 

Water-Challange
Een lastige naam, maar vooral ook een stoere naam, dit uur-
tje is namelijk alleen voor jongeren (11 jaar en ouder) die van 
een sportieve uitdaging houden! Elke week wat anders, net 
als bij waterfun, maar dan iets minder spelen en veel meer 
zwemmen! 

Zwemtraining
Zoals elk jaar zal badjuf Toke één keer per week een zwem-
training verzorgen voor volwassenen. Zwemmen op uw eigen 
niveau waarbij er individueel aanwijzingen gegeven worden. 
Zwemtrainingen worden gegeven na sluitingstijd.

Natuurlijk zijn er weer de hele zomer duiklessen mogelijk 
voor zowel kinderen als volwassenen. Ga voor meer informa-
tie naar www.bigbubbles.nl.

Wil je meer informatie over de lessen, kijk dan op de website 
bij zwemles.

LESTIJDEN 
Diploma A:  ma., di., do. en vr. middag 
   (15.30 - ± 18.00 u.)
Diploma B / C:   ma. of do. (vanaf 16.00 u.) en 
   zat. ochtend (vanaf 9.00 u.)
Vakantiezwemmen: in de zomervakantie 2x per week  
   aan het einde van de ochtend
Overige lessen afhankelijk van het animo. 

OPGAVE VOOR LESSEN
Inschrijven kan via de webshop, hier kan u naast de verplich-
te abonnement ook online een leskaart kopen. Een andere 
methode (en deze is voor ons veel kostbaarder) is door uw 
kind op te geven via het inschrijfformulier. U moet dan als-
nog een abonnement aanvragen, maar het lesgeld betaalt u 
aan de kassa! 

V e r j a a r d a g  o p  h e t  z w e m b a d ?
Het zwembad is een unieke locatie voor een verjaardagsfeest-
je. Niet alleen wordt er gezwommen en kunnen de kinderen 
een hapje eten krijgen, ook zijn er verschillende extra activi-
teiten zoals de aquabubble, klimmen en waterskiën. 
Kijk voor tarieven en meer informatie op onze website! Heeft 
u zelf ideeën voor het feestje van uw kind? We denken graag 
met u mee.

D e  t a r i e v e n  v o o r  2 0 1 4

De voorverkooptarieven zijn geldig tot 10 april 
2014. 

Seizoensabonnement: 
 Volwassenen €   71,00 
 3 t/m 17 jaar €   49,00 
 Gezin € 164,00 
 65+ €   63,00 

Voorverkoopabonnement (tot 10 april) 
 Volwassenen €   59,00 
 3 t/m 17 jaar €   42,00 
 Gezin € 139,00 
 65+ €   52,00 

Entreekaarten: 
 Volwassenen € 5,00 
 3 t/m 17 jaar € 3,50 
 Dalkaart  € 3,00 
 Groepstarief € 3,00 

10-badenkaart Volwassenen € 45,00 
 3 t/m 17 jaar € 31,50 

Een Dalkaart kan gekocht worden voor 9:00 en na 
18:00 uur (met uitzondering van speciale activitei-
ten)

Zwemleskaart hele seizoen 
Diploma A   €200,00
Diploma B / C  €105,00 
Vakantieles  €  40,00 
Overige lessen  €  55,00 

F a c e b o o k
www.facebook.com/zwembadindedennen
Meldingen van voorverkoop en activiteiten en 
aangepaste openingstijden bij mooi weer. 
Alles snel en makkelijk via facebook! Iedereen 
die de zwembad page “liked”, maakt kans op 
één van de twee gratis abonnementen.

 B e s t e l f o r m u l i e r  z w e m a b o n n e m e n t e n  2 0 1 4

Naam rekeninghouder:

Adres: 

Postcode / Woonplaats:  

E-mailadres:      

Tel. nr.:  

Bestelt hierbij de volgende abonnementen seizoen 2014:
Voorverkooptarief geldt alleen bij machtigingen ontvangen vóór 10-04-2014

Abonnementen:  
Gezin € 139,- (fam. met thuiswonende kinderen)

1e Ouder, naam:    

2e Ouder, naam:    

Kind, roepnaam:   

Kind, roepnaam:   

Kind, roepnaam:   

Jeugd € 42,- (geboren op of na 28 april 1996)

Naam:    

Naam:    

Volwassen  € 59,- (geboren voor 28 april 1996)

Naam:    

Naam:    

65+  € 52,- (geboren voor 28 april 1949)

Naam:    

Naam:    

Ondergetekende machtigt zwembad “In de Dennen” om het verschuldigde bedrag 
eenmalig van zijn/haar rekening af te schrijven. Dit bedrag wordt medio april
van de rekening afgeschreven. Betaler heeft geen recht op terugboeking.

IBAN-nummer:  

Totaal bedrag: 

Datum:   

Handtekening: 

 JA ik wil als vrijwilliger actief zijn voor het zwembad

 (wij nemen contact op)

Nieuws over zwemseizoen 2014

W o r d t  u  o o k  “ V r i e n d e n  v a n  h e t  z w e m b a d ”  ?

De “Vrienden van het zwembad” zijn mensen die het zwem-
bad een warm hart toedragen en helpen met een donatie. 
Mede door de extra bijdrage van de “Vrienden” worden dit 
zonnecollectoren aanschaffen. Een enorme bijdrage in ons 
streven naar een energieneutraal zwembad. Bovendien hou-
den we u extra op de hoogte over hoe het met het zwembad 
gaat en vragen om advies over de dagelijkse gang van zaken! 
Helpt u ons en denkt u met ons mee?
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WEEK VAN ZORG EN WELZIJN

10 T/M 15 MAART 2014

Onze medewerkers zullen op woensdag 12 
maart van 10.00 tot 16.00 uur te vinden zijn 
in het Servicehuis (nieuwe thuiszorgwinkel) 
aan de Raadhuisstraat 1 te Vorden en vrijdag 
14 maart van 08.00 tot 12.00 uur tijdens de 
weekmarkt in Vorden.
Wijkzorg Zelhem is op vrijdag 14 maart van 
13.30 tot 17.00 uur vertegenwoordigd met 
een kraam op de weekmarkt in Zelhem. De 
medewerkers vertellen graag wat Sensire 

kan betekenen. Tevens kan men kans maken 
op het winnen van een leuke prijs.  

Sensire is een organisatie voor gezondheid, 
zorg en welzijn in de Achterhoek. Wie niet in 
de gelegenheid is om op vrijdag 14 maart de 
medewerkers van Sensire te bezoeken, maar 
wel geïnteresseerd is in wat Sensire kan bie-
den, kan kijken op www.sensire.nl of 24 uur 
per dag contact opnemen via het algemene 
nummer 0900 – 88 56 (10 ct/min). Naast de 
locaties Vorden en Zelhem staan op meer 
dan 20 andere locaties in de Achterhoek me-
dewerkers van Sensire om met enthousiasme 
informatie te geven over de ondersteuning 
die zij kunnen bieden, of waarom Sensire de 
beste keus is voor mensen die in de zorg wil-
len werken. Een overzicht van alle locaties en 
openingstijden van Sensire tijdens de Week 
van Zorg en Welzijn is te vinden op www.
sensire.nl.

Sensire ontmoeten  tijdens 
de Week van Zorg en 
Welzijn in Zelhem
Regio - Tijdens de Week van Zorg en 
Welzijn van maandag 10 tot en met za-
terdag 15 maart 2014 staan op diverse 
plaatsen in de Achterhoek medewerkers 
van Sensire klaar om met enthousiasme 
te vertellen over hun werk. Iedereen die 
geïnteresseerd is in welke ondersteu-
ning Sensire hen kan bieden, maar ook 
iedereen die informatie wil over werken 
bij Sensire, is welkom op deze locaties. 
Zo ook in Vorden en Zelhem. Zo werkt zorg van Zozijn 

Aan de Zutphenseweg 32 in Vorden is de 
woonlocatie op zaterdag 15 maart van 10.00 
tot 14.00 uur geopend. Hier wonen men-
sen, zelfstandig, in hun eigen appartement 
waarbij ze ook een beroep kunnen doen op 
de medewerkers van Zozijn. Graag laten de 
bewoners u kennismaken met hun wooncen-

trum. Ook kunt u hier kennismaken met de 
overige diensten die Zozijn aanbiedt. 

Dagbesteding De Soos
In De Zon worden, middels dagbesteding De 
Soos, diverse activiteiten aangeboden. Hierbij 
valt te denken aan koken, handwerken en 
muziek maken of beleven. De Soos is er voor 
mensen die niet of steeds minder deelnemen 
aan het arbeidsproces. 

Meer weten?
Wilt u meer weten over onze diensten, kom 
dan op 15 maart bij De Zon binnenstappen. 
Kijk voor meer informatie ook op www.zo-
zijn.nl

Open Dag bij De Zon van 
Zozijn
Vorden – Zozijn, een professionele 
dienstverlener voor mensen met een be-
perking, doet mee met de Open Dag van 
Zorg en Welzijn. Op zaterdag 15 maart 
opent woonlocatie De Zon in Vorden 
haar deuren. U kunt hier kennisma-
ken met verschillende vormen van onze 
dienstverlening.

Jonge mantelzorgers zijn kinderen die thuis 
te maken hebben met iemand die extra zorg 
nodig heeft. Dat kan zijn een broer of zus met 
een beperking, een ouder met een chronische 
ziekte of bijvoorbeeld een grootouder die de-

menteert. Dat is soms best zwaar.
VIT-hulp bij mantelzorg nodigt hen daarom 
uit voor een leuke activiteit: creatief bezig zijn 
en gezellig kletsen. Voor jonge mantelzorgers 
tussen 13 en 18 jaar wordt de activiteit gehou-

den op zaterdag 29 maart en voor jonge man-
telzorgers tussen 8 en 12 jaar op zondag 30 
maart van 15.00 – 18.00 uur in Groenlo.

Alle jonge mantelzorgers woonachtig in de 
gemeenten Aalten, Bronckhorst, Doesburg, 
Doetinchem, Lochem, Oost Gelre, Oude IJssel-
streek en Winterswijk zijn van harte welkom. 
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

Opgave is wel noodzakelijk! Dit kan tot 24 
maart door te bellen naar VIT 0544-820000 
of te mailen naar info@vithulpbijmantelzorg.
nl. Kinderen die vervoersproblemen hebben 
kunnen dit melden, samen wordt dan gezocht 
naar een oplossing. Geef je snel op! Want vol 
= vol!
De uitnodiging is te downloaden op www.
vithulpbijmantelzorg.nl/jonge-mantelzorger.

Jonge mantelzorgers gaan pizza bakken
Bronckhorst - Voor kinderen die thuis te maken hebben met familieleden die zorg 
nodig hebben organiseert VIT-hulp bij mantelzorg op zaterdag 29 maart en zondag 30 
maart in Groenlo een creatieve activiteit waarin zij een pizza gaan bakken.

• kinderen en jeugdigen met een ontwikkelingsprobleem

• mensen met niet aangeboren hersenletsel

• mensen met een verstandelijke beperking

• Begeleiding in eigen omgeving
• Dagbesteding & werken
• Wonen & logeren
• Leren & ontwikkelen
• Diagnostiek & behandeling
• Vrije tijd

Ontdek Zozijn op de Open Dag

      

15 MAART

www.zozijn.nl of bel 0575 - 593 900

Ontdek De Zon in Vorden!Informatie over gezondheid, zorg en welzijn?
Van 10 tot en met 15 maart 2014 vindt de Week 
van Zorg en Welzijn plaats, met als uitsmijter op 
zaterdag 15 maart de Open Dag van Zorg en Welzijn. 
 Medewerkers van Sensire en Yunio staan klaar om 
u gratis en vrijblijvend van advies te voorzien. 
Heeft u een vraag? Kom dan langs op één van de 
locaties of kijk op  www.sensire.nl en www.yunio.nl. 

Voor locaties en openingstijden zie www.sensire.nl 
of bel 0900 – 88 56 (24 uur per dag, 10 ct/min).

Bezoek Sensire en Yunio 
Tijdens de Week van Zorg en Welzijn

Op 28 locaties staan wij voor u klaar!  

 

Werken in de zorg?
Ben je geïnteresseerd in een baan in de zorg? 
Kom dan langs tijdens de Week van Zorg en 
Welzijn 2014. Je kunt natuurlijk ook meteen 
kijken op www.werkenbijsensire.nl.  



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

Marotechniek is een dynamisch bedrijf welk zich bezighoudt met de verkoop, 
engineering en fabricage van lieren, onderwater aandrijving en elektrische 
besturingen van o.a. zandzuigers en bagger instrumentatie.
Onze klanten bevinden zich zowel in Nederland als in het buitenland.

Marotechniek zoekt ter versterking van het team een:

Zelfstandig elektromonteur
Als zelfstandig elektromonteur werk je in een team aan elektrotechnische instal-

laties. Werkzaamheden bestaan uit panelenbouw, installeren van o.a. PLC’s en 

frequentie regelaars, montage op locatie, inbedrijfstellingen op locatie en het 

verhelpen van storingen in binnen en buitenland.

Het profiel 
Voor het succesvol vervullen van deze functie zijn wij op zoek naar kandidaten 
die voldoen aan de volgende criteria:

 toonbare vergelijkbare ervaring en/of  
 opleiding.   

 communicatief

 bouw van kleine tot grote vermogens.

 parametreren van frequentie regelaars.

 Nederland.

Kortom een allround functie met ruimte voor eigen initiatief.

Wij bieden:

arbeidsvoorwaarden, waaronder een service bus van de zaak en mobiele 
telefoon.

Interesse:

e-mailadres: rob.molenaar@marotechniek.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Nagel- en schoonheidssalon Melanie   Internet:
Borculoseweg 15     www.salon-melanie.nl

7261 BG Ruurlo    E-mail:
T. 0573-789044    info@salon-melanie.nl

AGGREGATEN REVISIE MOTOREN INBOUW SERVICE

Dan hebben we een leuke fulltime baan voor je!

Voor beide functies geldt dat…

- Je storingsdiensten draait en bijscholingscursussen volgt.

- Je een klant- en servicegerichte instelling hebt. 

- Je zelfstandig, maar ook goed in een team kunt werken.

Solliciteren

Heb je belangstelling? Stuur dan je brief met cv voor uiterlijk 26 maart 2014 naar: 

Pasman Motoren & Aggregaten, t.a.v. Willem Pasman, 

Zutphen Emmerikseweg 77a, 7223 DA Baak.

Pasman Motoren & Aggregaten met ruim 30 medewerkers voert reparaties en 

onderhoud uit aan verbrandingsmotoren. Dat doen onze medewerkers op locatie 

in binnen- en buitenland en in onze hoofdvestiging in Baak. Ook verkopen we 

motoren en bouwen we aggregaat- en pompsets. Onze opdrachtgevers komen 

vooral uit de scheepvaart, industrie, land- en tuinbouw, automotive en overheid.

www.pasman.com

KENNERS VAN  KRACHTZUTPHEN EMMERIKSE WEG 77A 

7223 DA BAAK  (ZUTPHEN)

TEL.: (0575) 44 11 50

PASMAN
MOTOREN & AGGREGATEN 

We zijn  MET KRACHT  op zoek 

naar  NIEUWE COLLEGA’S

Servicemonteur

Heb je…

 ehcsinhcet ednoregfa neE  -

opleiding (MBO of gelijkwaardig)?

 ni gniravre erabnootnaA  -

de motorenbranche?

Kun je…

- Alle service-, onderhoud- en revisiewerk-   

  zaamheden uitvoeren aan verbrandings-

  motoren en  WKK-installaties?

- Ook onder druk nauwkeurig werken?

Elektromonteur

Heb je…

 ehcsinhcetortkele ednoregfa neE  -

opleiding (MBO of gelijkwaardig)?

 )ruekroov jib( ni gniravrE  -

de motorenbranche?

Kun je…

- Scheeps- en industriemotoren en 

  generatoren bedraden?

- Elektrische installaties en besturingen 

  bouwen, ‘servicen’ en repareren? 



Ammoniak komt voornamelijk vrij 
uit dierlijke mest. De uitstoot van 
ammoniak is slecht voor het milieu. 
Agrariërs weten sinds 2008 dat er 
extra wettelijke verplichtingen zijn 
voor agrarische bedrijven om de am-
moniakuitstoot te verminderen. De 
effecten hiervan zijn vooral merkbaar 
in de varkens- en pluimveesector, de 
zogenoemde intensieve veehouderij. 
Dit heeft geleid tot keuzes voor deze 
agrarische bedrijven: Investeren en 
doorgaan of afbouwen en stoppen.

Investeren in maatregelen
Een groot aantal varkenshouderijen 
in de Achterhoek heeft er voor geko-
zen om te investeren,  bijvoorbeeld 
in zogenoemde ‘luchtwassers’. Dit 
zijn installaties die de ammoniak let-
terlijk “uit de lucht wassen” door di-
verse filtertechnieken. Hiermee kan 
een vermindering van de uitstoot 
tot 90% behaald worden. Ook zijn er 
andere stalsystemen toegepast. Hier-
door komt er minder ammoniak vrij 
vanuit de stallen en de mestkelders.
Om investeringen rendabel te ma-
ken, gaan de aanpassingen vaak ook 

gepaard met een uitbreiding van het 
bedrijf. Hiervoor zijn de afgelopen 
jaren, veelal in goed overleg met om-
wonenden, vergunningen verleend. 
Per saldo zorgde dit voor een flinke 
reductie van de ammoniakuitstoot.

Gedoogbeleid voor bedrijven die 
stoppen
Investeren doet men voor de lange 
termijn. Dit is helaas niet voor alle 
agrarische bedrijven weggelegd. Om 
deze bedrijven tegemoet te komen is 
er in 2009 een landelijk gedoogbeleid 
vastgesteld (het Actieplan Ammoni-
ak). Het gedoogbeleid heeft als doel 
om dit soort bedrijven de mogelijk-
heid te bieden om de ammoniakuit-
stoot , zonder grote investeringen, 
geleidelijk af te bouwen. Uiteindelijk 
moet het bedrijf dan uiterlijk 1 janu-
ari 2020 te stoppen. Deze bedrijven 
moesten hiervoor wèl vanaf 1 januari 
2013 met een kennisgevingformulier 
aan de gemeente laten weten welke 
maatregelen ze zouden treffen om 
de ammoniakuitstoot geleidelijk af te 
bouwen (zogenoemde stoppersmaat-
regelen). Deze maatregelen moesten 
in 2013 zijn gerealiseerd.

Controle stoppersmaatregelen
Het is van belang dat bedrijven met 
stoppersmaatregelen, die maatrege-
len ook daadwerkelijk doorvoeren. 
Niet alleen om de ammoniakuitstoot 
te verminderen, maar ook om con-
currentievervalsing tegen te gaan. 
Er zijn immers collega-bedrijven die 
netjes geïnvesteerd hebben in maat-
regelen om te voldoen aan wet- en 
regelgeving.
In 2014 en 2015 gaat de Omgevings-

dienst Achterhoek (ODA) namens de 
gemeenten controleren of stoppers-
maatregelen bij bedrijven inderdaad 
zijn doorgevoerd.

Gevolgen bij overtredingen
Helaas hebben nog niet alle agrari-
sche bedrijven, ondanks alle infor-
matieverstrekking hierover, aangege-
ven of zij doorgaan (waarbij ze per 1 
januari 2013 voldoen aan de wet- en 
regelgeving) óf dat ze gebruik maken 
van het gedoogbeleid. Dit kan belang-
rijke gevolgen hebben, met mogelij-
ke sancties of zelfs sluiting van het 
bedrijf als gevolg. De ODA streeft er 
natuurlijk naar om dit tot een mini-
mum te beperken. Bedrijven die nog 
helemaal geen actie ondernomen 
hebben, krijgen daarom tot 1 april 
2014 de kans om alsnog te melden 
bij de gemeente dat men aansluit bij 
het gedoogbeleid. Bedrijven die de 
toegezegde stoppersmaatregelen niet 
hebben genomen moeten dit alsnog 
op (zeer) korte termijn doen. 

Vertrouwen 
De ODA gaat uit van vertrouwen in 
de ondernemer. Zeker in deze om-
standigheden, waarbij al 6 jaar be-
kend is dat er door agrariërs actie 
ondernomen moet worden en er ook 
vanuit de branche uitgebreide infor-
matie en begeleiding is aangeboden.  
De ODA verwacht dan ook dat het op-
leggen van sancties tot een minimum 
beperkt zal blijven. 

Meer informatie over het Besluit 
Huisvesting en de stoppersregeling is 
te vinden op de website van de ODA, 
www.odachterhoek.nl

Vermindering ammoniakuitstoot 
 agrarische bedrijven
Achterhoek - Voor agrarische be-
drijven is het soms lastig om te 
voldoen aan landelijke milieure-
gelgeving. Met name op het ge-
bied van vermindering van am-
moniakuitstoot vraagt dit vaak 
een flinke financiële investering. 
Een landelijk gedoogbeleid heeft 
agrariërs (onder voorwaarden) 
meer ruimte geboden. Deze voor-
waarden worden de komende pe-
riode door de Omgevingsdienst 
Achterhoek (ODA) gecontroleerd.

Maatschappelijke organisaties zijn 
dit jaar in grote getale op zoek naar 
vrijwilligers tijdens NLdoet. De tel-
ler staat nu al zo’n 500 klussen ho-
ger dan vorig jaar op dit tijdstip en 
in iedere gemeente is tijdens NLdoet 
iets te doen. Ook dat is een record. 
De klussen zijn te vinden op www.
nldoet.nl. Tijdens NLdoet verzetten 
vrijwilligers werk waar de organi-

saties normaal niet aan toekomen. 
Nu is het aan bedrijven, kantoren, 
scholen, ambtenaren, families en 
andere inwoners om op 21 en 22 
maart de handen uit de mouwen te 
steken. Het Oranje Fonds is trots dat 
NLdoet zoveel mensen op de been 
brengt. Ronald van der Giessen, di-
recteur Oranje Fonds, vertelt: “Dat 
zoveel mensen zich inzetten om 
Nederland mooier, socialer en meer 
betrokken te maken is voor ons 
iets om trots op te zijn. Het Oranje 
Fonds zorgt zo voor allerlei nieuwe 
verbindingen, niet alleen tijdens NL-
doet, maar ook daarna. We hopen 
dat heel Nederland nu zijn steentje 
wil bijdragen.” Het Oranje Fonds 
is het grootste, nationale fonds op 
sociaal gebied en steunt organisa-
ties die een betrokken samenleving 
bevorderen in Nederland en in het 
Caribische deel van het Konink-
rijk. Vrijwilligers vormen de basis 
van alle organisaties die door het 
Oranje Fonds worden gesteund. Met 
NLdoet geeft het Fonds hier een col-
lectieve impuls aan. De Nationale 
Postcode Loterij is partner van NL-
doet. Koning Willem-Alexander en 
Koningin Máxima zijn bescherm-
paar van het Fonds.

Oranje Fonds breekt nu al alle NLdoet records
Vrijwilligers voor 29  klussen 
gezocht in Bronckhorst
Op 21 en 22 maart organiseert 
het Oranje Fonds voor de tien-
de keer NLdoet, de grootste 
vrijwilligersactie van ons land. 
Maatschappelijke organisaties 
in Bronckhorst meldden 29 
klussen aan, van de totaal 8627 
klussen in heel Nederland. Dat 
zijn er nu al meer dan ooit, ter-
wijl NLdoet pas over vier weken 
plaatsvindt. Zij zijn allen hard 
op zoek naar helpende handen. 
Het Oranje Fonds roept ieder-
een op om zich op deze dagen 
in te zetten voor sociale orga-
nisaties. NLdoet is een unieke 
kans voor een leuke dag uit, 
waarop je tegelijkertijd ook iets 
goeds doet voor een ander. Een 
leuke klus uitzoeken kan op 
www.nldoet.nl.

Wilma van Sportcentrum AeroFitt 
werkt al vanaf het begin van Aero-
Fitt met haar samen en had lovende 
woorden voor Gemma: “Vandaag 
willen wij je eens extra laten weten 
hoe bijzonder je voor ons bent. Het is 
nu 12,5 jaar geleden dat je bij ons in 
‘dienst’ bent getreden, eigenlijk ben 
je al vanaf de eerste dag onze steun 
en toeverlaat”. “Je begon door mee 
te doen in de lessen, je hielp met ver-
ven, schoonmaken en als vrijwillig-
ster achter de bar. Je ging door met 
het volgen van de Aerobicsopleiding, 
Fitnessopleiding en hebt meerdere 
jaren les aan verschillende doelgroe-
pen gegeven, wat je altijd met zoveel 
plezier en passie deed. De laatste jaren 
ben jij verantwoordelijk voor het PR-
team van AeroFitt waar je ook een van 
jouw vele kwaliteiten laat zien”, zegt 
Wilma. Ondertussen is Gemma PR en 

Marketing Manager van alle vijf Sport-
centra AeroFitt vestigingen (Hengelo, 
Zelhem, Duiven, Didam en Zutphen). 
Door de collega’s van AeroFitt wordt 
ze gezien als een positieve workaholic 

met altijd een gratis glimlach! De sur-
prise tijdens haar werk werd afgeslo-
ten met een mooi versierd sportcen-
trum en een gezellig samenzijn met 
klanten en veel collega’s.

12,5 jaar in dienst

Gemma Oortgiesen in zonnetje gezet bij 
AeroFitt
Hengelo - Afgelopen woensdag 
werd Gemma Oortgiesen verrast 
tijdens haar werk bij Sportcen-
trum AeroFitt in Hengelo. Sinds 
de start van AeroFitt is ze meege-
groeid met het bedrijf.

In de uitzending van 10 maart is er 
een overdenking te beluisteren van 
Ds. Marissa Buitink van de Protes-
tantse Gemeente Halle. Mw. Gerrie 
Vos-Hiddink uit Hengelo heeft haar 
medewerking toegezegd aan de uit-
zending van maandag 17 maart. 

Op maandag 24 maart zijn er gedich-
ten te beluisteren die voorgedragen 

zullen worden door mw. Riek Menk-
horst-Hilferink uit Zelhem.  
Het programma ‘De Muzikale Ont-
moeting’ wordt iedere maandag-
avond tussen 19.00 en 20.00 uur 
uitgezonden via Radio Ideaal. Na de  
uitzending kunnen er van 20.00 uur
tot 20.30 uur nieuwe muzikale ver-
zoekjes aangevraagd worden voor de
daarop volgende week, via het tel. 
nummer van de studio: 0314-624002.
De kabelfrequenties van Radio Ideaal
zijn voor heel Oost-Gelderland: FM
91.1 of 94.00. De etherfrequenties
zijn 105.1 t/m 107.7 en via internet:
www.ideaal.org

Kerk en radio
Regio - In het interkerkelijke pro-
gramma ‘De Muzikale Ontmoe-
ting’ bij Radio Ideaal zijn voor de 
komende uitzendingen weer stu-
diogasten uitgenodigd.

Als u voor een zieke, dementerende 
of gehandicapte in uw directe om-
geving zorgt, bent u mantelzorger. 
Meestal gaat het om zorg voor een 
familielid, zoals partner, ouder, kind, 
broer of zus maar het kan ook gaan 
om zorg voor iemand uit uw vrien-
denkring of uit uw buurt. Mantel-
zorger worden daar kies je niet voor, 
het komt ineens op je pad. Ineens 
verandert je leven en krijg je te ma-

ken met de zorg voor een ander. Hoe 
ga je daar vervolgens mee om? Waar 
loop je tegen aan? Welke ondersteu-
ningsmogelijkheden zijn er? Samen 
met de mantelzorgconsulent kijkt u 
deze middag naar uw eigen zorgsitu-
atie. Zij geeft advies en tips hoe u een 
balans kunt vinden tussen het zor-
gen voor de ander én het zorgen voor 
uzelf. Daarnaast is er gelegenheid om 
lotgenoten te ontmoeten en ervarin-

gen of informatie uit te wisselen en 
aan het einde van de bijeenkomst is 
er de mogelijkheid om persoonlijk 
iets met de mantelzorgconsulent te 
bespreken. De bijeenkomst begint 
om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 
16.00 uur en is gratis toegankelijk. 
Wel is opgave gewenst, dit kan tot 11 
maart door te bellen naar VIT-hulp 
bij mantelzorg 0544-820000 of te mai-
len naar info@vithulpbijmantelzorg.
nl. De bijeenkomst wordt gehouden 
Partycentrum Langeler, Spalstraat 5 
in Hengelo en is een initiatief van de 
VIT-hulp bij mantelzorg. Voor meer 
informatie bel VIT 0544-820000 of 
kijk op www.vithulpbijmantelzorg.nl

Bijeenkomst VIT-hulp bij mantelzorg op 18 maart

Zorgen voor een ander én voor jezelf
Hengelo - Op dinsdag 18 maart wordt voor mantelzorgers uit de ge-
meente Bronckhorst een informatiemiddag gehouden over zorgen 
voor de ander, maar ook voor jezelf. De bijeenkomst wordt van 13.30 
– 16.00 uur gehouden in Partycentrum Langeler aan de Spalstraat 5 
in Hengelo.

De VrouwenWerkgroep Bronckhorst 
organiseert deze middag. Verschil-
lende verenigingen hebben een infor-
matiestand ingericht. Internationale 
Vrouwendag stond en staat voor het 
gevoel van solidariteit en strijdbaar-
heid van vrouwen overal ter wereld. 
De viering ervan vindt vaak plaats 
rond een specifiek thema. Dit jaar is 

het thema: omdenken, iets negatiefs
omzetten in iets positiefs, van een
probleem een kans maken.
Vrouwen kunnen genieten van Rita 
Boshart en Wendy Addink. Zij spelen
een theatervoorstelling getiteld: ‘Hoe
speelt een vrouw het spel?’. De heren
zijn een weekendje van huis en de 
dames hebben het rijk alleen. Vragen
worden gesteld, antwoorden gegeven
met een grote variatie in popmuziek,
musicalnummers en chansons.
Alle vrouwen van de gemeente 
Bronckhorst zijn van harte welkom
om naar Toldijk te komen voor een 
inspirerende middag. Er wordt entree
gevraagd, maar deze is inclusief twee
consumpties.

8 maart Internationale 
Vrouwendag voor alle 
vrouwen in Bronckhorst
Toldijk - Ter gelegenheid van de 
Internationale vrouwendag op 
zaterdag 8 maart wordt in Zaal 
Den Bremer in Toldijk een mid-
dag georganiseerd voor alle vrou-
wen in de gemeente Bronckhorst. 
Aanvang 13.30 uur, de zaal is 
open om 13.00 uur.

Met deze wandeltocht worden twee 
goede doelen - stichting Metakids 
en stichting Hartekind - onder de 
aandacht gebracht.

Startbureau: de Varsselse molen, 
Varsselseweg 34  7255 NR in Hen-
gelo. 
30 km start: 8.00 tot 10.00 uur 
18 en 24 km start: 8.00-12.00 uur.
6 en 12 km. Start: 8.00-14.00 uur.
Startbureau sluit om 17.00 uur.

Info@wandelverenigingvarssel.nl
www.wandelverenigingvarssel.nl

‘D’r op uut um Varssel’
Varssel - Voor de derde keer 
wordt er op zaterdag 19 april 
weer een schitterende wandel-
tocht georganiseerd door de 
Wandelvereniging Varssel.

STUUR UW PERSBERICHT NAAR REDACTIE@CONTACT.NL  

DEADLINE: VRIJDAG OM 12.00 UUR.
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drinkwater

Geef
Kijk en koop bij onze adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

Kijk  wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

En wat doe jij? Ik sta op voor 
de beste vriendin
van Esmé

UW BOEKHOUDING ONLINE ZELF VERWERKENUW BOEKHOUDING ZELF ONLINE VERWERKEN
ONDER BEGELEIDING VAN ONS KANTOOR 

VIA HET DOOR ONS
GRATIS

VERSTREKTE BOEKHOUDPROGRAMMA.
BEL GERUST VOOR DE MOGELIJKHEDEN.

BOXSPRING QUEEN

€

www.spannevogel.nl

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

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

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

Maandaanbieding MAART

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

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

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

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

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

DE GREEF

DIENSTVERLENING VOOR:

OP HET GEBIED VAN:



Tijdens de Hengstenkeuring van het 
Welsh pony ras op het vernieuwde 
federatiecentrum in Ermelo, op 15 
februari, behaalde de hengst Orchard 
Boginov van de familie Jurrius de 
hoogst haalbare titel: kampioens-
hengst van Nederland. Deze titel be-
haalde hij al meerdere malen, voor-
dat hij aan een carriere in de inter-
nationale dressuursport begon. Nu 
hij weer thuis kwam, besloot de fam 
Jurrius hem na lange tijd weer op te 
geven voor de hengstenkeuring, wat 
dus weer in het behalen van het kam-
pioenschap resulteerde!

Een weekeind later, op 22 febru-
ari was het in Ermelo de beurt aan 
de New Forest pony hengsten. Stal
Nieuwmoed ging met een grote af-
vaardiging van hengsten de strijd
aan. Het resulteerde ook hier in de
overwinning. De hengst Jacodi’s Bo’s
Barclay ging met de eer strijken en
won het in de kampioenskeuring van
zijn concurrenten. Barclay herhaalde
hiermee zijn overwinning van vorig
jaar.
Beide hengsten zullen op de heng-
stenshow van Stal Nieuwmoed, op 4
mei, te zien zijn.

Twee Nederlands 
Kampioen hengsten bij 
Stal Nieuwmoed
Vorden - Stal Nieuwmoed heeft maar liefst twee Nederlands Kampioen
hengsten op stal.

Met de rapportcijfers van een voetbal-
elftal wordt er natuurlijk als eerste 
naar het aantal (doel)punten gekeken 
en die zijn ruim voldoende voor de 
geel-zwarten. In het tweede jaar dat 
zij in de 3e klasse spelen hebben zij 
de cijfers van een echte subtopper, 
want met 34 punten uit 19 wedstrij-
den staat de ploeg keurig vierde met 
maar twee punten achterstand op de 
nummer twee. Maar ook het aantal 
gescoorde doelpunten is, vooral ge-
zien het afgelopen seizoen, ruim vol-
doende en na OBW en Doetinchem 
staan zij met 40 doelpunten op de 
gedeelde 3e plaats. Het doelsaldo is 
+8 en met zes punten uit twee wed-
strijden staan zij ook nog eens boven-
aan in de 3e periode. Maar ook de 
rapportcijfers die wellicht in eerste 

instantie minder tot de verbeelding 
spreken, zien er prima uit voor het 
team van trainer Michel Feukkink. 
Bijvoorbeeld het aantal gele- en rode 
kaarten, want zij hebben tot nu toe 
slechts ‘achtien gele prenten’ ontvan-
gen en 1 rode, dus dat is slechts één 
per wedstrijd. Met vier gele kaarten 
ontvangt een speler van de KNVB 
een schorsing, maar dat heeft dit sei-
zoen nog geen enkele speler gehad. 
Spelers als Bart Stokman, Bas Kort-
stee, Roy Böhmer, Robin Verstege, 
Rick Schröer, Wiebe de Jong en Daan 
Horstman hebben tot nu toe 90 tot 
100% van de wedstrijden gespeeld, 
dus ook qua fitheid en conditie staat 
de ploeg er prima op. Afgelopen zon-
dag werd er in de laatste vijf minuten 
met een 4-0 voorsprong nog volop 

‘vooruit druk gezet’ en was er van 
enige vermoeidheid niets te merken. 
Het laatste rapportcijfer ziet er ook 
indrukwekkend uit en dat zijn het 
aantal benodigde spelers. Waar een 
team op dit niveau normaal gespro-
ken wel beroep doet op ongeveer 
twintig spelers, heeft mede door de 
blessure van Frank Hiddink het elftal 
van Michel Feukkink slechts 13 spe-
lers. Dit wordt telkens aangevuld met 
spelers uit de A1 en ook zij draaien 
prima mee. Koen Oosterhuis, Gijs 
van der Veen, Stijn Wentink, Ate Ba-
rendsen, Kevin Vliem, Michael Vet en 
Siebren Bijenhof hebben allemaal al 
hun debuut gemaakt en vier van deze 
spelers hebben zelfs één of meerdere 
keren in de basis gespeeld.
‘(Rapport)cijfers uit het verleden ge-
ven geen garantie voor de toekomst’ 
en zeker niet in 3C, maar dat het team 
van Michel Feukkink er goed op staat 
moge duidelijk zijn en daarom kijkt 
iedereen ook reikhalzenduit naar het 
slot van de competitie, dat met nog 
vier thuis- en drie uitwedstrijden aan-
staande zondag begint met de enige 
echte derby tegen PAX uit Hengelo.

Prima rapportcijfers Vorden 1 na ruime winst 
tegen Witkampers
Vorden - Afgelopen zondagmiddag heeft Vorden 1 voor 550 toeschou-
wers op het zonovergoten Sportpark ‘t Grote Veld met 4-0 gewonnen 
van de Witkampers uit Laren. Na 19 wedstrijden heeft het daardoor 
nu al 34 punten behaald en kan de ploeg van trainer Michel Feuk-
kink pronken met prima rapportcijfers. Zij nodigen u dan ook uit 
om aanstaande zondag de derby tegen PAX te komen bezoeken en 
hopenlijk bezorgen zij dan de vele toeschouwers wederom een mooie 
voetbalmiddag.

CMV staat voor Cool Moves Volley en 
is speciaal ontwikkeld voor de jonge 
jeugd. Het is opgedeeld in niveaus 
waarbij de kinderen stapje voor stap-
je de volleybalsport leren kennen. 
Er worden zeven CMV toernooien 
per jaar gespeeld in de regio en dit 
keer nam Dash de organisatie op 
zich. Vijftien clubs namen deel met 
in totaal 51 teams, afkomstig uit on-
der andere Laren, Harfsen, Eibergen, 
Neede, Ruurlo Warnsveld en Gorssel. 
Dash nam deel met maar liefst zeven 
teams. 

De wedstrijdleiding was in goede 
handen waardoor alles soepel ver-

liep. Zo’n 250 kinderen speelden hun
wedstrijden in sportieve sfeer en de
tribunes zaten vol met enthousiaste
toeschouwers.  Eén team van Dash is
in zijn poule op de eerste plaats ge-
eindigd. De spelers van dit team zijn
Sophie Lam, Renate Lenslink, Lotte
Valster, Nikki Ooms en Iris Eggink.
Zij werden gecoached door Veroni-
que Rietveld. Deze mooie prestatie
werd samen met de aanwezige ou-
ders en supporters gevierd in de ge-
zellige kantine van de sporthal, waar
hard gewerkt werd om alle aanwezi-
gen van koffie, thee en limonade te
voorzien. Al met al was het een ge-
slaagde ochtend!

Een gezellig 
volleybaltoernooi bij  
Dash in Vorden

Vorden - Afgelopen zaterdag was het een gezellige drukte in sport-
hal ’t Jebbink in Vorden. Er werd een CMV volleybaltoernooi gespeeld
door jeugdleden van zes tot tien jaar.

Erwin: “De eerste proef op het cros-
scircuit de Imhof in Holten, ging di-
rect goed. Over de tweede proef op 
een stuk maisland en een gedeelte 
door het bos, was ik niet content. De 
bochten liepen niet goed. De ‘echte’ 
enduroproef op en om het circuit de 
Zuurberg ging heel erg goed. Weinig 
fouten gemaakt. Het rijden ging heel 
goed, ik kwam diverse rijders die voor 
mij waren gestart, achterop. Wesley 
Pittens en Mark Wassink waren van-
daag net iets sneller. In de scratch 
van de Inters werd ik mooi vijfde.”
Bas Klein Haneveld, uitkomend in 
de klasse E1 was niet tevreden over 
zijn rijden in Holten. Daarover zegt 
hij: “In de eerste twee proeven ging 
het goed met een tweede tijd op de 
klokken. Vanaf de derde tot en met 
de laatste proef heb ik mij zelf alleen 

maar in de weg gereden. De concen-
tratie was er vandaag gewoon niet, 
waardoor ik teveel fouten maakte. 
Eigenlijk zat ik vandaag niet goed 
in mijn vel”. Toch behaalde Bas, net 
als in Eindhoven, ook in Holten een 

derde plek en moet hij Erik Eggens 
en Lucas Dolding in het tussenklas-
sement voor zich dulden. De eerstvol-
gende wedstrijd meetellend voor het 
Nederlands kampioenschap enduro, 
vindt op 4 oktober plaats in Havelte.

Enduro Holten

Zowel voor Bas Klein Haneveld als Erwin Plekkenpol 
een derde plek
Vorden - Erwin Plekkenpol 
toonde zich zaterdagmiddag na 
afloop van de tweede enduro in 
het seizoen, welke in Holten werd 
gehouden, dik tevreden met de 
derde plaats in de Klasse E3. Dus 
net als veertien dagen geleden in 
Eindhoven opnieuw een podium-
plek.

Erwin Plekkenpol tevreden met brons. Foto: Henk Teerink

Maar meteen in de eerste minuut 
was het niet Ratti maar Varsseveld 
die wist te scoren. De linksbuiten van 
Varsseveld gaf een mooie voorzet. De 
keepster van Ratti, Hanneke Nijen-
huis wist de bal omhoog te pushen, 
zodat hij de lat raakte. Door de zon 
kon Hanneke moeilijk zien waar de 
bal naartoe ging, maar de toegesnel-
de spits van Varsseveld had hier geen 
last van en wist de bal in het doel te 
krijgen: 1-0. 
Ratti liet zich niet gek maken en zette 
zich in om haar spel op te zetten. In 
de zevende minuut verkreeg midden-
velder Kim Heuvelink de bal na de in-
gooi van rechtsmidden Esther Menk-
veld. Kim kon op doel schieten en de 
keepster van Varsseveld was verrast 
door het harde schot en kon de bal 
niet meer tegenhouden: 1-1. In de 12e 
minuut maakte een verdediger van 
Varsseveld hands in het zestienme-
tergebied. Kim Heuvelink nam de pe-

nalty, maar dit keer kon de keepster 
de bal wel tegenhouden. Ratti bleef 
druk zetten en creëerde zo meerdere 
kansen. Maar de stand bleef op ge-
lijkspel staan toen de scheidsrechter 
floot om de rust in te leiden.
Net na de rust waren beide teams aan 
elkaar gewaagd. In de 52ste minuut 
lukte het Kim Heuvelink om de bal te 
veroveren, net na de middellijn. Door 
een aantal ‘trucs’ uit te voeren kon ze 
de bal handig naar voren toe spelen 
naar linksmidden Jessica ten Elshof. 
Jessica wachtte niet af en schoot de 
bal hoog in het doel. De keepster kon 
de bal nog aanraken, maar de bal be-
landde toch in het doel: 1-2.
Ratti wist dat dit een kleine voor-
sprong was en bleef aanvallen opzet-
ten om de voorsprong te vergroten. 
Varsseveld wist soms het doelgebied 
van Ratti te bereiken, maar keepster 
Hanneke Nijenhuis reageerde alert 
op lange ballen, door ze in de han-

den te nemen en zo het spel weer 
voort te zetten. In de 70ste minuut 
wist rechtsbuiten Esther Tuinman 
een voorzet te geven aan de spits 
Tessa Bruggink. Zij nam de bal aan 
en schoot links langs de keeper in het 
doel: 1-3.
Varsseveld liet zich niet tegenhouden 
door de stand en bleef druk zetten. 
Ratti wist zich goed staande te hou-
den door wederom diverse kansen te 
creëren. In de 87ste minuut werd een 
terugspeelbal door de verdediging 
van Ratti niet correct aangenomen. 
Er ontstond een rommelige situatie 
voor het doel. De spits van Varsseveld 
wist hier voordeel uit te halen en 
scoorde: 2-3.

Ratti reageerde hierop door weer 
druk te zetten. Varsseveld kon in de 
93ste minuut een aanval opzetten en 
scoren, maar de scheidsrechter had 
goed gezien dat er sprake was van 
buitenspel. Vlak daarna werd de wed-
strijd beëindigd met een stand in het 
voordeel van Ratti: 2-3. Aankomende 
zondag spelen de Ratti Dames thuis 
tegen het tweede team van VIOS Bel-
trum.

Winst voor dames Ratti
Op de zonnige zondagmorgen van 9 maart vertrokken de Ratti Dames 
naar Varsseveld om het op te nemen tegen het tweede damesteam. 
Ratti had het voornemen om met drie punten naar huis te gaan, om 
zo de koppositie in deze voorjaarscompetitie over te nemen van Vars-
seveld.



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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Wij zijn op zoek naar een:

Meewerkend voorman
Service & Reparatie

Functie-inhoud:

www.cuppers.nl

BRILJANTE OPRUIMING BIJ
Zutphenseweg 7

Vorden
(0575) 551505

Diverse merkmonturen/
zonnebrillen

zoals: Dior, Boss,  
Gucci, etc. 

Hoge kortingen op:

Diverse horlogemerken
zoals: Boss, Esprit, Boss 

Orange, etc. 

Diverse merksieraden
zoals: Otazu, Dolce Luna, 

Esprit, Silk, etc. 
Complete collectie 

barometers

Wij willen plaatsmaken voor 
onze nieuwe collectie

70% 40%

30%
50%

60%
m.u.v. brillenglazen en reparaties

Aanbiedingen geldig op vrijdag 14 maart

Riblappen
 Extra klasse per 500 gram € 5,95
Procureur rollades per 500 gram € 3,95
Met braadadvies

Turborol       250 gram per stuk € 2,50
Panklare lekkernij

Speciale actiemarkt in kader van 
vernieuwde heringerichte Marktplein 
Vrĳdag 14 maart tĳdens Vordense weekmarkt 

Jaarlĳks organiseert Marktvereniging 

Vorden in samenwerking met de markt-

ondernemers van de Vordense week-

markt een aantal speciale ‘actiemark-

ten’. In het kader van het vernieuwde en 

heringerichte Marktplein vindt er vrĳdag 

14 maart een extra speciale actiemarkt 

plaats. Bĳ elke besteding van 2,50 euro 

ontvangt men bĳ een van de markton-

dernemers een enveloppe waarin waar-

debonnen en/of cadeaubonnen kunnen 

zitten. Het prĳzenpakket bestaat uit 

allerlei producten en artikelen die op de 

wekelĳkse warenmarkt bĳ de onderne-

mers te koop zĳn. 

Omdat het centrum van Vorden in de 

afgelopen maanden in een nieuw jasje is 

gestoken, werd de wekelĳkse waren-

markt vorig jaar begin september op 

vrĳdagmorgen van het Marktplein naar 

De Bleek verplaatst. Een prima alterna-

tief zo bleek met ruime opstellingen van 

de marktkramen en tientallen parkeer-

plaatsen in de directe omgeving van de 

tĳdelĳke locatie. ,,Maar de markt hoort 

centraal in het centrum van het dorp 

thuis. Na wat passen en meten hebben 

de marktondernemers een plek gekre-

gen op het nieuw heringerichte markt-

plein”, zo zegt secretaresse Jans Jim-

mink van Marktvereniging Vorden. Met 

de vernieuwde opstelling van de markt-

kramen en marktwagens oogt de markt 

opener. Jans Jimmink: ,,Maar als alle 

zestien ondernemers er zĳn dan staat 

het plein rondom Het Meestershuis goed 

vol. In samenspraak met de exploitanten 

en eigenaar van de nieuwe horecaonder-

neming Het Meestershuis wordt het ter-

ras op vrĳdagmorgen iets verkleind 

zodat alle marktwagens en -kramen een 

plek kunnen krĳgen.” Jimmink wil tevens 

benadrukken dat de herinrichting en 

verplaatsing in een prettige sfeer met 

Sander Burggraaf van de gemeente 

Bronckhorst en Marc Hendrickx van uit-

voerder Oranjewoud heeft plaatsgevon-

den.

De Vordense weekmarkt op het Markt-

plein is een gezellige intieme markt. Het 

assortiment is breed van karakter en 

bestaat uit zowel food als non-food arti-

kelen. De weekmarkt dateert uit de jaren 

zestig van de vorige eeuw en is een initi-

atief van Marktvereniging Vorden waar-

van de geschiedenis teruggaat naar 

1906 toen de vereniging werd opgericht.

Chocolaterie           Magdalena

Deze vrijdag heerlijke
huisgemaakte paaseitjes

voor maar € 2,30 per 100 gram
www.chocoladeopwielen.nl

  Vol sap heerlijk zoet
  Minneola 16 stuks € 5,00
 Extra dikke Red Globe druiven kilo € 2,50
 Verse jonge bospeen per bos € 0,98
Gewoon de lekkerste Malse Sperziebonen kilo € 2,98
Rechtstreeks van de teler Puikbeste Bildtstar 5 kilo € 1,98



Dhr. Ruiterkamp opende de avond 
en was verheugd met de zeer grote 
opkomst van Vrienden!. Hij lichtte 
toe waaraan de binnengekomen do-
naties dit jaar besteed zijn. De Linde-
sche Molen heeft vanaf nu een eigen 
AED apparaat die in de molen hangt, 
zodat bij calamiteiten direct hulp ge-
boden kan worden. 
Verder gaf dhr. Ruiterkamp korte 
toelichting op de publiciteit die er 
geweest is rond de veranderde situ-
atie waarin het theater zich eind vo-
rig jaar en begin dit jaar begaf. Blij 
en zeer verheugd kon hij melden dat 
er opvolgers zijn gevonden om het 
programmeren te gaan overnemen 
van Josée van de Staak die haar werk-
zaamheden in juni zal overdragen.  
Nadat dit korte verslag van ontwik-
kelingen en toekomst perspectief 
werd de avond verder ingevuld door 

‘Buitengewoon’ , bestaande uit Eelco 
Schuijl op piano en Anja den Bakker, 
zang.

Een aaneenschakeling van de mooi-
ste bekende en onbekende luisterlied-
jes van Nederlandse bodem en daar-
buiten. Het eerste gedeelte werd ge-
wijd aan vooral liedjes waarin namen 
verwerkt zijn zoals Anne, Sammie en 
Suzanne. Opvallend is dat er heel veel 
liedjes zijn met meisjesnamen maar 

beduidend minder met jongens na-
men….
Het deel na de koffie met molenkoek 
bestond uit een terugblik op een jaar 
‘Buitengewoon’ met als hoogtepun-
ten de SamenLoop voor Hoop, het 
uitbrengen van de eigen cd en deel-
name aan een festival in het zuiden 
van Frankrijk.
Het publiek genoot, raakte ontroerd, 
herkende, en zong uitbundig mee. 
Een prachtige avond!

Lindesche molen bedankt 
Vrienden
Linde - Op donderdag 27 februari 
j.l. werd er door de Stichting Lin-
desche molen een avond georga-
niseerd om alle trouwe en gulle 
donateurs te bedanken voor een 
jaar lang steun. De giften van de 
donateurs zijn bedoeld voor on-
derhoud en in stand houden van 
de molen.

Het is inmiddels een traditie gewor-
den. Dirigent Hans de Wilde brengt al 
jaren in de Veertig Dagen tijd een Sta-
bat Mater in de St. Willibrorduskerk 
in Vierakker. Wist hij vorig jaar met 
het ‘Stabat Mater’ van Joseph Rhein-
burger een volle kerk te trekken, dat 
zal dit jaar met het bekendere ‘Sta-
bat Mater’ van Pergolesi zonder enige 
twijfel weer lukken. Samen met het 
projectkoor, het muzikaal ensemble 
Ars Floreat en Susanne Paulsen op 
klavecimbel zorgt dirigent Hans de 
Wilde voor een prachtige uitvoering 
van het zo aangrijpende verhaal van 
de moeder die treurt om haar zoon 
(Stabat mater dolorosa).
Op het programma staat ook de uit-
voering van enkele stukken van de 
in de St. Williborduskerk opgeno-

men CD “Beyond Passion” van duo 
Concerto Alankara bestaande uit 
Michaela Hollmannová, viool, en 
Diana de Vries, harp. Voor wie in 
Vierakker de concerten met Hans de
Wilde bezoekt, is Hollmannová geen
onbekende. Zij maakt deel uit van
het ensemble Ars Floreat. Samen met
Diana de Vries verzorgt Hollmannová
het voorprogramma. Uitgevoerd zal
worden: L.M. Tedichi: “Elegie”, C.
Debussy: “Beau Soir”, J. Massenet: 
“Meditation” de Thais, M. Tournier: 
“Promenade à l’Automne” en Ch.
Gounod: “Ave Maria” op de 1e pre-
lude van J.S. Bach.

Kaarten kunnen besteld worden via
info@demooistekerk.nl en bij Siga-
renspeciaalzaak Schimmel in Zut-
phen, het Ludgerusgebouw in Vier-
akker en Foto Willemien in Vorden.
Verkoop bij de kerk is mogelijk vanaf
een half uur voor aanvang van het 
concert. Het naast de kerk gelegen 
Ludgerusgebouw is open.

Stabat Mater van Pergelosi
Vierakker - In St. Willibrordus-
kerk in Vierakker wordt een 
bijzonder concert gehouden op 
zondag, 30 maart om 15.00 uur: 
Stabat Mater van Pergelosi.

Deze rasjazzgitarist was al eerder in 
TOM tijdens de Zomercarrousel 2013. 
Het publiek luisterde vrijdagavond 
zeer aandachtig naar zijn verbinden-
de teksten en werd verrast door de 
vele oude foto’s van blueshelden van 
weleer, blues die de weg baande naar 
Elvis Presley, Paul Simon, Bob Dylan, 
Rolling Stones, Beatles. Frans speelde 
en zong dus deze avond niet alleen 

pure blues, maar op zijn eigen wijze
ook toppers van de genoemde rock-
sterren. Indrukwekkend waren de
oude verstilde bluesnummers die hij
al improviserend ten gehore bracht. 
Zondagmiddag 23 maart is er een op-
treden van het Pauni Trio. (Bulgaarse
vocale meerstemmigheid). 
Men kan al reserveren via 
www.tom-vorden.nl.

Bluesavond met ‘Good Old 
Frans’

Vorden - Afgelopen vrijdagavond kwamen de bluesliefhebbers in the-
ater TOM volop aan hun trekken. Toen was er een optreden Frans van
Montfoort uit Utrecht, ook wel “Good Old Frans” genoemd. Alles en
iedereen uit de blueswereld kwam voorbij met verhaal en biografie,
Frans zittend op zijn kruk, gitaar en mondharmonica in de aanslag,
verslag doend van zijn leven met de blues, pratend, zingend en spe-
lend.

Deze straat heeft gedurende bijna het 
gehele jaar 2013 een grote renovatie 
ondergaan. Wekenlang waren win-
kels en bedrijven niet of slecht toe-
gankelijk. Het is een portretserie ge-
worden van het oostelijk deel van de 
straat, vanaf het standbeeld van Sta-
ring tot aan de rotonde bij de Ruurlo-
seweg. De uitdaging was de foto’s te 
maken bij bestaand licht, dat in elke 
zaak anders was, met de ondernemer 
in close-up tegen een onscherpe ach-
tergrond. In het beeld moet duidelijk 
te zien zijn in welke zaak de foto is 
genomen.

Tijdens een gezellig etentje of een 
drankje in De Slof kunt u de foto’s 
bekijken.

Van dezelfde fotograaf  is er nu nog 
een andere fotoserie te zien in Hotel 
Bakker, eveneens aan de Dorpsstraat. 
Dit is een serie gemaakt tijdens een 

aantal slipjachten die de afgelopen 
jaren in Vorden zijn gehouden. Sfeer-
beelden van paarden en honden.

Portretserie Dorpsstraat Vorden
Vorden - Sinds woensdag 5 maart 
is er in Eetcafé De Slof in Vorden 
een aantal foto’s te zien van win-
keliers en ondernemers uit een 
deel van de Dorpsstraat in Vor-
den. Deze serie is gemaakt door 
Peter Tump, die enige tijd gele-
den het plan heeft opgevat om 
de Dorpsstraat extra aandacht te 
geven.

Koor Reborn bestaat uit een groep 
van 35 enthousiaste mannen en 
vrouwen die elke dinsdagavond bij 
elkaar komen om te zingen. Dit vindt 
plaats in het Withmundi gebouw in 
Wichmond. Het repertoire is zeer di-
vers en bestaat o.a. uit de Abba-med-
ley, Viva la Vida, Pastorale, Miracles 
e.d.
Kom gerust eens langs tijdens een re-
petitie. Vooral tenoren en bassen zijn 
van harte welkom en een aanvulling 

voor het koor. Bekijk de website voor
meer informatie, www.reborn.nl.
Op de site kunt u ook meer te weten
te komen over de paaseitjes actie.
Voor een klein bedrag heeft u met de
Paasdagen lekkere paaseitjes om te
trakteren bij de koffie. Per zakje be-
taalt u 2 euro. Tevens bent u bij Rita
Bergervoet aan de Berkenlaan 23 in
Hengelo van harte welkom om nog
meer paaseitjes te kopen en zo de ac-
tie te ondersteunen.

Koor Reborn komt met 
paaseitjes aan de deur
Wichmond - Van 17 maart tot en met 12 april komen de leden van het
koor Reborn weer bij u aan de deur om de welbekende paaseitjes te
verkopen. Deze actie wordt al een aantal jaren gehouden en draagt bij
om de kas te spekken. Van de opbrengst worden o.a. muziekstukken
aangeschaft.

De dirigent van het Palmpasen kin-
derkoor heeft goed nieuws voor de 
zangers en zangeressen die weer 
opnieuw of misschien wel voor de 
eerste keer in het kinderkoor willen 
zingen. Palmpasen, zondagmorgen 
13 april, zal er om 10.00 uur een fees-

telijke kerkdienst worden gehouden 
in de Dorpskerk. In deze kerkdienst 
zal het groot ‘Palmpasen kinderkoor’ 
medewerking verlenen.
Er zijn twee repetities in de Dorps-
kerk: zaterdag 5 april en zaterdag 12 
april van 17.00 uur tot 17.45 uur. 

Voor het instuderen van de te zingen 
liederen, is er weer een hele mooie oe-
fen CD gemaakt en tekstbladen, die je 
krijgt als je je aanmeldt. Neem daar-
om snel contact op met Ineke Frö-
ling, froling@hethoge.nl of Wilma 
Hebbink, hebbink@hethoge.nl.

Welkom bij het ‘Palmpasen kinderkoor’
Vorden - Na het optreden van het ‘Startdienst kinderkoor’ en het ‘Schoendoos kinderkoor’ in 2013 waren 
er veel enthousiaste reacties van ouders en kinderen met de vraag wanneer er weer een kinderkoorproject 
wordt gestart, het liefst op zeer korte termijn!

Men heeft elkaar dan ’s middags le-
ren kennen door gezamenlijk een 
stuk in te studeren voor de avond. 
Wat dat is weten zij nog niet, de diri-
genten houden dat nog geheim

Inspiration, onder leiding van Piet 
Piersma, met uiteraard gospels en Vo-
caal, onder dirigent Gerda Weigand 
met een divers repertoire, zullen ook 
ieder apart een aantal stukken zin-

gen. Bovendien hebben beide koren 
nog iets van elkaars repertoire inge-
studeerd.
De pianobegeleiding zal worden ver-
zorgd door Ellen Lutz. Kortom het 
belooft voor de koren een spannende 
en voor u, als u komt luisteren een 
verrassende avond te worden!
De entree is vrij, men is wel blij met 
elke vrijwillige bijdrage.

Een muzikale ontmoeting tussen ‘Inspiration’ uit Vorden en ‘Vocaal’ uit Almen

Twee koren ontmoeten elkaar
Vorden - Op zaterdag 22 maart om 19.30 uur zullen het Gospelkoor 
Inspiration en het Chr.Gemengd Koor Vocaal zowel gezamenlijk als 
ieder afzonderlijk hun stem laten horen in de gereformeerde kerk te 
Vorden aan de Zutphenseweg 13.



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

Openingstijden
Op afspraak kunt u terecht:

Zonder afspraak kunt u binnenlopen:

 

aan het gemeentehuis een afspraak te 

-

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

-

eenvoudig digitaal via de website een af-

-

ken kunt u ons bellen: (0575) 75 02 50

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 

tel. (0575) 75 02 50 of e-mail: 

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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Wilt u het energieverbruik in uw wo-
ning verminderen en daarmee de 
kosten verlagen? En tegelijkertijd 
een bijdrage leveren aan een duur-
zame leefomgeving? Dan kunt u 
energiebesparende maatregelen 
aanbrengen in uw woning. De ge-
meente stimuleert dit door woning-
eigenaren de mogelijkheid te geven 
hiervoor subsidie aan te vragen. In 
dit artikel leest u meer over de sub-
sidiemogelijkheden in Bronckhorst.  

Nieuw: Subsidie voor zonne-ener-
gie en duurzame warmte

-
meente is sinds begin maart subsidie 
beschikbaar voor energiebesparende 

kunnen maximaal € 500,- euro subsi-

-
-

latie, warmtepomp of een HR-107 
-

maal een derde van de gemaakte 
kosten en de maatregelen moeten 

totaal stelt de gemeente maximaal 
€100.000,- beschikbaar. Wie het 

eerst komt, het eerst maalt en op = 
-

waarden en het aanvraagformulier 

op subsidie energie. 

Subsidie voor isolatiemaatregelen 
(‘Achterhoek bespaart’)
Ook kunnen woningeigenaren al lan-

-
fiek voor het aanbrengen van isolatie-

gevel- of vloerisolatie of het aanbren-

bekend onder de naam ‘Achterhoek 

kreeg de gemeente geld van de pro-
vincie Gelderland. Tot voor kort kon-
den alleen woningeigenaren van wo-

-

nu komen alle woningen, ongeacht 

informatie over de voorwaarden en 
het aanvraagformulier vindt u op 

-
die energie. 

Gaat u aan de slag met energiebe-
sparende maatregelen in uw 
woning? Maak gebruik van de sub-
sidiemogelijkheden, ze zijn er voor 
u! 

Tips

-

‘energiebespaarlening’ voor woning-
eigenaren die graag energiebespa-
rende maatregelen willen aanbren-
gen, maar de investering op dit mo-

-

-

op www.ikinvesteerslim.nl. Heeft u 
plannen om uw woning te verduur-

www.verduursaam.nl van de 

Subsidies energiebesparende maatregelen aan 
woningen

U kunt een afspraak inplannen voor 

de website of telefonisch. U weet dan 
precies hoe laat u aan de beurt bent 

Openingstijden
U bent welkom op afspraak in het ge-

-
dag, dan is het gemeentehuis geslo-

-
der afspraak het gemeentehuis bin-

met een afspraak voorrang hebben. 

www.bronckhorst.nl.

Bezoekt u de gemeente? Wij maken graag 
vooraf een afspraak!

Komende weken extra drukte verwacht door verlenging 
geldigheid identiteitsbewijzen per 9 maart

-
-

als proef drie prullenbakken met 
-

de parkeerplaatsen aan de kant van 
-

de vanaf de pont. In de prullenbakken 

het afval samenperst en hiermee het 

hoeven we de bak minder vaak te le-

-
-

compactor werkt op de stroom die de 

Energieneutraal, een samenwerking 
tussen inwoners en ondernemers in 

-
gen of melding van een storing kunt u 
contact met de gemeente opnemen 
via tel. (0575) 75 02 50.

Prullenbakken met 
zonnepanelen in 
stadje Bronkhorst

Oldenoord in Zelhem. Het grondwerk 
is inmiddels klaar en de heuvels heb-

de toestellen en speelelementen nu 
-

men half maart. 

Struinpaden

maken buurtbewoners struinpaden 
-

ren kunnen dan ook in dit bos spelen, 

-

den maken licht werk’ van toepas-
naar info@bronckhorst.nl. Samen 

Helpt u 26 maart mee met maken van struinpaden bij 
speelplek Oldenoord in Zelhem?



Op naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2014

In de week van 19 t/m 26 april 2014 
is de landelijke Nationale Sportweek. 
Doel van dit evenement is sporten en 
bewegen te stimuleren door mensen 
in deze week op een bijzondere ma-
nier kennis te laten maken met het 
sportaanbod van plaatselijke vereni-
gingen. De gemeente vindt dit een 
mooi initiatief en nodigt Bronckhor-
ster sportverenigingen uit om aan de 
Sportweek mee te doen. Het thema 
van deze Sportweek is ‘Ik neem je 
mee’.
 
Doet uw vereniging mee? 
Wilt u tijdens deze week aan geïnte-
resseerde inwoners laten zien wat 
uw vereniging te bieden heeft, meld u 
dan aan! Bijvoorbeeld door via een 
clinic, instuif, demonstratie of andere 
activiteit te laten zien hoe leuk uw 
sport is. Voor uw vereniging is dit een 

mooie kans om extra leden te werven 
en uw sport en vereniging te promo-
ten. Wellicht kunt u ook een samen-
werking met een andere vereniging/
organisatie zoeken die u in de toe-
komst voordeel kan bieden. 
 
Ondersteuning
Om u als vereniging te ondersteunen 
bij het opzetten van een sportactivi-
teit kan de gemeente zorgen voor 
promotie(materiaal). Daarnaast ne-
men wij de kosten van de zaalhuur 
voor onze rekening. Activiteiten kun-
nen alleen ingepland worden tijdens 
eigen trainingstijden en/of ‘vrije 
uren’. Het is niet mogelijk dat een 
sportvereniging activiteiten organi-
seert op de trainingstijden van een 
andere sportvereniging. Voor meer 
informatie of het aanvragen van  pro-
motiemateriaal zoals poster, kunt u 

alvast een kijkje nemen op de websi-
te: www.nationalesportweek.nl 
 
Aanmelden
Wilt u meedoen aan de Sportweek en 
met uw vereniging een activiteit or-
ganiseren, geeft u dit dan vóór 
25 maart aan ons door via E-mail: 
info@bronckhorst.nl of tel. (0575) 
75 02 50. Geef daarbij aan welke acti-
viteit u wilt organiseren, op welke da-
tum (begin- en eindtijd) in de Sport-
week, de locatie en uw contactgege-
vens (E-mail en telefoonnummer). 
Na uw opgave krijgt u van ons meer 
informatie.

Doe met uw vereniging mee aan de 
Nationale Sportweek!

Volgende week is het zover: 
19 maart de verkiezingen voor een 
nieuwe gemeenteraad voor Bronck-
horst! Tussen 07.00 en 21.00 uur 
kunt u stemmen op één van de per-
sonen die zich kandidaat hebben 
gesteld. De afgelopen tijd hebben wij 
u via deze gemeentepagina’s op de 
hoogte gehouden van standpunten 
van de zeven Bronckhorster politie-
ke partijen. 

Wilt u nog eens nalezen waar de 
partijen voor staan, dan kunt u dit op 
de volgende manieren doen:

-
teraadsverkiezingen of scan de 
QR-code

radio Ideaal)

(van Omroep  
Gelderland)

Nog 1 week!

Ligt uw stempas klaar? 
Legitimatiebewijs erbij?

Met een stempas kunt u in elk stem-
lokaal in Bronckhorst stemmen. We 
hebben maar liefst 27 stemlokalen! 
Op uw stempas staat het adres van 
het stemlokaal dat meestal het 
dichtst bij u in de buurt ligt. Maar u 
mag zelf kiezen in welk stemlokaal 
binnen de gemeente u uw stem uit-
brengt. Kijkt u voor een overzicht 
van de stemlokalen op www.
bronckhorst.nl/gemeenteraads-
verkiezingen.

Waar kan ik 
stemmen?

De uitslagen van de verkiezingen 
maken we op woensdag 19 maart na 
de telling meteen bekend. De eerste 
voorlopige uitslagen verwachten we 
rond 22.00 uur en de voorlopige 
einduitslag zal rond middernacht 
bekend zijn. Radio Ideaal verzorgt 
een gezellige en informatieve uit-
zending live vanuit het gemeente-
huis. De uitzending start om 21.00 
uur, met in het eerste uur een terug-
blik op het verloop van de verkie-
zingsdag en de eerste reacties op de 
landelijke exitpoll van de NOS. Later 
in de uitzending worden de uitslagen 
per Bronckhorster stemlokaal be-
kend gemaakt en zo werken we rich-

ting de totale uitslag. Daarbij hoort u 
uiteraard de reacties van de lokale 
politici op de uitslagen in onze ge-
meente. Ook presenteert Radio Ide-
aal de uitslagen uit andere Achter-
hoekse gemeenten op het scherm in 
de raadzaal. U bent van harte wel-
kom om een kijkje te komen nemen 
in het gemeentehuis en uw politieke 
volksvertegenwoordigers te ont-
moeten! Op Twitter en Facebook 
melden wij regelmatig tussenstan-
den, te volgen met #GR2014Bronck-
horst. U kunt de avond ook thuis via 
radio Ideaal volgen. Frequentie: 
105.1, 105.8 en 106.5 FM.

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2014
In het gemeentehuis en via radio Ideaal live te volgen

Uitslagenavond gemeenteraadsverkiezin-

gen 2010

De gemeente en Berkel Milieu hou-
den de komende maanden bij ruim 
800 adressen in Vorden een proef 
met de best-tas. Met deze tas kunnen 
de bewoners boeken, kleine elektri-
sche apparaten, speelgoed en textiel 
inleveren. De tassen worden huis-
aan-huis ingezameld. Bewoners van 
het proefgebied in Vorden ontvingen 
afgelopen week informatie over de 
proef. Wethouder Arno Spekschoor 
overhandigde het eerste informatie-
pakket over de best-tas aan de heer 
Thiedo Sijtsma, die in het proefge-
bied woont. 

De gemeente en Berkel Milieu stre-
ven naar het verder verminderen van 
de hoeveelheid restafval. De best-tas 
is een nieuw, regionaal initiatief om 
het nog beter scheiden van afval ge-
makkelijker te maken. De proef is op-
gezet omdat we merken dat er regel-
matig onder andere textiel en kleine 
elektrische apparaten bij het restaf-
val worden gedaan, terwijl deze ma-
terialen prima gerecycled kunnen 
worden. Wethouder Spekschoor van 
afval en milieu: “Samen met andere 
gemeenten kijken we of de best-tas 
kan zorgen voor betere service voor 
de bewoners, minder restafval en 
meer hergebruik. Ook onderzoeken 
we of de inzameling en sortering kan 
zorgen voor nieuwe regionale werk-
gelegenheid, in het bijzonder voor 
mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt.” 

Hergebruik
De proef in Vorden vindt plaats glo-
baal in het gebied tussen de Zutphen-
seweg, Raadhuisstraat, Het Hoge en 
de Rondweg en een deel van het aan-
grenzend buitengebied. De inzame-
ling is om de vier weken en start op 
31 maart. De proef duurt vier maan-
den. Medewerkers van sociaal werk-
voorzieningsschap Delta uit Zutphen 
halen de tassen op en sorteren ze uit. 
Alle ingeleverde spullen worden zo 
goed mogelijk hergebruikt en krijgen 
bijvoorbeeld via de kringloopwinkel 
en gespecialiseerde verwerkers een 
nieuwe bestemming.

Samenwerking
Ook in de gemeenten Apeldoorn, De-
venter en Zutphen lopen de komende 
tijd in drie wijken proeven met de 
best-tas. De wijken zijn zo uitgekozen 
dat ze samen een goede afspiegeling 
vormen van de regio. Het project 
wordt uitgevoerd in samenwerking 
met de regionale kringloopbedrijven 
2Switch, Aktief, Foenix, Het GOED, 
Stilema, de landelijke elektronica re-
cycling organisatie Wecycle en kle-
dinginzamelaars Humana en ReSha-
re. De proeven moeten uitwijzen of de 
best-tas aansluit bij uw behoefte en 
wat en hoeveel er precies mee inge-
leverd wordt. We sluiten het proef-
project af met een enquête over de 
best-tas. Op basis van de uitkomsten 
van de vier proeven besluiten we of 
de inzameling een regionaal vervolg 
krijgt.

Start proef met best-tas voor 
verder verminderen restafval

E-goed niet bij het restafval
We gebruiken met zijn allen steeds 
meer elektrische apparaten, ook 
wel E-goed genoemd. Kleine appa-
raten die kapot zijn of niet meer 
worden gebruikt, verdwijnen regel-
matig in de grijze container. Zonde, 
want zo gaan veel herbruikbare ma-
terialen verloren. In Nederland 
wordt gemiddeld circa 20 kilo E-
goed per huishouden gescheiden in-
geleverd, in onze regio slechts 13 
kilo. Dat kan dus beter.

Alle textiel is welkom
Ieder jaar danken we per huishou-
den zo’n 30 kilo textiel af. Meer dan 
de helft daarvan verdwijnt nu nog bij 
het restafval. Dat is jammer, want 
het kan prima worden gerecycled. 
Kunnen ingeleverde broeken, shirts 
of hand- en theedoeken niet op-
nieuw worden gebruikt, dan worden 
de vezels eruit gewonnen en krijgen 
deze een toepassing in nieuwe pro-
ducten. Eigenlijk net als bij oud pa-
pier gebeurt.

Afval scheiden is belangrijk. 
Alvast dank!

Op het strooiveld van de algemene 
begraafplaats in Zelhem staat nu een 
houten gedenkplaat met daarop de 
naamplaatjes van overledenen, 
waarvan de as op het veld is uitge-
strooid. Deze staat er al jaren en is 
aan vervanging toe. Binnenkort plaat-
sen we daarom een nieuwe (duurza-
me) natuurstenen gedenksteen.

Aanpassing 
gedenkplaat 
strooiveld 
begraafplaats 
Zelhem

De huidige, houten gedenkplaat



Openbare bekendmakingen

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

Vorige week besloot de gemeente 
om medewerking te verlenen aan 
twee ingediende verzoeken voor het 
plaatsen van (tijdelijke) mantelzorg-
woningen. Hiermee lopen we vooruit 
op de inwerkingtreding van een nieu-
we landelijke regeling, waarmee de 
mogelijkheden voor vergunningvrij 
bouwen worden verruimd. Dit geldt 
ook voor het vergunningvrij realise-
ren van mantelzorgwoningen.

Mantelzorgwoningen
Mantelzorgwoningen voorzien in een 
toenemende behoefte nu het (rijks)
beleid er op gericht is om mensen zo-
lang mogelijk zelfstandig te laten wo-
nen. In beide gevallen in Bronckhorst 
gaat het om de plaatsing van een cha-

let, dat na de beëindiging van de man-
telzorg wordt verwijderd. Bij (vergun-
ningvrij) bouwen in onze gemeente 
mag het aantal woningen de komen-
de jaren in principe niet toenemen, 
hiertoe is besloten vanwege de de-
mografische ontwikkelingen (o.a. 
minder inwoners) waar we mee te 
maken hebben. Voor mantelzorgwo-
ningen geldt deze beperking niet, tot 
een maximum van één per perceel. 
Het gaat hier om tijdelijke woningen, 
waardoor deze extra woningen geen 
beslag leggen op de ‘reguliere’ wo-
ningaantallen. De mantelzorgwoning 
mag zowel bewoond worden door de 
mantelzorgvrager als de mantelzorg-
verlener.

Mantelzorg
Mantelzorg is langdurige zorg die niet 
vanuit een hulpverlenend beroep 
wordt aangeboden aan een hulpbe-
hoevende maar door personen uit 
diens directe omgeving, en die verder 
gaat dan de gebruikelijke zorg van 
huisgenoten voor elkaar. 

Nieuwe verzoeken voor mantelzorg-
woningen houden we voorlopig nog 
wel aan, in afwachting van de inwer-
kingtreding van de regeling en de 
eventuele regionale afstemming 
hierover. Als het rijk de nieuwe rege-
ling vaststelt, is de verwachting dat 
deze na de zomer in werking treedt.

Gemeente ondersteunt verzoeken voor mantelzorgwoningen

Heb jij een mooi plan dat helpt de Mil-
lenniumdoelen (om armoede te be-
strijden) te behalen? Of ben je al tij-
den bezig met een bijzonder project 
dat hieraan bijdraagt? Vind je het een 
uitdaging om de strijd aan te gaan 
met scholieren uit heel Nederland? 
En wil je kans maken op een expeditie 
naar Cambodja, een gesprek met mi-
nister Lilianne Ploumen van Buiten-
landse Handel en Ontwikkelingssa-
menwerking op het ministerie en een 
cheque ter waarde van 1500 euro om 
jouw plan/project nog beter te verwe-
zenlijken? Schrijf je dan vóór 1 april 

2014 in voor de wedstrijd Wereldver-
beteraar van het Jaar!

Kijk voor meer informatie 
op www.wereldverbete-
raarvanhetjaar.nl of volg de 
wedstrijd op Facebook of 
Twitter #WVHJ2014. De QR-
code scannen kan ook.

De wedstrijd wordt georganiseerd 
om scholieren uit heel Nederland te 
betrekken bij ontwikkelingssamen-
werking en de Millenniumdoelen. Je 
kunt mee doen aan de wedstrijd als jij 

al een project doet dat helpt de Mil-
lenniumdoelen dichterbij te brengen, 
of als je een nieuw plan hebt.

Millenniumgemeente
Een Millenniumgemeente draagt sa-
men met haar inwoners bij aan het 
behalen van de VN Millenniumdoelen: 
acht internationale afspraken om de 
armoede in de wereld te halveren. Zij 
doet dit door initiatieven uit de bevol-
king te stimuleren en door duurzaam 
beleid en eerlijke handel. Bronck-
horst is al enkele jaren Millennium-
gemeente. De gemeente is zelf actief 

op het gebied van duurzaamheid en 
stimuleert andere organisaties en 
bedrijven om ook aan de slag te gaan 
met de Milleniumdoelen. Zo heeft de 
gemeente de afgelopen jaren enkele 
organisaties geholpen, o.a. de we-
reldwinkels, 
STEP en Am-
nesty Zel-
hem/Halle.

Scholieren opgelet: maak kans op een expeditie naar Cambodja
Ken jij, of ben jij de Wereldverbeteraar van het jaar?

Drank- en Horecavergunningen

Omgevingsvergunningen 
Ontvangen op 27 februari 2014:

Ontvangen op 28 februari 2014:

Ontvangen op 4 maart 2014:

uitrit
Ontvangen op 5 maart 2014:

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

Aanvragen

NB Procedure vergunningverlening evenementen/activiteiten aangepast
Om de procedure voor een vergunning/melding voor het organiseren van evenementen/activitei-
ten te verkorten, publiceren we sinds 1 februari geen aanvragen meer  maar enkel nog de ver-
leende vergunningen (zie hieronder). Deze aanpassing past bij de inzet van de gemeente om 
regels/procedures te verminderen, waarmee het voor organisatoren/initiatiefnemers eenvoudi-
ger wordt activiteiten te organiseren.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 4 maart 2014:

Verleende vergunningen

Hessenrijders

Activiteiten Bronckhorst

afsluiten en instellen van een stopverbod op de Oude Zutphenseweg, tussen de Hamelandweg en 

-

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Drank- en Horecawet

2014 aan te wijzen als ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van de Drank- en 
Horecawet op grond van artikel 41 lid 1 onder b van de Drank- en Horecawet (DHW)

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 28 februari 2014:

Verzonden op 5 maart 2014:

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag 
van bekendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen
bij de gemeente Bronckhorst, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ 

-
ning, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden 
van het bezwaar en uw ondertekening. 

Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor dient u 

kappen van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriftenter-
mijn in werking. Ook voor deze vergunningen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen, zodat 
de werking van het besluit kan worden opgeschort tot na het verlopen van de bezwaarschriften-
termijn. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.



Openbare bekendmakingen - vervolg

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied; Hogenkampweg 16, 16A en 16B, 
Hengelo (Gld)’
B en w van Bronckhorst hebben op 4 maart 2014 het wijzigingsplan ‘Buitengebied; Hogenkampweg 
16, 16A en 16B, Hengelo (Gld) vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aan-

Bestemmingsplannen

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt van 13 t/m 24 april 2014 tijdens de openingstijden de 
volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:

regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat het gemelde niet onder de vergunningplicht van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht valt. Wel moet worden voldaan aan de algemene voorschriften, die aan bovengenoemd 
besluit zijn verbonden.

Wet milieubeheer

Mogelijkheden voor beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belangheb-
bende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft 
gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststellings-
besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ‘s-
Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die 
waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien 
binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de 
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in 
werking voordat op het verzoek is beslist.

gebracht ten opzichte van het ontwerp. Het plan heeft betrekking op een vormverandering van het 
agrarisch bouwperceel Hogenkampweg 16, 16A en 16B in Hengelo (Gld).

Het wijzigingsplan ligt van 13 maart t/m 23 april 2014 tijdens openingstijden voor een ieder ter 
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie. Bent u op genoemde tijden niet in de gele-
genheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 
02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl ➝ Actueel ➝ Bekendmakingen.

Iedere vrijdag open van 13:30 - 18:00 en zaterdag 10:00 - 17:00 
Kerkhoflaan 3b Vorden

Een kleine beurt
& 

APK vanaf  75,00

Bel vrijblijvend voor een 
offerte van uw auto.

Autosnelservice Lucri
Wassenaarweg 2 - Zelhem. Tel. (0314) 62 08 71

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 13.00 uur.

APK  19,00 ALL-IN
VOOR BENZINE- EN DIESELAUTO’S

v.v.
Landelijk en Agrarisch Vastgoed 

Is uw woz waarde niet te hoog, 
verplaatsen of vrijwillige ruilverkaveling.
Vraag naar onze gunstige voorwaarden 

contact@streekmakelaars.nl
www.streekmakelaars.nl



Heeft u al een bezoek gebracht aan het 

nieuwe Recycleplein in Zutphen? Maak 

eerst een rondje op het gratis deel en 

breng uw herbruikbare goederen, E-

goed, papier en karton, blik en metalen, 

frituurolie, textiel, zuivel- en sappakken, 

piepschuim, klein chemisch afval etc. 

gratis weg. Met grof vuil en groenafval 

rijdt u via de weegbrug door naar het 

‘betaalde deel’. U doet de materialen zelf 

in de containers, dus zorg dat het han-

teerbaar is. Adres: Boggelder Enk 3, in-

dustrieterrein De Revelhorst in Zutphen.

Recycleplein
Zutphen

Denk aan je toekomst, 
maak van afval geschiedenis!

A F V A L V R I J . N L  I S  E E N  S A M E N W E R K I N G  T U S S E N  A F V A L B E H E E R B E D R I J V E N  C I R C U L U S  E N  B E R K E L  M I L I E U  E N  D E  G E M E E N T E N 
A P E L D O O R N ,  B R O N C K H O R S T ,  B R U M M E N ,  D E V E N T E R ,  D O E S B U R G ,  E P E ,  L O C H E M  E N  Z U T P H E N                  

VERGEET 
UW

AFVALPAS
NIET

Meer weten over het scheiden van afval: www.afvalvrij.nl

In het centrum van Zelhem kunt u ook 

buitenshuis plastic scheiden. Daar 

staan namelijk 10 oranje prullenbakken 

voor lege plastic fl esjes, patatbakjes of 

zakjes. We hopen dat iedereen, net als 

thuis, ook op straat afval gescheiden 

inlevert. Want afval in de goede bak, dat 

doe je met gemak!

Wist u dat…
 Suggesties om verpakkingen  

 milieuvriendelijker te maken welkom  

 zijn bij www.meldpuntverpakkingen.nl?  

 Het meldpunt geeft uw ideeën door  

 aan de fabrikanten.

 Chipszakken en strips van   

 kauwgum niet bij het kunststofafval  

 horen? Deze verpakkingen bestaan  

 namelijk uit een combinatie van  

 materialen: kunststof met aluminium.  

 Ze kunnen in het recycleproces  

 helaas niet gescheiden en verwerkt  

 worden.

 Verpakkingen waar een chemische  

 inhoud, zoals lijm of verf in heeft  

 gezeten, ook niet bij het kunststof-

 afval mogen?  

Vraagt u zich af of een bepaalde 

verpakking wel of niet bij het kunst-

stofafval kan? Raadpleeg dan de lijst 

op www.berkelmilieu.nl of bel de 

Afval-Informatie-Lijn. Onze medewer-

kers helpen u hier graag bij!

Doe mee met slim scheiden en afval vermijden!
Veel van de producten die u in de winkel koopt, zijn verpakt in plastic. Denk hier-
bij aan wasmiddelen, boter, salades, koekjes…  Door de lege verpakkingen die u 
overhoudt gescheiden in te leveren, spaart u het milieu én uw portemonnee.

naar nieuwe emmer 

Zo scheidt u uw kunststof 
verpakkingen 

zijn de grondstof voor nieuwe producten. De 

rest bestaat uit gemengde plastics die laag-

waardiger worden verwerkt, blik dat gerecy-

cled wordt en afval dat verbrand wordt.

 

Nieuwe producten
Van de vier gescheiden soorten kunststof 

worden vervol gens korrels gemaakt die als 

grondstof wor den verkocht aan de kunststof 

verwerkende industrie. Zij smelten de korrels 

door ze te verhitten en passen de kunststof-

Berkel Milieu zamelt het kunststof verpak-

kingsmateriaal in opdracht van de gemeente 

Bronckhorst in. De inzamelwagens brengen 

het gescheiden ingeleverde kunststof naar 

een overslaglocatie in Duiven. Hier wordt het 

materiaal tot balen geperst en vervolgens 

getransporteerd naar recycle fabrieken in 

Rotterdam of over de grens in Duitsland.  

Recycling
In de fabriek worden de verpakkingen gesor-

teerd in verschillende soorten plastic, zoals 

PET, PE en PP. Dat gebeurt op een lopende 

band met een apparaat dat de verschillende 

materialen herkent en met kleine luchtstoot-

jes scheidt. Vier gescheiden plastic soorten 

fen toe in nieuwe producten, zoals tas sen, nieu-

we verpakkingen, autodashboards, mobiele te-

lefoons en slaapzakken.

De voordelen van kunststof scheiden 

Door kunststof verpakkingen her te gebruiken, 

worden fossiele grondstoffen gespaard en de 

CO2-uitstoot verminderd. Zo spaart u niet alleen 

het milieu, maar ook uw portemonnee. Want 

meer kunststof apart, betekent minder restafval. 

En dat merkt u aan uw afvalstoffenheffi ng!

Met eigen ogen zien hoe 
uw shampoofl es een nieuwe 
emmer wordt? Bekijk dan het 
fi lmpje op www.afvalvrij.nl.

Inwoners van de gemeente 
Bronckhorst maken gebruik 

van 13.380 oranje contai-
ners en 36 verzamelcontai-

ners voor het scheiden van 
hun kunststof verpakkingen. 

In 2013 is hiermee 
760.000 kilo kunststof 

verpakkingen ingezameld. Dat 
is 62% meer dan in 2012! 

Lege plastic fl esjes, bakjes en tasjes 

doet u in uw eigen oranje container. 

De container kunt u iedere vier 

weken kosteloos aan de weg 

zetten. De inzameldagen vindt 

u op uw afvalkalender en op 

de digitale afvalkalender op 

www.berkelmilieu.nl. U kunt 

uw kunststof natuurlijk ook 

wegbrengen naar een van de ver-

zamelcontainers voor kunststof 

verpakkingen bij de milieuparkjes 

in de kernen van de gemeente.

Oranje container bestellen

Heeft u nog geen oranje container 

voor kunststof verpakkingen? Dan 

kunt u deze gratis aanvragen via de 

Afval-Informatie-Lijn.

Wat wel...
en wat niet?

Meer weten over 
afvalscheiding?

Kijk op uw Afvalkalender, 
www.berkelmilieu.nl en 
www.afvalvrij.nl. Of bel de 

Afval-Informatie-Lijn van 
Berkel Milieu: (0575) 545 646.

Plastic scheiden 
ook op straat!



rouw&
passie voor...

bekend maken. Je hoeft geen lid te zijn. 
Het informele karakter, de lage drempel 
maakt dat vrouwen zich bij onze bijeen-
komsten vertrouwd en veilig met elkaar 
voelen.” Overigens is ook de leeftijd van 
de vrouwen in het netwerk divers, net 
als in de kerngroep.  Alle leeftijdsgroe-
pen tussen de 20 en 60 zijn vertegen-
woordigd. 

Business en samenleving
Kenmerkend voor hun events is dat ze 
thema’s steeds zowel vanuit de zakelijke 
als de maatschappelijke kant benaderen. 
De lijst biedt een fl inke diversiteit aan 
onderwerpen. Zo ging het onder meer 
over vakvrouwschap en carrière, over 
taboes en over vrouwen in het centrum 
van de macht met regionale en landelij-
ke politica’s en Wouke van Scherrenburg 
als discussieleidster. Ook zelfredzaam-
heid was een thema; daar ging het ener-
zijds over de kanteling in de WMO en 
anderzijds over vrouwen die hun beroep 
uitoefenen in een mannenwereld. 
Hun programma’s bieden altijd ruimte 
voor spontane en verrassende acties. 
Dat komt veel voor, ook omdat de deel-
nemende vrouwen heel verschillende 
achtergronden hebben. Het kan variëren 
van iemand die ter plekke op het podium 
advies vraagt hoe aan werk te komen of 
spontane ondersteuning van een goed 
doel.  Daar zijn ze overigens als groep 
zelf ook actief mee bezig. Voorbeeld is 
het komende Lentefestival, zegt  Ma-
rieke. “We vragen een laag bedrag als 
entree, waarmee we de nodige kosten 
dekken. Wat daarvan overblijft, gaat naar 
Villa Bedreivigheid, een stichting die be-
geleiding en activiteiten biedt voor men-
sen met psychosociale problematiek in 
Doetinchem.”

No budget 
Grootse Vrouwen Achterhoek heeft 
geen of weinig budget en wil ook geen 
winst maken. Els: “Vrouwen wijzen ons 
op mogelijke locaties, daar vragen we 
wat zij ons kunnen leveren voor een be-
scheiden bedrag per persoon. Dat ver-

Ik word hartelijk ontvangen door de kern-
groep van zes vrouwen, die bijeen zijn om 
de laatste punten te bespreken voor de 
organisatie van het Lentefestival. Enthou-
siast vertellen ze over het hoe en wat van 
Grootse Vrouwen Achterhoek. 
Hoe begon het? Els: “Marloes en ik ken-
den de Linked-In groep Grootse Vrouwen, 
gericht op verbinding van vrouwen zon-
der direct commercieel doel. Zou dat ook 
voor de Achterhoek kunnen? We zochten 
een thema, dat we zowel van de zakelijke 
als de maatschappelijke kant konden be-
naderen en zijn eigenlijk gewoon aan de 
slag gegaan. Gastspreeksters gezocht, 
locatie geregeld en publiciteit gemaakt. Er 
kwamen veel meer vrouwen dan we had-
den gedacht. We hebben nu een adres-
senbestand van 400 vrouwen en per 
bijeenkomst gemiddeld 60 deelnemers. 

Grootse Vrouwen Achterhoek draait als 
een tierelier!” 

Events
Ze vormen een digitaal netwerk, via 
hun website en de Facebook pagina. 
Drie keer per jaar organiseren ze een 
event, standaard op vrijdagmiddag van 
17.00 tot 20.00 uur. Els benadrukt dat 
ze niet primair gericht zijn op business: 
“Wij bieden een netwerk voor onderne-
mende vrouwen, al zijn er wel veel vrou-
welijke ondernemers in ons netwerk, 
vooral zzp’ers. Maar er zijn vrouwen uit 
allerlei sectoren van de maatschappij in 
ons netwerk, vrouwen die manager of 
bestuurder zijn of in loondienst werken. 
Onze kracht is dat er niks moet. We zijn 
gewoon een stel enthousiaste vrouwen 
die bijeenkomsten organiseren en dat 

Hun eerste bijeenkomst was in 2010. Ze rekenden op zo’n 35 vrouwen, er 
kwamen er 75. Het initiatief  voor het netwerk Grootse Vrouwen Achterhoek 
was duidelijk een schot in de roos. Els Bakker, Marloes Leijzer en Karin Geurts 
zijn de vrouwen van het eerste uur, inmiddels aangevuld met Minke Hissink, 
Marieke  Harbers en Jet Palm. Het begin van hun tweede lustrumperiode 
vieren ze met het Lentefestival op vrijdag 21 maart in Doetinchem. 

schilt, maar het is soms echt verrassend 
wat ze ons willen bieden.” We leren met 
elke bijeenkomst, voegt Karin eraan toe. 
“In het begin was het soms chaos, maar 
we worden steeds professioneler. We 
weten steeds beter hoe we het moe-
ten opbouwen, hoe we de presentatie 
moeten doen. Daar heeft iedereen haar 
eigen inbreng in.”
Ook nu met Het Lentefestival merken ze 
weer hoeveel bereidheid er is om hen 
te helpen of te ontvangen.  Marieke: “ 
Wij zijn met het festival te gast in het 
Graafschap College aan de Montesso-
ristraat in Doetinchem. Binnen het kader 
van hun opleiding krijgen wij veel hulp 
van de studenten. En we krijgen heel 
positieve reacties op de posters die we 
uitdelen. Iedereen wil ze ophangen.”

Lentefestival
Het Lentefestival pakken ze vanwege 
het lustrum wat grootser aan dan ge-
woonlijk. Een uitgebreid programma 
met veel workshops, presentaties 
en trainingen en een keur van stands 
met allerlei producten. Liesbeth Spies, 
voorzitter van de stuurgroep Agenda 
Achterhoek 20-20 en oud-minister van 
Binnenlandse Zaken doet de offi ciële 
opening. 
Karin vindt het heel bijzonder dat ze 
dit festival zonder budget kunnen or-
ganiseren: “Dat we zoiets  op de been 
krijgen, met zo’n divers en inhoudelijk 
interessant programma. Dat het kán 
zonder enig commercieel oogmerk. De 
aanmeldingen om aan het programma 
mee te werken lopen storm.” 
Net als de voorgaande events wordt 
het Lentefestival een informele, niet-
commerciële bijeenkomst met leuke, 
uiteenlopende spreeksters en veel tijd 
en gelegenheid om in contact te komen 
met leuke, interessante en inspireren-
de vrouwen. Ze vragen vrouwen zich bij 
voorkeur vooraf aan te melden via de 
website, maar benadrukken dat spon-
taan komen natuurlijk ook mag!  
Meer informatie en aanmelden: 
www.grootsevrouwen.nl

Grootse vrouw in Zweden
De laatste paar jaar ga ik met mijn ge-
zin ‘s winters skiën in Zweden, in het 
noordelijkste puntje van Dalarna. Een 
uitgestrekt, landelijk gebied met heel 
veel bossen,  meren en heel weinig 
mensen. Wat wij ons regelmatig afvra-
gen is hoe de mensen wonen, werken 
en leven in zo’n leeg gebied. De Ach-
terhoek is gewoon druk als je het ver-
gelijkt met Dalarna.
Wanneer we een bordje met ‘school’ 
tegenkomen in the middle of nowhere, 
maken onze kinderen zich ernstig zor-
gen. Hoe moeten die Zweedse kinderen 
daar dan komen? Gaan er überhaupt wel 
kinderen naar die school? Ze kunnen zich 
er niets bij voorstellen. Zij fi etsen samen 
met een groepje kinderen uit het bui-
tengebied in 10 minuten naar de dorps-
school in Barchem en ook weer geheel 
zelfstandig terug. Dat is nog eens luxe.
Tijdens de Zweedse vakantie komen 
we niet zo snel in contact met de lokale 
bevolking. Dus die zoeken we op. We 
hebben ons verdiept in de Sami-cultuur, 
het rendierenvolk, dat nog een noma-
denbestaan leidt. Zo kwamen we vorig 
jaar terecht bij Peter en Helena Anders-
sen. Peter, een echte Sami, vertelt in 
zijn tipitent prachtige verhalen over zijn 
volk, terwijl wij gedroogd rendierenvlees 
eten, zittend op rendierenhuiden.
Helena komt uit ‘de stad’ en heeft zich 
uitstekend aangepast aan het Sami-
leven en het wonen en werken in het 
piepkleine plaatsje Storsatern (120 inwo-
ners). Ze runt in ‘het centrum’ een win-
kel annex koffi ehuis, waar ze hun eigen 
rendierenvlees, huiden en geweien  ver-
koopt, maar ook een prachtige collectie 
handgemaakte lifestyle producten van 
lokale ambachtslieden en ontwerpers. 
Ieder jaar heeft ze weer wat bijzonders 
in haar collectie. 
We smullen van de blauwe bessentaart 
van Helena en verbazen ons. Want wij 
zijn niet alleen in de winkel. Op deze 
plek, die het einde van de wereld lijkt, 
is het een komen en gaan van mensen. 
Zweden, Engelsen, Duitsers, ze weten 
Helena allemaal te vinden. De school is 
weg uit het dorpje, er is nog een klein 
supermarktje, maar Helena’s winkel is 
een internationale ontmoetingsplek!  Ik 
vraag hoe het met haar dochter van 9 
is  en waar zij nu naar school gaat. “Ge-
woon, met de schoolbus naar Idre. Dat 
bevalt alle kinderen hier heel goed, want 
in Idre is voor de kinderen veel meer 
aanbod dan hier.” Idre. Daar komen we 
net vandaan. Drie kwartier met de auto 
en een plaatsje waar in onze ogen  niet 
veel gebeurt. Dat is natuurlijk een enor-
me misvatting. Want we zien dat het bij 
Helena ook kan. Een onderneemster die 
haar hele dorpje op de internationale 
kaart zet. 
Terug in Nederland kom ik vanwege 
mijn werk weer in de ‘krimpdiscussie’ 
terecht. Ik ben blij met mijn nieuwe in-
spiratiebron Helena. 
www.renbiten.se

door: Dini Wildschut

Grootse Vrouwen Achterhoek, vlnr: Marieke Harbers Els Bakker, Jet Palm, Minke Hissink, 
Karin Geurts en Marloes Leijzer (foto: Marcel Rekers)

Grootse Vrouwen Achterhoek: ontmoeten, 
verbinden en inspireren Tanja Abbas is een bestuurskundige 

denker en doener. Ze schreef samen 
met Linda Commandeur het boek 
Modern Naoberschap en presenteert 
het programma Achterhoekse 
Dwarsdenkers en Frisdoeners
(www.achterhoeksedwarsdenkersenfrisdoeners.nl) 

Het Grootse Vrouwen Achterhoek Lentefestival
WANNEER? 
Vrijdag 21 maart 
vanaf 15.30 tot 21.30 uur.

WAAR? 
Graafschap College, 
locatie Maria Montessoristraat 3 
in Doetinchem.

Ruim 50 workshops, trainingen en pre-
sentaties, voor en door vrouwen! Kom 
langs om inspiratie en heel veel ideeën 
op te doen! 
Workshops en activiteiten voor je ge-
zondheid, voor je werk en voor jezelf. 
Een kleine selectie: 

Voor je gezondheid: Bewust bezig 
met voeding & voer! -  Oervoeding – 
Stoelmassage 

Voor je werk: Jezelf profi leren, het 
merk ‘ik’ - Feng Shui in je bedrijfsvoe-
ring - Visuele identiteit -Omdenken

Voor jezelf: Dilemma’s in de Liefde - 
Hoe bedoel je, wat bedoel je? Zeg wat 
je voelt - Jazzdansschool Bertha Huls

Ook zijn er diverse stands met een breed 
aanbod, o.a. Creatief & Culinair - Fashion 
styling – Voeding in relatie tot de huid. 
Volledig programma zie: 

www.grootsevrouwen.nl.
De toegangsprijs is slechts 4 Euro. Dit 
is exclusief eten en drinken. Een deel 
van de inkomsten wordt geschonken 
aan een goed doel, nl. Villa Bedreivig-
heid in Doetinchem. 

Aanmelden vooraf heeft de voorkeur, 
via www.grootsevrouwen.nl/aanmel-
den.Spontaan het  festival bezoeken 
kan ook, maar vol = vol!

Bekijk de laatste acties op de website of bel ons: 0575 - 55 34 33

  SPORTCENTRUM  ZONNEBANK  SQUASH   SAUNA

HET GEZELLIGSTE 
SPORTCENTRUM VAN 
DE ACHTERHOEK

Overweg 16, 7251 JS  Vorden

(Advertentie)

Wij proberen maandelijks een agenda te maken van activiteiten of evene-menten die leuk en interessant zijn voor vrouwen. Laat het ons weten!

Agendatips!

Bel of mail ons: redactie@contact.nl 
of

0575 55 10 10

PROGRAMMA

15.30: Inloop en ontvangst

16.00: Liesbeth Spies, voorzitter 
Achterhoek Agenda 20-20 en 
oud-minister van Binnenlandse 
Zaken opent het festival

16.30 - 18.15: 1e en 2e ronde work-
shops, presentaties en trainingen 

18.15 - 19.15: Gelegenheid voor een 
hapje en drankje, met muzikaal 
cabaret door Karin Melgers en 
Caroline Giesen

19.30 - 20.15: Ronde 3 workshops, 
presentaties en trainingen

20.30 - 21.30: Gelegenheid tot 
napraten
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Minder belasting = méér voor U 
Volgende week woensdag mag u weer uw stem uitbrengen. 
Omdat de regie van de zorg van Den Haag naar onze gemeente 
verhuist, is uw stem dit keer nog belangrijker. Want straks zullen 
de gemeentelijke financiën voor ruim de helft uit zorgkosten 
bestaan. 
  
Naast het bieden van goede en toegankelijke zorg, is het 
essentieel dat deze zorg ook betaalbaar blijft. Hierop heeft de 
gemeente de afgelopen jaren al actief op geanticipeerd. Een 
voorbeeld hiervan is het opknappen en aanpassen van gebruikte 
rollators en scootmobiels, in plaats van deze telkens met veel 
geld door nieuwe te vervangen. Ook de goede samenwerking van 
zorgorganisaties en de inzet van de vele vrijwilligersorganisaties 
mag niet vergeten worden. 
  
Door te kijken naar de behoeften van mensen die zorg nodig 
hebben en door slim samen te werken, kunnen we zorgkosten 
goed in de greep houden. Zodat wie echt zorg nodig heeft, 
hierop kan rekenen.   
  
Wanneer de gemeente weer terugvalt op de werkwijze: de 
gemeente bepaald en de burger betaald, worden in gang gezette 
zaken en inzet teniet gedaan. Zoals het benutten van de kracht 
van de samenleving, het versterken van zelfredzaamheid en het 
waarderen van lokale inzet en burgerinitiatieven. Wanneer 
bijvoorbeeld  2 miljoen teveel wordt uitgegeven, betekend dit 
dat huiseigenaren al snel 30% meer OZB moeten betalen. Dit is 
al snel  100,- extra per jaar! 
  
De VVD realiseert dat elke Euro die door gemeente wordt 
uitgegeven geen gratis geld is. Dit geld is belastinggeld, geld 
waar u hard voor heeft gewerkt. Daarom vragen we ons telkens 
af, of een uitgave wel nodig is en of het niet minder kan. 
  
 

Voorbeeld hiervan is de verhoging van de OZB van dit jaar. 
Onder aanvoering van onze coalitiepartner hebben alle oppositie 
partijen, ondanks een positief begrotingsresultaat, ingestemd om 
de belasting te verhogen. Voor de VVD is het onbegrijpelijk 
wanneer de gemeente geld overhoud, extra geld van de 
belastingbetaler te vragen. 
  
Een ander voorbeeld is dat alle partijen, met uitzondering van de 
VVD, ermee hebben ingestemd om  12 miljoen uit te delen aan 
projectontwikkelaars om minder woningen te gaan bouwen. 
Woningen waarvan het de vraag was of deze überhaupt wel 
gebouwd zouden worden. Geen enkele projectontwikkelaar start 
een project voordat de meeste woningen zijn verkocht. Voor de 
VVD is het onbegrijpelijk dat projectontwikkelaars schadeloos 
zijn gesteld voor het ondernemersrisico dat zij lopen. 
  
De gemeente kan net als u een Euro maar een keer uitgeven. 
Maar het verschil is dat deze Euro wel uit uw portemonnee is 
gekomen. Daarom blijft de VVD zich sterk maken dat het 
huishoudboekje van de gemeente op orde blijft en de 
gemeentelijke lasten zo laag mogelijk blijven. Uw portemonnee 
is niet de pinautomaat van de gemeente. 

vvdbronckhorst.nl

2599,-

 2219,-
Villa Classic

VANAF

 3999,-
Park

Broekstraat 1a – 6999 DE Hummelo 
Tel: 0314-38 18 42 –  info@pelgrom.nl www.pelgrom.nl 

VANAF

 3149,-
VANAF

 299,-
benzine maaiers

Maaibreedte: 
76 cm

 1399,-

3199,-

 2999,-
MR 4082 Maaibreedte: 

80 cmZero-Turn

TimeMaster

PELGROM, sterk in al uw maaiwerk 
Kijk voor 

gebruikte 
machines op:

www.pelgrom.nl
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Bedrijven kunnen een bijdrage van 
2.500 euro per werkplek krijgen als 
ze jongeren minimaal zes maanden 
in dienst nemen. Ook zorginstellin-
gen kunnen een vergoeding krijgen 
om extra stageplaatsen te bieden in 
een nieuwe vorm in de zorg. Met de 
opleidingen is overleg om jongeren 

breed op te leiden in de bouw en tech-
niek, zodat ze meer mogelijkheden
hebben om werk te vinden.

De PvdA Bronckhorst steunt dit plan,
maar wil meer. Deze groep jongeren
die niet altijd zichtbaar in de statis-
tieken is, moet aan het werk kun-
nen! De PvdA wil met name dat de
bedrijfscontactfunctionaris van de
gemeente de taak krijgt bedrijven te
betrekken en te bewegen om jonge-
ren in dienst te nemen, en daarvoor
resultaatafspraken maken. Maar wil 
ook dat direct contact gelegd wordt 
met jongeren die de school voortijdig
verlaten, en intensievere begeleiding
van de werkzoekende jongere naar
school of werk. Er mogen - zoals nu
het geval is met het werkplein- geen
vier weken overheen gaan! Annelies 
zegt toe het komende jaar werk hier-
van te maken: ‘We zijn immers partij
van de Arbeid!’.

PvdA zet 
gemeente  
én bedrijven aan het werk 
tegen jeugdwerkeloosheid
Bronckhorst - Steeds meer jonge-
ren in Bronckhorst komen moei-
lijk aan het werk. Als er al een 
vacature is, worden ze afgewezen 
omdat ze geen werkervaring heb-
ben. Dit zijn in onze gemeente 
ongeveer 400 jongeren. Er zijn 
minder ‘leerbanen’, waardoor 
deze jongeren minder goed opge-
leid kunnen worden. In de Ach-
terhoek is een plan ontwikkeld 
om dit tegen te gaan: het actie-
plan jeugdwerkloosheid. Daarin 
zijn bijvoorbeeld de volgende 
maatregelen opgenomen:

Op de gerenoveerde markt spraken 
Jan Holtrigter en Titus Smit met di-
verse Vordenaren. Meerdere mensen 
spraken hun zorg uit over de toe-
komst. Niet alleen hun zorgen over 
werkgelegenheid en het milieu. Maar 
ook of gezinnen in nood straks zelf 
zeggenschap krijgen over de organi-
satie van hun hulp. Houdt de thuis-
zorg tijd om iemand rustig eten te 

geven? En om een praatje te maken
met iedere cliënt? Dat dreigt met de
bezuinigingen allemaal verloren te
gaan! GroenLinks wil zich daar sterk
voor maken: voor een werkzaam, 
zorgzaam en duurzaam Bronckhorst.
Veel mensen gaven aan te gaan stem-
men: U ook?!

GroenLinks 
de markt op 
in Vorden
Afgelopen vrijdag 7 maart, trok 
de campagneploeg van Groen-
Links Bronckhorst op naar stati-
on Vorden voor een flyer-handrei-
king onder de harde werkers en 
scholieren die de eerste treinen 
richting Zutphen namen. Vervol-
gens gingen zij in alle vroegte de 
lokale markt van Vorden op.

De Vordense markt in alle vroegte.

Veel aanwezigen waren onder de in-
druk van de film en er werd nog ge-
ruime tijd nagepraat. Van Rooyen ci-
teerde ruimtevaarder Andre Kuipers 
die zei: “Ik kreeg een claustrofobisch 
gevoel van onze planeet. Gezien van-
uit de ruimte is de aarde een klein 
kwetsbaar bolletje”. De technologi-
sering en industrialisering van onze 
landbouw en voedselproductie, ook 

in onze gemeente, davert met de
kracht van olifantenpoten door de
zeer kwetsbare ecologische proces-
sen. Processen die we soms nog maar
nauwelijks kennen of begrijpen, zoals
een bijenvolk. Onze ongekende con-
sumptiedrift en hebzucht bedreigen
de biodiversiteit en ons voortbestaan
op aarde. Tijd om er wat aan te doen:
Stem GroenLinks, lijst 4!

GroenLinks zwermt uit!
Geslaagde filmavond met 
More than Honey

GroenLinks voorman Herman van Rooyen is zeer tevreden over de
goed bezochte filmavond in het Kulturhus in Vorden op 5 maart. Het
voor GroenLinks zo belangrijke thema duurzaamheid is in deze film
aan de hand van bijenvolken fascinerend in beeld gebracht.

Buiten genieten mensen op het ter-
ras van de eerste officiële lentedag, 
binnen wacht een dertigtal op de 
komst van de minister. In een klas-
siek aandoende zaal, met kroonluch-
ters, een piano en zwaar behang. 
Het publiek bestaat voor het groot-
ste deel uit heren, veelal van een ze-
kere leeftijd. Bijna op de seconde op 
tijd arriveert de excellentie, samen 
met Jos van de Vorst, voorzitter van 
de VVD Gelderland. Hummelo is de 
derde halteplaats vandaag. Hiervoor 
was het gezelschap in Ede en Doe-
tinchem, straks volgen nog Zutphen 
en tenslotte Ulft, voor opnames bij 
Focuz TV.
Aan de hoofdtafel worden de gas-
ten geflankeerd door Dik Teeuw-
sen, waarnemend voorzitter van de 
VVD Bronckhorst, en door Ton van 
Linder. Laatstgenoemde is de lijst-
trekker voor de komende raadsver-
kiezingen, maar maakt geen deel 
uit van de huidige acht man sterke 
VVD-fractie of van het huidige colle-
ge van Bronckhorst, waarin de VVD 
met twee wethouders vertegenwoor-
digd is. Voorafgaand aan de ‘hoofd-
act’ vertelt Van Linder over de ge-
schiedenis van de streek: over Han-
zesteden en herbergen, dynamische 
ontmoetingsplaatsen, en over hoe 
fysiek ontmoeten steeds meer wordt 
vervangen door virtueel ontmoeten. 
Zo slaat hij een brug naar een van de 
geplande thema’s van deze middag: 
snel internet in de kleine kernen en 
in het buitengebied.
Daarna is het woord aan minister 
Kamp. Deze is optimistisch over de 
Nederlandse economie, veel signalen 
wijzen op verbetering. Als voorbeeld 
haalt hij de hernieuwde AAA-status 
van Nederland aan.
De kracht van de Achterhoek en 
daarbinnen de gemeente Bronck-
horst ligt volgens de minister vooral 
in drie dingen. Ten eerste de agrari-
sche sector en verwante industrie. 
De Nederlandse landbouw is zeer 
efficiënt en heeft van ons land een 
wereldspeler gemaakt, mede door 
gebieden als de Achterhoek. In de 
tweede plaats het toerisme: de re-
latieve rust en het prachtige land-
schap zijn aantrekkelijk voor zo-
wel binnenlandse als buitenlandse 
bezoekers. De laatsten beginnen 
vaak in Amsterdam, maar waaieren 
daarna uit over Nederland. Als derde 
belangrijke economische pijler van 
de regio noemt Kamp de maakin-

dustrie, met name de hightech. 
Als voorbeeld noemt hij het bedrijf 
Bronkhorst in Ruurlo.

Oostelijke roots
Minister Kamp benadrukt zijn ver-
bondenheid met de Achterhoek. 
Hij woonde jarenlang in Borculo en 
woont momenteel in Zutphen. Bin-
nenkort verhuist hij naar Diepen-
heim, weliswaar in Twente, maar 
vlakbij de grens met de Achterhoek. 
Fijntjes merkt hij op dat zijn Diepen-
heimse huis gebouwd wordt door 
een aannemer uit… Hummelo.
Ook de politieke carrière van Henk 
Kamp heeft oostelijke roots. In Bor-
culo was hij raadslid en wethouder, 
in Arnhem was hij Provinciale Sta-
tenlid. Vanaf 1994 is hij actief in 
de landelijke politiek, als Tweede 
Kamerlid en (zoals nu) in het ka-
binet. Hij beseft dat hij daardoor 
op afstand is komen te staan van 
bijvoorbeeld de Bronckhorster. Die 
heeft het meest direct te maken met 
de gemeentepolitiek. De provincie 
houdt zich bezig met regionale eco-
nomie en ruimtelijke ordening, de 
Haagse politiek schept de kaders. 
De VVD vindt het belangrijk dat de 
regeldruk van bovenaf wordt inge-
damd. “De overheid is geen doel op 
zich, maar een middel tot individu-
ele ontplooiing,” aldus de minister.

Propaangas, hypotheekrente, 
leegstand en de Noordtak
Na zijn inleiding gaat minister 
Kamp in gesprek met de zaal. Als 
eerste gaat het over een gevolg van 
de accijnsverhoging op brandstof 
dat nogal eens onderbelicht blijft: de 
aan LPG gekoppelde accijns op pro-
paangas. De recente verhoging van 
7 cent per liter heeft een behoorlijke 
impact in een gebied waar velen niet 
op het aardgasnet zijn aangesloten 
en dus vaak zijn aangewezen op pro-
paan. Niet alleen lokale en regionale 
thema’s komen aan bod, men gaat 
deze middag ook (inter)nationaal. Ie-
mand stelt: kan de Nederlandse hy-
potheekrente niet verlaagd worden 
naar het niveau van ons omringende 
landen en tegelijk de hypotheekren-
teaftrek worden afgebouwd? Sim-
pel gezegd: in plaats van veel aan 
de bank betalen en een deel van de 
overheid terugkrijgen, minder aan 
de bank betalen. De overheid kan zo, 
volgens de inspreker, eerder de door 
Brussel opgelegde 3%-norm halen.

Volgens de heer Kamp is een belang-
rijke reden voor de hogere Neder-
landse rente het grotere risico dat 
hypotheekverstrekkers hier nemen: 
in Nederland worden hypotheken 
verstrekt tot wel 110% van de koop-
som, in andere landen is dat vaak 
maximaal zo’n 75%. Bovendien heb-
ben de Nederlandse banken volgens 
hem niet genoeg vet op de botten 
om de hypotheekrente drastisch te 
verlagen. Hij verwacht wel dat de 
hypotheekrenteaftrek de komende 
jaren verder wordt beperkt: naast 
dat er (nu al) sneller moet worden 
afgelost, wordt de aftrek in stapjes 
verschoven naar de lage belasting-
schijf.
Dan neemt Theo Lucassen, voorzit-
ter van de dorpsraad Hummelo, het 
woord. Hij komt terug op het door 
de minister aangehaalde bedrijf 
Bronkhorst in Ruurlo: “Ruurlo ligt 
in de gemeente Berkelland, niet in 
de gemeente Bronckhorst.”
Lucassen ergert zich aan leegstand 
van (winkel)panden die wordt ver-
oorzaakt doordat dit fiscaal aantrek-
kelijk is. Minister Kamp, met zijn 
fiscale achtergrond, ontkent dit. Het 
opzettelijk leeg laten staan van pan-
den is volgens hem nooit aantrek-
kelijker dan het gebruik, door de 
eigenaar dan wel door een huurder. 
Leegstand wordt volgens Kamp wel 
veroorzaakt doordat steeds meer 
gekocht wordt via internet. Onder-
zoekers schatten dat in 2020 36% 
van alle bestedingen aan non-food 
online wordt gedaan.

Tenslotte komt de Noordtak van 
de Betuwelijn aan de orde: als deze 
door Bronckhorst gaat lopen hebben 
landeigenaren die grond kwijtraken 
maar ook andere bewoners wiens 
omgeving wordt verstoord, volgens 
de inspreker, recht op wisselgeld. 
De minister vindt deze gedachte te-
recht; het compenseren van een ge-
bied is volgens hem wel lastiger dan 
het compenseren van individuen.
Hierna bedankt Ton van Linder mi-
nister Kamp en deelt op de valreep 
zijn eigen droom voor de gemeente 
Bronckhorst met de zaal. Hij zou wil-
len dat sportvoorzieningen worden 
ingezet ten bate van het toerisme. 
Hij wil na de gemeenteraadsverkie-
zingen graag met mensen om tafel 
over dit vangen van twee vliegen 
in een klap. Met deze oproep ein-
digt het officiële deel van de bijeen-
komst. Dan zijn er drankjes, hapjes 
en informele gesprekken. Rond half 
vier vervolgt minister Kamp zijn 
Gelderse verkiezingstour, eerst naar 
zijn eigen Zutphen, nog net aan de 
‘goede’ kant van de IJssel.

VVD-minister Kamp op bezoek 
in de gemeente Bronckhorst
Bronckhorst - In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 
heeft de VVD Bronckhorst landelijk partijprominent en minister van 
Economische Zaken Henk Kamp ontvangen. In ‘De Gouden Karper’ 
in Hummelo hield de bewindsman afgelopen zaterdagmiddag een 
korte speech, waarna hij vragen van de aanwezigen beantwoordde.

Afgelopen jaar is landelijk een Ener-
gieakkoord afgesloten. Betrokken par-
tijen, waaronder de overheid, spraken 
af dat we in 2020 20% minder energie 
verbruiken. En dat we in 2050 fossiel-
loos zijn: geen olie of gas uit dictatu-
ren zoals Rusland. Alleen nog duur-
zame energie. Dat kan! Wist u dat in 
Bronkhorst het energieverbruik nu 
hoger is dan in de rest van Nederland 
en de Achterhoek? Dat kan toch niet! 
Als het aan GroenLinks ligt gaan we 
de Milieuwet handhaven, die voor-
schrijft dat energiebesparende maat-
regelen, die door bedrijven in vijf jaar 
worden terugverdiend, móeten wor-
den uitgevoerd. Dat levert duurzaam-

heid, werkgelegenheid en geld op. 
GroenLinks wil sterk inzetten op ener-
giebesparing en energieopwekking bij 
woningen. Niet alleen passief door 
subsidiemaatregelen, hebt U daar 
overigens al gebruik van gemaakt?, 
maar ook actief door energieconsu-
lenten en het bij elkaar brengen van 
woningeigenaren en gespecialiseerde 
bedrijven. Investeren in energiebespa-
rende maatregelen levert niet alleen 
geld en comfort op. Maar ook banen 
voor mensen uit de bouw, die het nu 
zwaar hebben. Zo snijdt het mes aan 
twee kanten.GroenLinks vindt dat 
alle nieuwe woningen en gebouwen 
de energie die ze nodig hebben zelf 

Crisis? Wat crisis?
Bij de pakken neerzitten omdat het crisis zou zijn? Nee, GroenLinks 
Bronckhorst heeft juist zin in de toekomst! Waarom en hoe dan? Wat we 
nu meemaken is geen crisis, maar een transitie. Een fundamentele veran-
dering van de samenleving. Met veel mooie kansen voor duurzaamheid 
en werkgelegenheid. Wat kunnen wij daar in Bronckhorst aan doen?

moeten opwekken. Ja dat kan, zon-
der meerkosten! Bestaande woningen 
willen we opknappen tot zogenaamde 
energienota=nul woningen. Bent u ge-
interesseerd? Neem dan contact met 
ons op viaGroenLinksBronckhorst@
gmail.com GroenLinks: werkzaam, 
zorg samen en duurzaam!
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 Om de sfeer iets op te stoken wordt de Boakse Pub ook weer van de hooizolder gehaald. Dit keer zelfs met een open heerd!

 de voorverkoop start in week9 (vanaf 1 maart zijn de tickets on line verkrijgbaar )
Tickets zijn verkrijgbaar via de offi ciële FAN-pagina op facebook:
www.facebook.com/lentefeest
dagtickets in de voorverkoop kosten 10,00, via de bekende voorverkoopadressen, zie poster!
Passe Partouts kun je via Ticketscript (doorlink Facebook) kopen vanuit je luie stoel.
En kosten slechts 15,00!!
Like en deel de festivalposter op Facebook en maak kans op vrijkaartjes.
Koop kaartjes bij de  VVK-adressen:
Herfkens/Bierkaai Baak , bij Expert Hengelo  of bij Music and Entertainment Voorst.
Kaartjes aan de deur zijn 12.50, dus pak die VVK-korting!!

 Zoals het er naar uitziet wordt de zondagmiddag opgeluisterd door olde brommers en motoren. Deze motormuizen krijgen een speciale 
behandeling! Sluit je aan kameraden! Graag mailen naar info@debierkaai.nl 

 Zaterdag 22 maart TENT open om 20.30 uur. Zondag 23 maart TENT open om 14.00 uur. De jeugd tot en met 15 jaar mag gratis naar 
binnen. Voor de minigastjes zijn er clowns en attracties binnen aanwezig. 
Programma zaterdag 21.00 uur DJay Sander

22.00 uur TOF-PartyBand
Afterparty: DJaySander

Programma zondag 14.00 uur: Kikstart Lentetoer Oldtimers
15.00 uur: Opstart programma met Kenneh in de Bruine Kroeg,
16.30 uur: Doorstart Backcorner Boogie Band vanaf the Mainstage!
Afterparty onder de discobol! Of aan de bierton!

TOF! is een geliefde band in het uitgaanscircuit. Ze zijn dan ook regelmatig te zien 
op de grotere evenementen, feesten en dancings door het hele land. Het repertoire 
is erg breed, variërend van top 40, feest, dance, dance classics tot en met de beste Nederlandstalige toppers en de hotste 
hits. Tof! speelt zijn repertoire zoals een DJ draait. Zonder te lange stiltes vloeit het ene nummer over in het andere nummer, 
waardoor iedereen blijft dansen. Tof! is een echte band vol energie. Als je eenmaal bij Tof! bent geweest zul je beamen: ‘deze band 
weet alles van feesten!’.
De presentatie van Tof! is bruisend. Er gebeurt veel op het podium, de band doet er alles aan om het publiek te behagen. Een Tof! 
optreden is dan ook altijd een ware happening vol sfeer en actie. Door de jarenlange ervaring van de bandleden kent Tof! zijn plaats 
en weet de band het publiek altijd een onvergetelijk optreden te bezorgen.
Een reusachtig videoscherm en plasmaschermen met live beelden, prachtig decor en lichtshow zorgen ervoor dat Tof! niet alleen 
leuk is om naar te luisteren en uit je dak te gaan, maar ook om naar te kijken. 
Tof! heeft een avondvullend programma en trapt af rond 21.30 uur.
Met de TOF! Partyband is een fantastisch en veelzijdig avondvullend programma op ons mooie LenteFeest gegarandeerd een suc-
ces. Met de warme sitar-klanken en de organische vintage gitaar- en drumsounds past de band prima in de Summer of Love in het 
San Francisco van 1967. Ook zijn de Stones, Lenny Kravitz en CCR nooit ver weg op het zompige, broeierige en alderbastend gezel-
lige Achterhookse LenteFeest!

 Na 4 prachtige sfeervolle edities van het eerst tentfeest van het 
jaar, staan de meeste Party-Animals weer in de startblokken voor 
een grandioos Lustrum-Weekend. In samenwerking met Jeugd & 
Jongerenwerk Baak wordt weer volop gewerkt aan een geweldige 
Feest-editie!

 En wederom vieren we , net als in 2013 twee dagen lente met verras-
sende acts van regionaal wereldniveau.

Let’s get dirty!

Bootcampen, klimmen, klaute-
ren: DirtKings springt uitstekend 
in op de rage van dit moment. 
Met edities dit jaar in Varsseveld, 
Assen en nóg een derde – gehei-
me – locatie mag je gerust van 
een vliegende start spreken voor 
de organisatie. Vorig jaar stond 
menig toeschouwer nog langs de 
kant met de typische Achterhoek-
se instelling: ‘eerst moar’s kieken 
of ut wat is’- dit jaar doen ze al-
lemaal mee. 
Het aanstekende enthousiasme 
van de deelnemers zorgt dit jaar 
voor een verdubbeling van de in-
schrijvers. DirtKings gaat verder 
met de professionalisering van 
het event: er zijn gratis trainings-
dagen voor de twijfelaars onder 
ons of diegene die alvast een 
streepje voor willen hebben op de 
finish.

DirtKings Draait Door
Wil jij weten of je klaar bent voor 
de vetste en modderigste uitda-
ging van je leven? Meld je dan 
aan voor de gratis training bij 
jou in de buurt. Mede-organisator 
en 7-voudig Nederlands survival-
kampioen Jochem Bruggink geeft 
je een exclusief voorproefje van 
wat je kunt verwachten tijdens 
het echte DirtKings event. Op zon-
dag 16 maart om 10.00 uur mag 
je op het terrein waar DirtKings 
Achterhoek plaats zal vinden, de 
Vennebulten in Varsseveld (tegen-
over De Radstake) alvast een paar 
obstakels uitproberen en het ter-
rein verkennen. De nadruk zal lig-
gen op een sportieve maar vooral 
ook gezellige training. Trek je 
vriend of vriendin over de streep 
met deze training en let’s get pre-
pared!

Meld je aan voor de gratis training op: 
www.dirtkings.nl/ddd

Eindelijk is het dan zover. Na 
de spectaculaire start van Dirt-
Kings vorig jaar in Varsseveld 
staat alweer de tweede editie 
voor de deur. Op 6 april 2014 
zullen de kleedkamers zich 
weer vullen met enthousiaste 
DirtKings en DirtQueens die 
de uitdaging van hun leven 
te wachten staat:  een gruwe-
lijk moddervet parcours met 
vernieuwende obstakels, mod-
derbaden, autowrakken en ijs-
blokken. Samen ga je door het 
slijk en beleef je de tijd van je 
leven, je overwint jezelf en 
krijgt de grootste kick die je 
maar kunt bedenken. Je hoeft 
geen afgetraind en superspor-
tief type te zijn om hieraan 
mee te doen, het gaat niet om 
de tijd die je neerzet maar om 
je persoonlijke uitdaging.

Speciaal voor de lezers van deze 
krant is er een korting bij indi-
viduele inschrijvingen op het in-
schrijfgeld van DirtKings Achter-
hoek. Ga naar 
www.dirtkings.nl/inschrijven 
en schrijf je in met de code: DK-
AH-808. Lezers krijgen een kor-
ting 6 euro op zowel de korte run 
(6 km) als op de lange run van 12 
kilometer! Groepen boven de 10 
mensen krijgen daarop nog eens 
10% korting.

Voor meer informatie: 
www.dirtkings.nl 
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Meebewegen
De lokale overheid moet mee bewe-
gen met de ontwikkelingen in de sa-
menleving, waarbij het leefgenot van 
de burgers centraal moet staan.

Burgerparticipatie
In het geval van een terugtredende 
overheid moet de burger in staat 
worden gesteld om aan de gevolgen 
hiervan zijn eigen invulling te geven, 
waarbij de gemeente de regie in vogel-
vlucht voert ten behoeve van het alge-
meen belang. Dit betekent dat er een 
vermindering van wet- en regelgeving 
moet plaatsvinden om ruimte te cre-
eren voor eigen inbreng. Rechtzaken 
tussen burgers en gemeente dienen 
voorkomen te worden.

Huisvesting, Leefomgeving &  
Milieu
Nadruk op ruimtelijke ontwikkeling 
moet komen te liggen in de dorpsker-
nen. De dorpskernen vormen de loca-
ties waar bewoners van zowel binnen 
als buiten de bebouwde kom gebruik 
kunnen maken van voorzieningen. 
Het is niet vanzelfsprekend om in alle 
dorpen alle voorzieningen te behou-
den. De grotere dorpscentra vormen 
de plek waar voorzieningen aanwe-
zig zullen zijn. We kiezen hier voor 
kwaliteit in plaats van kwantiteit. De 
verandering in het landelijk gebied 
moet worden gefaciliteerd c.q. gesti-
muleerd, met in achtneming van het 
bestaande landschap. Het landelijk 
gebied is aan het veranderen; (kleine) 
bestaande boerenbedrijven maken 
plaats voor nieuwe grootschalige on-
dernemingen en vrijkomende bebou-
wing vraagt om een nieuwe passende 
functie. Nieuwe functies moeten dan 
ook worden gestimuleerd om de leef-
baarheid van het landelijke gebied te 
waarborgen, maar het kenmerkende 
landschap van het landelijk gebied 
moet behouden blijven en zo nodig 
worden versterkt. Er moet extra aan-
dacht worden besteed aan een zorg-
vuldige en rechtvaardige behandeling 
van bestaande en nieuwe woning-
bouwsituaties, voor nu en in de toe-
komst. Milieu vormt een belangrijk 
onderdeel binnen de leefomgeving. 
Afvalscheiding, isolatie en zonne-
energie zijn enkele zaken waarbij een 
bijdrage geleverd kan worden aan een 
beter milieu. Stimuleren van milieu 
verbeterende acties is en blijft nood-
zakelijk, voor nu en in de toekomst.

Werkgelegenheid
Voor ondernemers in de verschillende 
sectoren (waaronder industrie, mid-
denstand, agrariërs, dienstverlening, 
zorg en toerisme) een zo optimaal 
mogelijk klimaat creëren. De onder-
nemer moet in staat gesteld worden 
om zijn bedrijfsactiviteiten zo opti-
maal mogelijk te kunnen uitvoeren 
en ontplooien. Ruimte in wet –en re-
gelgeving, maar ook een kwalitatief 
goede (digitale) infrastructuur zijn 
hierin belangrijk. We moeten kansen 
bieden voor jong & oud om te kunnen 
participeren op de arbeidsmarkt. Ou-
dere werknemers bezitten veel kennis 
en ervaring over hun beroep. Jonge-
ren die net beginnen met werken heb-
ben de theoretische kennis wel, maar 
de praktijkervaring nog niet. Waarom 
zullen we deze twee niet met elkaar 
verbinden?

Zorg en welzijn
Ondersteuning aan vrijwilligers om 
goede zorg en welzijn voor de leef-
gemeenschap te behouden. Vrijwil-
ligers zijn het smeermiddel van onze 
samenleving. Stimulering van vrijwil-
ligerswerk is hierbij essentieel. De 
mogelijkheden voor langdurig zelf-
standig wonen moeten worden ver-
ruimd. Inwoners die bereid zijn zelf 
te investeren in een toekomst zonder 
afhankelijkheid van o.a. zorgcentra 
moeten hierbij ondersteund worden 
door ruimte in wet- en regelgeving.

Onderwijs
Creëren van een passend voorzienin-
genniveau voor onderwijs met inacht-
neming van ontwikkelingen, kwaliteit 
van onderwijs staat hierbij altijd voor-
op. Het in stand houden van primaire 
onderwijsvoorzieningen is afhankelijk 
van de bevolkingsontwikkelingen. 
Recent zijn in Bronckhorst enkele 
scholen gesloten en/of gefuseerd. Bij 
iedere toekomstige verandering is de 
kwaliteit van het onderwijs van door-
slaggevend belang. Er moet een betere 
verbintenis tussen het onderwijs en 
de arbeidsmarkt tot stand worden ge-
bracht. Eerder in de onderwijscarrière 
van jongeren moet er kennis gemaakt 
worden met het bedrijfsleven. In het 
bedrijfsleven is er veelal een gebrek 
aan goed geschoold personeel.

Sport, recreatie en cultuur
Stimuleren van een gezond vereni-
gingsleven, waarbij de waarderings-
subsidie van groot belang blijft. Ver-
enigingen moeten de mogelijkheid 
hebben om activiteiten te kunnen 
ontplooien ter verbetering van de fi-
nanciële positie. Voor initiatieven van 
deze activiteiten zal de gemeente op 
diverse manieren haar bijdrage moe-
ten leveren. Stimuleren van recreatie 
als mogelijke functieverandering in 
het buitengebied. Als gevolg van de 
verandering in het landelijk gebied 
zullen andere functies gestimuleerd 
moeten worden. Recreatie is een mo-
gelijk nieuwe economische drager.
Beschermen van het cultureel erf-
goed van Bronckhorst. De gemeente 
Bronckhorst kent veel cultureel erf-
goed. Behoud hiervan voor toekom-
stige generaties is dan ook belangrijk. 
Subsidies zijn een aanvullend middel 
om dit cultureel erfgoed te behouden 
en deze zelfstandig te laten continue-
ren, subsidies behoren niet als financi-
eel infuus te dienen.

Infrastructuur
Het in stand houden van een goed en 
veilig wegennet en waar nodig verbete-
ren/uitbreiden ervan, om de gemeente 
toegankelijk en aantrekkelijk te hou-
den. De (grotere) kernen van onze ge-
meente zullen een centralere rol gaan 
spelen m.b.t. de beschikbaarheid van 
voorzieningen. Daarom moet de be-
reikbaarheid en toegankelijkheid wor-
den behouden en zo nodig verbeterd. 
Daarnaast maken veel recreanten en 
inwoners gebruik van fiets- en wandel-
paden. Veiligheid en aantrekkelijkheid 
van deze routes is dan ook belangrijk. 
Waarborgen en stimuleren van digi-
tale bereikbaarheid voor iedereen, ook 
met name de particulieren en bedrij-
ven buiten de grotere kernen. Om de 
gemeente zowel in dorpen als in het 
landelijk gebied leefbaar en aantrek-

kelijk te houden als 
vestigingsplaats voor 
burgers en onderne-
mers, is de beschik-
baarheid van digitale mogelijkheden 
essentieel. Het gemeentelijk verkeers- 
en vervoersplan moet meebewegen 
met een veranderende samenstelling 
van de bevolking, hierbij moeten de 
milieu aspecten worden meegewogen. 
De samenstelling van onze inwoners 
is aan het veranderen. De bevolking 
bestaat meer en meer uit (actieve) ou-
deren. De inrichting van de infrastruc-
tuur zal hier op aangepast moeten 
worden om de mobiliteit en de mo-
gelijkheden om deel te nemen aan de 
maatschappij te bevorderen.

Veiligheid
Hulpdiensten moeten snel en vei-
lig op locatie aanwezig kunnen zijn. 
Door het centraliseren van hulpdien-
sten staan de aanrijtijden onder druk. 
Verkeersremmende maatregelen zijn 
niet altijd even doeltreffend en veelal 
een doorn in het oog van de hulp-
diensten. Diverse situaties binnen de 
gemeentegrenzen moeten hiervoor 
kritisch worden beoordeeld en zo no-
dig aangepast. Preventieve veiligheid 
toepassen waar mogelijk. Het gevoel 
van veiligheid is belangrijk in onze 
samenleving. Bij een beleidswijziging 
moet altijd kritisch naar het aspect 
van veiligheid worden gekeken. Digi-
tale mogelijkheden en noaberschap 
versterken het gevoel van veiligheid. 
Door minder toezicht kan de veilig-
heid onder druk komen te staan. Door 
steeds verder gaande digitale moge-
lijkheden kan op deze veranderingen 
worden ingespeeld. Centraal aange-
sloten systemen kunnen daarbij tijdig 
de hulpdiensten inschakelen. Het sig-
naleren van onveilige situaties vraagt 
om een actieve rol van iedere burger.

Communicatie
GBB wil een toegankelijke belangenbe-
hartiger voor u zijn. De communicatie 
met alle belangenorganisaties is van 
groot belang. Communicatie is daar-
bij geen eenrichtingsverkeer. Tijdig en 
met regelmaat communiceren over 
ontwikkelingen is essentieel. Sociale 
media en digitalisering zijn een mid-
del, geen doel. Via sociale media en de 
website kan de gemeente informatie 
met burgers uitwisselen. De gemeente 
dient ook te acteren op signalen die via 
sociale media worden verspreid. Hier-
naast blijft traditionele communicatie 
noodzakelijk. De gemeente is er voor 
de burger, niet andersom.

Financiën
De gemeente wordt steeds meer be-
last met taken die vanuit de landelij-
ke en provinciale overheden worden 
doorgeschoven; veelal heeft dit diep-
gaande financiële consequenties. Om 
een begroting op orde te houden dient 
kritisch te worden gekeken naar het 
inkomsten- en uitgave patroon. Niet 
altijd is het vanzelfsprekend om de 
inkomstenbron hiervoor te verhogen. 
Het kritisch en zorgvuldig omgaan 
met het uitgave patroon heeft hierbij 
meer de voorkeur, en zal voor een ie-
der (gemeente en burger) een accep-
tabeler stap zijn in een bezuinigings-
maatschappij. Risico’s verminderen. 
De gemeente dient risico’s in grond-
exploitaties te verminderen.

Gemeentebelangen Bronckhorst

Ontwikkelingen in de agrarische 
sector laten een ander licht schijnen 
op ons buitengebied. Dit vraagt een 
visie hoe we ons buitengebied ook in 
de toekomst aantrekkelijk kunnen 
houden voor enerzijds de agrariër en 
anderzijds voor andere activiteiten 
die bij kunnen dragen aan de aan-
trekkelijkheid en leefbaarheid van 
ons buitengebied. Naast bijvoorbeeld 
overnachtingsmogelijkheden zijn 
wonen en werken op het platteland 
activiteiten die nu en in de toekomst 
invulling kunnen geven aan ons bui-
tengebied. Maar is het buitengebied 
hier wel klaar voor? Ja en nee. Ja, om-
dat er in de toekomst helaas steeds 
meer agrarische gebouwen en wonin-
gen leeg komen te staan die prima 
ruimte zouden kunnen bieden om te 
wonen en te werken. Nee, omdat het 
buitengebied op verschillende vlak-
ken nog niet optimaal is ingericht 
voor nieuwe functies. Tot voor kort 

was het bijvoorbeeld 
niet mogelijk om een 
burger in een agrari-
sche woning te laten wonen zonder
dat de agrariër beperkt zou worden in
zijn of haar activiteiten. Gelukkig is 
daarom in januari 2013 de Wet Plat-
telandswoning van kracht geworden.
Door deze wet wordt het mogelijk
gemaakt om het wonen op het plat-
teland verder te ontwikkelen zonder
dat de agrariër extra beperkt wordt
in zijn of haar activiteiten. Daarnaast
speelt in de huidige maatschappij 
digitale bereikbaarheid een grote rol
in ieders leven. Hoewel internet nog
niet als een eerste levensbehoefte 
wordt beschouwd, is een goede inter-
netverbinding van groot belang. Zo
zal zorg op afstand en innovatie van
het agrarisch bedrijf alleen kunnen 
plaatsvinden met een goede digitale
bereikbaarheid. Maar ook niet-agra-
rische ondernemers in het buitenge-
bied moeten digitaal goed bereikbaar
zijn om zich te kunnen ontwikkelen.
Hoe houden we het buitengebied in
de toekomst aantrekkelijk en leef-
baar? Deze vraag is niet in 1 alinea te
beantwoorden. Het is volgens ons wel
goed om te beseffen dat het buitenge-
bied het domein van de agrariër zal 
en moet blijven. We moeten echter
ook  de voorwaarden scheppen om zo
goed als mogelijk te kunnen wonen,
werken en zorgen in ons buitenge-
bied. Voor nu en in de toekomst.

Wonen op het platteland
Op het platteland spelen zich al-
lerlei ontwikkelingen af. Deze 
ontwikkelingen hebben een gro-
te invloed op hoe ons buitenge-
bied er in de toekomst uit gaat 
zien. Maar hoe houden we het 
buitengebied in de toekomst aan-
trekkelijk en leefbaar? Een vraag 
waar we ons zeker in de gemeen-
te Bronckhorst over moeten bui-
gen om ook het buitengebied een 
toekomst te kunnen geven.

D66 ging op bezoek bij twee onder-
nemers die een supermarkt leiden, 
in Hengelo en in Hummelo. Een su-
permarkt vervult een centrumfunc-
tie in een dorp. De ondernemers 
zijn nauw betrokken bij wat er in 
hun dorp gebeurt. Ze sponsoren lo-
kale evenementen en verenigingen, 
sport en cultuur. Ze bezorgen bood-
schappen aan huis als bijvoorbeeld 
een bezoek aan de winkel bezwaar-
lijk is. Door ook andere diensten 
aan te bieden, is een supermarkt 
een plaats waar de klant voor veel 
dagelijkse zaken terecht kan. Daar 
horen ook de toeristen bij. In de 
nieuwe Toeristische Platforms in 
onder andere Hummelo en Hengelo 
werken ondernemers uit verschil-
lende branches samen. Zij wijzen 

de toerist gezamen-
lijk de weg. Een goed 
onderhouden en aan-
trekkelijk ogend dorp 
is van groot belang voor de leefbaar-
heid, daar ligt een taak voor de over-
heid. In Hengelo is de herinrichting 
ver gevorderd, het centrumplan is 
voor een groot deel uitgevoerd. Het 
centrum van Hengelo is hierdoor 
sterk verbeterd, er is een vernieuwd 
dorpshart waar het prettig wonen 
en winkelen is. Het is van belang 
dat het laatste deel van de centrum-
plannen niet in de la verdwijnt. De 
ondernemers in Hengelo staan mid-
den in de samenleving. Veel van 
hen zitten in verenigingsbesturen. 
Na de aanleg van de rondweg en de 
afsluiting van het dorp Hummelo 
aan de noordzijde ziet het dorp er 
anders uit. De herinrichting moet 
nog plaatsvinden. Het begint met 
het opknappen van de Huiskamer 
van Hummelo, maar de rest van 
de plannen van de Dorpsraad moet 
niet in het vergeetboek terecht 
komen. De ondernemers werken 
nauw samen en organiseren een 
kerstmarkt en in de zomer Vive la 
France. Ze doen moeite om de aan-
dacht te trekken van passant en 
toerist die nu langs het dorp rijdt, 
daarvoor zijn duidelijke borden aan 
de rondweg nodig.

Voor D66 is leefbaarheid een speer-
punt. Veel van wat inwoners zoeken 
en nodig hebben in het dagelijks 
leven moeten ze in hun eigen om-
geving op een redelijk afstand kun-
nen vinden. Dat gaat over een goed 
aanbod van winkels maar ook over 
meedoen aan en het organiseren 
van allerlei activiteiten. Het vereni-
gingsleven speelt daarin een belang-
rijke rol in al zijn vormen. En een 
gemeentelijke overheid die open 
oog heeft voor de noden en wen-
sen van een dorp of kern. Dan is de 
cirkel rond, leefbaarheid behouden 
kan alleen door een gezamenlijke 
inzet van ondernemers, verenigin-
gen, inwoners en gemeente.

D66: leefbaarheid

Wat bepaalt de leefbaarheid? 
De meningen lopen uiteen. Vast 
staat dat de inzet, betrokken-
heid en het samenspel van inwo-
ners, ondernemers, verenigen 
en gemeente de hoeksteen vor-
men voor de aantrekkelijkheid 
van een dorp of kern.

Johanna Prick op werkbezoek in Hengelo

Internationale vrouwendag van dichtbij 
bekeken: hoeveel vrouwen zijn actief in 
de lokale politiek, in lokale besturen en 
in de leiding van het lokale bedrijfsle-
ven? Kijk je naar de arbeidsmarkt in het 
algemeen, hoe zijn de kansen voor vrou-
wen? Komt er voorzichtig een kentering 
richting gelijke beloning van man en 
vrouw voor hetzelfde werk? En dan de 

praktische kant, dat speelt vooral voor 
vrouwen met een gezin of omvangrijke 
zorgtaken. Hoe vind je het evenwicht 
tussen ambitie, voortbouwen op de op-
leiding die je gevolgd hebt en de zorg 
voor het thuisfront?. Veel valt in eigen 
kring te regelen, maar ook goede bui-
tenschoolse opvang is een aspect. Ruim-
te en kansen krijgen om het beste uit 

jezelf en anderen te halen. Dat is waar 
D66 voor staat. Het is goed om één keer 
per jaar stil te staan bij de rechten, be-
langen en ambities van vrouwen. In veel 
landen op de wereld is het veel minder 
goed gesteld met de positie van vrou-
wen dan bij ons. Daar kunnen we niet 
direct iets aan veranderen. Emancipatie 
moet zorgen voor gelijke kansen voor 
iedereen; ongeacht geslacht, afkomst, 
geaardheid, etniciteit, etc. Pas bij gelijke 
kansen ontstaan de omstandigheden 
om het beste uit jezelf te halen. Uitein-
delijk zullen vrouwen en mannen sa-
men moeten werken, lokaal, nationaal 
en internationaal, aan een maatschappij 
waarin iedereen gelijkwaardig is.

D66: vrouwen en mannen
Op de Internationale Vrouwendag op 8 maart kregen de po-
litieke partijen de gelegenheid om met een standje aanwe-
zig te zijn op de bijeenkomst in Toldijk. Daar werd ruim ge-
hoor aan gegeven. D66 hoopt dat het effect van die aanwezigheid is dat 
alle vrouwen op 19 maart gaan stemmen op de partij van hun keuze.
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Kies voor Bronckhorst!

1.
Evert
Blaauw
59 jaar
Zelhem

2.
Dennis
van Elk
31 jaar
Zelhem

3.
Marcel
Westerink
39 jaar
Steenderen

4.
Yoeri
Klein Braskamp
20 jaar
Zelhem

5.
Wim
Fontein
49 jaar
Drempt

6.
Herman
Stapelbroek
65 jaar
Vierakker

7.
Erwin
Vrieze
47 jaar
Zelhem

8.
Youri
den Bleijker
32 jaar
Zelhem

9.
Jos
Peeters
67 jaar
Zelhem

10.
Willem
Bossenbroek
72 jaar
Hengelo (Gld.)

11.
Ronnie
Berendsen
43 jaar
Zelhem

facebook.com/gbbronckhorst

@GBBronckhorst

www.gbbronckhorst.nl

Welkom in de lente!heerlijk

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

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

www.goossensatomica.nl

KOOPZONDAG: 
16 maart 
en 6 april

Jamaica sunlounger 
aluminium

€ 99,00

€ 799,00

Hartman aluminium set
Alice verstelbare stoel
Rockendale tafel 160x90
 Totaal setprijs

Cancun lounge set
Kleuren antraciet, taupe of white.
Alleen leverbaar met 3-zits bank
Compleet set 2 stoelen, 
tafel en 3-zitsbank

€ 949,00

Bijpassende 
diningstoel 
€ 139,00 p/stuk

Avalona 
hoekbank aluminium
Inclusief kussens

€ 1099,00
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Zaterdag 8 maart ging Quintus E3 
naar Sporthal Spoorzone in Winters-
wijk voor de wedstrijd tegen HCW 
E1. Vanaf het fluitsignaal was Quin-
tus de sterkste. Uitslag 3-14.
Zondag 9 maart speelden meerdere 
teams hun wedstrijd in Sporthal de 
Kamp. Quintus E2 ontmoette UGHV 
E1 uit Ulft. De eerste helft was zeer 
goed en ging heel gelijk op. Er werd 
zeer goed verdedigd en de keeper wist 
alle ballen te stoppen. In de tweede 
helft wist UGHV meer grip op de 
wedstrijd te krijgen en wist Quintus 
de goal niet meer te vinden. Uitslag 
4-10.
De Heren C1 ontmoetten de Gazellen 
HC1 uit Doetinchem. Het kwaliteits-
niveau was vanaf het begin zeer goed 
te zien. Er werd zowel aanvallend als 
verdedigend goed gespeeld. Wel had-
den de Hengelose jongens wat moeite 
de scherpte vast te houden, maar er 
werd op zeker gespeeld en verdiend 
gewonnen met 21-4.
De Quintus Dames C1 lieten in de 
wedstrijd tegen Reflex DC1 uit Vars-
seveld zien dat ze veruit de sterkste 
waren. Zowel verdedigend als aanval-
lend is te zien dat er binnen dit team 
nog veel potentie zit. Zeer goed als 
team gespeeld, uitslag 20-6.

De Dames Senioren begonnen zeer 
scherp en geconcentreerd aan de 
wedstrijd tegen Reflex DS2 uit Vars-
seveld. De hele wedstrijd speelden 
zij zeer goed uit. De kansen werden 
goed afgewacht, compliment voor 
het teamwork. Uitslag 18-14.
Heren 1 speelde tegen Erica HS2 uit 
dieren. Het eerste kwartier ging het 
gelijk op, met stevig spel aan beide 
kanten. Quintus liep langzaam uit 
tot een ruststand van 10-6. De tweede 
helft zette Quintus door en kwam 
Erica er niet meer aan te pas. Er werd 

bij Quintus door goed combinatiespel
regelmatig gescoord en na een inci-
dent tussen twee spelers met uitslui-
ting tot gevolg, kon de wedstrijd rus-
tig worden uitgespeeld. Uitslag 20-12.
Quintus E1 reisde af naar Sporthal
Triominos Endesprong in Duiven 
voor de wedstrijd tegen Duiven E1.
Quintus domineerde de wedstrijd,
maar liet goed handbal zien. Goed 
samenspel, waarbij zowel aanvallend
als verdedigend goed geconcentreerd
gespeeld werd. Uitslag 8-14.
Bij Grol H.V. D1 in Sporthal Den Els-
hof in Groenlo speelde Quintus D1.
Het team werd aangevuld door twee
spelers uit de E1. Complimenten voor
het spel. Ondanks het verlies werd er
goed samen gespeeld. Uitslag 12-5.
In Sporthal Kermisland in Arnhem 
werd de wedstrijd Udi ‘96 HS3 tegen
Quintus HS2 gespeeld. Quintus wist
niet lekker in het spel te komen. Vele
aanvallen werden niet verzilverd en 
ook verdedigend liep het niet lekker.
Uitslag 25-22.

Programma zaterdag 15 maart: 11:30
uur Groessen D1-Quintus D1, Triomi-
nos Endesprong Duiven.
Programma zondag 16 maart in 
Sporthal de Kamp: 13:00 uur Quin-
tus E1-Minerva E2; 13:45 uur Quin-
tus HS2-AHV Achilles HS4; 14:50 uur
Quintus HS1-Zwolle HS1.

Uitwedstrijden 16 maart: 09:30 uur
Pacelli/Wessels Keukens E2-Quintus 
E2, Sourcy Center Zieuwent; 09:45
uur Duiven E2-Quintus E3, Triomi-
nos Endesprong Duiven; 10:30 uur
Duiven HC1-Quintus HC1, Triominos
Endesprong Duiven; 11:55 uur Pa-
celli/Wessels Keukens DC2-Quintus
DC1, Sourcy Center Zieuwent; 17:00 
uur Brummen DS1-Quintus DS1, de 
Bhoele Eerbeek.

Zeer goed weekend voor 
SV Quintus

Hengelo - Zaterdag 8 en zondag 9 maart jl. kwamen alle teams van 
handbalvereniging SV Quintus in actie voor uit- en thuiswedstrijden.
De meeste werden met een positief resultaat afgesloten.

Doelpoging verijdeld door de Quintuskeeper.

Uitslag van de 3e Competitieavond 
van de vijfde ronde. 
A-lijn: 1. Hennie van Druten & Gon-
nie Hulleman 56,81%; 2. Annelies 
Schröder & Jan Rondeel 56,25%; 3. 
José & René Winkelman 55,21%. 
B-lijn: 1. Tiny Kleinreesink & Wim 
Schipper 63,54%; 2. Ruud Bijloo & 
Emmy Stegeman 59,48%; 3. Her-

mien Veenhuis & Els Westerhof 
59,27%. 
C-lijn: 1. Riet Niesink & Riekie Nieu-
wenhuis 64,17%; 2. Leni Lamers & 
Mien Vorselman 56,25%; 3. Her-
mien Koenders & Mies van Zadel-
hoff 54,17%. Gefeliciteerd! 

Tot ziens op donderdag 13 maart. 
Afmelden kan op verschillende 
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 num-
mer.

Bridgen in Toldijk
Donderdag 13 maart Ruitenboer 
toernooi. Dit vraagt hersengym-
nastiek, dus ik nodig u graag uit 
om te komen. Mocht u toch an-
ders beslissen, meldt u zich dan 
tijdig af a.u.b.?

Tijdens het werkbezoek informeerde 
het bestuur van SV Basteom de CDA 
delegatie over haar plannen met be-
trekking tot de inrichting van de ac-
commodatie van de toekomst. De ver-
eniging is in 2013 ontstaan uit de fu-
sie van VV Steenderen en VV Baakse 
Boys. Bestuur en vrijwilligers werken 
op dit moment vol overgave aan de 
ontwikkeling van de vereniging. De 

fusie heeft voor een mooie dynamiek 
gezorgd. Nadrukkelijk werd gespro-
ken over de wijze waar vereniging en 
gemeente elkaars belangen kunnen 
versterken.
Jan Krabben, voorzitter van VV Zel-
hem gaf aan dat de recente ontwik-
kelingen, waarbij verantwoorde-
lijkheden van de gemeente naar de 
verenigingen zijn verlegd, binnen 

zijn vereniging heeft geleid tot een 
nieuwe bewustwording. Zo is er meer 
aandacht voor de noodzakelijke ont-
wikkeling van het ledenbestand en 
het bereiken van financiële zelfred-
zaamheid. Samenwerking biedt vol-
gens Krabben kansen.
Het CDA Bronckhorst zal de ontwik-
keling van sportverenigingen blijven 
volgen en de lijn met verenigingen 
openhouden. Met de SV Halle is de 
afspraak gemaakt voor een werkbe-
zoek later dit jaar.

Verkiezingsprogramma 
www.cdabronckhorst.nl

Huntelaar in gesprek met  
SV Basteom en VV Zelhem

CDA lijsttrekker Dirk Jan Huntelaar en een team van CDA kandidaten 
bezochten op zondag 9 maart het sportcomplex van SV Basteom in 
Steenderen en woonden de derby SV Basteom – VV Zelhem bij (2-0). 
Het gesprek ging over accommodatiezaken en de ontwikkeling van 
sportverenigingen in Bronckhorst.

CDA Lijsttrekker Dirk-Jan Huntelaar biedt de voorzitters Jeroen Beuseker (SV Basteom) en Jan Krabben (VV Zelhem) wedstrijdballen aan.

Het CDA Bronckhorst biedt, voor 
wie dat wil, een taxiservice aan op 
woensdag 19 maart 2014. Wie daar 
vrijblijvend gebruik van wil maken, 
kan dit opgeven aan mevrouw Jannie 
Rexwinkel – van den Berg, telefoon 
0575-463 476;  Mobiel 06-5163 3740 

of Email j.rexwinkel@cdabronck-
horst.nl
Zij zal met u een afspraak maken 
voor de ochtend of de middag. CDA 
Bronckhorst biedt u deze service; uw 
stem bepaalt u zelf.
www.cdabronckhorst.nl

CDA Bronckhorst:

Taxiservice voor 
wie anders niet kan

De gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 doen er toe. Deze 
keer met name voor de groep van mensen die afhankelijk zijn van 
ondersteuning en zorg. En juist de mensen uit deze groep zijn niet 
altijd in de gelegenheid zelfstandig de stembus te bereiken om hun 
stem uit te brengen.

CDA Bronckhorst vindt het belang-
rijk dat mensen een politieke keuze 
maken en daadwerkelijk gaan stem-
men. U kiest immers op 19 maart 
2014 op mensen die Bronckhorst 4 
jaar lang gaan besturen.
De volgende twitteraccounts zijn dan 
bereikbaar:
1. Dirk Jan Huntelaar 
 https://twitter.com/DJHuntelaar
2. Jannie Rexwinkel 
 https://twitter.com/JannieRexwinkel
3. Arno Spekschoor 
 https://twitter.com/ArnoSpekschoor
4. Rob Weverink 
 https://twitter.com/RobWeverink
Wilt u meer weten over het verkie-
zingsprogramma van CDA Bronck-
horst? 
Ga dan naar www.cdabrockhorst.nl

Maandag 17 maart:
Twitter  
met de CDA-
lijsttrekker
Op maandag 17 maart 2013 tus-
sen 19.00 uur en 22.00 uur zijn 
meerdere CDA-kandidaten voor 
u beschikbaar. Zij beantwoorden 
uw laatste vragen over de verkie-
zingen door middel van het me-
dium Twitter. Onder de CDA’ers is 
de lijsttrekker Dirk Jan Huntelaar.
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‘Zo bijzonder ben ik niet’ sprak de 
jury, onder leiding van cultuurma-
kelaar van de gemeente Lochem Ger-
the Lamers, met name aan door de 
bijzondere en prachtige sfeervolle 
foto’s. ‘Zo bijzonder ben ik niet’ geeft 
zowel in beeld (Yke Ruessink) als in 
woord (Nico Hoffer), met bijzonder 
oog voor detail en spelling van het 
licht en hier en daar aangrijpend en 
of ontroerend beeld van twintig ge-
portretteerde en hun woonomgeving. 
Een indrukwekkend boek over men-
sen uit de streek die zichzelf niet bij-
zonder vinden maar die het wel zijn. 
Zowel Hoffer als Ruessink waren 
overdonderd met de uitverkiezing 
van het zeer ‘menselijke boek’. “Met 
dank aan alle ‘bijzondere’ mensen 
die medewerking hebben verleend 
aan het boek”, zo sprak Nico Hoffer. 
Speciaal voor de prijs was een beeldje 
gemaakt door mensen van Kiel en 
Zorg, onderdeel van Fatima in Doe-
tinchem Het winnende boek was een 
van de vijf genomineerde boeken van 
de verkiezing. Het fotoboek Achter-
hoek en Liemers van Jan Gal en Henk 
Korsenbrink, Kastelen in Gelderland 
onder redactie van Jan Vredenberg, 
Adel en Ridderschap in Gelderland 
van I. Jacobs en Landschappelijk 
ondernemen in de Achterhoek van 
Anne Oosterbaan en André Kaminski 
waren de andere genomineerden van 
de verkiezing, een jaarlijks initiatief 
van de Dialectkring Achterhook en 
Liemers, de Vrienden van de Streek-
taal veur Lochem en Umgeving en 
het Erfgoedcentrum Achterhoek en 
Liemers. 

De selectiecommissie, samengesteld 
uit de afgevaardigden van de ge-
noemde organisaties, heeft samen 
met een vakjury de boeken beoor-

deeld. Uit zo’n 60 in 2013 verschenen
boeken uit de streek is een lijst met
zestien titels voorgeselecteerd door
de selectiecommissie. Deze zijn ver-
volgens aan de vakjury voorgelegd. 
De vakjury, bestaande uit Veronie
Kramer (boekhandel Kramer), Anja 
de Graaf (bibliotheek West Achter-
hoek), Gerthe Lamers (cultuurmake-
laar Lochem) en Annie Freriks (boek-
handel Boek en Buro), aangevuld met
Mini Bosman van de selectiecommis-
sie, heeft uiteindelijk haar keuze be-
paald en vijf boeken genomineerd. 
Gerthe Lamers: “Dat was een lastige
klus omdat er maar een prijs beschik-
baar is voor het totale aanbod waarbij
geen onderscheid wordt gemaakt in
de verschillende soorten uitgaven.
De kwaliteit van alle boeken die de
‘korte lijst’ haalden was zonder uit-
zondering zeer goed. Ondanks dat op
historisch gebaseerde publicaties de
vergelijking moesten doorstaan met
hedendaagse onderwerpen en Neder-
landstalige met streektaalboeken.” 
De organisatie beoogt met de Boeken-
week extra belangstelling te wekken
voor streekboeken en streektaal.

Boekenweekgeschenk
Bij de Boekenweek Achterhoek en Lie-
mers, die tot en met 15 maar duurt,
hoort zoals altijd een Boekenweekge-
schenk. Deze uitgave, getiteld Flon-
kergood, bevat dit jaar een selectie 
korte verhalen van Simon Carmiggelt
die speciaal voor deze gelegenheid 
zijn vertaald naar het Achterhoekse 
en Liemerse dialect. Bij aanschaf van
een streekboek tijdens de Boeken-
week ontvangt men in de deelne-
mende boekenhandels Flonkergood 
gratis. Het Boekenweekgeschenk is
tot stand gekomen in samenwerking
met Weevers Grafimedia.

Yke Reussink en Nico Hoffer overdonderd door uitverkiezing

‘Zo bijzonder ben ik niet’ 
Het Beste Boek Achterhoek 
en Liemers 2013

Regio - “Hoe gewoon zo bijzonder kan zijn. Levens van toen vertaald
naar nu staat op de cover geschreven. Een rake typering waar niets
aan hoeft worden toegevoegd.” De jury riep zaterdagmiddag 8 maart
in Buitencentrum Kerkemeijer in Borculo in kader van de start van de
Boekenweek Achterhoek en Liemers unaniem het boek ‘Zo bijzonder
ben ik niet’ van Nico Hoffer en Yke Ruessink uit Zutphen tot winnaar
uit van de verkiezing ‘Het Beste Boek Achterhoek en Liemers 2013’.

Zowel Nico Hoffer (links) als Yke Ruessink waren overdonderd met de uitverkiezing van
het zeer ‘menselijke boek’. Foto: Achterhoekfoto

De open dag staat dit jaar in het te-
ken van feest, met kortingen die ge-
relateerd zijn aan de jaren dat de ju-
bilarissen bij Harmsen vakschilders 
werken. “Die 15de maart ontvangt u 
overal korting op. Denkt u ook eens 
aan het komende schildersseizoen 
en sla uw slag deze dag! Het gaat om 
kortingen van 10%, 12,5%, 25%, 30% 
en 35%. Zie ook onze advertentie el-
ders in dit blad.”

Joanne Wunderink en Bennie Ban-
nink zorgen samen voor 10% korting 
op vloeren. Denk hierbij aan tapijt, 
carpetten, laminaat, marmoleum en 
pvc vloeren. Joanne werkt ruim 5 
jaar bij Harmsen. Net van school ging 
zij aan het werk bij de Welkoop in 
Vorden. Aangezien haar passie toch 
bij het interieurvak ligt en er een 
vacature vrijkwam, heeft ze direct 
gereageerd en werd ze uitgekozen 
uit de vele kandidaten. Joanne geeft 
kleuradvies, doet de in- en verkoop 
en zorgt ervoor dat de winkel en eta-
lages er altijd tiptop uitzien volgens 
de laatste trends.

Stoffeerder Bennie Bannink is nu bij-
na 5 jaar aan het bedrijf verbonden. 
Hij nam veel ervaring mee die hij op-
gedaan heeft bij diverse andere wo-

ninginrichters. “Wat mij het meeste 
aanspreekt is de afwisseling tussen 
de diverse werkzaamheden die ik 
uitvoer, maar het mooiste blijft dat 
ik na alle adviezen van mijn collega’s 
het totaalplaatje mag voltooien bij de 
klant.”

Samen met Joanne is ook Marieke 
van der Logt verantwoordelijk voor 
de showroom. Dit doet zij nu al 12,5 
jaar met veel plezier en toewijding. 
“Het op de voet volgen van de nieuw-
ste trends en dit vertalen naar een 
passend advies voor onze klant vind 
ik de mooiste uitdaging.” Na een aan-
tal jaar gewerkt te hebben bij Tuin-
centrum Vorden, kwam zij na een tip 
van de heer Weevers sr. bij Harmsen 
Vakschilders terecht. Marieke is graag 
creatief bezig, maakt de moodboards 
en geeft interieuradviezen aan huis. 
“Tijdens de open dag ontvangt u van 
haar 12,5% korting op woonaccessoi-
res en interieurparfums van Esteban, 
waarvan de nieuwste voorjaarsgeu-
ren weer binnen zijn gekomen.” Pe-
tra Kamperman is bijna 20 jaar ‘in 
dienst’. Na haar administratieve op-
leiding is ze bij Bennie en Els Harm-
sen aan de slag gegaan. Petra werkte 
in het begin zowel in de winkel als 
op het kantoor, maar is zich de laat-

ste jaren meer op de administratieve 
kant gaan richten. Ook verzorgt ze 
de offertes en maakt calculaties voor 
het schildersbedrijf. “Gelukkig komt 
het regelmatig voor dat ik mag bij-
springen wegens drukte en juist die 
afwisseling houd je scherp!” Petra 
geeft 25% korting op raamdecoratie 
en 20% op gordijnstoffen.
Marga Meulenbrugge viert dit jaar 
haar 30 jarig jubileum. Marga is be-
kend met alle facetten van het be-
drijf. Zo begon ze na het behalen van 
haar MEAO diploma in de winkel aan 
de Spalstraat en verhuisde mee naar 
het nieuwe pand aan de Zelhemse-
weg. Nu werkt ze parttime op kan-
toor en doet de boekhouding. “Het 
mooie van al mijn collega’s is dat we 
in de loop der jaren een hecht team 
zijn geworden en goed op elkaar in-
gespeeld zijn!” Marga geeft deze dag 
30% korting op verf en gereedschap-
pen en op Histor diverse kleuren 
zelfs 50%.

“Aangezien het vaste team van schil-
ders ook al heel wat jaren met veel 
enthousiasme en vakmanschap bij 
het bedrijf werkzaam is en omdat 
Harmsen Vakschilders 35 jaar actief 
is ontvangt u 35% korting op besteld 
en voorraad behang.” Harmsen vak-
schilders volgt de trends en brengt 
geregeld een bezoek aan vakbeurzen, 
waar de nieuwste collecties getoond 
worden. Kom deze ook bekijken in 
onze sfeervol ingerichte showroom.
“Tijdens onze open dag maakt u ook 
nog eens kans op mooie prijzen. Wat 
dacht u van een prachtige fotowand, 
Worx bandschuurmachine etc. Maar 
dat is nog niet alles… Wij geven u de 
mogelijkheid om kennis te maken 
met Just Paint krijtverf. Dit doen we 
door middel van een gratis workshop 
waar u een klein oud meubeltje een 
opfrisbeurt kunt geven. Harmsen 
Vakschilders zal de materialen ver-
zorgen en u zult geassisteerd worden 
door oud collega en vakman de heer 
Gerbert Abbink.” Graag opgeven via 
info@harmsenvakschilders.nl of bel-
len naar 0575-464000.

“Kom zaterdag 15 maart naar onze 
vernieuwde showroom, waar we u 
trakteren op een heerlijk hapje en 
drankje.”

Harmsen Vakschilders en  
Decohome Harmsen
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo Gld.
0575-464000
Info@harmsenvakschilders.nl

Harmsen Vakschilders en Decohome Harmsen

35 jarig jubileum wordt gevierd 
met passende kortingen

Hengelo - Het bedrijf viert feest, evenals een aantal medewerkers van 
deze showroom. Met elkaar zorgen zij voor aantrekkelijke kortingen 
op de feestelijke open dag, die gehouden wordt op zaterdag 15 maart 
van 8.30 tot 16.00 uur.

De jubilarissen van Harmsen Vakschilders.

De opbrengst van de collecte heeft 
dit jaar als speciaal doel geld in te 

zamelen voor drinkwater in ontwik-
kelingslanden. Overigens wordt er 
voor het laatst voor SIMAVI gecol-
lecteerd en hopen de collectanten 
dat er gul gegeven wordt. 

SIMAVI wil proberen om in de toe-
komst het geld via andere kanalen 
binnen te krijgen.

SIMAVI Collecte
Vorden - Ook dit jaar gaan er 
weer duizenden collectanten op 
pad voor de jaarlijkse SIMAVI-
collecte, welke in de week van 
16 tot en met 22 maart gehou-
den wordt.

Jonge mantelzorgers groeien op in 
een gezin met een ouder, broer of 
zus met een beperking of ziekte, zo-
als autisme, ADHD, chronische ziek-
te, verstandelijke beperking, versla-
ving of psychiatrische problematiek. 
Ongeveer 1 op de 4 jongeren is een 
jonge mantelzorger. Deze jongeren 
hebben meer dan gewoon, taken en 
verantwoordelijkheden binnen het 
gezin, en maken zich regelmatig 
zorgen over de situatie binnen hun 
gezin. Dat is voor hen heel gewoon 
en ze willen ook zeker niet zielig 
gevonden worden. Wel willen ze 
aandacht en begrip voor jonge man-
telzorgers en daarom is het promo-
tieteam voor jonge mantelzorgers 
opgericht. VIT-hulp bij mantelzorg 

en MEE Oost-Gelderland zijn ver-
antwoordelijk voor dit project en 
begeleiden de jongeren. Het project 
wordt medegefinancierd door het 
Oranjefonds.

Door en voor jongeren
Na een uitgebreide voorbereiding, 
met cursussen en oefeningen, is een 
team van tien jongeren aan de slag 
gegaan. Er werd promotiemateriaal 
ontwikkeld, ze hebben een presen-
tatie gemaakt en een filmpje. Verder 
is er een facebook pagina voor de jm-
zers aangemaakt.

De jongeren hebben zich gepresen-
teerd op festivals en evenementen, 
waar ze in gesprek gaan met bezoe-

kers. Verder hebben ze op meer-
dere scholen en in wijkteams hun 
presentaties gegeven. Ze vertellen 
daar hun ervaringen en geven tips. 
Bijvoorbeeld: Signaleer of jongeren 
jmzer zijn en besteed daar aandacht 
aan. Vraag naar hun thuissituatie en 
denk mee over oplossingen, bijvoor-
beeld voor het huiswerk of wanneer 
ze zich moeilijk kunnen concentre-
ren.
Wijs jmzers op de mogelijkheden 
voor ondersteuning en activiteiten 
speciaal voor hen.

Meer weten?
Ook de komende maanden zal het 
promotieteam zich weer op een aan-
tal plekken presenteren. Wilt u een 
presentatie van het promotieteam 
of wat meer informatie over jonge 
mantelzorgers neem dan contact op 
met VIT-hulp bij mantelzorg, tel. 
0544-820000. 
Kijk ook op facebook – jmzer.

Promotieteam jonge  
mantelzorgers volop in actie
Bronckhorst - Nadat in januari 2013 het project promotieteam jonge 
mantelzorgers (jmzers) is opgestart, heeft het team zich in het af-
gelopen jaar op verschillende locaties en op verschillende wijzen 
geprofileerd. Ook voor 2014 staat er al weer een aantal activiteiten 
op het programma.
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Een uniek evenement voor iedereen 
die als bestuurslid of vrijwilliger bij 
het voetbal betrokken is. In een sfeer-
vol tentpaviljoen zullen ruim vijftig 
bedrijven hun dienst of product op 
voetbalgebied presenteren. Zo zijn er 
onder andere kleding- en materiaalle-
veranciers, administratieve dienstver-

leners, (kunst)grasleveranciers, hore-
caleveranciers en ga zo maar door. 
Ook zullen er een aantal interessante 
workshops en seminars worden ge-
geven, waarbij onderwerpen als: het 
nieuwe verenigen, aansprakelijkheid 
van bestuurders en vrijwilligers van 
voetbalclubs, de sportieve knipoog, 

belastingvragen en sponsoring en 
nieuwe media aan de orde komen. 
Alle bezoekers die een ingevulde toe-
gangskaart inleveren bij de entree 
van de beurs krijgen niet alleen gra-
tis toegang, maar maken ook kans op 
een van de twee trainingsweekenden 
die na afloop van de beurs worden 
verloot. 

Meer informatie is te vinden op 
www.voetbalvakbeursvanhetoosten.nl 
Alle ontwikkelingen omtrent de beurs 
zijn de volgen via Twitter: @VVVHO.

Voetbalvakbeurs van het Oosten
Borculo – Klaas-Jan Huntelaar en Sjoerd Overgoor trapten vorig jaar 
september al de publiciteitscampagne van de Voetbalvakbeurs van het 
Oosten af. Op dinsdag 18 en woensdag 19 maart 2014 is het zo ver. Dan 
vindt de Voetbalvakbeurs van het Oosten op beide dagen tussen 15:00-
22:00 uur plaats op het buitenterrein van Kerkemeijer in Borculo.

De gemeente Bronckhorst is de enige 
gemeente die géén subsidie dan wel 
een financiële tegemoetkoming ver-
strekt.
Ondergetekenden, vrijwillige mede-
werkers in de VVV-organisatie, die 
met hun collega’s in het afgelopen 
jaar meer dan 10.000 bezoekers te 
woord gestaan hebben (aan de balie, 
per telefoon, via de computer) en zo 
de gemeente Bronckhorst zowel in 
zijn totaliteit, als in detail gepromoot 
hebben, begrijpen niet, dat een, voor 
onze gemeente zo belangrijke functie, 
op deze manier in zijn voortbestaan 
wordt bedreigd.
Wij zijn ervan overtuigd, dat we een 
meerwaarde hebben voor het (toeris-
tisch) zakenleven in onze gemeente 

en hopen, dat het hier niet zo zal 
gaan als in Zutphen, waar men na
het faillissement van de VVV er ach-
ter kwam, dat er toch iets wezenlijks
ontbrak, hetgeen leidde tot initiatie-
ven van meerdere kanten en dus tot
onduidelijkheid en verwarring. Wat 
een verlies aan energie, knowhow en
niet te vergeten: geld! 
Voor een gemeente als Bronckhorst 
is een goedingerichte informatieba-
lie voor de bezoekende toerist geen
overbodige luxe. Wij willen ons werk
graag voortzetten, de winkel in Vor-
den open houden en van daaruit de
hele gemeente van onze producten
en kennis voorzien, maar kunnen dit
niet zonder steun, zonder uw steun,
ondernemers, want de gemeente 
heeft de visie, dat degenen, die aan
de toerist verdienen, hun eigen broek
maar moeten ophouden.
Samen Sterk?? JA TOCH!

Namens de vrijwilligers van de
VVV Bronckhorst, Winkel Vorden
Gerda Ellenkamp - Ans Kamperman

Het voortbestaan van de VVV 
Bronckhorst en daarmee ook van 
de winkel in Vorden is in gevaar 
en een belangrijke oorzaak hier-
van zijn de gemeentelijke bezui-
nigingen, waardoor de subsidie 
van de gemeente is gestopt.

De VVV in zwaar weer

Ook kunt u nog steeds profiteren 
van een extra btw voordeel. Paul 
Bonnes van Solar Sell zegt hierover: 
“Driedubbel voordeel dus, waarmee 
u al gauw € 2000 euro bespaart op 
uw zonnepaneleninstallatie.” Het 
besluit over de subsidieregeling is 
eind februari genomen door de ge-
meenteraad. Paul Bonnes: “Deze re-
geling geldt voor particuliere wonin-
geigenaren (bewoner en eigenaar). 
De subsidie is één derde van de ge-
maakte en betaalde kosten tot een 
maximum van € 500 per woning. Op 
de website van de gemeente Bronck-

horst staat een digitaal formulier. 
Als u zoekt op “subsidie zonne-ener-
gie en duurzame warmte’ vindt u de 
link waarmee wordt verwezen naar 
het formulier. Als u dit formulier 
invult, dan heeft u een aanvraag ge-
daan. De gemeente heeft maximaal 
8 weken nodig voor het afhandelen 
van de beschikking. De eisen die de 
gemeente stelt is dat de uitvoering 
na 1 maart plaats vindt en dat u 
voor de uitbetaling van het subsi-
diebedrag de factuur en een bewijs 
van betaling meestuurt. Voor het 
plaatsen van de panelen hoeft u dus 

niet te wachten tot de gemeente de 
beschikking heeft afgegeven. Heeft 
u moeite met het invullen van het 
formulier? Dan helpen wij u graag 
bij het invullen.” 

Profiteer van btw voordeel
Vanwege de verhuizing naar het 
nieuwe kantoorpand had Solar Sell 
in januari en februari een speci-
ale verhuisactie. Deze is vanwege 
groot succes verlengd tot en met 
maart. “Als u in maart een offerte 
aanvraagt en een bestelling plaatst 
krijgt u van ons 50% korting op een 
kwaliteitsomvormer van Nedap. De 
aanbieding geldt voor alle zonne-
paneleninstallaties tot en met 5000 
Watt en zo lang de voorraad strekt”, 
aldus Paul Bonnes. Ook kan ieder-
een die een zonnepaneleninstalla-
tie aanschaft nog steeds profiteren 
van een btw voordeel. Paul vervolgt: 
“Het gaat om een regeling van de be-
lastingdienst waarbij klanten zowel 
de btw op de aanschaf van de instal-
latie (21%) als de btw op montage en 
installatie (6%) terug kunnen krij-
gen. Klanten hoeven daarvoor niets 
te doen. Wij regelen de btw terug-
gave voor al onze klanten. Daarvoor 
werken we samen met Flynth. Zij 
verzorgen niet alleen de teruggave, 
maar regelen ook dat u administra-
tieve ontheffing krijgt voor de jaren 
daarna.” Heeft u vragen over de sub-
sidie of wilt u  meer weten over de 
btw teruggave? Bel dan (0544) 379 
329 of kijk op www.solar-sell.nl 
voor meer informatie.

€ 100.000 subsidie beschikbaar 
voor aanschaf zonnepanelen

De raad van de gemeente Bronckhorst heeft het voorstel voor sub-
sidie op zonne-energie en duurzame warmte aangenomen. Dit bete-
kent dat er een budget  van € 100.000,00 beschikbaar is. Als inwoner 
van de gemeente Bronckhorst kunt u 1/3 van uw investering terug 
krijgen, met een maximum van €500,00. Daarnaast kunt u in de 
maand maart nog profiteren van de verhuisactie van Solar Sell. Hier-
bij ontvangt u 50% korting op een kwaliteitsomvormer van Nedap.

Initiatieven van inwoners met ver-
schillende achtergronden, met eigen 
ideeën en plannen voor een toe-
komstbestendig Bronckhorst. Met 
vooral ook aandacht voor de zwak-
keren; mensen die te maken hebben 
eenzaamheid, armoede en beperkin-
gen. “Hoogste tijd dat de mensen ach-
ter al die initiatieven eens met elkaar 
kennismaken”, vond de wethouder. 

“Hoe kunnen wij elkaar versterken?”, 
“Wat kunnen we van elkaar leren?” 
en “Wat is er nodig om tot volle 
bloei te komen?” Dat zijn de centrale 
vragen op de ‘Avond van Burgerini-
tiatieven’, zoals Steffens de bijeen-
komt heeft genoemd, waarop zij een 
veertiental startende ondernemers, 
organisaties en inwoners met initi-
atieven op vijf maart samenbracht 
in ‘Ons Huis’ te Hengelo. Het is een 
gevarieerd gezelschap: van fysio-
therapeuten tot vastgoedadviseurs, 
verpleegkundigen, welzijnswerkers, 
bemiddelaars en zelfs een echte diva. 
Steffens: “Jullie aanwezigheid hier 
laat zien hoeveel betrokkenheid er is 
in deze gemeente. Dat is op zich niet 
gek, want Bronckhorst is groot en 
zijn inwoners sterk gericht op de ei-
gen woonkern. Sommige initiatieven 

overlappen elkaar dan ook, of hebben
raakvlakken. Veel initiatieven zijn
met hulp of kleine aanpassingen ook
in andere kernen op te zetten. Door
samen te werken zijn we sterker dan
alleen.” De rol van de gemeente zal
in de toekomst meer gericht zijn 
op voorwaarden scheppen dan op
uitvoeren. Het is aan de inwoners
zelf om samen met professionals de
zorg vorm en inhoud te geven. Roel
Janssen (fysiotherapeut), van Geria-
triezorg Bronckhorst: “ Bronckhorst
vergrijst, ontgroent en ontvolkt. De
zorg is versnipperd. Door betere sa-
menwerking tussen iedereen die met
de zorg te maken heeft, huisartsen, 
wijkverpleging, mantelzorgers, en
vooral de zorgvrager zelf, kan er be-
tere zorg verleend worden. Zorg op 
maat, voor meer mensen door min-
der zorgverleners. Dat is winst. Op
alle fronten.” 

Tot zover het leren en versterken. 
Maar wat hebben al die burgeriniti-
atieven nu nodig om tot volle bloei
te komen? Dat verschilt vanzelfspre-
kend enorm. Initiatieven die zich 
richten op levensloopbestendige wo-
ningaanpassingen vragen om versoe-
peling in wet- en regelgeving: “ wees
als gemeente coulant bij het verle-
nen van vergunningen ten behoeve 
van mantelzorgwoningen”, vraagt 
Jurgen Lieftink van STwonen. Ande-
ren hebben weer hulp nodig bij het
vinden van geschikte bedrijfsruimte,
het bouwen van een website, of het
vinden van sponsors en vrijwilligers.
Josephine Steffens sluit af: “Ik hoop 
en verwacht dat al deze enthousiaste
en bevlogen burgerinitiatieven elkaar
na vanavond weten te vinden en te
versterken. Dan heb ik mijn verbin-
dende taak volbracht”.

Bronckhorster burger- 
initiatieven in beweging
Hengelo - Zorg, welzijn en huis-
vesting worden steeds meer de 
verantwoordelijkheid van de 
burger en steeds minder van de 
overheid. Van Den Haag naar de 
gemeenten en van de gemeenten 
naar de woonkernen, dat is de 
trend. De inwoners van Bronck-
horst lijken dit goed op te pak-
ken, gezien het grote aantal bur-
gerinitiatieven dat zich de afgelo-
pen periode bij wethouder Josep-
hine Steffens (VVD) heeft gemeld.

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

De voorzitter van de VrouwenWerk-
groep Bronckhorst Antoinette Huur-
nink opende de middag met een 
warm welkom. Internationale Vrou-
wendag staat elk jaar in het teken 
van strijdbaarheid en het gevoel van 
solidariteit van vrouwen over de hele 
wereld. “Deze internationale vrou-
wendag hier, zal de laatste zijn die wij 
als werkgroep voor u zullen verzor-
gen,” meldde Antoinette en ze legde 
uit hoe dat komt. Drie bestuursleden 
zijn aftredend en niet herkiesbaar, 
waaronder de secretaresse, penning-
meester en voorzitter. Daarvoor zijn 
geen vervangers gevonden. Per 1 april 
2014 wordt de werkgroep opgeheven. 
“Het is echt geen grap.” Maar ook de 
subsidies worden minder, de spreek-
sters worden duurder. Ze deed een 
oproepje. “Wie het jammer vindt om 
geen vrouwendag meer te hebben, 
stel ik voor: laat je creativiteit zien en 
richt zelf weer een groep op.” Ze ver-
telde over het ontstaan van de werk-
groep uit de vrouwenverenigingen uit 
de gemeente Bronckhorst: Vrouwen 
van Nu Steenderen, Hummelo en 
Keppel, Vorden en Halle, ZijActief uit 
Keijenborg en Passage Hengelo, Tol-
dijk en Zelhem (deze is eind vorig jaar 

opgeheven). Doel van de samenwer-
king was om enerzijds de contacten 
tussen de verenigingen en anderzijds 
met de gemeente te onderhouden. 
Door de komst van de dorpsbelan-
genverenigingen kwam dat laatste te 
vervallen. Na een overzichtje van de 
afgelopen vrouwendagen en de gas-
ten die er kwamen spreken of optre-
den, bedankte zij de bestuursleden 
die afgelopen jaren in de werkgroep 
hebben gezeten voor de prettige tijd. 
Zij merkte op dat ook in de pauze en 
na afloop nog gelegenheid was om 
te kijken bij de informatiestands van 
Vrouwenverenigingen uit de regio, de 
Wereldwinkel en de politieke partijen 
met hun verkiezingsprogramma voor 
19 maart. Zij kondigde de dames Rita 
Boshart en Wendy Addink aan met 
hun theatervoorstelling: ‘Hoe speelt 
een vrouw het spel?’. De dames spra-
ken met elkaar tijdens een logeerpar-
tij, want de heren waren uit. De on-
derwerpen waren om over na te den-
ken: werken, knokken en doorgaan, 
liefde, het leven, als alle mensen nou 
eens samen…, afhankelijkheid, vrije-
tijdsbesteding, ouder worden, verlan-
gens, scheiden, als twee mensen dan 
eens samen…, stoer zijn, leuke din-

gen doen, winnen en verliezen en mu-
ziek. Rita en Wendy brachten prach-
tige liedjes, waaronder ‘Music was my 
First love’, ‘Hoe speelt een vrouw het 
spel?’, ‘Mag ik dan bij jou’, ‘Laat me’, 
“Sound of Silence’, ‘Laat me maar met 
rust’ en ‘I will survive’. Rita Boshart 
en Wendy Addink kregen als dank 
een enorm applaus en een Toldijkse 
tulpenschoof. Tulpen waren er ook 
voor Den Bremer en Weekblad Con-
tact. Antoinette kon tot slot melden 
dat er inderdaad een groepje vrouwen 
was opgestaan om de komende jaren 
de Nationale Vrouwendag Bronck-
horst te gaan organiseren. Dat initi-
atief werd met een groot applaus ge-
waardeerd. Puur Natuur uit Hengelo 
presenteerde bij het naar huis gaan 
een aardigheidje aan alle vrouwen.

Laatste Internationale Vrouwendag in 
Bronckhorst… of toch niet?
Toldijk - Ruim 200 vrouwen kwamen zaterdag 8 maart bijeen in Zaal 
Den Bremer om de Internationale Vrouwendag te vieren. De aanwezi-
ge vrouwen genoten van een fijne, muzikale middag met Rita Boshart 
en Wendy Addink uit Vorden.

Rita Boshart en Wendy Addink.



Op 26 podia zullen meer dan 200 
bands en meer dan 800 theaterar-
tiesten optreden. Vier van deze podia 
zijn nieuw toegevoegd. Deze podia 
zijn: Roadhouse (underground rock 
in een schuur), Boogaloo (funk en 
soul in een prachtige circustent), Café 
Harder! (stamcafé voor Zwarte Cross 
fanclubleden) en indie- en alternatie-
ve muziek op het buitenpodium van 
de Theaterweide. De organisatie kiest 
er bewust voor om in haar program-
mering de massaliteit te vermijden 
en meer en uniek programma aan 
te bieden voor de gemêleerde  bezoe-
kers die naar Lichtenvoorde afreizen. 
“Iedereen is welkom op de Zwarte 
Cross en daarom moet er ook voor 
iedereen iets te doen zijn. Samen ma-
ken we er dan een onvergetelijk feest 
van!”, aldus festivaldirectrice Tante 
Rikie. Hieronder een overzicht van 
het programma tot nu toe:

Nieuwe namen muziek!
Graveyard (ZWE), Valient Thorr (VS), 
Tim Knol, Presidents Of The USA (VS), 
Chrystal Fighters (SPA/UK),  Antwerp 
Gypsy-Ska Orkestra, Backcorner Boo-
gie Band, De Rooie Neger, Cyberpun-
kers (ITA),  BZB, Die Lustige Schlagerf-
reunde, Amsterdam Klezmer Band, 
Tim Wes, Rowwen Hèze, Fragment, 
Navarone, Astraynutz, DeWolff, 
Tinez Roots Club, traumahelikopter, 
De Staat, Koffie, Project Rakija (BOS/
NL), The Heinoos, Plork & de Aanne-
mers, De Nozems, The Silver faces, 
The Real McKenzies (UK ), Rusty Roots 
(BEL), Men of Mega, Cheaters, Gtronic 
(BEL),Krach, Raw Flowers, King Dal-
ton (BE), Condor Gruppe (BE), Saxo-
tone Groove Mission, Gomes.

Nieuwe namen theater! 
Lab 1870 (30-koppig koor en orkest 
met leden van jonger dan 18 en ou-
der dan 70 jaar), Waarow Waarow 
(Achterhoekse kennisquiz met Frans 
Miggelbrink), Vincent Bijlo (cabaret), 
Late Night Madness (straattheater), 
Dansen op kutmuziek, Workshop 
tenenlezen, Wetenswaardigheden 
over Achterhoeks fruit, Workshop 
muziek maken met gameboys door 
Men Of Mega, internationale straatar-
tiesten waaronder Nick Nicolas (NZ) 
, Pete Mielcinek (UK), Jaardu (IND), 
Pieter Post a.k.a. Mr Jones, Enge Bu-
ren (cabaret), Gedichten op muziek 
door Gerjon en Gerben (i.s.m. Literair 
Productiehuis Wintertuin), “De koe 
die de Waal over zwom” (voordracht 
Willem Claassen i.s.m. Literair Pro-

ductiehuis Wintertuin), gedichten 
van Willem Wilmink voorgedragen 
door Gijs Jolink, Workshop There-
min spelen en theremin concert door 
Wilco Botermans, Achterhoekse eti-
quette door Frans Miggelbrink, Eefje 
Wentelteefje poppentheater, Esther 
Kämink (Achterhoekse poëzie), Een 

akoestisch concert door Remko 
Keizer en Erik van ’t Holt van The 

Heinoos, Brommerprocessie (theater-
groep Hydra, marimba concert door
Rene van Horik).

Stunts, reggae en nog meer pro-
gramma! 
Binnenkort worden er nog meer mu-
ziek- en theaternamen bekend ge-
maakt, waaronder ook de eerste na-
men voor de Reggaeweide. Daarnaast
maakt de organisatie in de nabije toe-
komst het stuntprogramma bekend.
De Zwarte Cross heeft in de loop der
jaren een naam opgebouwd op het 
gebied van spectaculaire, bizarre en
unieke stunts en ook in 2014 staat er
weer iets bijzonders te gebeuren.

Nieuwe namen Zwarte Cross
Lichtenvoorde - Met veel trots maakt de organisatie van de Zwarte 
Cross, de Feestfabriek, vandaag nieuwe muziek-en theaternamen be-
kend voor de 18de editie van het festival. Onder andere Chrystal Figh-
ters (SPA/UK), Presidents Of The USA (VS),  Tim Knol, Graveyard (ZWE), 
Saxotone Groove Mission, De Staat (met Achterhoekse trots Vedran 
Mircetic in de gelederen) en Valient Thorr (VS) zullen in de Schans 
acte de prescence geven. De Zwarte Cross 2014 vindt plaats op 25, 26 
en 27 juli. Vorig jaar trok het jaarlijkse evenement meer dan 160.000 
mensen naar het Achterhoekse Lichtenvoorde.

BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

Door een lieve charmeur
word je aardig bewonderd
Door een lieve fraudeur
aardig bedonderd

J. Wagenvoort

Bronckhorst

Woensdag 12 maart 2014
20:00 Hoogsensitief of Overgevoelig - 
 lezing door Hans Velders Zelhem

Donderdag 13 maart 2014
9:00 Nummerverkoop ClédingkanTine Hengelo

Vrijdag 14 maart 2014
13:00 Expositie ‘Transitie’ in Galerie De Burgerij Vorden

Zaterdag 15 maart 2014
10:00 Kinder- en tienerkledingbeurs Voor-Drempt
13:00 Expositie ‘Transitie’ in Galerie De Burgerij Vorden
13:00 Biljarten voor 55-plussers Hengelo
16:30 Concert op vier kistorgels Hoog-Keppel
19:30 StratenQuiz Hummelo Hummelo
20:00 Koormuziek Vorden

Zondag 16 maart 2014
11:00 Stinzenplanten bij De Warande Laag-Keppel
13:00 Expositie ‘Transitie’ in Galerie De Burgerij Vorden
16:00 Concert Mathilde Santing en het trio 
 Peter Beets Hummelo
19:30 Discover-ontmoeting Steenderen

Maandag 17 maart 2014
20:00 Lezing Wasserburgen in Munsterland Zelhem

Dinsdag 18 maart 2014
19:00 Workshop Zentangle in bibliotheek Zelhem Zelhem
20:00 Lezing Gezond Verstand Avond Bronkhorst

Woensdag 19 maart 2014
19:30 Proefles mindfulness Hummelo

Marieke Uilenreef: “Het is een bruin hondje, een teefje, kniehoogte en heeft 
hangende oortjes. Aan drie pootjes heeft ze witte voetjes. We missen haar 
erg. Ik hoop dat wanneer iemand iets weet, ze ons zullen bellen: ons zal 
bellen 0575-556321.”

Hondje vermist in Linde

Vorden - De familie Uilenreef in het buurtschap Linde bij Vorden, 
is erg verdrietig. Sinds 19 februari wordt hun hondje vermist.

Nu zag ik kortgeleden dat er vanuit 
de stadse Bronkhorster bevolking 
van rond de 100 zielen een Burgeri-
nitiatief is ondernomen om een ho-
peloos verouderd Bestemmingsplan 
voor de stad Bronkhorst (grotendeels 
een zgn. blauwdruk uit 1980 en 
1984) vernieuwd te krijgen. De oud-
ste actieve inwoner van Bronkhorst 
meldde zich bij de gemeenteraad 
en sprak in. In de sfeer van: ”Geef 
ruimte voor zgn. levenszuurstof en 
ruimte voor hobbies… monumen-
tenzorg is een goede zaak, maar we 
behoeven toch niet onder gebukt te 
gaan? Voor een ieder gelijke rechten 
en plichten” De zgn. MOMO (MOder-
ne MOnumentenzorg) regelgeving 
met vele adviezen heeft het gemeen-
tehuis te Hengelo Gld. helaas nog 
niet bereikt. Veel geschreeuw in de 
gemeenteraad maar weinig wol en 
het Burgerinitiatief van de Bronkhor-
ster samenleving werden gewoon in 
de ijskast geplaatst. Misschien is het 
beter om over diepvriezer te spreken. 
Dit najaar mag de stad Bronkhorst 
meehobbelen met de bestemmings-
planherziening voor vele buitenge-
bieden. Diverse gemeenteraadsleden 
moesten hun stukken nog lezen ten 
tijde van de vergadering en dan krijg 
je een groot ’Bla Bla’ gehalte met vra-
gen naar de bekende weg. Raadsleden 
Beverdam van de PvdA en Huntelaar 
van de CDA spanden hier de kroon en 
de kleinere oppositiepartijen zwegen. 

Ondertussen weten de zgn. hand-
havende ambtenaren in dienst van 
Henk Aalderink, de portefeuillehou-
der diverse Bronkhorsters te vin-

den. Bloemenkasje slopen, schuurtje 
slopen, een markante haag rooien, 
schapenstal verwijderen, buxusbol-
len mogen niet in een weide, hek 
aanpassen enz. Dit allemaal onder 
schrikbarende dwangsommen van 
2500,-- tot 30.000,-- euro! Trouwens 
wel selectief met twee Bronckhorster 
maten handhaven. 
Als ik de bovenstaande krantenkop-
pen van de diverse partijen lees, denk 
ik… Het burgerinitiatief voor de be-
stemmingsplanherziening van de 
stad Bronkhorst kreeg in de gemeen-
teraad aan ondersteuning: NIHIL! We 
gaan gewoon verder op de ingeslagen 
weg en ik schat thans een opkomst 
bij de gemeenteraadsverkiezingen 
van krap 50%, wie weet nog minder. 
Inderdaad… de burger wordt betrok-
ken gelijk ”Voor de Prins” bij ge-
meentelijke zaken. Zelfs fractieleider 
Huntelaar meent dat de ambtenaren 
het wel zo goed doen en… de burger 
krijgt wel zijn inspraak. Dit laatste 
dus ook ”Voor de Prins” meneer Hun-
telaar? 
Wat kan het mooi worden als de ge-
meente Bronckhorst binnen enkele 
jaren op gaat in een grote gemeen-
te Achterhoek Noord met 100.000 
zielen. Een nieuwe gemeente met 
prima voorzieningen voor scholen, 
sport en gezondheidszorg, huisves-
ting voor onze senioren die ons land 
weer op de rails hebben gekregen na 
1945, zwembaden met gemeente-
lijke steun, ónze steun. Dit allemaal 
voor vele miljoenen minder dan we 
nu moeten ophoesten. Al die verkie-
zingsbeloften in de aanhef neem ik 
derhalve maar met een korrel zout 
en laten we hopen op nieuwe verkie-
zingen op kortere termijn voor de ge-
meenteraad van Achterhoek Noord, 
wie weet een gemeente Graafschap. 
Op de barricaden en… de inwoners 
van de stad Bronkhorst laten we toch 
lekker in de kou staan? Meestal stem-
men deze stadse burgers in de sport-
hal te Steenderen. Op 19 maart a.s. 
zijn dranghekken, een volgnummer-
automaat, Mobiele Eenheid assisten-
tie besteld om de verkiezingsoploop 
in goede banen te leiden. Niet drin-
gen… ieder komt aan de beurt om 
zijn hokje rood te maken. Een gros 
extra rode potloden is besteld. 
Wat kunnen we na 19 maart ver-
wachten? Als u allen uw beloftes 
waarmaakt, zijn duizenden en dui-
zenden stemmers uiterst tevreden. 

Paul Kok
Molenstraat 1, Bronkhorst

De VVD zegt: Ruimte voor initia-
tieven van inwoners en onderne-
mers! De CDA zegt: Wij steunen 
initiatieven van burgers en onder-
nemers! De PvdA zegt: Wij slaan 
een nieuwe weg in en dat doe je 
niet met bevoogdende politiek en 
wij weten wel de beste weg voor 
u! D66 zegt: Vertrouw op de eigen 
kracht van mensen! GroenLinks 
zegt: Wij willen een bestuur dat 
bewoners en bedrijven stimu-
leert op een wijze van groener, so-
cialer en welvarender! GBB zegt: 
Belangenbehartiging van leefge-
meenschappen in Bronckhorst, 
als inwoners ons signalen geven, 
willen wij deze graag oppakken! 
ChristenUnie zegt: Ga actief in ge-
sprek met de bewoners, openbaar 
vervoer op maat en steun goede 
initiatieven…

Verkiezingsleuzen ”Voor de Prins” 
in de gemeente Bronckhorst…

 
www.d66bronckhorst.nl 



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Ben jij een ervaren productie engineer met 
ervaring in een laboratoriumomgeving?

Productie Engineer m/v

Functieomschrijving
In deze functie ben je bezig met het optimaliseren van 
de bestaande processen en zorg je voor een correcte 
verslaglegging van gewijzigde procesomstandigheden. 
Het is belangrijk dat je affiniteit hebt met het uitvoeren 
van experimenten op lab- en plant schaal voor de ont-
wikkeling van nieuwe of verbeterde producten en proces-
sen. Tevens instrueer je de medewerkers over bestaande 
en nieuwe processen of werkwijzen.

Ben jij de hovenier die zowel verstand heeft 
van het onderhouden als het aanleggen van 
tuinen?

Hovenier m/v

Functieomschrijving
In deze functie werk je alleen of met de eigenaar van het 
bedrijf bij bedrijven en particulieren. De werkzaamhe-
den kunnen zowel bestaan als het onderhouden als het 
aanleggen van tuinen, paden, vijvers e.d..

Heb jij een afgeronde opleiding in de logistiek 
en ben je op zoek naar een uitdagende baan?

Logistiek medewerker

Functieomschrijving
In deze functie werk je aan het op het juiste moment 
verkrijgen van de benodigde goederen tegen de laagste 
kostprijs. Dit doe je samen met je collega’s op het 
bedrijfsbureau. Je zorgt ervoor dat de goederen tijdig 
beschikbaar zijn en je beheerst de voorraad. Tevens 
werk je verkooporders naar werkorders uit en verwerk je 
logistieke mutaties binnen het logistieke softwarepakket. 
Ook sluit je de projecten af en analyseer je nacalculaties.

Heb jij net je opleiding afgerond en wil je je 
ontwikkelen binnen een professionele orga-
nisatie?

Junior Software Engineer

Functieomschrijving
In de functie van Junior Software Engineer ben je mede 
verantwoordelijk voor het ontwerpen, ontwikkelen en 
aanpassen van software ten behoeve van de sector 
veiligheid en justitie. Je bent werkzaam binnen een klein 
team van ontwikkelaars die met veel enthousiasme en 
gedrevenheid werken aan het systeem. Het is belangrijk 
dat je enigszins kennis hebt van .NET software en met 
het ontwikkelen in C#. Binnen de organisatie is er volop 
ruimte om jezelf te ontwikkelen en gedegen kennis op te 
doen van de software en de systemen. Het  betreft een 
dynamische functie waarin je regelmatig contact hebt 
met de eindgebruiker. Van belang is het dan ook dat je je 
kunt inleven in eindgebruikers.

Ben jij student of scholier en wil je graag wat 
bijverdienen?

Bijbaan

Functies waar je aan kunt denken zijn:
- Bijrijder   - Magazijnmedewerker
- Bouwhulp  - Productiemedewerker
- Wasstraatmedewerker - Medewerker bediening
- Keukenhulp  - Lader/Losser
- Administratief medewerker - Hulpmonteur

Voor meer informatie, zie www.match4u.nl

HARMSEN
Zelhemseweg 21, 7255 PS Hengelo (Gld),
Tel.: 0575 - 46 40 00, www.harmsenvakschilders.nl

Begin het voorjaar met feestelijk voordeel op onze jubileum zaterdag, 15 maart 
a.s. van 08.30 – 16.00 uur. Knip de bonnen uit en profiteer van diverse 

kortingen op o.a. verf, behang, raamdecoratie tapijt en karpetten. Kom 
sfeer proeven onder het genot van een hapje en een drankje. Voor iedere klant 

is er een fleurige attentie en maak kans op mooie prijzen!

JUBILEUM
ZATERDAG 
1 5 maart van 08.30 – 16.00 uur

Acties geldig op zaterdag 15 maart, tegen inlevering van deze bonnen. 
Vraag naar de voorwaarden.

35% 
KORTING
op alle behang

30% 
KORTING

op verf en 
gereedschappen

25% 
KORTING
op raamdecoratie

en gordijnen

12,5% 
KORTING
op woonaccessoires en 

Esteban interieurparfums

10% 
KORTING

op vloeren
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WIJ BESTAAN 35 JAAR! 
DIT VIEREN WIJ MET EEN



Samen Leven in Bronckhorst
op CDA Bronckhorst
Stem 19 maart

CDA BRONCKHORST: MENSEN MAKEN HUN LEEFOMGEVING
Wij geloven in de vitaliteit van de lokale samenleving. 
De gemeente moet dienstbaar en betrouwbaar zijn en ruimte bieden aan initiatieven.

CDA BRONCKHORST: MINDER REGELS EN MEER MOGELIJKHEDEN
Om economisch herstel verder aan te wakkeren moet de overheid terughoudend zijn met regels. 
We zetten in op minder regels en bureaucratie.

CDA BRONCKHORST: VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN
De bomen groeien niet meer tot in de hemel. De wereld verandert en er komen veel zorgtaken naar de gemeente. 
CDA Bronckhorst is van mening, dat de gemeente deze uitdaging aan kan. Maar dit kan alleen in goed samenspel met de samenleving.

Concrete voorstellen:
- Met de zorgvrager kijken naar de gewenste ondersteuning
- Niet de procedure staat hier centraal, maar het resultaat
- Wij zullen de kwetsbaren in de samenleving ontzien
- Betrek senioren bij de inrichting van hun eigen woon- of leefomgeving. Bijv. rustplek tussen seniorenwoningen en winkels
- Mensen met een uitkering weer aan het werk krijgen
- De aanpak van jeugdwerkloosheid heeft top prioriteit
- Goede scholing is essentieel

CDA BRONCKHORST: NIET ALLES IS IN GELD UIT TE DRUKKEN
De leefbaarheid in onze kernen is van onbetaalbare waarde. Dat geldt ook voor ons landschap, voor onze detailhandel, etc.

Lijst 1

D.J. Huntelaar
CDA Lijsttrekker

Concrete voorstellen:
- Burgers meer ruimte geven om hun eigen openbare omgeving te onderhouden
- Verbeteren van de veiligheid vergt een gezamenlijke aanpak
- Investeer in dorpsbelangenorganisaties als verbindende schakel tussen burgers en gemeentebestuur
- De gemeente is er voor de burgers en dient zich als goede dienstverlener te gedragen
- We zijn tegen een gemeentelijke herindeling
- Haal (EU-) subsidies binnen
- Realiseer een ontmoetingsplek per kern

Concrete voorstellen:
- Geef ruimte aan ondernemers om te ondernemen
- Onderschrijven van de regionale woonvisie
- Voorkom en bestrijdt leegstand door gebouwen te gaan herbestemmen
- Inzetten op levensloopbestendig bouwen en mantelzorgwoningen mogelijk maken
- Bedrijventerreinen revitaliseren
- Geen actief grondbeleid
- Spreiding van diverse onderwijssoorten over de gemeente

Concrete voorstellen:
- Pak lokaal op wat kan, anders bovenlokaal
- De aanpak met behulp van schuldhulpmaatjes doorzetten
- Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar regulier werk. Maatwerk is hierbij het credo
- Behoudt de maatschappelijk stage, ondanks de bezuiniging van het kabinet
- Deelname aan sport en cultuur wordt door de gemeente bevorderd

CDA BRONCKHORST: IEDEREEN DOET MEE
De samenleving maken we zelf en maken we samen. Bewoners worden gevraagd daaraan een bijdrage te leveren. 
Het CDA gaat uit van wederkerigheid.

Concrete voorstellen:
- Investeer in attractieve winkelgebieden met aandacht voor Hummelo en Steenderen
- Ruimte geven aan de agrarische sector om zich te ontwikkelen. Eerst hervestiging en dan nieuwvestiging
- Natuurontwikkeling in balans met de belangen van de landbouw
- Werk maken van nieuwe groene energie: goed voor milieu en economie
- Geen grote windmolens: geen schaliegaswinning
- Het scheiden van afval wordt verder gestimuleerd
- Geen totale bouwstop. In overleg samenleving toch doelgroepen bedienen
- Een zorgvuldig, spaarzaam, transparant financieel beleid met gematigde (lokale) lasten
- Bij het uitvoeren van zorgtaken staan de burgers centraal. Het geld is volgend


