
Deze week:

Uitgave
Weevers
Info of bezorgklachten: (0575) 55 10 10

Alarmnummer 112
Politie, ambulance en brandweer

Politie (0900) 88 44

Huisartsenposten
Zutphen (0900) 200 9000
Doetinchem (0314) 32 98 88
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Vriendinnendag om meer meiden 

kennis te laten maken met voetbal

Wout Dekkers neemt stokje over van 

voorzitter Gerrit Nijenhuis

Bronckhorst

Noord

Vorden - “Wat voor kwaad heeft 
Hij dan eigenlijk gedaan?” Maar 
de menigte schreeuwde nog har-
der. ‘Kruisig Hem!” Omdat Pilatus 
het volk tevreden wilde stellen liet 
hij Bar-Abbas vrij en Jezus liet hij 
geselen en leverde hij over om ge-
kruisigd te worden.” Het is de be-
kendste passage uit De Passie, het 
beroemde lijdensverhaal van Jezus 
van Nazareth. Al sinds de Middel-
eeuwen kent het een grote variatie 
aan uitvoeringen, zowel als toneel-
stuk, voordrachtkunst als muzikaal. 
Op Witte Donderdag zaten 3,5 mil-
joen Nederlanders voor de buis om 
de tv-registratie vanuit Enschede te 
volgen. Goede Vrijdag volgden twee 
‘voorstellingen’ van het lijdensver-
haal in de Christus Koningkerk in 
Vorden in muziek, woord en beeld. 
Aan middagvoorstelling ging een in-
drukwekkende Stille Tocht met een 
immens groot kruis langs de drie 
Vordense kerken vooraf waaraan 
zo’n 250 mensen meeliepen.

Na de succesvolle eerste editie van 
vorig jaar had de regionale Parochie 
HH. Twaalf Apostelen ingezet op twee 
uitvoeringen omdat vorig jaar talloze 
bezoekers moesten worden teleurge-
steld voor de eigentijdse vorm van De 
Passie. Het beroemde verhaal waarin 
teksten uit het Evangelie werden afge-
wisseld met moderne liederen, poëzie 
krantenartikelen en confronterende 
beelden. De Projectgroep van HH. 
Twaalf Apostelen die het spektakel 
had georganiseerd had de liturgie 
van de kerk, het Evangelie van Mar-

cus, centraal gesteld en gekozen voor 
de lijdenstekst van deze Evangelist. 
Daarbij had men gebruik gemaakt 
van twee vertalingen van Marcus, de 
Bijbelvertaling van de Willibrord uit 
1995 en een speciale ‘vertelvertaling’ 
van Frans van Bladel. Van beide verta-
lingen was een geheel gemaakt.
Voor het gezongen deel was een 
projectkoor van maar liefst 110 pa-
rochianen uit de regionale parochie 

samengesteld. Naast het koor, onder 
leiding van dirigent Jan te Plate, wa-
ren er ook vijf solisten (Jezus - Herald 
Orriëns, Judas- Henri ter Braak, Maria 
-Lianne Versteegen, Pilatus - Johnny 
Bomers en Petrus- Gerben Wissink) 
die muzikaal begeleid werden door 
een combo.

Songs van onder meer Marco Borsato 
(zoals: Voor altijd, De Bestemming), 
Frank Boeijen (Zeg dat het niet zo is 
en Zwart Wit ), De Dijk (Ga in mijn 
schoenen staan en Ik kan het niet al-
leen), Racoon (Oceaan) en Nick en 
Simon (Kijk omhoog) kwamen deels 
uit de uitvoeringen die door de EO en 
RKK in de afgelopen vier jaar georga-
niseerde Passion’s en deels uit de ei-
gen liederenrepertoire.
Naast de tekst en liederen waren er 
bij elk deel van het lijdensverhaal ook 
meditaties en afbeeldingen te zien. 
De meditaties begeleidden de teksten 
en dienden soms als overgang tus-
sen tekst en lied. Soms was de inhoud 

verdiepend, soms werkten ze als een 
spiegel en waren ze confronterend 
door de actualiteit. Kortom: De Pas-
sie boeide het publiek van de eerste 
tot de laatste minuut in het anderhalf 
uur durende indrukwekkende lijdens-
verhaal.

Stille tocht langs de drie kerken van Vorden, voorafgaand aan eigentijdse uitvoeringen van De Passie. 

Ruim 250 mensen liepen mee met de indrukwekkende
stille tocht voorafgaand aan De Passie

Projectkoor van 
maar liefst 110 
parochianen
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Servicemonteur

Constructiebankwerker-lasser

Monteur montage en onderhoud

 Apparatenbouwer

 Vacaturenummer: 4790

 Vacaturenummer: 5413

 Vacaturenummer: 6117

 Vacaturenummer: 5691

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

Gedetacheerd werken voor meerdere opdrachtgevers en lid
zijn van een inspirerende werk community? Word onze collega 
in de techniek.

Ben jij een doener?

 “Ik wilde de markt gaan verkennen.”
- Maik

0573 - 251761

Eland | Raadhuisstraat 53 | Hengelo (Gld) |

Elke Zondag  3 Pizza’s uit de diepvries € 5.00

Elke Zondag  Liter vers geperst sap  € 2.00

ELKE ZONDAG OPEN 
VAN 12.00 - 17.00 UUR

gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!



Trots en blij zijn wij met de geboorte van onze zoon

Ruben
Hij is geboren op 25 maart 2015 om 8.30 uur, weegt 3690 
gram en is 52 cm lang.

   Arno en Miranda Helmink
Het Gulik 5
7251 CS  Vorden

Fy  iotherapie
Berkelland

Dry needling bij 

Fysiotherapie Berkelland

Dry needling is een behandelmethode die 

sinds 2007 door fysiotherapeuten in Nederland 

uitgevoerd mag worden. Nu kunt u ook voor de 

behandeling met Dry Needling terecht bij 

Fysiotherapie Berkelland.

Dry needling kan helpen bij: 

-  pijn en stijfheid lokaal in de spier en op andere 

plaatsen

-  bewegings beperkingen in bijbehorende 

gewrichten.

-  verminderde kracht in de betrokken spieren

-  pijn ontwijkend gedrag (u gaat “anders” bewegen) 

-  tintelingen in arm/been 

-  Frozen Shoulder

-  Tenniselleboog

-  hoofdpijn/ duizeligheid

Stationsstraat 12

7261 AD Ruurlo

Tel.: 06-51521126

info@fysiotherapieberkelland.nl

www.fysiotherapieberkelland.nl

Onlangs is overleden onze lieve zwager en oom

 

Marinus Langwerden
 

Echtgenoot van Annie Langwerden - Regelink

M. Brunsveld - Regelink

J. Nijenhuis - Regelink

J. Regelink - Bouwmeester

Neven en nichten

Vorden, 31 maart 2015

Rectificatie

Het heeft ons goed gedaan en gesteund: de overweldigende 

belangstelling en het hartelijk medeleven tijdens het ziek-zijn 

en na het overlijden van mijn lieve man, onze geweldige vader 

en trotse opa

 

Ab Velhorst
 

Het heeft ons doen beseffen dat hij niet alleen voor ons, 

maar ook voor anderen veel heeft betekend. Het is ons 

onmogelijk u allen daarvoor persoonlijk te bedanken en 

langs deze weg spreken wij onze oprechte dank uit voor 

uw medeleven.

 Dinie Velhorst-Soek

 Kinderen en kleinkinderen

Vorden, maart 2015

Wij zijn diep geschokt door het nog zo plotseling overlijden 

van ons lid

  Eddy Stokkink

Eddy was jaren een trouw lid van onze EHBO vereniging.

Wij wensen de familie veel sterkte.

Bestuur en leden EHBO vereniging Vorden

Kluswijs Ruurlo  De Venterkamp 10  7261 AH Ruurlo  www.kluswijs.nl

Kluswijs 
ruurlo

Gewijzigde 
openingstijden!
Maandag t/m vrijdag: 8.30 - 19.00 uur 

Zaterdag:  8.30 - 17.00 uur 

Zondag:  12.00 - 16.00 uur

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

“Het bijzondere zit vaak verborgen in het gewone”

Wij hebben afscheid genomen van ons gewaardeerd 

verenigingslid

Eddie Stokkink

Vorig jaar werd Eddie gehuldigd voor zijn 25-jarig 

lidmaatschap. Hij begon als speler bij de zaterdag-

afdeling en daarna werd hij clubscheidsrechter.

Vanaf 1998 zette hij zich in voor de toernooi-commissie. 

De laatste jaren hield Eddie zich bezig met het 

vervaardigen van het toernooiboekje. 

Hij was ook jarenlang actief als EHBO-er bij diverse 

activiteiten binnen onze vereniging.

Wij zijn dankbaar voor wat hij voor de vereniging heeft 

betekend en de herinnering aan de prettige samenwerking 

zal in onze gedachten blijven. 

Wij wensen zijn moeder en verdere familie heel veel 

sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Bestuur en leden van SV Ratti

m t

2FAMILIE berichten



Vrouwen van Nu Vorden
Vorden - Woensdag 15 april hebben 
de dames van de Vrouwen van Nu 
afdeling Vorden weer hun maande-
lijkse avond, dit keer georganiseerd 
door het eendagsbestuur. 

Dit bestuur wordt ieder jaar weer op 
ludieke wijze gekozen om het volgen-
de jaar in april de avond te verzorgen. 
Dus ook voor het bestuur is het een 
verrassing wat de avond zal brengen. 

Aanvang 19.45 uur in de Herberg in 
Vorden. U bent van harte welkom 
om een keer een avond bij te wonen. 
Woensdagavond 6 mei gaan de dames 
naar Harfsen naar atelier De Schone 
Schijn om een leuk sieraad te maken.

 ▶ www.vrouwenvannu.nl/vorden
 ▶ facebook.com/vrouwenvannu

   

Ont-moeten staat stil bij
leven Johannes de Heer
Vorden - Tijdens het ont-moeten op zondag 12 april zal stil worden gestaan 
bij het leven van Johannes de Heer. Zijn bekende zangbundel is nog in veel 
boekenkasten te vinden. 

Het leven van Johannes de Heer en 
zijn inspiratie om geestelijke liederen 
dicht bij de mens te brengen, zal deze 
avond aan de orde komen. Ook zal er 
uit die bundel gezongen worden.

Het ont-moeten vindt plaats van 19.00 
tot 19.30 uur. Na afloop koffie/thee en 
gelegenheid tot napraten. Locatie: het 
Achterhuus, (achter geref.kerk) Zut-
phenseweg 13 in Vorden.

   

Oecumenische vrouwengroep Wichmond-Vierakker

Veranderingen in de zorg, 
wonen en welzijn
Vorden - Alle leden van de O.V.G. Wichmond-Vierakker en anderen die dit 
onderwerp ter harte gaat, worden uitgenodigd om woensdagavond 15 april 
om 19.30 uur naar gebouw Withmundi in Wichmond te komen. 

De dames Brenda Huberts en Ida 
Jolink, van het sociaal team Vorden, 
geven dan een presentatie over de 
veranderingen in 2015 met betrekking 
tot zorg, wonen en welzijn in de ge-

meente Bronckhorst. Wat betekent dit 
voor de inwoners in de verschillende 
kernen? Heeft u hierover vragen of al 
ervaringen met deze veranderingen, 
dan is het zeker raadzaam te komen.

   

Voorlichtingsbijeenkomst

‘Wat is dementie’
Vorden - Alzheimer Nederland, af-
deling Zutphen, Lochem, Vorden, 
organiseert in samenwerking met 
wooncentrum ‘De Polbeek’ een 
voorlichtingsbijeenkomst over de-
mentie. Deze vindt plaats op 15 april 
van 20.00 uur tot 21.30 uur in het 
Restaurant van Wooncentrum “de 
Polbeek”.

Deze voorlichtingsbijeenkomst wordt 
gehouden om meer bekendheid te 
geven over de ziekte dementie. Aan 
de orde komt o.a. wat dementie voor 

ziekte is, hoe het ontstaat, of het erfe-
lijk is en hoe je het kunt herkennen. 
Is het belangrijk om een vroege diag-
nose te stellen? Is er behandeling mo-
gelijk? Er zal voldoende tijd zijn om 
vragen te stellen en ervaringen uit te 
wisselen.

Er zijn geen kosten aan verbonden en 
iedereen is van harte welkom. Voor 
informatie kunt u contact opnemen 
met Mevr. L. Waterlander, e-mail: 
Waco.deal@kpnmail.com óf Dhr. Bas 
Wesselink 0575-498498.

   

Filmavond Vorden
Vorden - Op donderdagavond 16 
april wordt alweer de laatste film 
van dit voorjaar vertoond. Georga-
niseerd door bibliotheek Vorden en 
dorpshuis Het Kulturhus.

De avond begint om 20.00 uur in Het 
Kulturhus. Kaartjes voor de film zijn 

verkrijgbaar in bibliotheek Vorden 
of op de avond zelf in Het Kulturhus. 
De kosten zijn 5 euro. Voor meer in-
formatie kunt u terecht in bibliotheek 
Vorden of op de website.
   

 ▶ www.bibliotheekwestachterhoek.nl

Vorden - Om meer meiden kennis te laten maken met voetbal organiseren 
v.v. Vorden en s.v. Sociï samen een superleuke Vriendinnendag op zaterdag-
middag 18 april van 16.00 tot 19.00 uur op het sportcomplex aan de Oude 
Zutphenseweg in Vorden.

Vorig jaar is Voetbalvereniging Vorden 
gestart met een succesvol meiden C-
team dat in de 2e klasse bovenaan de 
competitie staat en bij s.v. Sociï spe-
len de E-meiden sinds kort in de 1e 

klasse waar ze het lastig hebben. Des-
ondanks is er veel plezier in het team.
Op deze feestelijke middag kunnen 
meisjes (en hun ouders) kennismaken 
met de voetbalsport. De meiden van 

Vorden MC1D en van Sociï ME1D wil-
len graag laten zien hoe leuk voetbal 
is. De trainers en leiders van de mei-
denteams bieden deze middag volop 
voetbalactiviteiten aan.
Heb je interesse en ben je geboren in/
of tussen 1999 en 2005, meld je dan 
uiterlijk maandag 13 april aan via 
vorden.meidenvoetbal@erwimito.nl. 
Neem ook gezellig een vriendin mee!

Vorden - Keverclub Nederland Re-
gio Overijssel organiseert 10, 11 en 
12 april voor de 26e keer haar Ke-
verweekend in de Achterhoek. Ke-
ver bezitters uit de Achterhoek zijn 
namelijk al jarenlang aangesloten 
bij de Regio Overijssel. Uitvalsba-
sis voor tientallen ‘kevers’ komend 
weekeinde is voor het derde achter-
eenvolgend jaar camping De Gras-
plas aan de Ruurloseweg 46 in Vor-
den. 

Naast het concours op zondag van 
14.00 tot 16.00 uur en een onderde-
lenmarkt, vinden er zaterdag en zon-
dag diverse behendigheidsspellen 
plaats en zijn er voor de kinderen ook 
een paar leuke activiteiten bedacht. 
Ook is er een grote vijver op het ter-
rein waar gevist of gezwommen kan 
worden en ‘s avonds is heerlijk toeven 
bij het kampvuur.

Kever Club Nederlandn
Kever Club Nederland (KCN) is geo-
grafisch opgedeeld in elf regio’s met 
minimaal eenmaal per jaar een regio-
evenement voor de leden in die regio. 
“Uiteraard zijn leden uit andere re-
gio’s ook van harte welkom, alsmede 
liefhebbers of belangstellenden die 
nog niet lid zijn. Een regio-evene-
ment zorgt ervoor dat nog niet-leden 
in contact komen met KCN, dat haar 
leden van binnen en buiten de regio 
elkaar treffen, dat zij ervaringen uit-
wisselen en vooral een gezellige dag 
of weekend hebben”, zo verklaart re-
gioleider Jeffrey Berendsen uit Ruurlo 
van Regio Overijssel.
Ook publiek is van harte welkom 
komend weekeinde bij camping De 
Grasplas van de familie Graaskamp.

Internationaal Kever weekend
Naast de regioweekeinden organi-
seert KCN ieder jaar voor haar 5000 
leden een Internationaal Kever Week-
end in Wanroij. Liefhebbers van alle 
typen luchtgekoelde Volkswagens en 
afgeleiden daarvan zijn verenigd bin-
nen KCN en daarmee vormt KCN de 
grootste typegebonden autoclub bin-
nen Europa.

Volkswagen Beetle
De Volkswagen Kever, die werd ge-
bouwd van 1938 tot 2003, is de be-
kendste Volkswagen en in het alge-
meen een van de bekendste auto’s 
ooit. Tot 1967 werd hij Typ 1, 1200, 
1300 genoemd (naar de motorinhoud 
in cc), maar in de volksmond werd hij, 
vanwege de vorm, kever genoemd, 
waarna de Duitse fabrikant die naam 
zelf ook ging gebruiken. Waarschijn-
lijk was de New York Times de eerste 
die de Volkswagen een Kever (Engels: 
Beetle) noemde. Van de Volkswagen 

Kever zijn er meer dan 20 miljoen wa-
gens geproduceerd van 1937 tot 2003 
en is daarmee de langst en de meeste 
geproduceerde wagen op eenzelfde 
platform. In 1998 startte het Volkswa-
gen concern met het bouwen van de 
New Beetle, een retro uitvoering van 
de originele Kever. De cabrioletversie 
hiervan verscheen in 2003. Hoewel 
de New Beetle geïnspireerd is op de 
Kever, is deze technisch gebaseerd op 
de Volkswagen Golf. In 2011 werd een 
nieuwe New Beetle gepresenteerd.

Dus kom op 10, 11 en 12 april naar het 
Keverweekend bij De Grasplas in Vor-
den. De entree is gratis en u kunt gra-
tis kamperen (geen elektra aanwezig). 
Voor meer informatie, zie de website 
of de facebook ‘KCN Overijssel’.
   

 ▶ www.kcnoverijssel.nl
 ▶ regio.overrijssel@keverclub.nl 
 ▶ 0573-450323

Honderd(en) ‘kevers’ zijn er komende weekeinde te verwachten bij De Grasplas. 

Voetballende meisjes en vrouwen zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse voetbal. 

Het concours, een onderdelenmarkt, diverse behendigheidsspellen en kinderactiviteiten

Keverweekend bij De Grasplas

VV Vorden en SV Sociï willen meer meiden kennis laten maken met voetbal

Vriendinnendag met voetbalactiviteiten

Leden, liefhebbers 
en publiek zijn van 
harte welkom

Onze andere bedrijven

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

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

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

Op 8 april bent u vanaf 19.00 uur van harte welkom 
bij onze TWEEDE WINKEL IN WARNSVELD voor onze opening. 

Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u rustig rond kijken. 
Adres: Runneboom 10a, Warnsveld.

 

Vele leuke acties en dubbele stempels 
op onze spaarkaarten!

Boeketten • Bruidswerk • Rouwbloemwerk

Sinds 1885

Openingstijden: maandag t/m zaterdag  9.00 - 18.00 uur
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Spoedreparaties en nieuwe protheses ook op implantaten

Bezoekadres
Deventerweg 113
7203 AE Zutphen

info@ttlzutphen.nl

Altijd gratis consult. Bel gerust

Eigen bijdrage 
wordt door ons 
vergoed

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

RJBM Degen, 
tandarts-implantoloog

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

AanlegOntwerp Onderhoud

Oude Lochemseweg 3a, Laren Gld //  Onsteinseweg 2, Vorden

elwecomedo@elwecomedo.nl //  Tel. (0573) 25 23 37 //  www.elwecomedo.nl

nseweg 2,ld //  Onste

(0573) 25 2

“Uw droomtuin is dichter bij dan u denkt”

Zonnehorst 5
7207 BT ZUTPHEN
T  0575-570581
E info@zutphensehouthandel.nl
W www.zutphensehouthandel.nl

Openingstijden:
 ma.-vr.: 7.30 t/m 19.30 uur
 za.: 8.00 t/m 16.00 uur

Uw adres voor:
 Hout- en plaatmateriaal
 Vuren (balkhout, regelwerk)
 Tuinhout
 Kozijnen, deuren en lijstwerk
 Houten vloeren
 IJzerwaren

www.de-goudsmid.nl

Kerkweg 13 - 7021 CM Zelhem

Telefoon 0314 - 623584

• Ontwerpen van nieuwe, en veranderen

 van speciale sieraden in opdracht o.a.:

 - Trouw- en relatieringen

 - Herinneringssieraden

• Reparatie- en restauratie werkzaamheden

• Zetten van edelstenen

• Verkoop van gouden en zilveren sieraden

• Inkoop oud goud

Zoekt u het beste hypotheekadvies?
Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u een lagere hypotheekrente 
dan bij uw eigen bank?

Maak dan een afspraak 
of kijk op onze site.

10 jaar vaste rente 
vanaf 2,48%.

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 00 38 • 06-16 673 986
info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

Hypotheekadvies
bronckhorst

DIANE VAN DIJK
financieel advies

Scheiddijk 18
7261 SM Ruurlo

www.dvdadvies.nl
info@dvdadvies.nl

0573-281892
06-57552984

WONING KOPEN? GRATIS KOOPADVIES!

  100% onafhankelijk advies
  erkend hypotheekadviseur
  scherpe hypotheekrentes
  speciale starterskortingen
  afspraak op korte termijn mogelijk

Bel voor een afspraak op ons kantoor of gewoon gemakkelijk bij u thuis
Bel 0573-281892 of mail info@dvdadvies.nl

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

Aanbiedingen zijn geldig van 6 t/m 11 april

TIP VAN UW KEURSLAGER

Kipfi let

 4 enkele 598

KEURSLAGERKOOPJE

4 speklappen
+ 4 uienburgers
  samen 695

SPECIAL

Pittige
puntpaprika

per stuk 275

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Gebraden gehaktballen
met jus
  4 stuks 598

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden kipfi let

GRATIS 100 GRAM
KIPSALADE

de 
Special 

van deze 
week!

Pittige
puntpaprika
Een knapperige zoete paprika 
gevuld met mals varkensvlees 
en pikante chorizo. 
Garen in de oven: 
12-15 minuten op 
180 graden.

www.bekoebouw.nl

Keijenborg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

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

WWW.HET-KLAVIER.NL



Warnsveld - Het is een aandoen-
lijk plaatje; 180 lammeren die in 
en rond schaapskooi ‘t Niejboer in 
Warnsveld rondspringen. De ooien 
en lammeren blijven nog tot eind 
april bij de schaapskooi. Op Lam-
metjesdag, 26 april gaan ze naar 
hun eerste begrazingsgebied van 
het seizoen.

Het begrazen is de core-business van 
schaapsherder Maarten van Baaren. 
“En dan bedoel ik het hoeden, het in 
schapendrift van gebied naar gebied 
trekken om de gronden te begrazen 
en heidegebieden terug te winnen 
of te onderhouden. Het is niet alleen 
een kwestie van de schapen naar een 
gebied brengen, het gaat echt over 
natuurbeheer, het in meer of mindere 
mate laten begrazen van een gebied, 
het afrasteren van terreinen, overleg-
gen met boswachters, beheerders en 
biologen en het maken van een effi-
ciënte planning.”

Maarten bestiert nu zo’n drie jaar de 
kudde. De bevlogen herder geniet 
van zijn werk maar geeft ook aan dat 
het herdersbestaan niet eenvoudig 
is. Gebieden om te begrazen zijn er 
voldoende maar het bewustzijn dat 
het niet een vrijblijvende aangele-
genheid is, is aanzienlijk minder. Een 
brainstormmiddag -georganiseerd 
door Landschappelijk Ondernemen, 
Kamer van Koophandel, gemeente 
Bronckhorst, Natuurmonumenten en 
schaapskudde ‘t Niejboer- afgelopen 
maand, leverde voldoende ideeën op 
voor de toekomst maar aan ideeën 
ontbreekt het Maarten en zijn vrouw 

Manon niet. Zo ontwikkelt Manon 
wolproducten onder het label MÊH 
en verdiept Maarten zich in de ont-
wikkeling van een compost waarin 
wol wordt verwerkt. Jaarlijks levert de 
kudde toch zo’n driehonderd vachten 
op die ergens afgezet moeten worden.
En dan schapenvlees, een in Neder-
land niet erg veel gegeten goed. “Hoe-
wel het Groot Heideschaap niet per 
definitie een vleesschaap is, komt er 
een lekker en eerlijk stuk vlees vanaf. 
Af en toe verkoop ik ramlammeren 
door maar ik zou me best zelf wat 
meer willen bezighouden met vlees. 

Met het zoeken naar niches voor wol 
hebben we, om maar iets te noemen, 
al 30.000 euro aan tijd besteed. Qua 
formaat is ‘t Niejboer eigenlijk net te 
klein voor grote afzet maar weer te 
groot om heel klein af te zetten.” Wel-
licht dat het gilde hierin ‘t Niejboer 
enigszins kan tegemoet komen.

Journalist Marcel van Silfhout trekt zich 
het lot van de circa veertig schaaps-
herders in Nederland aan. Subsidies 
zijn stopgezet en de toekomst van de 
schaapsherder is behoorlijk onzeker. 
Het is prachtig om een kudde scha-
pen voorbij te zien trekken maar er 
moet wel iets gebeuren. Van Silfhout 

heeft samen met Geert Boink van de 
Stichting Zeldzame Huisdieren het 
initiatief genomen om een gilde op te 
richten. Vorige week is de oprichtings-
acte ondertekend. “Met name voor 
het uitwisselen van ervaring en ken-
nis, is het Gilde heel geschikt”, vindt 
Maarten. “Daarnaast kan het helpen 
om te lobbyen bij overheden om een 
vergoeding te kunnen krijgen voor het 
onderhouden van gebieden van Rijks-
waterstaat, gemeenten, Staatsbosbe-
heer, dat soort partijen.”

De schaapskooi en potstal waar de 
ooien en lammeren in en uit lopen, is 
eigendom van Natuurmonumenten. 
Natuurmonumenten is de grootste 
opdrachtgever van Maarten. Van dat 
soort opdrachtgevers wil Maarten er 
best meer. “Ik heb een opdracht ge-
kregen voor een gebied dat loopt tot 
aan Slangenburg, Doetinchem. Het 
mooiste zou het zijn als ik in het tus-
senliggende gebied ook wat opdrach-
ten kan krijgen. Het kost twee dagen 
om naar Slangenburg te lopen dus ik 
zoek nog een plek om met de schapen 
te overnachten.”

Lammetjesdag
‘t Niejboer houdt 26 april tussen 12.00 
uur en 16.00 uur Lammetjesdag aan 
de Werkseveldweg 2. Er worden scha-
pen geschoren, wie wil kan de herder 
helpen de ooien en lammeren naar 
hun eerste graasterrein te brengen. En 
er zijn allerlei andere boeiende activi-
teiten in en om de schaapskooi.
   

 ▶ www.hetniejboer.nl Maar liefst 180 lammeren zijn er bij ‘t Niejboer te vinden.

De schaapskooi en potstal waar de ooien en lammeren in en uit lopen, is eigendom van Natuurmonumenten.

Kijkje bij de ooien en lammeren in schaapskooi ‘t Niejboer 

‘Helaas bestaat 
een dag maar uit 
24 uur’

Rijvereniging en ponyclub de Graafschap

Concours Hippique Vorden
Vorden - Op zaterdag en zondag 11 
en 12 april wordt in Vorden weer de 
eerste wedstrijd voor het buitensei-
zoen georganiseerd door rijvereni-
ging en ponyclub de Graafschap. Dit 
zal weer plaats vinden op de weilan-
den voor Kasteel Vorden.

Deze wedstrijd voor paarden en 
pony’s is de grootste uit de regio. Er 
worden ongeveer 1000 starts bij de 
paarden en pony’s verwacht uit heel 
Oost Nederland. Op zaterdag 11 april 
zullen de hele dag, vanaf 8.30 uur, de 
pony’s starten. Zij kunnen dressuur 
rijden (klasse B t/m Z2) en springen 
(klasse B t/m ZZ).

Ook zal er dit jaar Bixiedressuur wor-
den verreden door de kleinste pony 
combinaties. Vanaf 13.00 uur ‘s mid-
dags zullen ook de paarden starten 
met dressuur in de klasse B t/m Z2. 
Vanaf 15.30 beginnen de paarden ook 
met springen in de klasse BB en B.

Op zondag 12 april beginnen de paar-
den vanaf 8.30 uur in de klasse B t/m 
ZZ Licht dressuur. Het springen voor 
de paarden begint deze dag om 8.30 
uur met de klasse BB gevolgd door 
het B springen om 10.00 uur. Om 
12.00 uur zal het springen voor de 
klasse L om de Grote Prijs gesponsord 
door Dunsborg Ruitershop en Har-
ry’s Horse beginnen. Om 14.30 is de 
Grote Prijs klasse M, gesponsord door 
Bosch Hengelo aan de beurt. De Grote 
Prijs voor Z en ZZ springen gespon-
sord door Country Lochem zal de dag 
afsluiten om ongeveer 16.00 uur.
Tevens zal zondag 12 april om 15.15 
uur de finale voor het Z dressuur, 
gesponsord door Print Copy Service 
plaats vinden. 

Lijkt het u leuk om van de paarden-
sport te genieten in de prachtige am-
biance van kasteel Vorden, kom dan 
11 en / of 12 april ons concours hip-
pique bezoeken. (Toegang is gratis).

Lochem - De Lochemse Golf- en 
Countryclub “De Graafschap” houdt 
op zaterdag 18 april een Open Dag 
van 11.00 tot 14.00 uur. Op de golf-
baan, gelegen aan de Sluitdijk, wor-
den rondleidingen en gratis golfles-
sen gegeven. En in het onlangs ge-
heel gerenoveerde clubhuis wordt 
u gastvrij ontvangen door vrijwil-
ligers/leden, die u graag zullen be-
geleiden tijdens een anderhalf uur 
durend programma.

De golfprofessionals zullen u wegwijs 
maken in de eerste beginselen van het 
golfspel met de beschikbare oefenfa-
ciliteiten, waarna u ook in de gelegen-
heid bent een aantal holes te spelen 
op de golfbaan zelf.

Waarom is golf zo leuk en uitdagend? 
En waarom hebben zoveel mensen 
plezier in dit spel? Golf heeft veel ver-
schillende aspecten. Enerzijds is het 
de technische kant van het spel, die je 
moet leren. Daarnaast vraagt het een 
mentale inspanning: welke stokkeuze 
moet ik maken, hoe kan ik het meest 
optimale uit mijn slag en swing halen 
en nog veel meer zaken. Maar belang-
rijk is vooral, dat je gedurende een 
paar uurtjes bezig bent te bewegen in 
de buitenlucht en samen met anderen 
plezier hebt in een ontspannen sfeer 
en daarbij vaak ook leuke en interes-
sante mensen ontmoet.

Golf is ook een spel voor jong en oud. 
De jeugd begint er al vroeg mee en zo 
komen golftalenten tot ontwikkeling. 
Al diverse Nederlandse professionals 
zijn begonnen op de Lochemse en elk 
jaar doet de Nederlandse jeugd top 
mee aan het Lochem Jeugd Open. En 
ook hier geldt: je bent nooit te oud om 
te leren. Golf is een sport, die je tot op 
hoge leeftijd kunt beoefenen. Bewe-
gen houdt gezond en soepel.

De meeste golfbanen liggen in een 
mooie natuurlijke omgeving en tij-
dens een rondje golf kun je daarvan 
heerlijk genieten. Dat geldt zeker voor 

de golfbaan van de Lochemse Golf-
club. Deze wordt door de golfwereld 
beoordeeld als één van de mooiste 
golfbanen van Nederland. De baan 
ligt ingebed in een fraai oud land-
goed, waarbij zoveel mogelijk natuur-
lijke aspecten zijn behouden. Flora 
en fauna gedijen daar optimaal, ook 
dankzij het ecologisch natuurbeheer.

Voor alle golfbanen in Nederland 
moet je een golfvaardigheidsbewijs 
hebben. Daarvoor moeten lessen 
worden genomen en ook een theorie 
examen worden afgelegd. Het is leuk 
om dat samen met een groepje te 
doen, bijvoorbeeld met vrienden, het 
gezin of andere familieleden.

Golf hoeft niet duur te zijn
Golf kun je zo duur maken als je zelf 
wilt. Het materiaal dat nodig is, va-
rieert sterk in prijs. Daarnaast is het 
lidmaatschap inmiddels in vele vor-
men beschikbaar en kun je de kosten 

aanpassen aan je eigen mogelijkhe-
den, maatwerk dus. Vergeleken met 
andere sporten of fitness activiteiten 
hoeft golf niet duurder te zijn.

Open Dag
En daarom is de Open Dag van de 
Lochemse Golf- en Countryclub “De 
Graafschap” op zaterdag 18 april a.s. 
zo interessant. Je leert er kennis ma-
ken met het spel, maar ook met vrij-
willigers van de vereniging, die u be-
geleiden tijdens het programma en 
die graag op al uw vragen antwoord 
zullen geven. Ook kunnen zij u alle 
mogelijkheden om lid te worden toe-
lichten. Kortom: een unieke kans om 
kennis te maken met een gezellige 
golfclub in uw directe omgeving. Laat 
die kans niet voorbijgaan.

 ▶ Meld u aan via:  
info@lochemsegolfclub.nl

Kom naar de open dag van Lochemse Golf- 
en Countryclub ‘De Graafschap’

Agrarisch katern in weekblad contact
Verschijning week 18
Oplage: 33.200
Aanleveren: 22 april 2015

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: 
advertentie@contact.nl of 
tel. (0575) 55 10 10.

ELNA
GROENLOSE GIDS

Uitneembaar 

katern

Agrarisch
Katern

ELNA
GROENLOSE GIDS
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WONING VERKOPEN ?  

Bel ons voor een
vakkundig advies!           

Uw makelaar voor deze regio

 Vierakkersestraatweg 26 

7233 SG Vierakker   

 Tel. 0575-441331

mob. 06-22684706

www.lomanvastgoed.nl
                 www.huislijn.nl

www.jaap.nl www.huizenzoeker.nl

www.
debierkaai.nl

E info@debierkaai.nl

Wichmondseweg 30
7223 LH Baak
T (0575) 44 13 15

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
NIEUWE EN UNIEKE STREEKARRANGEMENTEN

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
MET PRACHTIG ZONNETERRAS

PARTY-CATERING

Uw kunstgebit verdient 
een erkend specialist

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

Reparaties snel en vakkundig 
uitgevoerd óók in het weekend

Gratis controle

Op afspraak bezoek ik u thuis

Géén verwijzing tandarts nodig

Vooraf prijsopgaaf op basis van   
 uw wensen

Contacten met alle zorgverzekeraars

Bouma

     Zutphen, Rudolf Steinerlaan 47 (winkelcentrum Leesten)                                         

Iedere zondag open van 12.00 tot 18.00 uur   

 Gratis parkeren! P

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

Ruurloseweg 118, 
Vorden (‘t Medler)

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



Laren - Het voorjaar komt eraan en 
veel mensen gaan weer actief in de 
tuin aan de slag: snoeien, versnip-
peren, maaien, zagen, knippen, zui-
gen en reinigen! Voor al deze werk-
zaamheden verkoopt en verhuurt 
Almat Laren diverse Tuin & Park 
machines. Tijdens de Tuin en Park 
show op vrijdag 10, zaterdag 11 en 
zondag 12 april showen zij diverse 
machines. De machines staan voor 
een groot deel uitgestald in de show-
room aan de Stoomdijk 13-15 te La-
ren Gld.

Het Almat Tuin & Park team kan u uit-
gebreid uitleg geven over de diverse 
machines, de medewerkers zijn ge-
specialiseerd in tuin- en parkmachi-
nes. Zij hebben kennis van maaiers 
(hand-, motor- en zitmaaiers), motor-
kettingzagen, stobbenfrezen, versnip-
peraars en dergelijke.
Daarnaast kan Almat als Com-VCA 
gecertificeerd bedrijfsmachines op 
veiligheid keuren. Merken die Almat 
verkoopt zijn onder andere: Stihl, Vi-
king, Karcher, Trilo, Kioti, Honda, TS, 

Wave, Jonsered etc. En sindskort is het 
bedrijf ook officiële dealer van de pro-
fessionele Bosch Gardenline.
Openingstijden zijn op vrijdag 10 april 
van 09.00 tot 21.00 uur, zaterdag 11 

april van 10.00 tot 17.00 uur en zon-
dag 12 april van 11.00 tot 16.00 uur.
   

 ▶ ww.almatlaren.nl/tuin-en-park

De medewerkers van de Tuin & Park afdeling staan voor u klaar.

Het Almat team geeft uitgebreid uitleg en is gespecialiseerd in tuin- en parkmachines

Almat Tuin & Park Show in Laren

Pech voor Vordenaar Kees Koolen in 
Abu Dhabi Desert Challenge 2015
Vorden - Zaterdag 28 maart begon 
voor Vordenaar Kees Koolen de Abu 
Dhabi Desert Challenge, ter voor-
bereiding op de Dakar Rally 2016. 
De quad waar hij op reed had het 
de afgelopen Dakar Rally af laten 
weten en daar was hij niet blij mee. 
Vandaar dat er dit jaar een aan-
tal wedstrijden op het programma 
staan om het een en ander te testen. 
Zaterdag werd eerst het roadbook 
klaargemaakt en de monteurs Niels 
Beck en Gerben Vruggink maakten 
de quad wedstrijdklaar. Op zon-
dag begon de rally in Abu Dhabi en 
duurde vijf dagen.

De eerste etappe ging over 262 km 
door de woestijn met vele duinen. Het 

rijden ging voortreffelijk, maar helaas 
dacht de pomp, om de brandstof van 
de onderste tank naar de bovenste 
tank te pompen, daar anders over. 
Toch wist Koolen het midden in de 
woestijn bij een temperatuur van 45 
graden met enig sleutelen weer voor 
elkaar te krijgen om verder te rijden. 
Dat leverde wel meteen een forse ach-
terstand op. De tweede etappe had 
veel lange en rechte stukken. Toch za-
ten er ook nog wat duinen in. Na de 
tweede dag stond Koolen 22e overall 
en 4e in het quad-klassement.
De derde dag begon goed en Koolen 
reed mee met Dakar-winnaar Ra-
fal Sonik uit Polen. Helaas sloeg het 
noodlot toe en begaf voor de derde 
keer op rij in een rally het blok van de 

Honda quad het. Wat het team ook 
probeerde, men kreeg het blok niet 
goed aan het lopen.
Voor de vierde dag plaatsten Vruggink 
en Beck een standaardblok onder de 
quad en Koolen kon weer rijden als 
vanouds. De proef op dag vier was 
een heel mooie met veel duinen maar 
ook met een temperatuur van 46 gra-
den. In het algemeen klassement bij 
de motoren en quads stond Koolen na 
afloop van deze dag 17e. Bij de quads 
stond hij 4e met nog een dag te gaan.
De vijfde dag werd helaas afgelast 
door een zware zandstorm die er in 
het gebied heerste. De veiligheid kon 
niet gegarandeerd worden door de or-
ganisatie, de helikopters konden niet 
de lucht in.

Hengelo - Rijschool Henny Leenen 
is de trotse eigenaar van twee nieu-
we lesauto’s. Leenen heeft gekozen 
voor de nieuwe Nissan Qashqai en 
de nieuwe Nissan Pulsar van Her-
wers Nissan Hengelo. In deze auto’s 
zullen weer een groot aantal aan-
staande bestuurders in de regio’s 
Apeldoorn, Deventer en Zutphen 
hun eerste kilometers rijden.

Henny Leenen koos voor de Nissan 
Pulsar en Nissan Qashqai vanwege de 
betrouwbaarheid, uitstraling en lage 
kilometerkostprijs. Leenen is al jaren 
klant bij Herwers in Hengelo en ook 
nu mochten zij de auto’s leveren. Lee-
nen kiest voor Herwers vanwege de 
goede service en rijgarantie die het 
bedrijf biedt bij schade en onderhoud.

De moderne lesmethodiek die Lee-
nen toepast, Rijopleiding in Stappen 
(RIS), zorgt voor een hoger slagings-
percentage en zorgt ervoor dat leer-
lingen veiliger de weg op kunnen. In 
combinatie met de nieuwe Nissans is 
Leenen de ideale keuze voor iedereen 
die rijles gaat volgen.

Herwers houdt rijschool mobiel
Wanneer een lesauto voor onderhoud 
naar de garage moet, gaan de rijles-
sen zoveel mogelijk door. Herwers 
heeft namelijk altijd een extra auto 
met dubbele bediening beschikbaar. 
Zelfs bij onverwachte pech of schade 
worden de leerlingen van Leenen niet 
teleurgesteld en hoeven ze geen rijles 
te missen. Deze aantrekkelijke service 
biedt Herwers voor alle rijschoolhou-
ders in de regio.

Nieuw model
De Nissan Qashqai wordt al jaren in-
gezet door rijscholen als lesauto. Met 
de komst van de nieuwe Nissan Pulsar 
meldt Nissan zich weer nadrukkelijk 

in het C-segment lesauto’s. De Nissan 
Pulsar is hierin een goedkoper alter-
natief ten opzichte van onder meer de 
Volkswagen Golf, Mercedes A-klasse 
en de BMW 1-serie.

Meer weten
Voor meer informatie over rijlessen 
en verkeersangstbegeleiding bij Hen-
ny Leenen kijk op www.rijschoolhen-
nyleenen.nl.
Voor informatie over Nissan als les-
auto kunt u contact opnemen met 
Herwers Nissan.

Rijschool Leenen en autobedrijf Herwers beklinken de samenwerking.

Rijschool Henny Leenen uit Hengelo kiest 
voor de Nissan van Herwers als lesauto

Herwers biedt 
vervangende 
lesauto bij schade

Voordelige bloemen
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Open dag op 19 april
Henneken-Sportcentrum

Open dag
Op 19 april 2015 is er op het sportcentrum een 
open dag. Vanaf 10 uur vinden er elk kwartier 
demonstraties van de diverse sporten plaats. 
Dit duurt tot 16:30 uur, met een onderbreking 
tussen 12:30 en 14:00 uur voor 2 seminars.  

Seminar Krav Maga
Op 19 april kan Zutphen kennismaken met  
Krav Maga door deel te nemen aan 1 van 
de seminars. Krav Maga is een zelfverdedi-
gingssport. Het is een praktische en logische 
benadering van zelfverdediging en geba-
seerd op de natuurlijke refl exen van de mens. 
Het systeem is vaak geprezen door ervaren 

vechters, militairen en politieagenten, maar 
Krav Maga spreekt ook beginners aan van-
wege de eenvoudige en realistische benade-
ring ten aanzien van persoonlijke veiligheid. 
Feitelijk is Krav Maga de ideale zelfverdedi-
gingsmethode voor iedereen! Voor een se-
minar van 45 minuten zijn de kosten 10 euro 
per persoon. Er is per seminar plaats voor 16 
deelnemers, voorinschrijving is mogelijk op 
de sportschool.

Henneken-Sportcentrum
De Dreef 18b (naast Ballorig), Zutphen
06 28 97 18 13

Op 1 februari van dit jaar heeft de bekende Zutphense kickbokser Jan 
Henneken een eigen sportschool geopend aan de Dreef 18b in Zutp-
hen. Door een grondige verbouwing is de zaal een prachtige lokatie 
voor het beoefenen van diverse martial arts geworden. Vanuit de kan-
tine heeft u een goed zicht op de zaal en uiteraard is de koffi e vers.

- kickboksen
- boksen
- bokszaktrainingen
- judo
- how chuen kungfu
- circuittrainingen
- weerbaarheidstrainingen
- agressie-regulatietrainingen
- personal trainingen

De sporten die worden 
aangeboden zijn:

Elke discipline wordt door specialisten onderwezen aan 
zowel jeugd als volwassenen. 

U kunt elke werkdag vanaf 17:00 uur terecht. 
Op de website www.henneken-sportcentrum.nl vind u alle 
informatie en een tijdsschema.



‘Kunst kijken in een Galerie’
Vorden - Op vrijdagmiddag 17 april wordt een bezoek gebracht aan Galerie 
A-quadraat in het buitengebied van Vorden. Daar is een tentoonstelling van 
schilderijen met landschappen en beelden van brons en keramiek. 

“Kunst Kijken in een Galerie” is een 
activiteit binnen het Achterhoeks pro-
gramma ‘Lang Leve Kunst en Naober-
schap’, ondersteund door de Gruit-
poort in Doetinchem. Kijken naar, 
beleven en genieten van kunst met 
een kleine groep. Bij de thee worden 
ervaringen uitgewisseld en volgt uit-
leg over het werk van de kunstenaars. 
Een keer een Galerie bezoeken met 

verschillende, verrassende kunst? 
Meld je dan aan. Iedereen van 100 
jaar en jonger is welkom (evt. met rol-
lator). Kosten: 5 euro (incl. consump-
tie).

   

 ▶ Voor opgave, vervoer en informatie 
bel: 06 57 07 95 58

   

Vierakker Wichmond

Oranjebal Volksdansgroep
Vorden - Op 28 april houdt volks-
dansgroep Vierakker Wichmond 
een Oranjebal. Bij mooi weer vindt 
dit plaats op het terras van het Lud-
gerusgebouw te Vierakker.

Hoewel zij een internationale dans-
groep zijn, zullen deze avond ook 
Hollandse dansen voorbij komen. 

Ook wordt er een Bevrijdingsdiner ge-
serveerd met toepasselijke gerechten. 
De avond begint om 19.00 en is alleen 
voor de leden. 
Nieuwe leden zijn altijd van harte 
welkom op de dinsdagavond van 
18.00 tot 19.30 uur. Voor informatie: 
Ria Maalderink 06 21 63 70 44 of Stich-
ting Welzijn Ouderen te Vorden. 

   

‘Wunderkammer’ bij avond 
in Galerie de Burgerij
Vorden - Op 10 april is de ‘Wunder-
kammer’ in Galerie De Burgerij, 
Zutphenseweg 11 bij avond (20.00 - 
22.00 u.) te bezichtigen. 

In de ‘Wunderkammer’ zijn kunstob-
jecten te bekijken van beeldend kun-
stenaar, filosoof en dichter Ingeborg 
ten Hoopen. Bij verschillende objec-
ten heeft ze gedichten geschreven die 

de objecten extra betekenis geven. U 
wordt ontvangen met een mini Cof-
fee-Art. Toegang gratis. De ‘Wunder-
kammer is onderdeel van de expositie 
‘Finding comfort amidst chaos’ van 
Ingeborg ten Hoopen te zien in de ga-
lerie t/m 19 april.
   

 ▶ www.deburgerij-vorden.nl 
   

Authentic movement
Vorden - Vrijdagavond 3 april zal 
Eva-Maria De Block van 19.30 tot 
20.30 uur een workshop Authentic 
movement geven tijdens Dansen-
de Voeten. Authentic movement is 
een eenvoudige, zelfsturende be-
wegingsmethode ontstaan in de ja-
ren ‘50 vanuit de moderne dans en 
C.G.Jungs gedachtengoed. 

Je oefent met betrokken en aanwezig 
zijn bij wat er bewogen wordt, waar-
door je bewust wordt van je lichaam. 
Zo kan Authentic movement een weg 

zijn naar meer lichaamsbewustzijn en 
je creatieve, persoonlijk en spirituele 
stroom verdiepen. 
DJ Harm de Schildpad draait muziek 
tot 23.30 uur en de masseuse, Heidi 
van Nieuwenhoven, zal voetmassages 
geven. Vanaf 18.00 uur staat de maal-
tijd klaar, wel even reserveren. Dit al-
les in het Ludgerusgebouw in Vierak-
ker. 
   

 ▶ Meer info: www.
JuniperEnDeSchildpad.nl 

Vorden - In de muzikale luwte na 
Pasen organiseert de Stichting 
Vrienden van de Dorpskerk Vor-
den op zondag 12 april een speciaal 
concert. Een tweetal liederen-cycli 
staan op het programma. De be-
kende cyclus van Robert Schumann 
‘Frauen Liebe und Leben’ opus 42 
en van Gustav Mahler de ‘Rückert 
Lieder’.

De liederen worden uitgevoerd door 
de veelzijdige sopraan Irma ten Brin-
ke. Zij laat zich op de vleugel begelei-
den door de even veelzijdige musicus 
Wilbert Berendsen.

Schumann componeerde de acht 
liederen in 1840 op gedichten van 
Adelbert von Chimasso die ze in 1830 
schreef. De acht gedichten beschrij-
ven het verloop van de liefde van een 
vrouw voor haar man, vanuit haar 
standpunt, vanaf de eerste ontmoe-
ting via het huwelijk tot aan zijn dood.

Na een intermezzo met het bekende 
‘Arabesque’ van Schumann, volgen de 
vijf zogenaamde ‘Rückert Lieder’ ge-
toonzet door Gustav Mahler in 1901. 
Het zijn vijf zelfstandige liederen ge-
toonzet op gedichten van de Duitse 
dichter Friedrich Rückert (1788-1866).

Het programma wordt ingeleid door 
Trix Huith-Roffelsen en begint om 
15.30 uur. De toegang bedraagt € 
13,00 en t/m 16 jaar vrije toegang. 
Informatie en reserveren: www.vrien-
denvandedorpskerkvorden.nl. De liederen worden uitgevoerd door de veelzijdige sopraan Irma ten Brinke.

Liederen-cyclus van Robert Schumann en 
Gustav Mahler in Vordense Dorpskerk

Vorden - Dinsdagavond 31 maart 
vond de jaarlijkse ledenvergadering 
van Harmonie Vorden in het Kul-
turhus plaats. Tijdens deze leden-
vergadering werd een vijftal leden 
door voorzitter Gerrit Nijenhuis ge-
huldigd vanwege hun langjarig lid-
maatschap van de vereniging.

Karolien Huetink 25 jaar, Karin Weus-
tenenk en Paul Bunkers 40 jaar, Henk 
Reerink 60 jaar en Henny Blaak 70 
jaar muzikant. De eerste vier hebben 
hun hele muzikale carrière bij, Sur-
sum Corda, Concordia en na de fusie 
bij Harmonie Vorden vol gemaakt. 
Henny Blaak heeft bij meerdere ver-
enigingen gespeeld, die aangesloten 
waren bij het KNMO. Elk van de vijf 
werd persoonlijk toegesproken door 
de voorzitter en kreeg een certificaat 
en speld overhandigd.
In het najaar van 2014 had voorzitter 
Gerrit Nijenhuis aangekondigd het 
voorzitterschap niet te willen ver-
lengen. Vicevoorzitter Wout Dekkers 
werd tijdens de ledenvergadering 
unaniem gekozen tot zijn opvolger. 
Een tevreden Gerrit Nijenhuis over-
handigde na dit besluit de voorzitters-
hamer aan Wout Dekkers en wenste 
hem veel succes! Theo Groot Nue-
lend, actief op andere vlakken binnen 
de vereniging, is gekozen tot vicevoor-
zitter. Bestuurslid Ria Zweverink stel-
de zich herkiesbaar voor een nieuwe 

termijn en werd door de vergadering 
met meerderheid van stemmen ge-
kozen. Ria had zitting als contactper-
soon voor de majorettes. Haar taak zal 
er anders uit gaan zien nu besloten is 
de majorettegroep op te heffen, door 
de terugloop van het aantal leden. Ria 
gaat haar tomeloze energie nu inzet-
ten op het gebied van leerlingenwer-
ving om de toekomst van de harmo-
nie te verzekeren.

Tijdens het Voorjaarsconcert op za-
terdagavond 11 april in sporthal ‘t 
Jebbink zal de majorettegroep voor de 
allerlaatste keer optreden. Daarnaast 
kunt u kennis maken met voorzitter 
Wout Dekkers. Twee goede reden het 
concert te bezoeken en te genieten 
van een mooie muzikale avond!
   

 ▶ www.harmonievorden.nl

Vicevoorzitter Wout Dekkers neemt stokje over van voorzitter Gerrit Nijenhuis.

Vijf jubilarissen werden gehuldigd vanwege hun langdurig lidmaatschap

Bestuurswisseling Harmonie Vorden

Teams kunnen meedoen in de klassen: dames, heren en gemengd

Klootschiettoernooi Wildenborch
Wildenborch - Het jaarlijkse klootschiettoernooi in de Wildenborch vindt 
dit jaar plaats op zondag 19 april. Evenals voorgaande jaren maken we weer 
gebruik van het ‘standaard’ parcours van 4,5 km.

Deelnemers kunnen zich als team 
inschrijven in de volgende klassen: 
dames, heren en gemengd. Een team 
bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 
personen.
Alle soorten kloten zijn toegestaan 
behalve de zogeheten hondenkloten. 
Eventueel zijn er kloten te huur.

Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 per 
team (hierbij is een gratis kopje koffie 
inbegrepen).

Na afloop van het rondje klootschie-
ten wordt er weer een verloting ge-
houden (€ 5 per 10 loten) met kans op 
leuke prijsjes.

Het toernooi gaat om 13.00 uur van 
start vanaf de Kapel “de Wildenborch” 
aan de Kapelweg nummer 1 te Vor-
den. Teams kunnen opgegeven vóór 
de start vanaf 12:30 uur in de Kapel 
“de Wildenborch”.
 
   

 ▶ Informatie en eventuele opgaves: 
Jacques van Hooijdonk, tel. 0575-
556532 of 06-4609 2849.

(Advertorial)

Openbare repetitie Vordens 
Mannenkoor zaterdag 11 april
Heeft u altijd al in een koor willen 
zingen. Maar het is er nog steeds 
niet van gekomen? 
Misschien is nu het goede moment.

Wij verwelkomen graag nieuwe 
zangers! Maar ook andere belang-
stellenden.
Waarom zingen bij het Vordens Man-
nenkoor? Iedere man kan lid wor-
den. Wij stellen geen speciale eisen. 
Als je muziek van papier kunt lezen 
heeft dat voordelen, maar is voor 
ons absoluut geen voorwaarde. Ple-
zier in zingen staat altijd voorop. Dat 
vinden al onze leden die wekelijks 
veel plezier beleven aan het samen 
zingen. Wij repeteren op maandag 
van 20.00 - 22.00 uur in het Dorps-
centrum. 

Met een mix van prestatie, ontspan-
ning en gezelligheid  zingen wij een 
zeer gevarieerd repertoire. Vanaf 
januari heeft het koor met Christo 
Guenov een nieuwe jonge enthou-

siaste dirigent. Christo is geboren in 
Bulgarije. Na zijn studie kwam hij naar 
Nederland om verder te studeren aan 
het conservatorium in Enschede. 
Sinds de komst van Christo wordt er 
hard gewerkt aan het instuderen van 
veel nieuw modern repertoire.

Nieuwsgierig geworden? 
Kom naar de openbare repetitie. 
Je kunt direct meezingen, maar 
alleen luisteren kan natuurlijk ook.
Zaterdag 11 april 14.00 - 16.00 uur.
Dorpscentrum Raadhuisstraat 6 
Vorden.
Informatie. 0575-523054  

WORKSHOPS en CURSUSSEN
Met deze rubriek bieden wij de mogelijkheid een workshop of cursus bij onze 
lezers onder de aandacht te brengen. Neem voor de voorwaarden en kosten 
contact op via advertentie@contact.nl of 06-52584992

9Kunst & CULTUUR



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

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

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

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

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

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

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

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

De artikelen staan ook op de website 
www.bronckhorst.nl. 
Op deze website vindt u de belangrijkste 
informatie over de gemeente.
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Bij de opening van de Nationale 
Sportweek op 18 april vindt in Doe-
tinchem de fakkelloop plaats. Onder 
het motto ‘Achterhoek in beweging’ 
organiseren acht Achterhoekse 
 gemeenten, waaronder Bronckhorst, 
gezamenlijk de aftrap van de lande-
lijke Sportweek. Om deze samen-
werking te symboliseren, brengen 
acht Achterhoekse clubs een fakkel 
en de vlag van hun gemeente naar 
het hoofdpodium in Doetinchem. 

Indrukwekkende stoet naar 
 hoofdpodium
Alle fakkels en vlaggen komen 
samen bij het sportplein voor het 
gemeentehuis in Doetinchem. Van-
daar lopen de clubs de laatste 500 
meter naar het hoofdpodium. Ieder-
een die dat wil, kan dat laatste stuk 
aanhaken. Ouders en kinderen, top-
sporters en recreanten, vormen een 
indrukwekkende stoet om het vuur 
van de Nationale Sportweek naar het 

hoofdpodium te brengen. Regionaal 
ambassadeur en topatleet Gert-Jan 
Wassink en gouden waterpoloster 
Mieke Cabout lopen ook mee. Daar-
naast sluiten zanger en schaakfanaat 
Nick Schilder (van Nick en Simon), 
Adam (de mascotte van de EK Atle-
tiek 2016) en verschillende promi-
nenten uit de regio zich bij de stoet 
aan. We zien u graag de 18e in 
 Doetinchem!

Samen hardlopen is leuker
De Fakkelloop is het startmoment 
van de campagne ‘Ik neem je mee 
hardlopen’. Gedurende de sportweek 
(van 18 t/m 25 april) openen Achter-
hoekse atletiekclubs en loopgroepen 
hun deuren. Zij nodigen hun leden uit 
om iemand mee te nemen naar een 
training. Hardlopers maken zo 
 kennis met de voordelen van het 
samen lopen onder begeleiding van 
een deskundige trainer. 

Nationale Sportweek opent in Achterhoek met fakkelloop
Ook in Bronckhorst veel leuke activiteiten in week van 18 t/m 25 april

Wat gebeurt er in Bronckhorst
In Bronckhorst hebben zich diverse verenigingen aangemeld met activitei-
ten in en rondom de Nationale Sportweek (tussen 18 en 25 april). Wilt u of 
uw kind bijvoorbeeld eens kijken en meedoen bij golf op een prachtige loca-
tie, korfbal of turnen, stelt u beginnen met hardlopen of skeeleren al een 
tijdje uit of is handboogschieten wellicht iets voor u? Dit is uw kans! Kom in 
beweging bij een leuke sportclub bij u in de buurt! Zie voor meer informatie 
en de mogelijkheden www.bronckhorst.nl/achterhoekinbeweging of scan 
de QR-code. Volgende week vindt u ook een speciale pagina in het Contact 
met informatie over de openings activiteit in Doetinchem en het  programma 
van de Sportweek in Bronckhorst. De Nationale Sportweek, die in heel 
Nederland plaatsvindt, heeft als doel sporten en bewegen te stimuleren 
door mensen in deze dagen op een bijzondere manier kennis te laten 
maken met het sportaanbod van plaatselijke verenigingen.

Bent u benieuwd naar de plannen 
voor de Kasteelheuvel in stadje 
Bronkhorst? Dan bent u van harte 
welkom op de inloopbijeenkomst bij 
het Wapen van Bronkhorst op  
15 april a.s. van 16.00 tot 19.00 uur. 
We presenteren dan aan belang-
stellenden de plannen om de Kas-
teelheuvel en het direct omringen-
de gebied beter beleefbaar en toe-
gankelijk te maken. 

Plannen
De wandelroutes over de Kasteel-
heuvel en rondom de vogelweide 
worden verbeterd en we leggen een 
verbinding met de wandelroute 
langs de Groote Beek en het Kunst-
gemaal. We onderzoeken hoe we de 
zichtlijnen vanaf de Kasteelheuvel 
op het landschap (kerktoren van 
Brummen en Zutphen) kunnen ver-
beteren. Daarnaast zijn er ideeën 
voor de vestiging van een historisch 
informatiecentrum in het koetshuis. 
Door de verharding van de Kasteel-
weg te verlengen tot voorbij het 
koetshuis wordt de toegankelijk-
heid van dit deel van Bronkhorst 
beter. 
Ook zijn er plannen voor nieuwe 
informatiepanelen, passend bij de 
historische uitstraling van het 
gebied, en om de voormalige stads-
poorten aan de Bovenstraat en de 

Onderstraat weer in het straatwerk 
zichtbaar te krijgen.

Beschermd stadsgezicht
In het ontwerp voor de kasteelheu-
vel is specifiek aandacht besteed 
aan de archeologische waarde van 
de plek. Het terrein is aangewezen 
als bouwkundig rijksmonument en 
maakt deel uit van het beschermd 
stadsgezicht van Bronkhorst. Op dit 
moment is het terrein in gebruik als 
natuurgebied en daarnaast toegan-
kelijk voor recreatie. De ecologi-
sche waarden van de plek vormen 
een belangrijk uitgangspunt voor 
het ontwerp van de wandelroute.
De gemeente heeft de plannen uit 
laten werken door landschaps-
architect Poelmans Reesink en ze 
zijn tot stand gekomen in samen-
werking met de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed, de Commissie 
Welstand en Monumenten en 
Staatsbosbeheer, in overleg met 
Belangengroep Stad Bronkhorst 
(BSB). Het project is mede mogelijk 
gemaakt door een cofinanciering 
met de provincie Gelderland. Vol-
gens planning kunnen de werk-
zaamheden eind 2015  afgerond zijn. 

Komt u naar presentatie 
 plannen Kasteelheuvel 
Bronkhorst? 
Inloopbijeenkomst 
op 15 april 

De gemeente blijft ook de komende  
5 jaar verantwoordelijk voor onder-
houd en vervanging van sportmateri-
alen in de 7 binnensportaccommo-
daties. Wij reserveren hiervoor jaar-
lijks € 40.000. Op accommodaties 
waar meer sportmaterialen aan-
wezig zijn dan de benodigde basis-
inventarisatie wordt in overleg met 
initiatiefnemers en verenigingen de 
hoeveelheid materialen terugge-
bracht naar het benodigde niveau.

In 2014 zijn beheer en exploitatie van 
de gemeentelijke binnensportaccom-
modaties overgedragen aan initia-
tiefnemers. Wij blijven eigenaar van 
de panden en verantwoordelijk voor 
het groot onderhoud. Daarnaast is 
met de initiatiefnemers afgesproken 
dat de gemeente verantwoordelijk 

blijft voor het onderhoud en de ver-
vanging van alle sportmaterialen. 
Hierbij waren aspecten als bewe-
gingsonderwijs en veiligheid door-
slaggevend. 

Onderhoud sportmateriaal tot 
2020 bij gemeente

De gemeente is verantwoordelijk 
voor de registratie en verwerking 
van gevonden en verloren 
 voorwerpen. Elke maand  voeren wij 
gevonden  voorwerpen waarvan de 
wettelijke bewaartermijn  
is verstreken af.  

Via www.bronckhorst.nl/
gevonden vindt u een  overzicht van 
alle gevonden voorwerpen die bij ons 
zijn  aangemeld. Bent u iets kwijtgeraakt, kijk dan eens op de website naar deze 
lijst. Beschikt u niet over internet, dan kunt u ons ook bellen, via tel. (0575) 75 
02 50.

Gevonden en verloren voorwerpen



Sinds dit jaar heeft de gemeente 
veel nieuwe taken vanuit het rijk 
gekregen op het gebied van zorg en 
welzijn. We hebben sociale teams 
opgericht in vijf kernen waar inwo-
ners over deze onderwerpen 
terecht kunnen met hun vragen en 
verzoeken. De teams krijgen in hun 
werk te maken met vele partijen in 
het maatschappelijk veld (eerste-
lijnszorg, wijkverpleegkundigen, 
ergotherapeuten, casusmanagers, 
zorgcoördinatoren etc.) en dan is 
het belangrijk om elkaar te kennen. 
Daarom organiseren we in maart en 
april bijeenkomsten om nader ken-
nis te maken met elkaar en elkaars 
werk. In de gebieden Zelhem, Hen-
gelo en Hummelo e.o. zijn inmiddels 
drukke en goede bijeenkomsten 
geweest, in gebied Steenderen (20 
april) en Vorden (21 april) e.o. zijn 
nog bijeenkomsten. U kunt zich 
hiervoor aanmelden via onze site. 

Op 21 maart was weer het zwerf-
vuilopruimdag. Ca. 500 vrijwilligers 
hielpen in Bronckhorst mee om op 
verschillende plekken in ons bui-
tengebied troep op te ruimen! Na 
afloop kregen zij van de gemeente 
een heerlijke boerenkoolmaaltijd 
aangeboden voor hun inzet. Ieder-
een wil toch in een schone omge-
ving wonen of recreëren? Veel 
mensen ergeren zich aan zwerfvuil 
in hun woonomgeving. Toch kan het 
heel simpel zijn met elkaar af te 
spreken om afval te brengen waar 
het hoort, in de afvalbak. Helaas 
gebeurt dat niet altijd en is deze 
dag weer behoorlijk wat afval inge-
zameld. Vrijwilligers hartelijk dank!

 Tweets van de maand

Halmac heeft bij ons een aanvraag 
voor een omgevingsvergunning 
(milieu) ingediend voor het verande-
ren en gebruiken van de motorcros-
sterrein aan de Wolfersveenweg 29 
in Zelhem. Het gevraagde heeft 
onder andere te maken met:
• uitbreiding van de cross-uren op 

de woensdag en zaterdag tijdens 
trainingen en wedstrijden 

• aanpassing van de ligging van de 
crossbaan

• uitbreiding aantal parkeerplaat-
sen

• uitbreiding aantal rijders (van 25 
naar 40) dat tegelijk in de baan 
mag 

• het terugbrengen van het bron-
vermogen (geluid) van de motoren 

De ontwerpvergunning heeft van 27 
november 2014 t/m 7 januari 2015 
ter inzage gelegen en hierop zijn 
19 zienswijzen binnengekomen. 
Deze zijn beoordeeld door de omge-
vingsdienst Achterhoek. Zij conclu-
deren dat door het opnemen van 
diverse voorschriften, waaronder 
voorschriften voor geluid, en in acht 
neming van wet- en regelgeving 
(incl. bestaand recht) de vergunning 
qua milieueisen verleend kan wor-
den. Ook is akoestisch onderzoek 
gedaan. Dit laat zien dat het geluids-
niveau  tijdens wedstrijden op zater-

dag en zondag (3 x 2 dagen per jaar) 
en  tijdens de clubcross op zaterdag 
(6x per jaar) wordt overschreden. 
Maar dit is toelaatbaar omdat het in 
totaal om max. 12 keer per jaar gaat. 

Wel is naar aanleiding van de ziens-
wijzen in de vergunning aangepast 
dat de uitbreiding van het aantal 
crossuren in plaats van naar 8 uur 
naar 7.59 uur gaat, waardoor een 
M.e.r. beoordeling niet nodig is. 
B en w besloten vorige week na alles 
te hebben overwogen de definitieve 
vergunning te verlenen. Deze ligt nu 
ter inzage. Zie de rubriek Bekend-
makingen elders op deze gemeente-
pagina’s voor meer info hierover. 

Vergunning wijzigingen crossterrein Halmac Zelhem 
verleend

B en w gaan de gemeenteraad voor-
stellen om ook in 2015 inwoners 
met een eigen woning weer de 
regeling ‘Achterhoek bespaart’ aan 
te bieden. Daarmee kunnen 200 
woningeigenaren voor een bedrag 
van max. 500 euro subsidie krijgen 
als zij isolatiemaatregelen aan hun 
huis uitvoeren. Dit draagt bij aan het 
verminderen van het energiever-
bruik in hun woning en verlaagt de 
energiekosten. De provincie stelt 
gemeenten hiervoor weer gelden 
beschikbaar. 
 
Met de regeling kunnen woning-
eigenaren net zoals voorgaande 
jaren subsidie aanvragen specifiek 
voor het aanbrengen van isolatie-
maatregelen. Denk hierbij aan dak-, 
gevel- of vloerisolatie of het aan-
brengen van HR++-glas. Werk-
zaamheden aan woningen moeten 
voor 31 november 2015 zijn uitge-
voerd en aanvragen kunnen tot 
uiterlijk 1 oktober worden inge-
diend. Zo gauw de provincie het 
budget definitief aan ons toekent, 
komt het plan in onze gemeente-

raad om de regeling voor Bronck-
horst vast te stellen, zodat inwo-
ners er met terugwerkende kracht 
vanaf 1 maart 2015 gebruik van 
kunnen maken. U hoort hierover 
dan meer! Afwijkend van voorgaan-
de jaren toen de regeling ook van 
kracht was, is het voorstel dat niet 
de gemeente aanvragen afhandelt, 
maar het verduurSaam Energielo-
ket. Dit loket is door de Achterhoek-
se gemeenten, in samenwerking 
met AGEM en stichting Achterhoek 
Duurzaam Verbouwen, opgericht 
voor inwoners met vragen over 
energie en energiebesparing.

Voorstel: ook in 2015 subsidie 
voor isoleren van uw woning

Volg ons op twitter (@gem_bronckhorst) 
of like ons op facebook (www.facebook.com/
gemeentebronckhorst)!

Sociale media zijn niet meer weg te denken in deze tijd. Ook de gemeente 

maakt hier gebruik van. Via onze facebook en twitter accounts informeren wij 

u over wat er bij ons speelt en kunt u reageren op berichten of een vraag stel-

len. Dit gebeurt al bijna dagelijks. Naast sociale media informeren wij u ook via 

deze gemeentepagina’s, onze website en allerhande bijeenkomsten en ge-

sprekken. Omdat op onze sociale media soms bijzondere reacties en handige 

info voorbij komt, delen we in deze rubriek graag enkele berichten met u: 

Op de laatste dag van maart teken-
den we in het gemeentehuis de 
contracten voor de bouw van het 
kindcentrum in Steenderen. Het ging 
om contracten met aannemer 
Klomps voor het bouwen van de 
school en met Steenderens Belang 
en Pro8 waarin de afspraken voor de 
gemeenschapsvoorziening staan. 
Wethouder Jan Engels van onderwijs 
is blij met dit ‘startsein’. “Met de 
nieuwbouw krijgt Steenderen een 
mooie, flexibele  accommodatie voor 
jong en oud(er) en we liggen op 
schema om de bouw eind 2015 klaar 
te hebben!” Op dit moment is het 
bouwrijp maken van het terrein zo 
goed als afgerond, er zijn hekwerken 
geplaatst, bestrating is verwijderd 
(asfalt en klinkers) en we zijn bezig 

met het afzetten en uitmeten van het 
bouwoppervlak. Begin april is een 
start gemaakt met de eerste bouw-
werkzaamheden: het heien. Op het 
terrein is een JOP (jongerenontmoe-
tingsplek), die tijdens de bouw tijde-
lijk weggehaald is. Over het JOP 
 hebben verschillende omwonenden 
en ouders vragen gesteld omdat zij 
overlast ervaren. Met de betrokken 
partijen (waaronder omwonenden, 
Steenderens Belang, school, politie, 
jongerenwerker (ook namens de 
 jongeren) en de gemeente) vindt 
 hierover overleg plaats. 
Wist u dat u het laatste nieuws over de 
bouw van het kindcentrum ook kunt 
volgen op een speciale facebookpagi-
na www.facebook.com/kindcentrum 
steenderen? Like deze pagina!

Heugelijk feit! 
Contracten kindcentrum Steenderen getekend en start bouw

Zwerfvuil, stoort het u ook zo? Het 
ontsiert ons landschap en we genie-
ten er juist zo van dat we in een 
mooie landelijke omgeving wonen. 
De gemeente is verantwoordelijk 
voor een schone leefomgeving en 
vanuit het rijk zijn er normen waar 
we aan moeten voldoen als het gaat 
om het hergebruiken van huishoude-
lijk afval. Veel zwerfvuil is grondstof 
voor nieuwe producten. Graag willen 
we in kaart brengen op welke manie-
ren wij de hoeveelheid (zwerf)afval in 
de buitenruimte terug kunnen drin-
gen. Vindt u het leuk om met ons mee 
te denken hoe we dit kunnen doen? 
We horen uw mening graag.

Doe mee aan één van de opinie-
tafels in april
Daarom organiseren we in april 
zogenaamde opinietafels om met 
inwoners, verenigingen, onderne-
mers en de gemeente van gedachten 
te wisselen. Dit zijn bijeenkomsten in 
het gemeentehuis in Hengelo waarin 
we samen de huidige situatie en 
mogelijkheden bespreken om (zwerf)
afval in Bronckhorst terug te dringen 
en hergebruik te bevorderen. Ook 

komen mogelijke belemmeringen 
hiervoor en onze doelen op het 
gebied van afval aan de orde (het 
streven is dat een inwoner in 2030 
nog maar 10 kg huishoudelijk afval 
per jaar aanbiedt). U bent van harte 
uitgenodigd: 
• Op 15 april om 19.30 uur voor 

 inwoners, zwerfvuilvrijwilligers, 
dorpsbelangenorganisaties

• Op 20 april om 19.30 uur voor 
 verenigingen, buitensport-
accommodaties en scholen

• Op 29 april om 19.30 uur voor 
 ondernemers 

Waarom is het voor u interessant? 
Bent u ondernemer: een schone 
entree geeft een betere indruk van 
uw bedrijf 
Bent u inwoner: een schone buurt 
geeft een gelukkig gevoel 
Vertegenwoordigt u een club, school 
of sportaccommodatie: een schone 
omgeving maakt dat uw leerlingen, 
gasten en leden zich veilig en 
 welkom voelen
En natuurlijk scheelt het ook in de 
afvalkosten en is het goed voor het 
milieu. 

Aanmelden
Om de avond goed voor te kunnen 
bereiden, vragen wij u om u vooraf 
aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 3 
dagen voor de opinietafel. Stuur een 
e-mail naar info@bronckhorst.nl, 
onder vermelding van ‘opinietafel en 
de datum die voor u van toepassing 
is, met daarbij het aantal mensen 
met wie u komt. De uitkomsten van 
de avonden willen we omzetten in 
acties om zwerfvuil terug te dringen 
en hergebruik ervan mogelijk te 
maken. Graag tot in april! 

Denkt u met ons mee over terugdringen en 
hergebruik van zwerfvuil?

Een schoon en mooi Bronckhorst, daar gaan we voor! 

Onlangs gingen b en w akkoord met 
het voorontwerp bestemmingsplan 
‘Steenderen, herziening bedrijfster-
rein Aviko’. Vanaf 9 april ligt het plan 
voor inspraak ter inzage. Inwoners 
en andere belanghebbenden kunnen 
tot en met 20 mei reageren. Het 
 herziene bestemmingsplan maakt 
onder andere een vrieshuis van 35m 
hoog mogelijk op het uitbreidingster-

rein van Aviko ten oosten van de dr. 
A. Ariënsstraat. Op 13 april 2015 is 
bij zaal Heezen, J.F. Oltmansstraat 5 
in Steenderen tussen 19.30 en 21.30 
uur een inloopavond, waar u het 
bestemmingsplan kunt bekijken en 
toelichting kunt vragen. U kunt op 
een willekeurig moment binnen 
 wandelen. Naast de gemeente is ook 
het projectteam van Aviko aanwezig.

Voorontwerp bestemmingsplan 
bedrijfsterrein Aviko
9 april start inspraakprocedure, 
13 april inloopavond



Recreatie en toe-
risme zijn een 
belangrijke econo-
mische pijler voor 
Bronckhorst. Ver-
antwoordelijk wet-
houder Jan Engels: 

“Om bezoekers te trekken, moet je 
een aantrekkelijk aanbod aan activi-
teiten en verblijfsmogelijkheden 
hebben en deze  blijven ontwikkelen. 
Daar zet Bronckhorst op verschil-
lende manieren op in!” Om het toe-
ristisch aanbod te  versterken en de 
onderlinge samenwerking tussen 
ondernemers te bevorderen, is een 
jaarlijks activiteitenplan en bijbeho-
rend budget opgesteld. Stichting 
Achterhoek Toerisme heeft het plan 
in samenwerking met de onderne-
mers en de gemeente opgesteld.  
Wij hebben deze organisatie ook 
gevraagd om de uitvoering van de 
activiteiten samen met betrokken 
partijen (o.a. onder nemers, VVV en 
gemeente) op te  pakken. 

Nieuwe activiteiten die voor 2015 op 
stapel staan, zijn onder meer: 
• een toeristische plattegrond met 

daarop aangegeven attracties, 
 horeca en accommodaties voor 
 bezoekers die erop uitgaan in 
Bronckhorst, (klaar: 2e kwartaal)

• vernieuwing en digitalisering van 
vijf bestaande en populaire kin-

derroutes in Bronckhorst (onder 
andere Koen Kampioen en In de 
sporen van Berend), (klaar: voor 
de zomervakantie)

• een kunstactie in Drempt, Hum-
melo & Keppel, waarbij bezoekers 
aan ateliers en galerieën parels 
 kunnen verzamelen en zo kans 
maken om een kunstwerk te 
 winnen, (start: voor de zomer)

• een gedigitaliseerde fietsroute 
 tussen Hummelo en Doetinchem 
met leuke filmpjes van beziens-
waardigheden, (klaar: 2e kwar-
taal)

• deelname aan erfgoedfestival 
 ‘Gemaakt in Gelderland’, door o.a. 
museum Smedekinck in Zelhem 
met een tentoonstelling over Erica 
de voormalige zuivelfabriek in het 
dorp en een aansluitende fiets-
route, (start: zomer)

• twee Open Tuin weekenden in juni 
en augustus, waarbij particulieren 
in Bronckhorst en Doesburg hun 
bijzondere tuinen openstellen, dit 
jaar met muziekoptredens

Voor de komende jaren bestaan 
onder meer plannen voor:
• het ontwikkelen van een streek-

productenroute in Bronckhorst 
• het creëren van een mooi, 

 compleet aanbod voor groepen en 
voor gezinnen met kinderen

Goed voor de werkgelegenheid
Daarnaast zetten we op andere 
manieren in op recreatie en toeris-
me. De gemeente zorgt bijvoorbeeld 
ook voor het beheer en onderhoud 
van routes (fietsknooppuntennet-
werk en wandelroutenetwerk) en we 
medefinancieren stichting Achter-
hoek Toerisme en regionale projec-
ten, zoals de imagocampagne (‘Het 
geluk van Nederland - Echt Achter-
hoek’) en het rivierenproject (beleef-
baar maken van rivieren o.a. door de 
aanleg van wandelpaden erlangs). 
Ook dragen we bij aan de kwaliteits-
impuls in en rond stadje Bronkhorst 
(verbetering veeromgeving, Kunst-
gemaal en Kasteelheuvel). Voor de 
activiteiten op het gebied van recre-
atie en toerisme stellen we jaarlijks 
een bedrag beschikbaar dat gelijk is 
aan onze inkomsten uit toeristenbe-
lasting. Jan Engels: “Met deze inzet 
op het gebied van recreatie en toe-
risme willen we bedrijvigheid en 
werkgelegenheid in de sector 
behouden en versterken en een toe-
name van de bestedingen van toe-
risten/recreanten realiseren.” 

In Bronckhorst zijn ca. 300 toeristi-
sche ondernemers, die in totaal 
aan ruim 1.000 mensen werk 
 bieden, dit is 7,3% van onze werk-
gelegenheid.

Gemeente maakt ook in 2015 aantal nieuwe 
toeristische activiteiten mogelijk

Woont u in Zelhem, dan kent u het 
vast: de dierenweide aan de Jan 
Steenstraat. Op weg naar een 
 toekomstbestendig Bronckhorst zien 
wij een dierenverblijf niet als nood-
zakelijke voorziening die door de 
gemeente in stand gehouden moet 
worden. Ook al weten we dat veel 
mensen er plezier aan beleven.  
Wij zijn dan ook blij dat de familie 
Groot Roessink van Zorgboerderij  
De  Mettemaat  (Hengelo) en Zorg-
boerderij De Edelingen (de ezelstal in 
Zelhem) de dierenweide overneemt. 
Voordat zij in de dierenweide aan de 
slag gaan met medewerkers van de 
zorgboerderij knappen wij de dieren-
weide nog op. Dit start begin april. 
Het hekwerk en het dak van de 
schuur krijgen een onderhoudsbeurt, 
rondom de dierenweide worden 
bomen gesnoeid en in de weide 
 zaaien we nieuw gras in. Door de 
werkzaamheden zijn er dit voorjaar 
enkele maanden geen dieren. Voor 
de herten en de kippen hebben we 

een goed ander thuis gevonden. De 
schapen en andere dieren, zoals een 
ezel of geiten van de zorgboerderij, 
komen terug zodra er weer genoeg 
gras groeit in de weide. Vanaf dat 
moment (ongeveer 1 juli, afhankelijk 
van de groei van het gras) worden de 
dieren verzorgd door de mede-
werkers van de zorgboerderij.  
Meer informatie? Kijk tijdens de 
werkzaamheden regelmatig op 
www.bronckhorst.nl/dierenweide 
voor actuele info. Voor vragen mail 
naar info@bronckhorst.nl

Dierenweide Zelhem krijgt 
 opknapbeurt en nieuwe eigenaar

De Achterhoek staat bekend om 
haar rust, ruimte, karakteristieke 
landschap, authentieke boerderijen 
en pittoreske dorpen. Een mooi 
gebied voor inwoners, maar ook 
voor bezoekers aan de streek. Er is 
geen betere plek om te wandelen 
dan in de Achterhoek. Om deze 
mooie punten beter beleefbaar te 
maken, wil stichting Achterhoek 
Toerisme een groot wandelnetwerk 
in de Achterhoek realiseren. Op 
basis van het wandelnetwerk is het 
mogelijk om uw eigen wandel-
routes samen te stellen, waarbij u 
kunt variëren in lengte van de route 
en waar u wil lopen. 

Top wandelgebied
Met het ontwikkelen van een 
 wandelnetwerk blijft de Achterhoek 
een top wandelregio in Nederland. 
Dit is van groot belang voor de vele 
toeristische ondernemers in het 
gebied. Vele regio’s van Nederland 

werken immers aan de kwaliteit 
van hun wandelaanbod. Wil de 
 Achterhoek in de smaak blijven 
 vallen bij de wandelaar, dan moet 
ook in onze regio het ‘wandel-
product’ verbeteren. Samen met 
inwoners, de gemeenten, het 
 Wandelnet, de  Vereniging Kleine 
Kernen Gelderland en het Land-
schapsbeheer Gelderland is een 
wandelnetwerk ontworpen van 
ruim 3.000 kilometer! Ongeveer de 
helft van dit netwerk  bestaat uit al 
bewegwijzerde wandelroutes.  
De andere helft zijn nieuwe verbin-
dingen.

Plan voor groot Achterhoeks 
wandelnetwerk 

Woont u aan watergang van waterschap 
Rijn en IJsel, reageer op het ontwerp

Reageren
In het wandelnetwerk Achterhoek zijn diverse routeonderdelen opgeno-
men over schouwpaden langs watergangen van het Waterschap Rijn en 
IJssel. Achterhoek Toerisme is van plan om op deze locaties het wandel-
netwerk aan te leggen. Dit houdt in dat er borden komen die de wande-
laar door het gebied leiden. Voordat het Waterschap vergunning verleent 
voor het realiseren van deze routes vindt zij het belangrijk dat eigenaren 
van aansluitende percelen op de hoogte zijn van het initiatief en de kans 
hebben hierop te reageren. Eigenaren van kavels die grenzen aan water-
gangen van Waterschap Rijn en IJssel kunnen het ontwerp wandelnet-
werk bekijken via de link: http://waterschapvergunning.mijnroute.com. 
Wilt u als eigenaar van een aangrenzende kavel reageren op dit initiatief, 
mailt u dan uw reactie naar: sjoerd.zegers@grontmij.nl. 

Uit de raad
Commissievergadering 8 
april 2015
De raadscommissie vergadert op  
8 april 2015 in de raadzaal van het 
gemeentehuis. Hieronder vindt u de 
vergaderagenda van deze openbare 
vergadering. U bent van harte wel-
kom om hierbij aanwezig te zijn! De 
commissie spreekt o.a. over:

• Bestemmingsplan Steenderen 
Sportpark het Hooge Wessel

 Wij hebben op 29 april 2014 de 
sportvelden aan de Prins Bern-
hardlaan in Steenderen aan SV 
Basteom overgedragen en in juni 
2014 met deze vereniging een af-
rondende vaststellingsovereen-
komst over de privatisering geslo-
ten. Onderdeel van de gemaakte 
afspraken was, dat de gemeente 
het bestemmingsplan zou herzien 
voor de noodzakelijke uitbreiding 
van het aantal voetbalvelden en 
het clubgebouw. De raad wordt 
gevraagd om het bestemmings-
plan gewijzigd vast te stellen.

 • Beslissing op bezwaar bestem-
mingsplan De Dunsborg 8, 8A, 
8B in Hengelo (Gld)

• Privacybeleid sociaal domein 
gemeente Bronckhorst

 Vanaf 2015 is de gemeente 
 verantwoordelijk voor een aantal 
nieuwe sociale taken. De gemeen-
te moet nog meer dan voorheen 
aandacht hebben voor een zorg-

vuldige verwerking van persoons-
gegevens van inwoners die een 
ondersteuningsvraag  stellen.  
De raad wordt gevraagd het  
bijbehorende visiedocument vast 
te stellen

• Zendmachtiging Stichting Lokale 
Media, Radio Ideaal

 De raad wordt gevraagd het 
 Commissariaat voor de Media te 
adviseren de zendmachtiging voor 
de gemeente Bronckhorst toe te 
wijzen aan de Stichting Lokale 
Media voor de gemeente Bronck-
horst, Radio Ideaal. De machti- 
ging geldt voor een periode van  
vijf jaar

Verder wordt de raadscommissie 
o.a. actief geïnformeerd over:
• Toezicht en handhavings-

programma fysieke leefomgeving 
2015

• Evaluatie Omgevingsdienst 
 Achterhoek

• Regionale Woonvisie

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

Hoe kan ik mijn stem laten 
horen?
Tijdens raadsvergaderingen kunt u 
niet inspreken. Over onderwerpen 
die op de agenda staan, kunt u 
inspreken tijdens de commissiever-
gadering. Over onderwerpen die 
niet op de agenda staan, heeft u 
hiervoor de mogelijkheid tijdens het 
agendapunt ‘Mogelijkheid tot 
inspreken over niet-geagendeerde 
onderwerpen’ in de commissiever-
gadering.

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

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



 Houtkachels  Gaskachels
 Pelletkachels  Haarden

Onze showroom is geopend op: 
Donderdag 13.00 - 17.00 uur 

Vrijdag  09.00 - 17.00 uur 

Zaterdag  09.00 - 16.00 uur

Andere dagen op afspraak.

Kerkhoflaan 11

7251 JW Vorden

0575-470354

06 17236100

www.hetkacheltje.nl

Dagreis 
Textielmuseum Bocholt

Zaterdag 16 mei a.s. organiseert de 
Vereniging Oud Vorden een dagreis per bus 
naar het Textielmuseum en de Spinnerij.

Inclusief koffie, lunch en rondleidingen.
Ook niet leden zijn van harte welkom.
Deze prachtige reis voor € 40,-- p.p.

Inlichtingen en opgave vóór 7 april a.s.
E-mail: ghvaags@gmail.com of 
06-51380097

PBB bezorgdienst
Burg. Langmanweg 14
7021 BK Zelhem
tel. 0314-625159
fax. 0314-625159
pbbbezorgdienst@live.nl

BEZORGERS GEVRAAGD

Ook een leuke bijverdienste?
Voor de dinsdag / woendag zoeken wij nog 
bezorgers, voor het bezorgen van kranten 
en folders, speciaal voor Vorden, 
omgeving Schoolhuisweg / Vennemansweg / 
Galgengoorweg / Larenseweg. 

Voor andere plaatsen kunt u zich ook aanmelden.
Neem voor info gerust contact op.

Bekendmakingen 

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

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

Halle:
• Halle-Nijmanweg 40, organiseren rommelmarkt, vergunning verleend
• Varsseveldseweg 1, vergroten melkveestal en kappen groenstrook, vergunning verleend

Hengelo (Gld):
• Banninkstraat 45, vernieuwen bewaarplaats, aanvraag ontvangen 
• Bleuminkweg 1 en 1A, verbouwen twee woningen, verlenging beslistermijn
• Elderinkweg 5 (start en finish), organiseren avondwandelvierdaagse, vergunning verleend
• Kervelseweg 38, kappen haagbeuk (noodkap), aanvraag ontvangen en verleend
• Molenenk 20, vernieuwen voorgevel, vergunning verleend 
• Spalstraat 1 (eetcafé Jansen & Jansen), organiseren Achterhoekse Klavertje4daagse, vergunning 

verleend
• Wichmondseweg 1, plaatsen schutting, aanvraag ontvangen

Steenderen:
• Dr. A. Ariënstraat, bedrijfsterrein Aviko, voorontwerp bestemmingsplan
• Baakse Beek/Oosterwijkse Vloed, aanleggen stapstenen, aanvraag ontvangen
• J.F. Oltmansstraat 5, ontheffing sluitingsuur, ontheffing verleend

Toldijk:
• Hoogstraat 15 (Flophouse), organiseren zeskamp en keizerschieten, vergunning verleend

Vierakker:
• Boshuisweg ong., bouwen woning, aanvraag ontvangen 
• Vierakkersestraatweg 19, 19A en 19B, feitelijk bestemmen van drie bestaande niet-agrarische 

bedrijven, vastgesteld bestemmingsplan

Vorden:
• Nijlandweg 4A, renoveren kap woning, aanvraag ontvangen
• Raadhuisstraat 28, vervangen uitbouw, aanvraag ingetrokken
• Strodijk 23, aanpassing en uitbreiding agrarisch bouwvlak tbv bestaande rundveehouderij, 

 ontwerp bestemmingsplan 
• verschuiven woonbestemming schuur bij Wiersserbroekweg 10 naar Wiersserbroekweg 12, 

voorontwerp bestemmingsplan

Zelhem:
• Doetinchemseweg 24, vergroten woning, aanvraag ontvangen 
• Groen van Prinstererstraat 40, kappen 5 bomen, vergunning verleend
• Halseweg 25, aanleggen uitrit, vergunning verleend
• hoek Petersdijk/Ruurloseweg, organiseren land- en tuinbouwbeurs, vergunning verleend
• industrieterrein De Vinkenkamp, ontheffing Drank- en Horeca tijdens Supermoto, vergunning 

verleend
• De Oldenoord 11 en 13, verbreden uitritten, vergunning verleend
• Ruurloseweg 30V 64, tijdelijk bewonen recreatiewoning, aanvraag ontvangen
• Stikkenweg/Ericaweg, kappen boom, vergunning verleend
• Wolfersveenweg 29, veranderen en in werking hebben motorcrossterrein, vergunning verleend

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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

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

Dorpsstraat 27
Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

www.spannevogel.nl

BINNENZONWERING UIT 
ONZE HUISCOLLECTIE

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

VOUWGORDIJNEN, 
DUETTES, ETC. 

* bestellen tussen 20 april en 23 mei 2015

Maandaanbieding APRIL

gezellig winkelen in je eigen buurt
Veel keus en lekker dichtbij!

Beter wachten op de trein, 
dan wachten op een nier.

Ga naar nierstichting.nl
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HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS www.aldi.nl

Lavendel

Bloeiende 
perkplant

Hortensia

Franse Geranium

Festival 
Colours
12 cm

Spaanse 
Margriet 

Fuchsia Vlijtig Liesje
19 cm

Margriet

De Bleek 4, Vorden
Zet- en drukfouten voorbehouden. OP=OP  * Zie voor reguliere openingstijden www.aldi.nl.

Festival Colours
23 cm

Petunia 
12 cm

Vlijtig Liesje
12 cm

Bloeiende perkplant 
in hangpot
23 cm

Bloeiende 
perkplanten
10-pack

Bloeiende perk-
plant in hangpot
19 cm

Petunia
19 cm

 PLANTJES
MARKT
Vanaf woensdag 8 t/m zaterdag 11 april*
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Nieuwsbrief voor bedrijven binnen de gemeente Bronckhorst 

Vorden - Medewerkers die zich na sluitings-
tijd van het bedrijf, winkel of horecagele-
genheid een ongeluk sjouwen om de lood-
zware bloembakken weer naar binnen te 
krijgen. Daniëlle Rouwen van metaalbedrijf 
Wolbrink uit Vorden zag het vaak gebeuren. 
“Dat moet toch anders kunnen?” Samen 
met dorpsgenoot Harrie Kettelerij van de 
gelijknamige bloembinderij ontwikkelde ze 
de MobiGarden, een eenvoudig verplaats-
bare plantenbak. Momenteel worden de 
marktkansen van dit product onderzocht 
door Sebastiaan  Vergouwen.

“Nadat het idee in mijn hoofd ontstond, zijn 
we bij ons in de zaak aan het brainstormen 
gegaan”, kijkt Rouwen terug.  “Daaruit is het 
prototype van de MobiGarden ontstaan.” 
Deze innovatieve plantenbak is vervaardigd 
in RVS en cortenastaal. Laatstgenoemde is 
een metaallegering met een bruine roest-
kleur. Het bijzondere aan dit product is dat 
de bak door één persoon heel makkelijk 
verreden kan worden. Tegelijkertijd kan men 
de MobiGarden met het hetzelfde gemak 
juist vastzetten op een gewenste plek. 
Dankzij het inventieve systeem dat nog in 
ontwikkeling is, kan de eigenaar bepalen 
wanneer de bak wel of niet verplaatst kan 
worden. Voor dieven en vandalen is het on-
mogelijk om de MobiGarden - als deze een-
maal is vastgezet - te verplaatsen.
Rouwen schakelde buurman Kettelerij in 
voor de vormgeving van de bakken en om 
het product zodanig te ontwerpen dat de 

kwaliteit van de plant optimaal blijft. Het is 
de bedoeling dat de MobiGarden in meerde-
re kleuren op de markt komt en dat de bak-
ken te combineren zijn met kleinere planten-
bakken die ook eventueel binnen gezet 
kunnen worden. Sebastiaan Vergouwen stu-
deert Commerciële Economie en hij voert in 
opdracht van Wolbrink een marktonderzoek 
uit als afstudeerproject. Verwacht wordt dat 
er onder andere vanuit de horeca, particulie-
ren en detailhandel  veel vraag zal zijn naar 
de MobiGarden. Vergouwen: “Ik ben net 
begonnen met het onderzoek, maar de eer-
ste reacties zijn erg positief op dit product.”
Ook Rouwen en Kettelerij zijn erg positief. 
“Het is vooral mooi dat twee Vordense on-
dernemers door samen te werken elkaar 
enorm versterken. We nodigen iedereen uit 
om de MobiGarden te bekijken bij Kettelerij 
Bloembinderij.”

Kettelerij en Wolbrink slaan de handen 
ineen voor innovatieve plantenbak

Elke overval of winkeldiefstal is er één te-
veel, zeker omdat criminelen vandaag de 
dag het gebruik van geweld niet schuwen. 
Ook krijgen winkeliers steeds vaker te ma-
ken met afpersing. Om ondernemers en hun 
medewerkers te leren wat zij zelf kunnen 
doen om het risico op (winkel)criminaliteit 
te verkleinen, organiseren we samen met de 
politie, het Openbaar Ministerie en het 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid (CCV) een preventiebijeenkomst 
‘Laat je niet overvallen’. U bent van harte 
welkom op 28 april op het gemeentehuis in 
Hengelo, de toegang is gratis.

Een overval, afpersing, winkeldiefstal, ge-
weld en agressie hebben een grote impact 
op ondernemers en medewerkers die het 
overkomt. Niet alleen financieel, maar ook 
emotioneel. Preventieve maatregelen helpen 
om dergelijke situaties te voorkomen. Denk 

aan organisatorische maatregelen, zoals ge-
zamenlijk openen en sluiten, duidelijke huis-
regels en het stimuleren van pinbetalingen. 
Technische en bouwkundige maatregelen, 
zoals camera’s of een afroombox (apart 
kluisje voor papiergeld) zijn daarbij een hulp-
middel. Al deze aspecten komen aan bod tij-
dens de preventiebijeenkomst.

Programma
De bijeenkomst is op 28 april 2015 van 18.45 
– 22.00 uur (inloop met broodjes vanaf 18.00 
uur) in het gemeentehuis, Elderinkweg 2 in 
Hengelo. U leert alles over overvalpreventie 
en afpersing en wat te doen als het toch ge-
beurt.  Ook leert u hoe om te gaan met win-
keldiefstal en agressie. Daarnaast kunt u 
vragen stellen aan de gemeente en de politie 
en/of Openbaar Ministerie en het CCV.
Interesse? Meld u zich vóór 21 april aan via 
www.laatjenietovervallen.nl

‘Laat je niet overvallen’ 

Energie, kan dat nou echt niet goedkoper?  
Veel mensen vragen zich dat regelmatig af. 
Het antwoord is simpel volgens Hans da 
Silva van www.energiebemiddeling.nl: ja. 
“De vraag is niet óf je kunt besparen, maar 
hoeveel. En wat zijn dan de risico’s? Even 
simpel, die zijn er niet. Zeker zijn dat u 
altijd de voor nu beste keus maakt is 
eenvoudig. Even eenvoudig als u ervan 
verzekeren dat die keus ook morgen nog 
de beste is.” 

De ondernemer zoekt hij bij zijn bedrijfs-
voering ook de samenwerking met het 
verenigingsleven. Voetbalvereniging Pax 
ontvangt bijvoorbeeld 25 euro als hij het 
met een lid van die club eens wordt over 
een overstap van energieleverancier.
Da Silva over zijn werkwijze: “Ik vertel geen 
sprookjes als ik mijn klanten beloof dat ze 
meer besparen als ze geen energie steken 
in energie-inkoop. Zoals zovaak verdien je 
meer door het door een vakman te laten 

doen. Kwaliteit, geen gedoe en het onder-
houd is in goede handen, want een regel-
matige check-up garandeert dat de beste 
oplossing altijd actueel blijft. Ik ben gepokt 
en gemazeld in mijn branche, weet van de 
slimmigheidjes, ken de binnenwegen en, 
belangrijker nog, de mensen. Mijn energie-
netwerk is sterker dan dat van TenneT.”
Een goed verhaal dat aan kracht wint wan-
neer de klanten dit bevestigen. Op de site 
van energiebemiddeling.nl staat een lange 
lijst referenties, veelal bedrijven uit de 
regio: “Klopt, ik ben een man van de streek, 
al zou mijn achternaam anders doen ver-
moeden. Op zich is dat al een dubbele 
kwaliteitsgarantie, want een rommelaar 
houdt het hier niet lang uit. ‘Objectief en 
onafhankelijk’ is voor mij niet zomaar een 
kreet, nee, het is een garantie. Mijn relaties 
bouwen op die klantgerichte betrouwbaar-
heid en dus moet ik dat vertrouwen steeds 
weer waarmaken. Dat is geen probleem.”
www.energiebemiddeling.nl

Hans da Silva zoekt samenwerking 
met verengingen 

Gelderland telt circa 6.500 hectare bedrij-
venterrein, waar ongeveer een derde van 
alle werkgelegenheid is gevestigd. Om 
deze werkgelegenheid in de toekomst te 
behouden, maakt de provincie zich sterk 
voor goede en aantrekkelijke terreinen. 
Voor de herontwikkeling van private kavels 
op bedrijventerreinen is sinds medio febru-
ari 2015 € 7,5 miljoen beschikbaar in het 
Fonds Herstructurering Bedrijventerreinen 
Gelderland (FHBG). Doel van het fonds is 
om de economische functie van bestaande 
bedrijventerreinen te versterken. 

Voor welke investeringen zijn de 
financieringen bestemd?
Het fonds stimuleert projecten gericht op de 
herontwikkeling van privaat eigendom op 
bedrijventerreinen. Daarbij is het uitgangs-
punt dat de investering als een vliegwiel 
gaat werken. Het fonds kan uw ontwikkeling 
financieel ondersteunen. Om een substanti-
eel effect te bewerkstelligen dient de opper-
vlakte van het project wel minimaal circa 
5.000 m² terrein te zijn. De investeringen 
hebben betrekking op aankoop/bewerking 
van grond en/of vastgoed. Investeringen in 
machines/inventaris zijn niet mogelijk van-
uit het fonds. 
Verder zijn investeringen uitgesloten die er 
uitsluitend op gericht zijn om ruimte te ma-
ken voor grootschalige detailhandel, zelf-

standige kantoren of transformatie van het 
gebied.

Welke financieringsvormen zijn er mogelijk? 
Risicodragende participatie en alle vormen 
van leningen met een looptijd van maximaal 
10 jaar. 
• Omvang minimaal € 500.000 en   
 maximaal € 2.500.000 
• Er wordt uitsluitend tegen    
 marktconforme condities geïnvesteerd.
• De investering vanuit FHBG mag   
 maximaal een derde van de totale   
 investering bedragen.

Meer informatie
PPM Oost gaat graag met ondernemers op 
zoek naar slimme uitbreidingsmogelijkheden 
voor bestaande en nieuwe bedrijven. Ook 
wordt er gekeken onderlinge dynamiek en 
synergie op een bedrijventerrein. Daarbij 
wordt intensief samengewerkt met onderne-
mers, marktpartijen en de gemeente. “Samen 
onderzoeken we de meest effectieve aanpak 
en investeren we risicodragend.” Voor onder-
steuning bij het opstellen van de financie-
ringsaanvraag kunt u contact opnemen met 
Oost NV via 088 667 01 00. De inzet van Oost 
NV wordt gefinancierd door de provincie 
Gelderland. Financieringsaanvragen kunt u 
indienen bij PPM Oost.

www.ppmoost.nl

Bestaande ruimte beter benutten
De gemeente is verantwoordelijk voor een 
schone leefomgeving en het halen van  de 
doelstellingen van het Rijk voor het herge-
bruik van huishoudelijk afval. Daarom 
onderzoeken wij op welke manieren wij de 
hoeveelheid (zwerf)afval in de openbare 
ruimte terug kunnen dringen. Denk hierbij 
aan afval dat op straat en in de plantsoe-
nen terecht komt. Hierbij betrekken wij 
ook het hergebruik van dit afval. Wij willen 
hier ook graag samen met de bedrijven en 
ondernemers in Bronckhorst optrekken. 

Uw mening en ideeën zijn zeer waardevol
De komende periode organiseren wij opi-
nietafels. Dit zijn bijeenkomsten waarin we 
met bewoners, bedrijven en verenigingen 
uit onze gemeente in gesprek gaan over de 
huidige situatie en mogelijke manieren 
waarop wij (zwerf)afval in onze gemeente 
kunnen terugdringen en het hergebruik 
kunnen stimuleren. 

Wat vindt u ervan ?
Wij willen u graag uitnodigen voor de 
opinietafel ‘ondernemers’ op woensdag 29 
april 2015 om 19.30 in het gemeentehuis, 
Elderinkweg 2 in Hengelo. Op deze avond 
komen onder andere de volgende onder-
werpen aan de orde:
- Afvaldoelstellingen van de gemeente
- Probleemplekken en veroorzakers
- Mogelijkheden en belemmeringen 
 om (zwerf) afval te verminderen en te   
 scheiden

De uitkomsten betrekken wij in de uitwerking 
van het onderzoek.

Aanmelden
Wij vragen u, vanwege het voorbereiden 
van de avond, u vooraf aan te melden. 
Dit kan door tot 3 dagen voor de opinietafel 
een e-mail te sturen naar 
info@bronckhorst.nl, onder vermelding van 
‘opinietafel ondernemers’, met daarbij het 
aantal deelnemers.  

Na de zomer willen we eerste acties uit 
het onderzoek in de praktijk gaan brengen. 
De komende jaren zullen we stapsgewijs 
toewerken naar meer en meer afvalpreventie 
en hergebruik

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact met ons 
opnemen via e-mail: info@bronckhorst.nl 
of tel. (0575) 75 02 50.

Van (zwerf)afval naar grondstof

Daniëlle Rouwen van Wolbrink (l), Harrie Kettelerij (m) 
van Kettelerij Bloembinderij en Sebastiaan Vergouwen.

Colofon
Redactie
redactie@breezz.info
Bedrijvenkring Bronckhorst (BKB)
www.bkbronckhorst.nl
Gemeente Bronckhorst
www.bronckhorst.nl



www.facebook.com/
Lochemse Golfclub

@GCCDeGraafschap

Golf 
Sportief
Verenigingsleven 
Jeugd
Competitie 
Netwerken

Zaterdag 18 april a.s.
van 11.00 - 14.00 uur

OPEN DAG 
Lochemse Golfclub

Programma van 
anderhalf uur met:

• Gratis les van een 
 golfprofessional.

• Spelen van een 
 aantal holes op de   
 wedstrijdbaan. 

Aanmelden via email: 
info@lochemsegolfclub.nl

Lochemse Golf- & Countryclub 

‘De Graafschap’
Sluitdijk 4, 7241 RR Lochem
Telefoon 0573 - 25 43 23
info@lochemsegolfclub.nl
www.lochemsegolfclub.nl

Golf op de Lochemse Golfclub:  Uitdagend & Gastvrij!

Bij aankoop van Trunsun Full black panelen in combinatie met een 

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

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

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

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

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

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

www.solar-sell.nl

In februari en maart kunt u bij Solar Sell 

profi teren van een speciale actie: 

bij iedere vijf panelen die u koopt, 

ontvangt u het 6e paneel gratis.

Ieder 6e zonnepaneel
gratis!

Ziekenhuisstraat 1

7141 AN Groenlo

T +31(0)544 37 93 29

E info@solar-sell.nl

I www.solar-sell.nl

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



B en W stemmen in met voorontwerp bestemmingsplan

Herziening van het bestemmingsplan
bedrijfsterrein Aviko Steenderen
Hengelo/Steenderen - Op 18 maart 
2015 heeft Aviko het eindconcept 
van het voorontwerp bestemmings-
plan ‘Steenderen, herziening be-
drijfsterrein Aviko’ toegestuurd aan 
het college van B en W Bronckhorst 
en verzocht om de inspraakproce-
dure over dit plan te starten. Vorige 
week heeft Aviko vernomen dat het 
college van B en W akkoord is met 
het voorontwerp bestemmingsplan.

Voorafgaand aan dit voorontwerp be-
stemmingsplan heeft de Gemeente 
Bronckhorst Aviko gevraagd gegevens 
aan te leveren waarop het gemeente-
bestuur een principestandpunt kon 

innemen over de stedenbouwkundige 
en landschappelijke aanvaardbaar-
heid. Arcadis is gevraagd om advies uit 
te brengen over de ruimtelijke inpas-
sing van het nieuwe vrieshuis, pas-
send bij de wensen en eisen van de 
gemeente Bronckhorst en Aviko. Het 
doel was inzichtelijk te maken wat een 
nieuw vrieshuis met dergelijke omvang 
werkelijk betekent voor het bestaande 
landschap en het dorp Steenderen. 
Op 18 maart 2014 heeft B en W aan-
gegeven dat op basis van de geleverde 
‘landschapsanalyse en ruimtelijke stu-
die’ de landschappelijke inpassing van 
de voorkeursvariant van 35 meter op 
verantwoorde wijze kan plaatsvinden 

op het zuidelijke terreingedeelte van 
‘Steenderdiek’. In het voorontwerp be-
stemmingsplan is op basis hiervan het 
plan verder uitgewerkt.

Op 13 april 2015 organiseert de ge-
meente Bronckhorst bij zaal Heezen, 
J.F. Oltmansstraat 5 in Steenderen, 
tussen 19.30 en 21.30 uur een inloop-
avond, waar geïnteresseerden het be-
stemmingsplan kunnen bekijken en 
toelichting kunnen vragen. Het Aviko-
projectteam, dat zich bezighoudt met 
de bouw van het vrieshuis, zal hierbij 
ook aanwezig zijn om een toelichting 
te geven op het plan en eventuele vra-
gen te beantwoorden.

‘Dwars deur ‘n Achterhook’
Op zaterdag 18 april 2015 is de offici-
ele start van de 12e Nationale Sport-
week (18 t/m 25 april 2015). De ope-
ning van dit landelijke evenement 
wordt dit jaar georganiseerd door de 
Achterhoek en vindt plaats in Doe-
tinchem. Voordat daar ‘s middags 
het officiële startsein klinkt, wordt er 
vanuit de andere Achterhoekse ge-
meenten naar Doetinchem gesport. 
De toertocht ‘Dwars deur d’n Achter-
hook’ doet daarbij veel Achterhoek-
se gemeenten aan.

Onder het motto ‘ik neem je mee’ no-
digt Nationale Sportweek-ambassa-
deur en GTST-acteur en presentator 
Joris Putman iedereen uit om op 18 
april met hem ‘Dwars deur d’n Achter-
hook’ te fietsen.

Start: Eibergen of Doetinchem
De organisatie van deze vrije toertocht 
is in handen van RTC de Stofwolk uit 
Eibergen, Tourclub Eibergen en RTV 
de Zwaluwen uit Doetinchem, onder 

auspiciën van de NTFU. De start is tus-
sen 9.00 en 10.00 uur vanuit het club-
huis van de Stofwolk op Sportpark De 
Bijenkamp aan de Rietmolenseweg 5 
in Eibergen, of vanuit het clubhuis van 
de Zwaluwen aan de Fabrieksstraat 47 
in Doetinchem.

Inschrijven
Inschrijven ter plaatse kost € 5,00 per 
persoon (licentiehouders betalen 
€4,00). Er is geen voorinschrijving.
Wielrenners en fietsers doen (vanuit 
Eibergen) achtereenvolgens de vol-
gende gemeenten aan: Bronckhorst, 
Doetinchem, Oude IJsselstreek, nog-
maals Bronckhorst, Oost Gelre en 
Berkelland (Eibergen). Deelnemers 
kunnen de ronde ook in tegengestelde 
richting fietsen.
De totale toertocht is circa 100 km 
lang. Het is mogelijk de tocht tot 52 km 
in te korten.
   

 ▶ www.achterhoekinbeweging.nl
   

‘Eén boom mot kun’n’
Een aantal bewoners heeft het initi-
atief genomen om een idee van An-
ton Stortelder uit Zieuwent ook in de 
gemeente Bronckhorst uit te voeren. 
Om het landschap in het buitenge-
bied te versterken, is het de bedoe-
ling dat aan alle grondeigenaren een 
gratis boom ter beschikking wordt 
gesteld. ‘Eén boom mot kun’n’ wordt 
ondersteund door Vereniging Bo-
menbelang Bronckhorst, agrarische 
natuurvereniging ‘t Onderholt, LTO 
en de gemeente Bronckhorst.

Het Achterhoekse landschap is de af-
gelopen decennia door schaalvergro-
ting sterk veranderd. Daardoor zijn 
vrijstaande bomen en andere typeren-
de landschapselementen verdwenen.

Vrijstaande bomen die belangrijk zijn 
voor het landschap en de dierenwe-
reld.
Anton Stortelder, bioloog, kwam met 
een voorstel: “Vraag aan alle grondei-
genaren in het buitengebied of ze een 
boom op hun grond willen planten en 
laat die vrij uitgroeien. Dan hebben we 
over 80 jaar weer een flink aantal land-
schappelijk beeldbepalende bomen in 
de gemeente.”
Het idee is momenteel al in uitvoe-
ring in de gemeente Oost Gelre. ‘t 
Onderholt coördineert de actie in de 
gemeente Bronckhorst. Voor aanmel-
dingen en informatie zie hieronder.
   

 ▶ www.onderholt.nl
   

De Muzikale Ontmoeting
In het interkerkelijke programma 
‘De Muzikale Ontmoeting’ bij Radio 
Ideaal zijn voor de komende uitzen-
dingen weer verschillende studio-
gasten uitgenodigd.

In de uitzending van 13 april zal me-
vrouw Lenie Visser uit Hengelo enkele 
gedichten voordragen. Op maandag 
20 april is er een overdenking te be-
luisteren van mevrouw I. Hoekstra uit 
Zelhem. Priesterstudent Johan Rutgers 
uit Hengelo komt in de uitzending van 

27 april vertellen over zijn opleiding 
die bijna afgerond is.

Het programma ‘De Muzikale Ont-
moeting’ wordt iedere maandagavond 
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden 
via Radio Ideaal. Muzikale verzoekjes 
kunnen tot en met de vrijdag voor de 
uitzending aangevraagd worden via 
het telefoonnummer 0314-622878.
   

 ▶  www.ideaal.org

1 april 2010 was de dag dat ik officieel 
begon met Colorful Music, afgelopen 
woensdag dus precies 5 jaar geleden. 
Het begon allemaal met een aantal 
leerlingen en tegenwoordig geef ik 6 
dagen in de week les en ik zou niets 

anders meer willen. Muziek maken is 
mijn passie en zonder muziek zou ik 
niet kunnen leven. 

Het les geven aan kinderen en vol-
wassen/kinderen en volwassenen met 

beperking geeft mij 
zoveel voldoening 
dat ik hoop dit de 
rest van mijn leven te 
mogen blijven doen. 
Het is supergaaf om 
te zien dat je men-
sen gitaarspelen kan 
aanleren en dat ook 
zij daar hun ei in kwijt 
kunnen. En zoals ik 
altijd zeg: het gaat 
niet om prestatie, het 
belangrijkste is dat je 
aan muziek maken 
plezier beleeft! Ieder-
een lest op zijn/haar 
eigen tempo!

Het 5-jarig bestaan 
mag natuurlijk niet 
zomaar voorbij gaan!
Op zaterdag 18 april 
zal het akoestische 
duo Infidelity (Wiete-

ke Schotsman en Nicolien Klein Brin-
ke) optreden in De Herberg in Vorden. 
Tijdens dit optreden zijn er gastop-
tredens van  leerlingen van Colorful 
Music. Drie leerlingen verzorgen het 
voorprogramma wat rond 9 uur zal 
starten! De rest van de avond is gevuld 
met lekkere meezingers uit de jaren 70 
en 80, afgewisseld met top 40-muziek 
waarbij leerlingen zullen aanschuiven. 
Kom allen gezellig kijken en genieten 
van een avond heerlijke muziek!

Op zaterdag 4 juli viert Colorful Music 
samen met al haar leerlingen het 5-ja-
rig bestaan groots in Schouwburg Lo-
chem. De leerlingen zijn vrij om deel te 
nemen maar ik mag met trots zeggen 
dat ook dit jaar het aantal deelnemers 
op dit moment al op 56 leerlingen 
staat! Het belooft een groot feest te 
worden!

Ik ben trots op alles wat ik met Color-
ful Music heb mogen doen en trots op 
alle leerlingen en ik hoop dit nog lang 
te mogen blijven doen!

Wilt u meer weten over de lessen, 
neem dan contact op per mail:
Colorful.Music@hotmail.com of 
of telefoon: 06 106 06 784

Wieteke Schotsman

(Advertorial)

Colorful Music bestaat 5 jaar!
Ongeveer 6 jaar geleden ben ik begonnen met gitaarles geven aan de buur-
kinderen. Dat dit mijn passie is dat was snel duidelijk. Ik heb toen niet dur-
ven dromen dat ik ooit van mijn hobby mijn werk zou kunnen maken.

Op donderdag 16 april organiseert het Vor-
dens Ondernemerscafé weer haar maande-
lijkse thema-avond. En het belooft wat bij-
zonders te worden. De locatie én het thema 
zijn dit keer één: het sprookjesachtige Kas-
teel Vorden. Niemand minder dan de ‘kas-
teelvrouwe’ zelf zal de aanwezigen rondlei-
den door het historische gebouw. 

De geschiedenis van Kasteel Vorden gaat al terug 
tot de 13e eeuw, maar het zag er toen niet zo uit 
als vandaag de dag. De markante vierkante to-
ren, die het gebouw ook nu nog bezit, was  er in 
de Middeleeuwen al. De familie ‘van Vorden’ is 
de vroegstbekende eigenaar; in een koopakte uit 
1315 schenkt Steven van Vorden het kasteel en 
de bijgebouwen aan zijn oom Dirk van Vorden. In 
de loop der eeuwen is het kasteel behoorlijk ver-
anderd, zeker nadat het haar defensieve functie 
verloren had. Het grootste deel van het huidige 
gebouw dateert uit de 16e eeuw en het kasteel 
werd in de 19e eeuw omgebouwd tot landhuis, 
met toevoeging van de noordelijke vleugel in 

1873. In totaal vier opéénvolgende families (van 
Vorden, Hackfort, Ripperda en van der Borch), 
Stichting het Geldersch Landschap én de ge-
meente Vorden waren voorheen eigenaar van 
het Kasteel. 

In 2004 kwam het kasteel in handen van de fami-
lie de Rouw en is het in oude luister hersteld. De 
familie is steeds bezig om het kasteel nóg aan-
trekkelijker te maken voor haar bezoekers. Inmid-
dels zijn 22 van de 25 vertrekken toegankelijk en 
dat is bijzonder. In de sfeervol en authentiek in-
gerichte vertrekken vindt u onder andere antieke 
meubels, schilderijen, beelden, houtsnijwerk en 
porcelein uit de 17e-19e eeuw. En wat te denken 
van een door Prinses Beatrix geschonken tafel? 

Maar er is meer te beleven op Kasteel Vorden, 
want sinds 1 augustus vorig jaar beschikt het 
over een eigen restaurant: ’t Kasteelhaantje. 
Gevestigd in de boerderij naast het kasteel. Het 
gebouw ligt bijzonder mooi tussen bomen en 
weilanden en deed jarenlang dienst als kantoor. 
In 2014 is het omgetoverd tot een sfeervol res-
taurant. Laagdrempelig en eenvoudig van opzet, 
maar zeer de moeite waard. 

De ontvangst is in Restaurant ‘t Kasteelhaantje 
en wel vanaf 18:00 uur. U vindt het gebouw pal 

achter Kasteel Vorden. De rondleiding is in het 
kasteel zelf en start om 18:30 uur, gevolgd door 
een heerlijke 3-gangen-maaltijd wederom in ’t 
Kasteelhaantje. Het adres van Kasteel Vorden is 
De Horsterkamp 8 te Vorden, net buiten het dorp. 
De kosten voor deze avond bedragen €17,50 per 
persoon (exclusief drankjes, voor eigen rekening).

Wilt u ook graag kennismaken met Kasteel Vor-
den en het Vordens Ondernemerscafé? Dan 
kunt u zich uiterlijk 13 april opgeven voor deze 
thema-avond door een mailtje te sturen naar in-
fo@vordensondernemerscafé.nl. Geen lid? Geen 
probleem, u kunt zich laten introduceren door 
één van onze leden of gewoon even contact op-
nemen. 

Meer informatie vindt u op onze website: 
www.vordensondernemerscafé.nl 

We zien u graag bij het Vordens Ondernemers-
café, hét platform voor ondernemende mensen!

My home is my castle
Thema-avond Vordens Ondernemerscafé op Kasteel Vorden

VORDENS ONDERNEMERSCAFÉVOC
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Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

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

Ond Commercieel medewerker 
binnendienst m/v

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

Functieomschrijving
In deze binnendienst functie heb je zowel con-
tact met particuliere als de zakelijke klant. De 
nadruk ligt wel op de zakelijk markt, waarbij je 
de klant telefonisch informeert over o.a. orders, 
technisch vragen en andere product gerelateer-
de vragen. Omdat het bedrijf sterk groeiende 
is op de Duitse markt moet de kandidaat de 
Duitse taal goed beheersen qua spreken en 
schrijven. Het bedrijf verkoopt haar producten 
enkel en alleen aan zakelijke klanten. Echter 
kan het wel voorkomen dat particuliere klanten 
aan komen om de producten in een showroom 
te bekijken.

Service Techneut m/v

Ben jij een vakman en wil jij bouwen aan een 
groeiende organisatie?

Functieomschrijving
Als Service Techneut ben je verantwoordelijk 
voor het in bedrijfstellen van werktuigbouwkun-
dige installaties. Daarnaast verricht je onder-
houdswerkzaamheden en los je storingen op. 
Je bent werkzaam binnen een jonge en kleine 
organisatie en vindt het leuk om te bouwen aan 
de groei van het bedrijf. Je beschikt over veel 
kennis, die je ook graag wilt delen met je colle-
ga’s. Je geeft advies aan klanten en komt met 
verbetervoorstellen.

Werkstudenten m/v

Zoek jij naast je studie een baan en heb je 
veel affiniteit met techniek en sleutelen?

Functieomschrijving
In deze functie van monteur / werkstudent 
werk je naast je opleiding bij een professioneel 
technisch bedrijf waar je diverse onderhouds-
werkzaamheden uitvoert aan treinstellen. Na 
een gedegen inwerkperiode werk je op door-
deweekse dagen minimaal 1 dag van 15:00 uur 
t/m 23:00 uur en wordt er ook van je verwacht 
dat je in het weekend op zondag werkt. Deze 
functie is ideaal te combineren met je opleiding. 
Je leert veel van onderhoudswerk in de praktijk 
en je zal je technisch goed kunnen ontwikkelen. 
Na je opleiding is het mogelijk om een vast 
dienstverband te krijgen bij de opdrachtgever.

Reachtruckchauffeur m/v

Heb jij een reachtruckcertificaat en ben je 
per direct beschikbaar?

Functieomschrijving
Voor een opdrachtgever in de directe omgeving 
van Lochem zijn we op zoek naar een ervaren 
Reachtruckchauffeur. Het gaat om alle voorko-
mende werkzaamheden in het magazijn en dan 
met name het  besturen van een reachtruck. 
Het  betreft een functie in een 2 ploegendienst. 
Naast de reachtruck, moet je ook op een hef-
truck kunnen werken.

Oproepkracht m/v

Ben jij op oproepbasis beschik-
baar voor diverse soorten 
werk?

Functieomschrijving
Voor diverse opdrachtgevers in 
de regio Lochem/Zutphen zijn 
wij met regelmaat op zoek naar 
oproepkrachten. De werkzaamhe-
den kunnen heel divers van aard 
zijn. Zoals magazijnwerk, produc-
tiewerk, horecawerkzaamheden, 
schoonmaakwerk etc. De uren 
variëren van 8 uur per week tot 40 
uren per week.

LET OP:
Tot 1 juli 2015  
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OP ZOEK NAAR EEN
NIEUWE UITDAGING?



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

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

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

Aanleveren
Redactie: vrijdag 12.00 uur
Advertenties: maandag 9.00 uur 

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord
/ContactVorden
/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers
Tel. (0575) 55 10 10

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

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

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

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

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

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

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

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

Tandarts:
11 - 12 april: P. Scheepmaker, Ruurlo, 0573 - 452513. Voor 
wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
?????

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 12 april 20.00 uur, Ds. Tim Wiersum.  
 
Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 12 april om 10.00 uur. Voorganger: Ds. T. Wiersum.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 11 april 17.00 uur. Eucharistieviering. Voorganger: 
pastoor F. Hogenelst 

R.K. kerk Vorden
Zondag 12 april geen dienst.
Donderdag 16 april 10.30 uur, Eucharistieviering 
Voorganger: pastoor F. Hogenelst 
Zondag 19 april 9.00 uur. Eerste Heilige Communieviering
Locatie: Joppe Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming
voor de kinderen uit Joppe, Lochem en Vorden. 
Voorganger: pastoor F. Hogenelst. 

 Te koop gevraagd: antiek, cu-
riosa en alles wat verzameld 
wordt. Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, Rijks-
straatweg 35, (0575) 52 29 19.
       

    SV Socii te Wichmond zoekt 
volleybaltrainer(ster) voor da-
mesteam 2e klasse. U kunt con-
tact opnemen met Elke Peters 
06-30770611
       

    Bij ideële kringloopwinkel “De 
Werf”, Enkweg 11 in Vorden 
kunt u elke ochtend (behalve 
zondags en ‘s-maandags) van 
09.00 tot 12.00 uur en dinsdag, 
donderdag- en vrijdagmiddag 
van 13.30 tot 17.00 terecht voor 
een groot assortiment meubels, 
kleding, witgoed, elektronica, 
huishoudelijke artikelen, boe-
ken enz..Inbrengen van goed 
verkoopbare artikelen kan tij-
dens openingstijden of d.m.v. 
een telefonische afspraak (06-
44629049) of email: vcdewerf@
gmail.com. Tevens kunt u via 
ons telefoonnummer een af-
spraak maken voor het ophalen 
van spullen.
       

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

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

    Kringloop De Boedelhof Enk-
weg 17b in Vorden di t/m vrij 
9.00-17.00 zaterdag 9.00-16.00 
tel. 0575-555456 laatste zat. v/d 
maand magazijnverkoop 

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

VLOOIENMARKT
DOESBURG

Zondag 12 april

10-17 uur
Sporthal Beumerskamp

Breedestraat 39

Inf. Kraamhuur:
tel. 0639108152

animo-vlooienmarkten.nl

VLOOIENMARKT
VORDEN

Zondag 19 april

10-17 uur

Sporthal ’t Jebbink
Jebbink 13

Inf. Kraamhuur:
tel. 0639108152

www.animo-markten.nl

8 t/m 14 april. Dagmenu’s ophalen € 8,00. Dagmenu’s bezorgen € 9,25. 
Dagmenu bĳ ons consumeren € 11,00. (Bestellen mag, maar hoeft niet.)  Vanaf 
16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in 
het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 8 april Tomatensoep/Kipfilet Américain, gegratineerd met tomaat, 
spek en kaas, met aardappelen en groente

Donderdag 9 april Duitse biefstuk met gebakken uien, aardappelen en rauwkost-
salade/Tiramisu met slagroom

Vrĳdag 10 april Champignonsoep/Zalmfilet met mosterdsaus, aardappelen 
en groente

Zaterdag 11 april Kipsaté met pindasaus, frieten en rauwkostsalade/Ĳs met 
slagroom (alleen afhalen of bezorgen)

Maandag 14 april Gesloten     
Dinsdag 15 april Wiener schnitzel met aardappelen en groente/Ĳs met 

slagroom

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

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

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

Dagmenu’s

Vo
rd

en

Ontvang het laatste nieuws het eerst via Facebook 

Like ons:         /ContactVorden

IK WIL OERRR

Stap de deur uit, welkom in OERRR!
OERRR is lekker buitenspelen. Meld  
je nu aan voor OERRR en ontvang 
4 x per jaar de leukste doe- en 
ontdekopdrachten. Kijk op OERRR.nl.




