
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
Winterswijk (0900) 500 9000

Zwembad In de Dennen verschuift 

opening naar 1 mei vanwege lek

Weevers en BDU samen nog sterker 

in de Achterhoek

Bronckhorst

Noord

Vorden - Fons Rouwhorst initia-
tiefnemer, begon drie jaar geleden 
met het schrijven van de blauwdruk 
(script) voor de documentaire over 
Vorden. De blauwdruk beschrijft al-
les wat er straks te ‘zien’ en te ‘ho-
ren’ is in de film tot in het kleinste 
detail. Fons Rouwhorst stelde zich 
als doel tijdens het schrijven van 
het script om een zo breed mogelijk 
beeld te maken van dit mooie dorp. 
Daarbij ging hij op zoek naar de his-
torische, landschappelijke en soci-
ale factoren waardoor de Vordense 
gemeenschap zo bijzonder is. De 
documentaire die in 2 x 45 min laat 
zien waarin een klein dorp groot kan 
zijn. Een film over een dorp waarop 
je terecht trots kan zijn en waarvan 
je mag houden.

Zijn interesse gaat hierbij uit naar de 
sociaal culturele opvattingen en leef-
patronen van mensen in een kleine 
gemeenschap zoals in Vorden. Zelf 
een solist, gaat zijn hart uit naar men-
sen die juist geen concessies doen. 
En hoe kleiner de gemeenschap, hoe 
meer lef iemand nodig heeft om soci-
ale verwachtingen te negeren. De in 
Zieuwent, een klein dorpje onder de 
rook van Lichtenvoorde, opgegroeide 
hobbyfilmer vindt in de dorpen en 
buurtschappen de wereld in een no-
tendop. Hoe wij met elkaar omgaan zie 
je duidelijker op het platteland dan in 
de stad. Daar zijn die minimechanis-
men toch waziger dan in de minimaat-
schappij die een dorp is of buurtschap.

Contact
Een mooie weergave van een mini-
maatschappij vervult de ‘Dorpskrant’ 
het Contact in Vorden, al vele jaren een 
zeer gewaardeerd platform voor mede-
delingen uit het verenigingsleven, voor 
advertenties door het bedrijfsleven, 
voor interviews en nieuwtjes, versla-
gen over evenementen en al of niet 
eigenzinnige meningen en beschou-
wingen. Het verenigingsleven, cultuur, 
natuur en bijzondere of interessante 
Vordense mensen dienen dan ook cen-
traal te staan in de documentaire.

Kastelen en buurtschappen
Uiteraard begint het bij de bijzondere 
ligging van Vorden, omgeven door kas-
telen en tal van buurtschappen. Een 
landschapshistorie met heide, enken 
en essen met middeleeuwse kastelen 
vormen de oudste wortels van het he-
den. Met de laatste resten van enkele 
oude boerderijen en huizen, o.a het 
Villa Nova, café Uenk en de Sorbo-
fabriek komt de geschiedenis alweer 
dichterbij en de geschiedenis komt 
voor de oudere inwoners helemaal 
weer tot leven door historische opna-
mes, gemengd met hedendaagse beel-
den van de vele buurtschappen met 
hun eigen bezienswaardigheden, zoals 
van hoedenmaakster, smid, schietver-
eniging en de buurtfeesten. De film 
zoomt vervolgens in op de vele oude 
rustieke boerderijtjes die op heel ver-
schillende manier zijn omgebouwd, 
gerestaureerd of vernieuwd. 
Het bedrijfsleven komt uitgebreid in 
beeld door opnames van agrarische 

bedrijven met koeien, robots en board-
computers, gevolgd door een gevari-
eerd beeld van de diverse familiebe-
drijven zoals Pardijs en Arfman.

Verenigingsleven
De film vervolgt met een impressie 
van het rijke verenigingsleven in Vor-
den. Van de ruim veertig verenigingen 
krijgen natuurlijk de oudsten ruimere 
aandacht. Toch komen ook de ande-
ren zoals biljartvereniging, kinderkoor, 
de bridgeclub volop in het licht. Met 
een keur aan flitsen van recente eve-
nementen en diverse verhalen door 
vrijwilligers van het eerste uur, slaat de 
verbazing toe dat dit allemaal in zo’n 
klein dorp kan en kon gebeuren. Een 
dorp met misschien wel de meeste 
burgers die een koninklijke onder-
scheiding hebben opgespeld kregen. 
Mensen die in de breedste zin van het 
woord Vorden op de kaart hebben ge-
zet door het organiseren van culturele 
evenementen, denk daarbij aan de; 
Hamparty, Beachparty bij de grasplas, 
het Vordens songfestival en Baby Big-
gen Meal Bal. Evenementen in een 
prachtige entourage, waar ‘jeugd’ en 
‘ouderen’ jarenlang van konden ge-
nieten. Het is voorbij maar belangrijk 
om in de documentaire aandacht te 

besteden aan het culturele verleden in 
Vorden.

Prachtige natuuropnames
Ook Vorden kent “Nieuwe Wildernis” 
…opnames van de middelste bonte 
specht, (die weinig voorkomt in Ne-
derland) heeft een woonplekje gevon-
den nabij het kasteel Kiefstkamp en 
inmiddels vastgelegd in de documen-
taire. Vordenaren zullen kennismaken 
met alle bijzonderheden die de natuur 
rond Vorden zo uniek maakt, namelijk: 
uitgestrekte heide velden, coulisse-
landschappen en lommerrijke bossen. 
Maar ook het kronkelende Baaksebeek 
waar het ijsvogeltje wordt gespot.
Het zal nog een tijdje duren voordat 
de Vordenaren de documentaire, “Ode 
aan Vorden” kunnen kijken. Frans 
Pietersen uit Lochem, hij is inmiddels 
begonnen met het maken van filmop-
names en Freddy Nauta (hobbyfoto-
graaf) begint interesse te krijgen in het 
filmen, Gosse Terpstra mag zijn oog 
laten gaan over de tekst en Gerry Groot 
Zwaaftink zal ze daarna inspreken.

 Cameraman Frans Pietersen uit Lochem bezig met het maken van opnames voor de documentaire over Vorden.

Scriptschrijver ging op zoek naar de historische, landschappelijke en sociale factoren die Vorden zo bijzonder maken

Filmdocumentaire ‘Ode aan Vorden’

  -  77e jaargang No. 04  Dinsdag 21 april 2015

0573 - 251761

0575 - 52 25 94

vanaf 20 personen

voor 9,99 p.p

 

Openingstijden: ma - wo 8.00 - 20.00 | do - vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 12.00 - 17.00 

Eland | Raadhuisstraat 53 | Hengelo (Gld) | 

Geldig in week 17 (zondag 19 april t/m zaterdag 25 april)  

Grolsch Radler per fl es 33 CL
Op ale smaken Sixpacks nu:
6 fl esjes 

 
 
 
3.75 2.82

 KORTING
25%

GENIET, MAAR DRINK MET MATE.



WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

“Het bijzondere zit vaak verborgen in het gewone”

1965      2015

Op 21 april 2015 zijn wij

Joop & Jannie
 

50 jaar getrouwd.

Graag willen wij dit heugelijke feit samen met onze kinderen 
en kleinkinderen vieren.

Wij nodigen u uit op onze receptie op vrijdag 1 mei a.s. 
van 14.30 - 17.00 uur bij “De Heksenlaak”, Zwiepseweg 32 
in Barchem.

Joop en Jannie Reintjes
Vordensebinnenweg 2
7241 RM  Lochem

Op zondag 10 mei 2015 zijn wij 60 jaar getrouwd !

Wie ons hiermee wil komen feliciteren is van harte welkom 
op onze receptie van 14.00 tot 17.00 uur in het ‘Wolfershuus’, 
Ruurloseweg 42 te Zelhem.

 Bernard & Grada Bargeman
 
Petersdijk 9
7025 CT Halle

 

Industriepark 5
Bedrijfshal (ca. 575 m2) met kantoor en buitenterrein, 

gelegen op het industrieterrein in Zelhem. Prima bereikbaar 

via de N315 en N330 en parkeren op eigen terrein.

De bedrijfsruimte is v.v. verwarming, krachtstroom en 

overheaddeur. Deelverhuur bespreekbaar.

Huurprijs:
€ 2.000,- per maand
BTW belast.

Koopsom: 
op aanvraag. Plantsoenstraat 75

Doetinchem

Tel. 0314-332491

doetinchem@tenhag.nl

Tevens vestigingen 

in Almelo, Deventer, 

Enschede, Hengelo, 

Zutphen en Zwolle.

ZELHEM

TE
HUUR

TE
KOOP

www.tenhag.nl

IETS TE VIEREN?
Laat het iedereen weten!

Stuur uw tekst naar:
advertentie@contact.nl
advertentie@groenlosegids.nl
advertentie@elna.nl

Voor informatie:
Tel. 0544-371323

TROUWPLANNEN?
Laat het iedereen weten!

Stuur uw tekst naar:
advertentie@contact.nl
advertentie@groenlosegids.nl
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Achterhoek - Eén partij die met al haar lokale weekbladen en online nieuws-
media stevig in de Achterhoekse samenleving wortelt, die is er vanaf 1 juni. 
De uitgevers Weevers uit Vorden/Lichtenvoorde en BDUmedia uit Barne-
veld/Doetinchem bundelen hun nieuwsmerken onder de naam Achterhoek 
Nieuws BV en vanaf dat moment bedienen zij het bedrijfsleven en andere 
organisaties met een gigantisch bereik. De lezer zal daarnaast profiteren 
van kwalitatief hoogwaardig nieuws uit de haarvaten van de samenleving.

Beide partijen bogen op vele tiental-
len jaren ervaring in de lokale uitgeef-
wereld. BDUmedia bestaat al meer 
dan 140 jaar en van de kranten die 
Weevers uitgeeft, zagen de eerste titels 
ruim 75 jaar geleden het levenslicht. 
Wat beide bedrijven gemeen hebben, 
is de wil om te innoveren en de passie 
voor écht lokaal nieuws.

Gerhard Weevers, directeur van de 
nieuwe uitgeverij Achterhoek Nieuws 
BV: “De visie van BDUmedia past 
uitstekend bij de onze. Door samen 
te werken staan we nu sterk als één 
partij die in staat is om organisaties - 
groot en klein, online en offline - met 
de gehele Achterhoek te verbinden 
dankzij een portfolio met uitsluitend 
zeer sterke nieuwsmerken.”

Loket voor de gehele Achterhoek
Wiljo Klein Wolterink, uitgever van 
BDUmedia over de nieuwe samen-
werking: “Door het bundelen van de 
krachten vormen we een informatie- 
en communicatieloket voor de gehele 
Achterhoek. Doublures worden hier-
mee voorkomen en er wordt niet meer 
voor betaald. Ook door de kennis en 
expertise van elkaar te gebruiken, zal 
de lezer en adverteerder in de Achter-
hoek optimaal kunnen profiteren”.

Focus op lokaal nieuws
Niet alleen de klanten, maar ook de le-
zers en bezoekers van de nieuwssites 

zullen dus profiteren van het feit dat 
deze twee uitgevers de handen ineen-
slaan. De focus zal, zowel online als 
offline, op lokaal nieuws liggen waarin 
de lezer zich duidelijk herkent. Tege-
lijkertijd biedt de nieuwe samenwer-
king de mogelijkheid om met name in 
de papieren krant Achterhoekbreed 
mooie en kwalitatief hoogstaande 
achtergronden en opinieverhalen te 
produceren.
Hoofdredacteur Gerwin Nijkamp: 
“Het doel is een krachtige kernre-
dactie te formeren die gevoed wordt 
door een lokaal zeer goed ingevoerd 
correspondentennetwerk en online 
communities met veel en waardevolle 
content.”

De focus zal  
op lokaal  
nieuws liggen

Nijkamp legt uit: “De afgelopen jaren 
hebben we bij Weevers onder meer 
de website Achterhoekagenda.nl ge-
lanceerd en zijn we de samenwerking 
aangegaan met Achterhoekfoto.nl. 
Deze platforms bieden zowel de be-
zoekers/gebruikers als onze redactie 
een schat aan informatie en beeld-

materiaal over activiteiten en evene-
menten in de gehele Achterhoek. Nu 
we als uitgever ons nog dieper in deze 
streek gaan wortelen, kunnen we deze 
online community nog verder verster-
ken.”
Achterhoek Nieuws BV staat organisa-
ties bij met deskundig advies op maat 
over hun online en offline campagnes, 
brengt herkenbare verhalen via meer-
dere kanalen bij de nieuwsconsu-
ment, maar bovenal zullen de mede-
werkers van deze uitgeverij middenin 
de Achterhoekse samenleving staan. 
De komende tijd zal de organisatie 
van de nieuwe uitgeverij verder vorm 
krijgen. De hoofdvestiging zal aan de 
Bleekwal 10 in Lichtenvoorde komen.

Bereik
De merken die Achterhoek Nieuws BV 
uit zal geven zijn Contact Zutphen-
Warnsveld, Contact Bronckhorst 
Noord, Contact Bronckhorst Mid-
den, Contact Bronckhorst Zuid, Stad 
Doetinchem, Aaltens Nieuws, Achter-
hoek Nieuws Winterswijk, Gelderse 
Post Oude IJsselstreek, Montferland 
Nieuws, Elna Lichtenvoorde, Groen-
lose Gids en de twee nieuwe titels 
Achterhoek Nieuws Eibergen-Neede 
en Achterhoek Nieuws Borculo-Ruur-
lo. Contact Ruurlo gaat op in Achter-
hoek Nieuws Borculo-Ruurlo, terwijl 
Achterhoek Nieuws Oost Gelre opgaat 
in Elna en Groenlose Gids.
Daarnaast behoren ook Hellendoorns 
Nieuwsblad en Rijssens Nieuws-
blad tot het portfolio van Achter-
hoek Nieuws BV. De totale oplage is 
209.000.

Het verspreidingsgebied van 
Achterhoek Nieuws BV

Twee innovatieve uitgevers met passie voor lokaal nieuws richten Achterhoek Nieuws BV op

Weevers en BDU samen nog sterker in de Achterhoek

Bronckhorst - VVN afdeling Bronck-
horst organiseert jaarlijks het ver-
keersexamen voor groep 7 en 8 ba-
sisscholen. Op 16 april werd het lan-
delijke theorie-examen afgenomen 
en eind april en in mei zijn de prak-
tijkexamens in de kernen. Dorien 
Mulderije, voorzitter de Bronckhor-
ster afdeling van de VVN is blij met 
de manier waarop scholen, maar 
ook bijvoorbeeld het bedrijfsleven 
een steentje bijdraagt aan de ver-
keersveiligheid in haar gemeente.

“OBS Jan Ligthart Zelhem heeft bij-
voorbeeld zelf met behulp van ou-
ders en de firma Keijser een soort 
proefexamen georganiseerd”, vertelt 
Mulderije die er zelf een kijkje ging 
nemen. “Ik hoop dat het een vervolg 
krijgt en aanstekelijk werkt voor ande-
re scholen, want iedereen moet veilig 
over straat.”

Verkeer leer je door te doen
De leerkrachten van OBS Jan Ligthart 
kijken ook heel tevreden terug op het 
proefexamen. “Verkeer leer je door te 
doen”, vinden Loes Geerdinck leer-
kracht groep 6 en Mieke van den Berg 
leerkracht groep 7 van OBS Jan Lig-
thart in Zelhem.

Hoe kun je verkeer beter leren, dan 
door daadwerkelijk in het verkeer te 
gaan oefenen? Daarom hebben deze 
leerkrachten in samenwerking met 
ouders een praktijkdag georgani-
seerd. Deze dag bestond onder ande-
re uit het fietsen van een route onder 
begeleiding van een ouder, waarbij er 
op diverse punten werd gestopt om de 
situatie te bespreken.

Terwijl één groep door Zelhem fietste, 
oefende de andere groep met nage-
speelde praktijksituaties op het plein. 
Er waren vier situaties uitgezet, zoals 
verschillende rotondes en gevaarlijke 
kruispunten met echte verkeersbor-
den.

Dorien Mulderije 
blij met inzet voor 
verkeersveiligheid

Daarnaast werden er verkeerslichten 
behandeld. In Zelhem komt er geen 
enkel verkeerslicht voor en de werking 
is dus niet zo vanzelfsprekend voor de 
kinderen. Het laatste onderdeel was 
het ervaren van de dode hoek in een 
vrachtwagen. Kinderen geven aan het 
gevaar van de dode hoek te kennen, 
maar als ze dan daadwerkelijk op de 
plek van chauffeur mogen gaan zitten 

en in de spiegel kijken, zie je de kwart-
jes vallen. De verkeerslichten, -borden 
en de vrachtwagen werden verzorgd 
door Keiser Verkeerstechniek. Naast 
deze praktijkdag is er in de klas ook 
gewerkt met verkeer. Zo hebben de 
kinderen onder andere een verkeers-
quiz gedaan, filmpjes gekeken, online 
examens gemaakt en in een verkeers-
bordenwerkboek gewerkt.

“Op deze manier hebben we er alle 
vertrouwen in dat we de kinderen van 
groep 7 goed voorbereid hebben op 
het schriftelijk verkeersexamen en op 
het praktisch verkeersexamen.”
   

 ▶ www.facebook.com/
vvnbronckhorst

OBS Jan Ligthart in Zelhem  hield een proefverkeersexamen.

VVN Bronckhorst: samen met scholen en 
bedrijven naar meer verkeersveiligheid

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 of Warnsveld! (GRATIS voor de deur parkeren)

  Deze week

• Onze altijd leuke boeketjes voor € 5,-
• Deze week bij 2 boeketjes: 3e GRATIS 

Let op!  Geraniummarkt op zaterdag 2 mei in Warnsveld en op 9 mei in Vorden.

Sinds 1885

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

• Boeketten   • Bruidswerk   • Rouwbloemwerk
Openingstijden in beide winkels: maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur

gezellig winkelen in je eigen buurt
Veel keus en lekker dichtbij!
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Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van 21 t/m 27 april 2015

Burgemeester Galleestraat 6a

7251 EB Vorden

Tel.: 0575-550850

ZE ZĲ N ER WEER!

Hollandse ASPERGES
Deze week bĳ  aankoop van ±1 kilo 

GRATIS Hollandaise saus 

De lekkerste MINNEOLA’S

10 voor  3.98
Hollandse natuur SPINAZIE

heel kg  1.69
Extra zoete ANANAS

per stuk  1.49

DEZE WEEK OP ONS GEHELE

ASSORTIMENT RAUWKOSTEN

2e BAK NAAR 
EIGEN KEUZE 

VOOR DE HALVE PRIJS!

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 20 t/m 26 april

MAALTIJD IDEE

Zomerzuurkool

 500 gram 398

KEURSLAGERKOOPJE

Shoarmavlees
+ broodjes 
en saus  500 gram 695

SPECIAL

Primavera
100 gram 245

TROTS VAN DE KEURSLAGER

VIB
koningsburgers
  4 stuks 598

VLEESWARENKOOPJE

150 gram filet speciaal + 100
gram boterhamworst

samen 339

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

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen 

werkplaats

Nieuwstad 31 • Lochem • Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak

www.bekoebouw.nl

Keijenborg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

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

Uw kunstgebit verdient 
een erkend specialist

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

Reparaties snel en vakkundig 
uitgevoerd óók in het weekend

Gratis controle

Op afspraak bezoek ik u thuis

Géén verwijzing tandarts nodig

Vooraf prijsopgaaf op basis van   
 uw wensen

Contacten met alle zorgverzekeraars

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

WWW.HET-KLAVIER.NL



Fietstocht Wildenborch
Wildenborch - In de Wildenborch 
wordt op zondagmiddag 26 april een 
fietstocht georganiseerd voor het 
hele gezin. De tocht heeft een lengte 
van ongeveer 30 kilometer door een 
prachtig gebied en over voor velen 
onbekende wegen en paden. 

Onderweg is een stop gepland waar 
de deelnemers worden getrakteerd op 
koffie met daarbij iets lekkers. Deel-
nemers kunnen zich op zondagmid-
dag 26 april inschrijven bij de Wil-
denborchse Kapel aan de Kapelweg 1, 
tussen 13.00 en 14.00 uur. De kosten 
bedragen € 4,00 per persoon.

   

Themamiddag: ‘Omgaan 
met mobiel’ voor senioren
Vorden - Nu senioren steeds langer 
zelfstandig blijven wonen is de mo-
biele telefoon een belangrijk hulp-
middel geworden. U kunt er natuur-
lijk mee bellen maar er zijn veel 
meer mogelijkheden. Wilt u meer 
weten over deze mogelijkheden? 
Bij voldoende belangstelling wordt 
27 mei een themamiddag georgani-
seerd. 

Stichting Welzijn Vorden en Ulenhof 
College locatie ‘t Beeckland organi-
seren, bij voldoende deelname, een 

themamiddag “Omgaan met mobiel”. 
De leerlingen geven uitleg en beant-
woorden al uw vragen. Bijvoorbeeld: 
bericht versturen, contact toevoegen/
wijzigen of verwijderen,werking van 
WhatsApp. 

U kunt zich opgeven tot 15 mei. Meer 
weten of aanmelden? Bel of stuur een 
e-mail naar Stichting Welzijn Vorden. 
   

 ▶ info@welzijnvorden.nl of tel. 0575-
553405 (di & wo van 9.00 - 11.00).

   

Kennismakingscursus piano 
bij Het Klavier in Vorden
Vorden - Had je altijd al plannen 
om piano te leren spelen? Dan is 
dit misschien een goed idee: in de 
weken tussen de meivakantie en de 
zomervakantie is het mogelijk om 
bij Het Klavier in Vorden een cursus 
van 6 lessen te volgen om kennis te 
maken met pianospelen. De cursus 
is geschikt voor alle leeftijden vanaf 
(bijna) 6 jaar. 

Het is geen bezwaar dat erg jonge 
kinderen nog niet kunnen lezen want 
door middel van voor-en naspelen, 
tekenen, zingen, muziek luisteren 
en mee dansen of klappen worden 

de eerste liedjes op de piano op een 
speelse manier aangeleerd. Jongeren 
en volwassenen leren een paar stuk-
ken spelen en maken kennis met no-
ten lezen.

Het is wel noodzakelijk om zelf een 
piano in huis te hebben om te oefe-
nen. Mocht dat niet het geval zijn dan 
kan men ook daarvoor terecht bij Het 
Klavier. Informatie en/of aanmelden 
is telefonisch of per email mogelijk.
   

 ▶ 0575-550756, email: rita@het-
klavier.nl of www.het-klavier.nl

   

Fietstocht Seniorensoos
Vierakker - Dit jaar organiseert de 
seniorensoos een fietstocht, omdat 
er heel wat senioren zijn die nog 
graag fietsen. Deelname is overi-
gens niet leeftijd gebonden: als u zin 
hebt in mooie tocht in de omgeving 
van circa 20-25 km wordt u van har-
te uitgenodigd. 

Voor mensen die niet willen of kun-
nen fietsen, is er een alternatief (sjoe-

len) binnenprogramma in de zaal. Na 
de fietstocht kunt u met inwisseling 
van uitgereikte muntjes koffie drin-
ken in de zaal. Let op: de ingang ach-
terom; niet alleen voor de zaal, maar 
ook voor de routebeschrijving van de 
fietstocht. U bent van harte welkom 
op dinsdag 28 april 14.30 uur in het 
Ludgerusgebouw te Vierakker. Starten 
vanaf 14.00 uur.

   

Toonkunst Plus geeft 
concert in Dorpskerk
Vorden - Op zondag 26 april tussen 
15.30 uur en 17.00 uur zal het Zut-
phense koor ‘Toonkunst Plus’ in de 
Dorpskerk van Vorden een bijzon-
der concert geven. Bijzonder, omdat 
dan een aantal relatief onbekende 
koorwerken worden uitgevoerd. 

Bijvoorbeeld de ‘Deutsche Messe’ van 
Schubert en ‘False Love’ en ‘Snow’ van 
Elgar uit de 19e eeuw. Ook de uitvoe-
ring van ‘Zigeunerleben’ van Schu-
mann zal verassend zijn. Daarnaast 
zullen ook Beethoven en Brahms niet 
ontbreken. Bijzonder is ook dat het 
koorgezang zal worden afgewisseld 
met muziek van het koperensemble, 

de ‘Harmonie Vorden’. Een gewaagde 
combinatie misschien, maar wel een 
die u een gevoel zal geven dat er nog 
vele mooie dingen te ontdekken zijn 
in de muziek. Een waarlijk lentege-
voel!

Er wordt hard geoefend onder leiding 
van de dirigent Hans Lamers. De lie-
deren moeten volgens hem worden 
uitgevoerd zoals de componist die 
heeft bedoeld, pas dan wordt het ech-
te mooie muziek. Kaarten à € 10,00 
zijn te bestellen bij Ellen Stehmann ( 
0575-551495 ) en verkrijgbaar bij de 
Dorpskerk voor de aanvang van het 
concert.

Vorden - Zondag 29 maart deed de 
heer Zents uit Vorden met vele an-
deren mee aan de prijsvraag “Win 
een hovenier voor 1 halve dag “ . 

Hiervoor moest je het aantal kiezel-
steentjes raden die in een vaas zaten. 
Het aantal dat de heer Zents had ge-
raden, 331, bleek het winnende aantal 
te zijn!
Speciaal daarvoor kwam Bas Eggink, 
eigenaar van Eggink Grond en Groen, 
hovenier- en bestratingsbedrijf uit 
Halle, langs om Dhr. Zents de prijs te 
overhandigen. 

Meer informatie over Eggink Grond 
en Groen is te vinden op de website. 
   

 ▶ www.egginkgrondengroen.nlDhr. Zents neemt de prijs in ontvangst van Bas Eggink. 

Winnaar prijsvraag Eggink Grond en Groen 
op Lente Fair in Medler

Vorden - Als je verdwaald bent in 
een bos, hoe maak je dan een goede 
schuilplaats? En wat kun je eten? 
Echte overlevers, en zij die dit willen 
leren, kunnen zich aanmelden voor 
de Wilde Buiten Dag bij Natuurmo-
numenten. In Vorden wordt deze 
dag, in het thema Leer Overleven, 
gehouden op zondag 3 mei bij het 
boswachterskantoor. De speciale 
overlevingsroute kan gestart wor-
den tussen 11:00 en 15:00 uur. Voor 
deze dag wordt entree geheven.

Stel je voor: je bent verdwaald in het 
bos. Kun je dan een vuur maken zon-
der lucifers? Weet jij hoe je een han-
dige schuilplaats kunt maken? Wat je 
kunt eten uit de natuur? En hoe vind 
je de weg terug naar huis?
Kinderen (en hun ouders) ontdekken 
het tijdens de Wilde Buiten Dagen 
van Natuurmonumenten. Want daar 
draait alles om overleven in het wild.

Doe passende 
buitenkleding en 
je laarzen aan

Vuurtje stoken en vies worden
Natuurlijk staat het populaire brood-
je bakken boven een echt houtvuur 
ook op het programma. En helemaal 
spannend is het om met eigen ge-
maakte pijl en boog een blikje probe-
ren te raken.

Route langs activiteiten
Tijdens de Wilde Buitendag lopen de 
deelnemers via een route langs aller-
lei activiteiten in de natuur. Dat par-
cours is door de boswachters uitgezet. 
Zij zijn niet bang om vies te worden. 
Dus doe je overlevingskleren en je 
laarzen aan.

Natuuractiviteit
Deze activiteit is geschikt voor het he-
le gezin en vindt plaats aan de Baakse 
weg 1A te Vorden.
De boswachters raden aan passende 
buitenkleding te dragen en alvast 

van tevoren online een kaartje aan te 
schaffen.

Entree kinderen en volwassenen
Entree voor kinderen: € 7,- (lid Na-
tuurmonumenten) en € 10,- niet-lid. 
Entree voor ouders: € 2,- (lid Natuur-
monumenten) en € 5,- niet-lid.

Kijk op de website van Natuurmonu-
menten voor meer informatie.
   

 ▶ www.natuurmonumenten.nl/
wildebuitendagen

Weet jij hoe je een handige schuilplaats kunt maken?

Overleven in de natuur tijdens de Wilde Buiten Dag van Natuurmonumenten

Hut bouwen, vuur stoken en vies worden 

Vorden - Senioren uit Vorden en 
omgeving hebben afgelopen mid-
week weer vakantie gevierd. Zoals 
elke winter was ook dit jaar de be-
stemming het Drentse dorp Vled-
der en het thema was ‘Lachen is 
gezond’.

Het weer zat mee. Ze konden zelfs 
heerlijk buiten in het zonnetje zitten. 
Er zijn diverse uitstapjes gemaakt: 
een zwerftocht rond Vledder, een 
dagtocht over de Veluwe met ‘s mid-
dags een wandeling onder leiding 
van een gids door de kroondomeinen 
rond Apeldoorn en een boottocht 
door de weerribben.

De avonden waren weer goed ver-
zorgd. Zo was er een spelavond, een 
bingo en een super gezellige caba-
retavond met schetsjes en humor. Al 
met al weer een gezellige midweek.

De gasten kijken nu al weer uit naar 
de volgende vakantie welke gepland 
staat in augustus. Deze reis gaat dan 

naar Luyksgestel in de Brabantse 
Kempen. Hebt u ook zin om met 
leeftijdgenoten een weekje lekker op 
vakantie te gaan? Dan kunt u contact 
opnemen met de familie Wolsing. 
Ook een rollator meenemen is geen 

probleem. Voor meer informatie en 
opgave is de familie Wolsing telefo-
nisch bereikbaar.
   

 ▶ Fam. Wolsing 0575552771.

De senioren hebben een heerlijke vakantie gehad in Drenthe.

De bestemming was het Drentse dorp Vledder en het thema was ‘Lachen is gezond’

Vordense senioren met vakantie

In week 18 (week van Koningsdag) 
verschijnt Weekblad Contact
gewoon op dinsdag 28 april.

Advertenties en kopij kunt u aanleveren 
tot donderdag 23 april  12.00 uur.
advertenties: advertentie@contact.nl 
redactie:  redactie@contact.nl
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Kennisgeving 
380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel

Van vrijdag 24 april 2015 tot en met donderdag 4 juni 2015 liggen de ontwerpbesluiten van fase 2 ter inzage voor 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel. 
Iedereen kan reageren op de ontwerpbesluiten met een zienswijze.

TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil een nieuwe 380 kV 

hoogspanningsverbinding aanleggen van Doetinchem naar het Duitse Wesel. De verbinding is nodig voor 

de verdere internationale uitwisseling van elektriciteit binnen de ontwikkeling naar één Europese 

elektriciteitsmarkt, voor het versterken van de voorzieningszekerheid en om ruimte te geven aan het 

transport van duurzame elektriciteit tussen Nederland en het buitenland.

Om dit project ruimtelijk mogelijk te maken hebben de ministers van Economische Zaken (EZ) en van 

Infrastructuur en Milieu (IenM) een inpassingsplan opgesteld, waarin zij het tracé van de verbinding op 

Nederlands grondgebied vastleggen. Voor het inpassingsplan is een milieueffectrapport (MER) opgesteld 

om de gevolgen voor het milieu in beeld te brengen. Daarnaast zijn er voor aanleg en exploitatie van het 

project uitvoeringsbesluiten, zoals vergunningen en ontheffingen, van verschillende bestuursorganen 

nodig. Deze uitvoeringsbesluiten zijn in één procedure met het inpassingsplan voorbereid, onder 

coördinatie van de minister van EZ. Deze procedure heet de rijkscoördinatieregeling. In een eerdere fase 

(fase1) hebben het ontwerp- inpassingsplan, het milieueffectrapport (MER) en ontwerpbesluiten ter inzage 

gelegen. 

Het gaat in fase 2 om de volgende ontwerp-besluiten:

Omgevingsvergunningen in de betrokken gemeenten voor het kappen van bomen en een 

omgevingsvergunning voor het aanleggen van een waterberging. U kunt nu reageren op alle 

ontwerpbesluiten van fase 2.

Waar kunt u de stukken inzien? 
U kunt van vrijdag 24 april 2015 tot en met donderdag 4 juni 2015 de ontwerpbesluiten van fase 2 inzien 

op www.bureau-energieprojecten.nl en tijdens reguliere openingstijden (op papier) op de volgende locatie:

 Stadhuis Doetinchem, Raadhuisstraat 2 te Doetinchem, T (0314) 377 377.

U kunt uw mening geven
In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van de ontwerpbesluiten van fase 2.

We stellen het op prijs als u aangeeft op welke delen van de ontwerpbesluiten u reageert en u uw zienswijze 

onderbouwt met argumenten.

Het is goed om te weten dat alleen een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze 

heeft ingebracht, later tegen dat besluit beroep in kan stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State. 

Hoe kunt u reageren? 
U kunt van vrijdag 24 april 2015 tot en met donderdag 4 juni 2015 reageren. Wij ontvangen uw 

zienswijzen bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.bureau-energieprojecten.nl 

hoogspanningsverbindingen Doetinchem- Wesel 380 kV. U kunt niet reageren via e-mail.

Per post kan ook: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem-

Wesel, Postbus 248, 2250 AE Voorschoten. Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling genomen 

worden als u ondertekent met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan  via Bureau Energieprojecten op werkdagen van 9.00 uur 

tot 12.00 uur, T (070) 379 89 79.

Wat gebeurt hierna?
Bureau Energieprojecten bundelt alle zienswijzen en reacties. Zo snel mogelijk na afloop van de 

inspraaktermijn kunt u deze downloaden via www.bureau-energieprojecten.nl. De zienswijzen en reacties 

worden betrokken bij de definitieve besluiten. In een Nota van Antwoord wordt opgenomen of en op welke 

wijze de zienswijzen en reacties in de definitieve besluiten zijn verwerkt. 

De besluiten zullen ter inzage worden gelegd. Hierop staat beroep open. Dit wordt te zijner tijd 

aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op www.bureau-

energieprojecten.nl.

Meer informatie 
Uitgebreide informatie vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u na het bezoeken van de 

website nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Spoedreparaties en nieuwe protheses ook op implantaten

Bezoekadres
Deventerweg 113
7203 AE Zutphen

info@ttlzutphen.nl

Altijd gratis consult. Bel gerust
Praktijk voor Chinese Geneeswijze



Vorden/Hengelo - Fred Midden (75) 
neemt donderdag 23 april na ruim 
acht jaar afscheid als voorzitter van 
de Protestants Christelijke Ouderen 
Bond. Hij laat het bestuur achter, 
met alle posities goed bezet. Daar-
naast zijn er commissies voor het 
middagprogramma, lief en leed, het 
blad ‘Perspectief ’ rondbrengen en 
er is een ouderenadviseur.

Ruim acht jaar geleden kwamen Fred 
en Boukje Midden in het Achterhoek-
se Hengelo wonen. Na een carrière 
als banketbakker en koster/beheerder 
begraafplaats in Heelsum waar zij een 
druk leven hadden, moest hij met 65 
jaar zijn schitterende dienstwoning 
verlaten om plaats te maken voor de 
nieuwe koster.

Fred Midden is voorzitter geweest van 
de Regionale Kostersbond en daar zit 
hij nog als adviseur. “Toen kwam ik al 
heel veel in de Achterhoek, dus ik wist 
er wel de weg. Eenmaal in Hengelo 
was het stil. Het huis was klaar, maar 
de telefoon ging niet meer en de com-
puter deed het niet.” Hij ging kijken bij 
de PCOB en werd genoteerd als lid. 
“Ik denk een half jaar naderhand was 
ik voorzitter.”

De ouderenbonden hebben hun ei-
gen beginselen, maar ze hebben al-
lemaal dezelfde belangen. “Ik kan 
geen beleid ontwikkelen alleen voor 
de PCOB, KBO of ANBO. We ontwik-
kelen beleid voor alle ouderen.” Fred 
Midden vindt het belangrijk dat ou-
deren in het sociale leven meedoen. 
“Als ouderen niet meer zelf hoeven na 

te denken, worden ze passief. Daarom 
zijn we met de ouderenbonden bezig 
om de mensen bewust te maken van 
wat ze allemaal kunnen na hun pen-
sioen en dat is een heleboel. Daarmee 
bereik je dat de eigenwaarde van de 
ouderen met sprongen omhoog gaan.”

Voor het seniorenconvent, het over-
koepelende orgaan van de ouderen-
bonden werd Fred Midden benaderd 
voor de functie van voorzitter. Er kwa-
men bestuursleden bij en het draag-
vlak en het beleid konden worden ge-
optimaliseerd. Het seniorenconvent 

behelst acht bonden: een PCOB, vier 
KBO’s en drie ANBO’s.

In zijn vrije tijd is hij actief bij het 
landschapsbeheer van IVN en Staats-
bosbeheer. “Ik ben een natuurliefheb-
ber en dat heb ik weer opgepakt. Ik 
wilde fysiek wat om handen hebben. 
Wilgen knotten, heggen snoeien, poe-
len schoonmaken, riet gesneden, van 
alles.” Zijn vrouw is actief in De Ble-
ijke, bij Fiets de Boer op! en een hob-
byclub. “Zo hadden mijn vrouw en ik 
ons sociale leven hier in Hengelo toch 
vrij snel op de rit.”

Toldijk/Frankrijk - Donderdag 4 
juni gaat Geert Reintjes voor de 
tweede keer naar Frankrijk om zes 
maal met zijn mountainbike de Alpe 
d’Huez te bedwingen! In juni 2015 
is het de 10e keer dat de actie Alpe 
d’HuZes georganiseerd wordt. “In 
augustus 2015 word ik 60 jaar. In ju-
ni 2015 wil ik weer proberen 6 maal 
de Alpe te beklimmen. Dus 10-60-6,” 
legt hij zijn motivatie uit om juist dit 
jaar weer de uitdaging aan te gaan. 
“Met deze gedachte was mijn vrouw 
Dorien het helemaal eens.”

Op 7 juni 2012 fietste Geert Reintjes 
al zes maal de Alpe d’Huez. “Dat was 
een zware en zeer beladen klus. Emo-
tioneel, maar dankbaar dat het was 
gelukt,” weet Geert Reintjes nog goed. 
“Met bijzondere donaties van cliën-
ten, vrienden en bekenden die toen 
met de ziekte kanker te maken had-
den of er zelfs kort voor de Grote dag 
door overleden waren, had deze dag 
een extra lading. Kort na deze klus in 
2012 dacht ik: Dit wil ik nog een keer 
flikken, om zo samen kanker de we-
reld uit te helpen, met veel donaties 
maar dan hopelijk met iets minder 
emotie en belading.”

De ophef bij de organisatie in 2014, 
over de vergoeding van vrijwilliger 
Coen Veenendaal, maakte Geert bo-
vendien extra gemotiveerd. Veenen-
daal zamelde via het wielerevene-
ment geld in voor kankeronderzoek. 
Hij ging vervolgens aan de slag met 
een door het KWF gesubsidieerd, 
nieuw project: Understanding Live, 
gericht op betere samenwerking bij 
internationaal kankeronderzoek. De 
betaling hiervoor ging destijds met 
goedvinden van de voorzitter en de 
directeur van het KWF. Coen heeft in-
ternationaal veel goed werk verricht. 
Dat is bij veel Nederlanders snel ver-
geten of niet bekend.

Motivatie
“Mijn motivatie om deze zware fiets-
klus te gaan herhalen, komt ook door-
dat wij door ons werk in de kapsalon 
veel mensen kennen die zelf met de 

ziekte kanker te maken hebben of 
hebben gehad, ook bij familie, vrien-
den en bekenden,” vertelt Geert. “Dus 
met een rugzak vol discipline en de 
gedachte in mijn hoofd: ‘opgeven is 
geen optie’ ben ik alweer volop in trai-
ning. Vanaf begin januari heb ik er al 
2500 kilometer op zitten.”

De trainingen 
bestaan uit heel 
veel klimmen

De trainingen bestaan voornamelijk 
uit veel kilometers fietsen en heel veel 
klimmen. De Alpe d’Huez heeft name-
lijk 21 haarspeldbochten, een gemid-
deld stijgingspercentage van 8,2% en 

een lengte van 14,5 km per klim. Daar-
om gaat hij elke week woensdags 85 
kilometer fietsen met daarin ongeveer 
20 keer de Eltenberg en zondags even-
eens 85 kilometer en hierin de steile 
kant van de Postbank 20 keer op en 
neer. “Aan mijn inzet zal het zeker niet 
liggen, want ik ga er weer 100% voor.”

Sponsoren of doneren
Sponsoren, elk bedrag mag, kan door 
een bedrag te doneren in de bus van 
de Alpe d’HuZes in Kapsalon/Haar-
werkboetiek Reintjes. “Fantastisch 
wat in de bus in de kapsalon en bij 
verschillende andere bedrijven wordt 
gedaan,” lacht Geert.

Doneren kan ook via Ideal op de site 
van Alpe d’HuZes. Ga naar ‘actie pa-
gina’s’, zoek: Geert Reintjes.
   

 ▶ www.opgevenisgeenoptie.nl

Geert Reintjes staat klaar om te trainen voor de Alpe d’HuZes.

Fred Midden neemt afscheid als voorzitter van de PCOB.

“Dit wil ik nog een keer flikken, om zo samen kanker de wereld uit te helpen”

Geert Reintjes bedwingt Alpe d’HuZes

Na ruim acht jaar als voorzitter van de Protestants Christelijke Ouderen Bond

Afscheid Fred Midden als voorzitter PCOB
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 Houtkachels  Gaskachels
 Pelletkachels  Haarden

Onze showroom is geopend op: 
Donderdag 13.00 - 17.00 uur 

Vrijdag  09.00 - 17.00 uur 

Zaterdag  09.00 - 16.00 uur

Andere dagen op afspraak.

Kerkhoflaan 11

7251 JW Vorden

0575-470354

06 17236100

www.hetkacheltje.nl

REPARATIE EN VERKOOP 

VAN ALLE MERKEN TUIN-/

PARKMACHINES EN ZAGEN

(NIEUW EN GEBRUIKT). 

OOK VOOR 

WINTERBEURTEN.

TEVENS SLIJPEN VAN 

VEESCHEERMESSEN.

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

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

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

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

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

T 0575 200 001   www.grootroessinkmakelaardij.nl

LENTEAVOND
OPEN HUIS
Donderdag 30 april 

van 18.30 tot 20.30 uur

STATIG HUIS 
met uitzicht over 

landgoed Hackfort

Hackforterweg 25a 
Wichmond

Vraagprijs: € 375.000,- k.k.

HOVENIERSBEDRIJF  LUIJENDIJK

www.hoveniers-luijendijk.nl



Herinneringen aan oorlog en bevrijding

Boek Warnsveld 1940-1945
Regio - Ontroerend! Nooit geweten! 
Prachtig! Enkele reacties op het 
boek Warnsveld 1940-1945, herin-
neringen aan oorlog en bevrijding 
en na een bezoek aan de tentoon-
stelling ‘Laf en flink tijdens Hinke-
pink’ in ‘t Warnshuus te Warnsveld.

Vooral de panelen waarop de onge-
looflijke, maar toch echte ervaringen 
van joodse kinderen, gecombineerd 
met hun daar aanwezige speelgoed 
uit de oorlogstijd, maakten diepe in-
druk. Tot eind april is deze bijzondere 
tentoonstelling te bezoeken. Bij aan-

melding in groepsverband krijgt u be-
geleiding van een gids.

Wees er snel bij
Enkele gereserveerde boeken lig-
gen nog te wachten om afgehaald te 
worden. En wie nog geen exemplaar 
heeft, wees er gauw bij want de be-
perkte voorraad slinkt snel. 

Zowel in Warnsveld, Zutphen als Vor-
den is het boek nog bij enkele boek-
handels verkrijgbaar. Meer informatie 
bij het Comité Herdenkingen 2e WO 
Warnsveld (h.mulder6@planet.nl).

   

Evenement helemaal van deze tijd

‘Fun Food Fashion Fair’ op 
weide bij Kasteel Vorden
Vorden - Helemaal van deze tijd! 
Een ‘event’ gericht op ‘Summer 
Shopping’ afgewisseld met activi-
teiten. De eerste editie van de ‘Fun 
Food Fashion Fair’ vindt van vrijdag 
14 tot en met zondag 16 augustus op 
de kasteelweide bij Kasteel Vorden 
plaats. De organisatoren van het 
evenement, Paul Laurens en Wim 
van Eendenburg, hebben samen 
meer dan dertig jaar ervaring in het 
organiseren van fairs.

In Vorden organiseerden zij zestien 
jaar lang de Castle Fair. De fair trok 
jarenlang duizenden bezoekers naar 
de kasteelweide aan de Horsterkamp 
waar onder meer demonstraties met 
dieren plaatsvonden en pagodeten-
tjes met verkoopwaren op het gebied 
van ‘countryliving’ stonden opgesteld.

Een aantal jaren slecht weer achter el-
kaar, in combinatie met teruglopende 
bezoekersaantallen, waren uiteinde-
lijk reden om met het evenement te 
stoppen.

Interesse verschoven
Organisator van de Fun Food Fashion 
Fair Paul Laurens, over het event: “Je 
ziet dat de interesse van onze doel-
groep de laatste jaren verschoven is. 
Toen wij begonnen met het organise-
ren van fairs ging het helemaal over 
home and garden (huis en tuin).
Daar is een enorme ontwikkeling in 
geweest waar wij onderdeel van wa-
ren en van mee geprofiteerd hebben.
Inmiddels zien we dat het meer over 
jezelf gaat, zowel innerlijk als uiterlijk. 

Natuurlijk organiseren we nog steeds 
fairs, maar we sluiten met ons aanbod 
van stands en activiteiten bij deze ver-
anderde behoefte aan.”

Fun Food Fashion Fair
Er valt op de Fun Food Fashion Fair 
veel te zien en te beleven. “Wij gaan 
zorgen voor leuke, lekkere en span-
nende producten in de gezellige en 
zomerse sfeer van Kasteel Vorden. De 
Fun Food Fashion Fair richt zich op 
het binnenhalen van grote aantallen 
bezoekers. Dit doen we onder andere 
door een vriendelijke toegangsprijs.

Shopping Event
Het evenement wordt een echt ‘Shop-
ping Event’. We richten ons niet zo zeer 
op bedrijven die klanten met hun pro-
duct kennis willen laten maken maar 
die graag directe verkoop willen doen. 
De boodschap die wij onze bezoekers 
en in onze reclamecampagne hebben 
meegegeven is dan ook: ‘Kom shop-
pen, kom genieten’.

Vakantieperiode
Het evenement wordt gehouden in de 
vakantieperiode, het drukste moment 
voor deze regio waarin de meesten 
mensen de tijd hebben om iets on-
dernemen en vooral iets leuks willen 
doen”, aldus Laurens.

De standhouder werving gaat voor-
spoedig en er zijn inmiddels meer 
dan dertig aanmeldingen. Laurens: 
“Wij zijn erg blij dat het evenement al 
zo goed ontvangen wordt en er zo en-
thousiast gereageerd wordt.”

Steenderen - De Historische Ver-
eniging Steenderen organiseert 
van zaterdag 2 tot en met dinsdag 
5 mei een unieke gecombineerde 
tentoonstelling in het Anker, JF Olt-
mansstraat 7, op het marktplein in 
Steenderen.

Centraal staat de bevrijding van 
Steenderen, met unieke Steenderense 
foto’s en documenten, verhalen en 
krantenartikelen over gebeurtenissen 
uit die periode. Verder documenten 
en foto’s, ter beschikking gesteld door 
de families van Bernard Besselink en 
Jan Agterkamp, beiden gefusilleerd 
vanwege hulp aan Britse piloten en 
documenten van de familie Beyer, die 
in Nederlands Indië is omgekomen. 
De tentoonstelling wordt aangevuld 
met objecten uit het Achterhoeks Mu-
seum 1940-1945 in Hengelo.

Ook worden schilderijen geëxposeerd 
van de Steenderense schilder Marti-
nus Johannes Gerardus Eijmans. Eij-
mans werd op 22 juni 1904 geboren 
in Steenderen en woonde en werkte 
met zijn gezin als herenkapper aan de 
Bronkhorsterweg. De expositie toont 
werken van 1925-1950. In december 
1951 is Eijmans overleden aan een 
dubbele longontsteking.
Veel van zijn schilderijen zijn in het 
bezit van zijn kinderen en kleinkinde-
ren en zijn voor deze expositie samen-
gebracht in het Anker. Familieleden 
zijn aanwezig voor een toelichting. De 
tentoonstelling is van 2 t/m 5 mei da-
gelijks van 11.00-17.00 geopend. Werk van de Steenderense kunstschilder Martinus Eijmans.

Ook worden schilderijen geëxposeerd van de Steenderense schilder Eijmans

Unieke tentoonstelling in Het Anker

Baak - Het concert van het oplei-
dingsorkest en de harmonie van Mu-
ziekvereniging Jubal, beide onder 
leiding van dirigent Raymond Waan-
ders in Zaal Herfkens luidde het 
voorjaar in. Vooral vrolijke muziek-
stukken stonden op het programma. 
Maria Blom werd gehuldigd voor 
meer dan 12,5 jaar muzikant zijn.

Voorzitter Everdien Berendsen heette 
het publiek van harte welkom. Ze 
wenste iedereen een fijne avond toe. 
Het opleidingsorkest beet het spits af 
en speelde enthousiast en vol inzet een 
drietal stukken, waaronder ‘Chinaman 
in Paris’. Na een wisseling van muzi-
kanten zat het harmonieorkest klaar. 
Deze startte met vier muziekstukken. 
‘Shalom!, Suite of Israeli Folk Songs’ 
van Philip Sparke is gebaseerd op 
traditioneel Joodse liederen. ‘El Paso 
Montanesa’ van de in 2014 overleden 
Nederlandse componist Kees Vlak. 
‘March op. 99’ van Sergei Prokofiev 
werd door Paul Yoder gearrangeerd 
omdat de bezetting van Russische har-
monieorkesten verschilt met die in het 
westen. Tot slot ‘Van Oranje’ van de 
Nederlandse componist Carl Wittrock.

Maria Blom werd gehuldigd voor haar 
ruim 12,5 jaar muzikant zijn bij deze 
vereniging. Zij is als vrijwilliger ook 
actief en is steeds bereid om hand- en 
spandiensten voor de vereniging te 

doen. Ze is een trouwe muzikant, dat 
wordt zeer gewaardeerd. Zij kreeg de 
bronzen speld van de fusieorganisatie 
KNMO, een oorkonde en een mooie 
bos bloemen. Het orkest speelde ‘Lang 
zal ze leven’.
Na dit feestelijk intermezzo speelde 
de harmonie het thema van de film 
van ‘Lawrence of Arabia’ van Maurice 
Jarre. Uit de film ‘Saving Privat Ryan’ 
stond ‘Hymn To The Fallen’ van John 

Williams op het programma en tot slot 
een arrangement met succesvolle mu-
sicalmuziek ‘Andrew Lloyd Webber, a 
Symphonic Portrait’.

Dankwoorden waren er voor de diri-
gent, medewerkers van Zaal Herfkens, 
ladyspeaker Anne-Wil Klein Lenderink 
en het publiek. Informatie: www.mu-
ziekvereniging-jubal.nl en www.face-
book.com/jubalwichmondvierakker.

Maria Blom werd gehuldigd voor 12,5 jaar lidmaatschap bij Jubal.

Concert van het opleidingsorkest en de harmonie van Muziekvereniging Jubal

Huldiging tijdens concert Jubal

In de nabijheid van de R.K. Kerk aan de Primulastraat in Brummen

Grote Andreas-rommelmarkt
Brummen - Zaterdag 25 april wordt 
in de nabijheid van de R.K. Kerk aan 
de Primulastraat in Brummen voor 
de 22e keer de grote Andreas Rom-
melmarkt gehouden. De eerste in de 
rij van grote Brummense voorjaars-
markten zoals de Kerkenmarkt en 
de Pinkstermarkt.

De Andreasmarkt heeft een grote aan-
trekkingskracht op het publiek in de 
wijde regio. De organisatiecommissie 

is er wederom in geslaagd een wer-
kelijk formidabel aantal goederen in 
te zamelen. Leuke hebbedingetjes, 
maar ook zeer waardevolle zaken zul-
len door ruim honderd vrijwilligers 
te koop worden aangeboden vanuit 
meer dan 50 kramen die de markt 
bevat. De topstukken worden ‘s mid-
dag om 15.00 uur geveild. Voor de 
tuinliefhebbers is er een zeer groot 
assortiment planten. De Andreas-
markt staat bekend om zijn gezel-

ligheid. Live muziek, spelletjes voor 
jong en oud, een draaimolen voor 
de kleintjes, aan elke leeftijdsgroep is 
gedacht. De R.K.Jongerenmiddag die 
diezelfde dag haar jaarlijkse open dag 
houdt, verzorgt gezellige activiteiten 
voor de kinderen (schminken, spring-
kussen etc.) Wie de inwendige mens 
wil versterken kan terecht in de uitge-
breide snackhoek of bij onze oliebol-
lenkraam. 

 ▶ www.andreasmarktbrummen.nl

(Infotorial)

Gezelligheid kent geen tijd

Na 8 jaar geleden een eigen bedrijf 
“Tine Mode” begonnen te zijn met 
kledingverkoop aan huis, hebben 
de zusjes Albertine van Zeeburg 
en Wilma Broersma besloten om, 
voor drie dagen in de week, een 
winkel te openen met kleding voor 
de moderne vrouw in het Winkel-
centrum Leesten-Oost (nabij de 
skating baan).

Omdat het verzorgen van kleding-
party’s aan huis een succesformule 
bleek te zijn, hebben zij de huishou-
delijke sferen proberen door te trek-
ken in hun eigen winkel. Gezelligheid, 
open haard, een kopje thee of koffie 
en natuurlijk een ruime sortering van 

dameskleding, zijn de belangrijkste 
ingrediënten voor dit succes. Kleding 
voor de moderne vrouw met merken 
als Dreamstar, Tramontana, New Star 
en B-jeans.

Natuurlijk blijven zij U ook thuis be-
zoeken, maar nu kunt u met vrien-
dinnen, personeelsleden of andere 
groeperingen ook een afspraak maken 
en besluiten om de party in de winkel 
te houden.

Kom eens langs en laat u verrassen. 
Zij zijn elke donderdag, vrijdag en 
zaterdag open aan de Rudolf Steiner-
laan 129 in Zutphen, tel. 0655756036.
tinemodevorden@gmail.com
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Solar Sell is een van de vijf geselecteerde installateurs die 

meedoet aan de Gratis Groen Gas actie van AGEM. De komende maanden 

krijgt u bij aankoop van de volledig Duitse SolarWorld zonnepanelen in 

combinatie met een bijpassende Nedap omvormer gratis groen gas. Dat

is ongeveer 285 kuub en 15% van het jaarverbruik van een gemiddelde 

woning. U bespaart dus niet alleen op uw energierekening, maar ook op 

uw gasrekening. Daarnaast kunt u ook nog steeds de BTW terugvragen. 

Meer informatie vindt u op www.solar-sell.nl

Koop nu zonnepanelen en ontvang 

gratis groen gas van AGEM ter waarde 

van 200 euro. Een uniek Achterhoeks 

product. De actie loopt t/m 31 juli.

Gratis Groen Gas 
bij zonnepanelen!

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

WELKOM BIJ LOCO'S HOTEL, GRAND-CAFÉ, TERRAS EN LOODS. GELEGEN AAN 
HET SPOOR DIRECT NAAST STATION LIEVELDE (LICHTENVOORDE - GROENLO)

maak kennis 
met onze 
nieuwe 

à la carte 
kaart

In een ongedwongen sfeer genieten van de heerlijk-
ste gerechten uit onze speciale spiesengrill. Ideaal 
met een groep, maar ook in een kleiner gezelschap 
is het spiesen bij Loco een avondvullend culinair 
avontuur met een keur aan smaken. U wordt ontvan-
gen in de bijzondere ambiance van de Loco Loods. 
Na heerlijke voorgerechten in de vorm van antipasti 
en tapa’s- achtige hapjes komt onze bediening maar 
liefst vijf keer bij u langs met een van de smaakvolle 
vlees,- vis of groentespiesen. Daarna kunt u uiter-
aard genieten van een tongstrelend nagerecht! 
U zult zeker versteld staan van het verrassende 
aanbod en reken maar dat u vol zit.

Kom, en 
neem de proef 
op de som: 
Voor 27,50 
excl. drankjes heeft 
u een compleet 
verzorgd avondje uit!

Spiesen in de sfeervolle loods!

p.p.32.50

MOEDERDAG 
BIJ LOCO

ontvangst met een glaasje bubbels bij aankomst

3 GANGEN MENU:

Carpaccio of Visspecial of Aspergesoep

Asperges traditioneel of 

Duo zalm kabeljauw of Rib Eye steak

IJstrio van de IJsboerderij of koffi e met 

bonbons 

en een leuk cadeautje voor moeder

MET:

DOE MAAR

JOE COCKER
KAARTVERKOOP VANAF NU! 

VERKRIJGBAAR BIJ:
LOCO ETEN & DRINKEN LIEVELDE

DE DECOTHEEK WINTERSWIJK

DOOR: TOE MAAR

DOOR: JOE COVER BAND

LIEVELDERWEG 118      LIEVELDE      T 0544 371287      WWW.LOCOLIEVELDE.NL

KONINGSDAG
ma. 27 april
16.00 - 23.00 uur

Groepen vanaf 10 personen 

10% GROEPSKORTING
op de totale rekening

ASPERGES
Ze zijn er weer,
heerlijk met ham 

of zalm!
Proef 't voorjaar 

bij Loco

WIJ SPOREN NIET...
voor onze deur en ontvang op vertoon van uw trein-kaartje of OV-chipkaart bij een 3-gangen menu een

DESSERT NAAR KEUZE
GRATIS! Geldig t/m 

31 mei 2015.



Bronckhorst - Afgelopen weekend 
werd op het TT Circuit Assen het 
wereldkampioenschap Superbikes 
gereden (WK SBK) Ook een aantal 
Hamove-leden deed mee in ver-
schillende klassen van het evene-
ment. Voorafgaand aan de wedstrij-
den die zaterdagavond en zondag 
werden verreden waren er op vrij-
dag en zaterdag trainingen. Vooral 
op vrijdag was het aantal valpartijen 
groot in verband met de harde wind 
en de te lage asfalt temperatuur.

Rob Hartog moest zaterdagavond 
aantreden in de klasse FIM European 
Superstock 600. Hierbij kwamen 40 
man aan de start en de onderlinge 
verschillen zijn klein. Hartog reed een 
uitstekende race ondanks een niet 
geweldige start. In de eerste ronde 

werkte hij zich snel naar voren en een 
verdienstelijke zesde plaats was zijn 
deel. Na afloop was hij tevreden met 
het geboekte resultaat. De winst ging 
naar de Turkse rijder Razgatlioglu.De 
tweede plaats ging naar de Italiaan 
Rinaldi die nipt de uit Finland afkom-
stige Tuuli voor bleef. De WK Super-
bikes reden op zondag twee races. Ne-
derlander Michael van de Mark deed 
het publiek versteld staan. Hij rijdt 
dit seizoen voor het eerst in het WK 
SBK en laat in zijn derde wedstrijd in 
Assen zien dat hij uit het goede hout 
gesneden is. Hij reed zowel de eerste 
als tweede wedstrijd de sterren van de 
hemel en had het niet gemakkelijk te-
gen de gevestigde orde die al jaren in 
deze klasse aanwezig is.
Twee derde plaatsen haalde hij achter 
zijn voormalig teamgenoot Jonathan 

Rea (GB) die tweemaal won, en Chas 
Davies (GB) die twee keer tweede 
werd. Veelvoudig winnaar en wereld-
kampioen WK Supersport 600 Kenan 
Sofuoglu pakte in de laatste meters de 
winst. Kyle Smith stond op de laatste 
trede van het podium in de Supers-
port. In de Superstock 1000 FIM Cup 
was er geen succes voor de Nederlan-
ders. Bij de Dutch Superbikes behaal-
den de Hamove leden Johan Fredriks 
en Ron Looijenstein respectievelijk 
een vijfde en zesde plaats. Koen Zee-
len pakte de winst en hoopt dat over 
twee weken in Hengelo Gld op circuit 
‘De Varsselring’ te herhalen. Succes in 
Argentinië was er voor Torleif Hartel-
man uit Hengelo Gld. Zijn maatje Sam 
Lowes werd derde in de het wereld-
kampioenschap voor motoren derde 
in de klasse Moto2.

   

Vorden 1 speelt gelijk tegen Varsseveld
Vorden - Op de zondag dat Vorden 1 met een beetje hulp van RKZVC kam-
pioen had kunnen worden van de derde klasse C, heeft het met 0-0 gelijk 
gespeeld tegen Varsseveld. Aangezien concurrent RKZVC reeds met een half 
uur met 3-0 voor stond tegen Reünie in Borculo, konden alle draaiboeken 
opgeborgen worden en konden de 400 Vordense toeschouwers zich richten 
op de wedstrijd tegen Varsseveld.

Varsseveld, dat nu voor het 2e jaar 
in de 3e klasse speelt maar daarvoor 
4 jaar in de 2e klas heeft gevoetbald, 
doet nog volop mee om de 3e plaats 
dat recht geeft op nacompetitie. Met 
veel druk naar voren en het snel aan-
spelen van de voorwaartsen werd de 
thuisploeg helemaal teruggedrongen. 
In deze fase, waarin Erik Oldenhave 
vooral in de lucht weer vele nuttige 
(tweede) ballen wist te winnen, kwam 
ook de grootste kans van Vorden. Na 
een voorzet van links kwam Frank 
Hiddink niet helemaal goed uit met 
zijn sprong en kopte hij ongewild de 
bal weer terug het veld in, maar deze 
kwam op de rug van een tegenstander 
en de carambole eindigde op de paal.
Het ruim in de meerderheid zijnde en 
met veel geel-zwart getooide Vorden-
publiek ging er eens goed voor zitten, 
want op dat moment was het ook nog 

steeds 0-0 in Borculo. Stefan Eggink 
schoof na 25 minuten regelmatig 
door naar het middenveld en uit een 
dergelijke situatie schoot hij van on-
geveer 25 meter de bal rakelings over 
het doel. Na zo’n 30 minuten pakte 
Varsseveld het ritme over en werd 
het weer een evenwichtige strijd. Het 
tempo was uit de wedstrijd, constant 
waren er vrije trappen, mede door de 
scheidsrechter, en het werd zodoen-
de vooral een fysieke strijd waarbij 
de harde ondergrond niet ten goede 
kwam.
In de tweede helft ging Vorden, on-
danks de ongunstige tussenstand in 
Borculo, in het 1e kwartier weer op 
de ouderwetse wijze de tegenstan-
der bespelen. Er werd gecombineerd 
op het middenveld, de opkomende 
backs werden goed aangespeeld 
en via prima inspeelpasses werden 

de voorwaartsen weer op het juiste 
moment aangespeeld. Er kwam een 
sprankje hoop bij de Vordense toe-
schouwers, want in deze fase waren 
Koen Oosterhuis, Gijs van der Veen 
en Frank Hiddink een aantal keren 
dreigend aanwezig. Toch kwam het 
spel niet volledig los en hoe langer 
de wedstrijd duurde hoe meer kreeg 
Varsseveld weer grip op haar tegen-
stander. De laatste 20 minuten werd 
het wederom een fysiek duel waarbij 
enorm vaak spelers in het heetst van 
de strijd op de grond kwamen de lig-
gen, er steeds blessurebehandelingen 
waren en het tempo weer uit de wed-
strijd werd gehaald. Toch moest het 
team van trainer Michel Feukkink in 
ieder geval zorgen dat de ‘nul’ werd 
gehouden en de ook op een goaltje 
loerende Varssevelders waren lastig te 
bestrijden.

Uiteindelijk bleef het 0-0 waarbij de 
blessure van Daan Horstman, die met 
een brancard en een sleutelbeen-
breuk het veld moest verlaten, een 
smet was op de verder prachtige ‘geel-
zwarte’ voetbalmiddag.

   

Sociï en het tweeluik met Orderbos
Wichmond - Deze week stond voor Sociï 1 in het teken van een tweeluik te-
gen Orderbos. De eerste ontmoeting was donderdagavond in Wichmond, de 
tweede vond plaats in Apeldoorn bij Orderbos.

Op donderdagavond was het een ge-
lijkopgaande wedstrijd die eigenlijk 
een puntendeling had moeten ople-
veren. Orderbos ging met de overwin-
ning aan de haal. Met een penalty en 
de 0-2 die viel uit een voorzet die al 
over de achterlijn was geweest, moest 
Sociï het onderspit delven. Sociï zin-
speelde dus op revanche in de uit-
wedstrijd op zondag.
Op het mooi gelegen sportpark zet-
ten de gastheren snel druk waardoor 
er bij Sociï niet veel lukte. Het was 
zonde dat een aanname van de voet 
van Hans Vleeming sprong waarop 

de linksbuiten met de bal aan de haal 
ging en de 1-0 van de spits voorbe-
reidde.

Het wedstrijdbeeld veranderde niet 
en Sociï werd dus nog steeds terug-
gedrongen. In de 20e minuut mondde 
dit uit in een doelpunt nadat de ijzer-
sterke spits door de Sociï-verdediging 
was gesoleerd en bekwaam afrondde; 
2-0. Enkele minuten later leek Sociï 
wat terug te doen in de persoon van 
Dennis Esselink. Zijn prachtige uit-
haal spatte uiteen op de kruising en 
het verschil bleef gehandhaafd. Vijf 

minuten voor rust werd de score nog-
maals uitgebreid na een goede aanval 
van Orderbos; 3-0 was tevens de rust-
stand. Na de rust ging de wedstrijd ge-
lijk op. Na 50 minuten volleerde Hans 
Vleemingh een corner op doel, maar 
de keeper lag helaas precies in de 
baan van zijn uithaal. Ook de rebound 
was helaas niet aan Sociï besteed. In 
de 90e minuut deed de spits van Or-
derbos nog eens met een solo van zich 
spreken en bracht hij de rechtsbuiten 
in de gelegenheid om de 4-0 eind-
stand op het scorebord te zetten.

Zondag 26 speelt Sociï om 14.00 uur 
bij FC Zutphen. Info en uitslagen: 
www.svsocii.nl 

Rob Hartog over twee weken op de Varsselring. foto: Henk Teerink

Hamove lid Rob Hartog zesde geworden 
op de WK Superbikes Assen

Winst thuiswedstrijd Ratti
Kranenburg - Afgelopen zondag-
middag speelden de Ratti dames 
tegen de dames van Borculo, DEO. 
Direct na de aftrap zetten de dames 
van Ratti druk naar voren. In de der-
de minuut was het dan ook al raak, 
op voorzet van Esther Tuinman wist 
Kim Heuvelink de bal in het net te 
schieten. 

De dames van DEO kwamen ook op-
zetten en wisten het nog gevaarlijk te 
maken door een bal op de lat te schie-
ten. Tien minuten later was het raak 
voor Ratti. Esther Menkveld kwam 
oplopen en schoot in eerste instantie 
tegen de keepster, maar schoot alsnog 
raak in de linkerhoek, 2-0 (rust). Er 
werd veel gewisseld bij de Ratti da-
mes, waardoor het elke keer opnieuw 
wennen was voor de speelsters. DEO 
kon hiervan profiteren en scoorde 

de 2-1 in de 63ste minuut. De Ratti 
dames waren grotendeels aan de bal 
en creëerden de meeste kansen. Toch 
viel het doelpunt aan de andere kant. 
De bal werd over de verdediging ge-
schopt en kwam zo één op één met de 
keepster, die wist de bal niet te stop-
pen, 2-2.

Dit duurde echter niet lang, Esther 
Tuinman gaf weer eens een voorzet 
naar voren waardoor Tessa Bruggink 
kon scoren, 3-2. Een paar minuten la-
ter kregen de Ratti dames een corner 
mee. Esther Menkveld kopte deze bal 
richting het doel, maar de keepster 
was alert. Eindstand: 3-2. Over twee 
weken spelen de dames hun laatste 
wedstrijd van dit seizoen. Dit is een 
uitwedstrijd tegen Neede. De Ratti 
dames kunnen dan spelen voor plek 
nummer 2.

   

JC1 behaalt kampioenschap
Vorden - De jongens van Dash JC1 
hebben wederom het kampioen-
schap behaald. Waren ze in de eerst 
helft kampioen van de 2e klasse, nu 
na promotie kampioen in de 1e klas-
se. De laatste competitiewedstrijd 
was een echte kampioenswedstrijd, 
zij moesten tegen de nummer 2 en 
hadden aan 1 punt genoeg.

De nummer twee Twente uit En-
schede moesten 5 punten halen om 
kampioen te worden. Alle middelen 
werden gebruikt door Twente om dit 
te bewerkstelligen, zo waren er ineens 
drie extra meisjes opgetrommeld om 
het team te versterken. De jongens 
van Dash lieten zich niet van de wijs 
brengen, geconcentreerd werden de 
punten binnengehaald door mooie 
aanvallen en stek te verdedigen. Het 

voorgestelde doel werd direct ge-
haald, de eerst set winnen en kam-
pioen worden in de 1e klasse C. De 
daarop volgende twee sets werden 
gewonnen door Twente, ze wilden 
echter niet met een verlies naar huis 
gaan, dus moest de vierde set gewon-
nen worden, om een vijfde set af te 
dwingen.

Dit lukte en de vijfde set moest de 
beslissing brengen voor de wedstrijd. 
Het einde van de set was nogal du-
bieus te noemen bij een stand van 
14-13 werd de wedstrijd beslist door 
een merkwaardige beslissing van de 
scheidsrechter. De wedstrijd winnen 
in Enschede was blijkbaar te veel ge-
vraagd. Ze verloren de wedstrijd uit-
eindelijk met 3-2, maar wel kampioen!

   

Dash eindigt de competitie
Vorden - Zaterdag 18 april stond de 
laatste wedstrijd van het seizoen op 
het programma, namelijk uit tegen 
DeVolCo in Deventer. Om derde op 
de ranglijst te blijven staan moest 
Dash 2 sets mee naar Vorden nemen. 
Maar om het seizoen net zo sterk te 
eindigen als dat ze hem begonnen 
waren was de doelstelling de volle 5 
punten. Met een ‘goede sfeer’ in de 
redelijk lege sporthal werd er aan de 
wedstrijd begonnen.

In de eerste set werden veel lange 
rally’s gespeeld waarin hard geslagen 
en slim gespeelde ballen elkaar afwis-
selden. Kelly Harbers baterde in haar 
laatste wedstrijd voor de rood-zwar-
ten nog een paar fijne punten aan de 
vloer. Halverwege de set werd er een 
kleine voorsprong gepakt en deze 
werd niet meer uit handen gegeven. 
Het begin voor de 0-4 overwinning 
was gemaakt een 22-25 overwinning 
stond op het scorebord.
De tweede set startte net als de eerste 
set gelijk op, wel werd er wat minder 
makkelijk gescoord. De sfeer moest 
weer even teruggebracht worden in 
het team en toen Karien Meutstege 
aan serve kwam op een 21-24 achter-
stand werd er wel degelijk gevochten 
voor elk punt. Na een aantal mooie 
services werd de stand gelijk getrok-
ken, DeVolCo kreeg hierna nog 2 
setpunten maar wist deze niet te be-
nutten. En het eerste setpunt voor de 

Vordenaren werd keihard binnen de 
lijnen gebaterd, 26-28. Na de winst 
van de tweede set begon de derde set 
met een goede service serie van Lian 
Leunk, er was duidelijk iets geknakt 
aan Deventerse zijde. Deze servese-
rie had niet tot 0-9 uit kunnen lopen 
zonder het mega kill blok van Carlijn 
Berendsen. Alles lukte aan de kant 
van Dash en verdedigend deed Ilona 
Kortstee een flinke duit in het zakje. 
De thuisploeg wist niet wat het met 
de enorme service druk aanmoest 
en deze set eindigde dan ook in een 
spectaculaire stand van 08-25.
Nu de 0-4 overwinning binnen hand-
bereik was, werd hier nog harder voor 
gevochten. Dash wist een flinke voor-
sprong op te bouwen, welke aan het 
eind ook nodig bleek. De geoliede 
machine stokte even, maar ook dit 
mankement werd gerepareerd. Er was 
plaats voor de publiekswissel van Ja-
nine te Walvaart, die helaas ook haar 
laatste wedstrijd speelde. En het laat-
ste punt werd letterlijk binnengeba-
terd door Maike van Mourik. Dit bete-
kende een mooie 0-4 overwinning en 
een mooi einde van het seizoen. Een 
seizoen waarin iedereen van waarde 
is geweest en waarin we de hoogste 
plek op de ranglijst hebben behaald 
in de tweede divisie tot nu toe.

De Dash dames willen hun trouwe 
publiek nog graag bedanken voor de 
steun en hopelijk tot in september!

   

Bridgen in Toldijk
Regio - Uitslag donderdag 16 april, 
de derde competitieavond van de 
zesde ronde.

A-lijn: 1. Diny Hartelman & Hans Jan-
sen 65,00% 2. Inge & Reint Pellenberg 
57,00% 3. Emmy Stegeman & Joop ten 
Holder 56,50%.
B-lijn: 1. Truus & Kees Mortier 61,98%, 
2. José & René Winkelman 59,90%, 
3. Theo Damen & Theo Schut 54,17%.
C-lijn: 1. Karen Notten & Joop te Veld-

huis 60,58%, 2. Gerrit Vorselman & 
Margareth Heiting 58,33% 3.Greet 
Jansen & Theo Geurts 56,58%.

Donderdag 24 april is de vierde com-
petitieavond en op 19 september is 
een Kroegentocht in Hengelo. Afmel-
den kan tot 12.00 uur op de wedstrijd-
dag, mail naar bcbronkhorst@hot-
mail.nl of een sms naar 06-25198329 
of op de wedstrijddag bellen naar ge-
noemd mobiel nummer.
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Cursus bewust beter bewegen
In 6 lessen van 1 uur leer je in een kleine groep onder begeleiding van 
een Cesar therapeut een set oefeningen (3B – stretch). Hierbij komt het 
hele lichaam aan bod. 

Je wordt je bewust van onnodige spierspanning en je leert deze door middel 
van de oefeningen te verminderen. Vergroot je bewegelijkheid en herstel je 
originele bewegingspatroon. 

Doel cursus
Vergroot je lichaamsbewustzijn
Verbeter je coördinatie en balans
Vergroot je mogelijkheden in ontspannen
Leer efficiënt en pijnvrij bewegen

Na de cursus heb je een set oefeningen die je binnen 10 tot 20 minuten 
dagelijks uit kan voeren om je bewegingspatroon te onderhouden. 

De cursus start op donderdag 23 April. Geef je dus snel op want er kan 
maar een beperkt aantal deelnemers mee doen. Kijk voor de overige data, 
tijden, kosten en overige informatie op www.cesardynamiek.nl  
of ga naar onze facebook pagina www.facebook.com/cesardynamiek

Voor vragen of aanmelden mag je mailen of bellen naar:
info@cesardynamiek.nl
0651723800

Cursus   Bewust
Beter   Bewegen

                         

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

Zondag 26 april en Koningsdag open 
van 12.00 tot 17.00 uur.

GroenRĳ k Steentjes Doetinchem
groenrĳ k.nl

Geranium

VAN 1,79DVOOR 

0,99
DE WEEK
FAVORIET VAN

ASPERGES
U kunt weer genieten van iedere
dag vers gestoken ASPERGES. 

Natuurlijk hebben we ook weer
de (h)eerlijke beenham en verse
scharreleieren om uw maaltijd

compleet te maken.

Ook uw adres voor een origineel  pakket voor 
alle gelegenheden.

Kapelweg 14 • 7233 SC  Vierakker
Tel. (0575) 44 14 34 • www.den4akker.nl

Gratis thuisbezorgd.

V.V. Slagerij 06 23 53 77 98 

Varkenshaas
schoon/kort kilo € 6,00
Varkenshaas sate kilo € 6,50
Malse
Runderbiefstuk kilo € 10,00
Gehakt h.o.h. kilo € 3,50
Rundergehakt kilo € 4,00
Verse worst

4,00
Knars kilo € 2,50



Gewijzigde openingstijden 
bibliotheken
Regio - De komende maanden voert Bibliotheek West Achterhoek achter de 
schermen, maar ook zichtbaar voor de bezoekers, een aantal veranderingen 
in de automatiseringssystemen door.

Het resultaat leidt tot een betere 
dienstverlening voor alle klanten van 
de bibliotheek. De eerste stap wordt 
eind april gezet. Alle vestigingen van 

de bibliotheek zijn daarom vanaf vrij-
dag 24 april 17.30 uur tot en met 27 
april, Koningsdag, gesloten.

   

Zang- en ontmoetingsdienst 
Achterhoek
Zelhem - Zondagavond 3 mei is er een zang- en ontmoetingsdienst, georga-
niseerd door stichting de Opdracht. Dit zal plaatsvinden in cultureel cen-
trum De Brink aan het Stationsplein 12 in Zelhem (Ingang via parkeerplaats 
achterzijde, Industrieweg).

In deze bijeenkomst, die om 19.30 uur 
begint, hoopt de heer H.G. Dijkman 
uit Vorden voor te gaan. Het Apel-
doorns Evangelisatie Koor zal mee-
werken aan deze dienst. De toegang is 

vrij en na afloop is er koffie.
   

 ▶ 0314-622878
 ▶ www.stichtingdeopdracht.nl

   

Fietstocht ‘Fiets de boer’ op 
Bronckhorst West
Toldijk - ‘Fiets de boer op’ organiseert op 14 mei, Hemelvaartsdag, weer een 
fietstocht voor het hele gezin met ontbijt vooraf.

Langs een route van circa 25 kilome-
ter worden verschillende bedrijven 
bezocht, onder andere een melkvee-
houderij en een geitenbedrijf. Bij de 
lunch is er onder meer een springkus-
sen voor de kinderen en zijn er ver-
schillende kraampjes met streekpro-
ducten. 
Tijdens de lunchpauze is er koffie, 
thee, frisdrank, soep, hamburgers en 
nog meer te koop. Ook is er een auto-
route beschikbaar.

Eerst ontbijten, dan fietsen
Het startpunt is bij de familie Wiltink, 
Lamstraat 12A, 7227 NB Toldijk. Star-

ten en ontbijten kan van 8.00 tot 10.30 
uur. Deelname kost € 5 per persoon, 
inclusief ontbijt. Voor kinderen tot 12 
is het gratis. Bij het startpunt krijgen 
deelnemers een routebeschrijving. 
Aanmelden is niet nodig. Er is vol-
doende parkeergelegenheid.
   

 ▶ www.fietsdeboerop.wix.com/
fietsdeboerop

 ▶ Anneke Gr. Roessink 0575-470245 / 
06-18375569

 ▶ Olga Oosterink 0314-381440 / 
06-10646993

 ▶ www.facebook.com/fietsdeboerop

Wichmond - Zaterdag 11 april speel-
den twee teams van basisschool De 
Garve in de halve finale schooldam-
men voor het Nederlands kampi-
oenschap. De welpen uit groep 5 
moesten daarvoor naar Baarn en de 
pupillen uit groep 7/8 speelden hun 
wedstrijden in Wapenveld.

De pupillen wonnen hun eerste wed-
strijd met 8-0 en hoopten bij de beste 
drie van de zestien deelnemende 
scholen te eindigen. Er werd ge-
speeld volgens het Zwitsers systeem: 
een winnend team steeds tegen een 
winnend team, dus de tweede te-
genstander was meteen ook een van 
de latere winnaars. Deze wedstrijd 
werd dus verloren, de derde werd 
gelijk gespeeld en daarna ging al-
les alleen maar moeilijker. Toch nog 
een elfde plaats bereikt! Een knappe 
prestatie van de kinderen, want alleen 
Niels speelt vanaf groep 5 mee, Lowie 
speelde vorig jaar enkele keren mee 
en voor Duco, Beerend en Margot was 

het de eerste keer. Bij de welpen was 
het erg spannend. De eerste wedstrijd 
werd ook dik gewonnen en daarna 
bleef het heel goed gaan, zodat de 
derde plaats in de eindstand in zicht 
was, tot de laatste partij. Die werd ech-

ter verloren, waardoor de kinderen, 
iets teleurgesteld, op de vierde plaats 
eindigden. In dit team zitten een paar 
talenten, die volgend jaar weer iets 
moois kunnen presteren. 

Boven v.l.n.r: Stefan, Chiem, Rens en Maurick. Midden: Beerend, Margot, Duco en 
Lowie. Onder: Niels en Koert.

De pupillen behaalden een elfde plek en de welpen een vierde

Einde aan schooldammen voor De Garve

Vorden - Vorige week is bij zwem-
bad In de Dennen geconstateerd dat 
de buitenbak van het zwembad lek 
is. Donderdagavond 16 april kwam 
de brandweer van Vorden met twee 
wagens ondersteunen door het bad 
leeg te pompen en vrijdag 17 april 
is Kreeft Betonrenovatie & Injectie-
technieken hard aan het werk om 
het lek te repareren. De opening 
van 26 april is door deze situatie niet 
meer haalbaar, maar hopelijk kan 
zwembad In de Dennen vanaf 1 mei 
de bezoekers weer welkom heten.

Doordat er steeds water bij gepompt 
moest worden, terwijl er helemaal 
niet gezwommen werd, kwam be-
drijfsleider Timme Koster erachter 
dat het zwembad lek was. Timme: 
“En dan is het zoeken. Zo hebben 
we het gedeelte bij de startblokken, 
duikplank en de hoek om richting de 
glijbaan helemaal open gegraven om 
het lek te vinden. In eerste instantie 
dachten we het te hebben gevonden, 
maar na reparatie van de leidingen 
bleek dat dit niet het veroorzakende 
lek was”. Uiteindelijk bleek in de hoek 
van het zwembad een aardige scheur 
in de betonnen bak te zitten.

Voordat het lek gerepareerd kon wor-

den, moest eerst het water uit het 
zwembad. Dankzij de brandweer van 
Vorden is dit donderdagavond 16 april 
direct gerealiseerd. Vervolgens zijn 
alle stoepen weer teruggelegd en zijn 
monteurs van Kreeft Betonrenovatie 
& Injectietechnieken ingeschakeld 
om het lek te repareren.

Timme Koster: “We houden 1 mei aan 
als nieuwe openingsdatum. Wanneer 
we alsnog de 26ste open willen, zou 

er volop gestookt moeten worden om 
het water op tijd opgewarmd te krij-
gen. Dus streven we naar 1 mei, het 
moet tenslotte wel leuk blijven”. Voor 
meer informatie en op de hoogte blij-
ven van de openingsdatum, zie de 
website of Facebookpagina.
   

 ▶ www.zwembad-indedennen.nl of 
Facebookpagina ‘Zwembad in de 
Dennen’

De heren van betonrenovatie Kreeft uit Hoogeveen zijn hard op weg het lek te 
repareren.

Zwembad In de Dennen later geopend 
vanwege lek in buitenbak

(Advertorial)

Asperges ontwaken begin april bij 
twaalf graden uit hun winterslaap
Bij negentien graden gaan ze flink 
groeien om bij 25 graden de grond 
uit te schieten, soms wel 10 centi-
meter per dag. Verse asperges ‘pra-
ten’ als je ze tegen elkaar aan wrijft  
en praten doen de asperges van de 
fam. Eskes van Boerderij Den 4ak-
ker zeker. ‘Vanmorgen gestoken, 
vanavond op je bord, eventueel 
voor je geschild als je wilt’ vertelt 
Herman. ‘Samen met een eitje van 
één van onze kippen en boter en 
beenham uit onze winkel, lekker-
der, verser en eerlijker kan het niet’.

De asperge is vanuit Zuid-Europa 
begin twintigste eeuw in Nederland 
gekomen. De Nederlandse asperge-
cultuur is dus ‘slechts’ zo’n honderd 
jaar oud. Na de Tweede Wereldoorlog 
is de aspergecultuur pas echt ontwik-
kelt in Nederland. Tegenwoordig is 
de asperge in veel provincies te vin-
den maar de lekkerste komen uit... 
‘Vierakker’, zegt Mirjam lachend. 

Asperges uit Vierakker op het bord 
bij Gaon Etten
Vrijdag 24 april a.s. start Gaon Etten 
het seizoen in Zutphen. En wat staat er 

op het menu? Natuurlijk, de heerlijke 
en verse asperges van Den 4akker. We 
eten in een van de historische panden 
van Zutphen, op een bijzondere plek 
en midden in een stukje geschiedenis 
van Zutphen dat aan het eind van het 
jaar niet meer bestaat.

Een unieke gelegenheid dus om te ge-
nieten van een heerlijk diner op basis 
van verse streekproducten in een in-
spirerende omgeving. ‘Gewoon reser-
veren en komen’, zegt Mirjam  nog als 
we afscheid nemen. Reserveren kan 
op www.gaon.nl

4 daagse cursus ambachtelijk houtbewerken

Werken met VersHout in het bos!
In deze cursus leer je heel veel over 
het ambacht, het hout en traditio-
nele gereedschappen. We nemen je 
mee in de wereld van bomen en de 
verwerking van het vers gekapte hout 
tot meubels en andere werkstukken. 
Maak je eigen stoel, kruk of schaaf-
bok! Vers rondhout wordt handmatig 
gespleten en verder bewerkt met bijl en 
haalmes. Centraal staat het werken op 
de ‘schaafbok’, een eeuwenoud klemge-
reedschap waarop je heerlijk kunt wer-
ken met je haalmes. Rust, natuur, bos, 
creativiteit! Ervaring is niet vereist.

Gegevens
• cursus van 7 t/m 10 mei
• locatie; Midgaard, stopsdijk 2, Almen
• kosten; 280 euro inclusief, hout, 

lunch, koffie / thee
• maximaal 8 deelnemers

Informatie en aanmelden
Sjors van der Meer en Job Suijker
Tel. 06-40885056
sjors@vers-hout.nl
www.vers-hout.nl
(voor ons complete aanbod)
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Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

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

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

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

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

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

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

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

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

Jaargang 10
Nr. 17, 21 april 2015

Na het overlijden van Henk Aalderink 
is de procedure gestart om op zoek 
te gaan naar een nieuwe burgemees-
ter. De gemeenteraad stelde hiervoor 
een vertrouwenscommissie in,  
waarin de fractievoorzitters van alle 
partijen in de gemeenteraad zitting 
hebben. Zij worden bijgestaan door 
drie adviseurs: griffier Mariëlle van 
der Leur, directeur Arne van Hout en 
loco-burgemeester Paul Seesing.  
De burgemeestersvacature wordt 
uitgezet op basis van een profiel-
schets die de raad opstelt. Hierin 
staan de eisen voor onze nieuwe 
 burgemeester. Op 30 april is een 
speciale raadsvergadering, waarin 
de raad deze bespreekt. Hierbij is de 
commissaris van de Koning van de 
provincie Gelderland, Clemens 
C ornielje, aanwezig. Om de vacature 
op een bijzondere manier onder de 
aandacht te brengen, maakt de 

gemeente een filmpje die die avond 
getoond wordt. De vergadering is 
openbaar en begint om 20.00 uur. 
Meer informatie hierover vindt u op 
www.bronckhorst.nl of scan de  
QR-code. De vacature gaat vervol-
gens begin mei uit en geïnteresseer-
den kunnen dan reageren. Daarna 
vinden gesprekken plaats met kandi-
daten en de commissaris van de 
Koning en vervolgens met de 
 vertrouwenscommissie van de  
raad. Het is de bedoeling dat in 
 september tijdens een speciale 
raadsvergadering de voorkeurs-
kandidaat bekend wordt gemaakt. 
Daarna vindt 
benoeming van de 
nieuwe burge-
meester plaats 
door de Koning, 
zodat hij/zij dit 
najaar kan starten.

Boegbeeld voor Bronckhorst 
gezocht
Openbare vergadering 30 april over 
 profielschets nieuwe burgemeester

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

De Regionale Woonagenda 
 Achterhoek 2015-2025 vormt het 
nieuwe kader voor het regionale 
en lokale woonbeleid. Op 28 mei 
2015 ligt de Woonagenda ter  vast - 
stelling voor aan de gemeenteraad.

In 2014 hebben de zeven 
 Achterhoek  se gemeenten de hoofd-
kernen van de Achterhoek in beeld 
gebracht door middel van zogenaam-
de Kernenfoto’s. In Bronckhorst heb-
ben we vier  kernen op deze manier 
geanalyseerd: Hengelo, Steenderen, 
Vorden en Zelhem. 

Uitnodiging voor inwoners Hengelo
Wethouder Spekschoor neemt graag 
de resultaten van het kernenonder-
zoek met u door. 

Hiervoor organiseren wij in Hengelo, 
Steenderen,  Vorden en Zelhem 
inloopavonden. Het is geen avond 
met presentaties, maar een avond 
waar ruimte is voor een persoonlijk 
gesprek. Heeft u  vragen over het 
woonbeleid? Wilt u weten waarom de 
gemeente bepaalde keuzes maakt 
voor woningbouw? Schuif dan aan en 
ga informeel onder het genot van een 
kop koffie hierover met de wethou-
der in gesprek. 

Op 29 april 2015 is wethouder 
 Spekschoor van 20.00 tot 22.00 uur 
aanwezig in Ons Huis, Beukenlaan, 
Hengelo (Gld). Loop binnen en stel 
uw vraag!

In gesprek met wethouder 
Spekschoor over toekomstige 
woningbouw in uw kern
De beurt is aan Hengelo op 29 april

Sinds 2013 geldt in Bronckhorst het 
volume en frequentiesysteem voor 
de afvalinzameling en dit heeft de 
gescheiden inzameling van huis-
houdelijk afval sterk verbeterd. 

De resultaten van 2013 en 2014 zijn 
nagenoeg stabiel. De hoeveelheid 
aangeboden restafval bedroeg in 
2014 110 kilo per inwoner, in 2013 
was dit 108. In 2012, vóór invoering 
van het nieuwe systeem, was dit nog 
181 kilo (2012)! GFT, kunststof en 
KCA is wat gestegen en oud papier 
en glas iets gedaald. Het totale 
scheidingspercentage in 2013 en 
2014 bleef gelijk en bedraagt 72%. 

Mooie score
Het landelijke doel is 100 kilo rest-
afval en een scheidingspercentage 
van 75% in 2020 en dat is dus al bij-
na gehaald. Van de Circulus-Berkel 
gemeenten scoren Bronckhorster 
inwoners hiermee het hoogst. We 
verwachten dat het afval scheiden 
in 2015 nog verbetert, doordat u bij-

voorbeeld metaal (blik) nu via de 
oranje container gescheiden kunt 
inleveren. Wethouder Arno Spek-
schoor van afval en milieu: “Een 
enorme inzet van uw kant is te zien 
bij het gescheiden inleveren van 
afval en daar ben ik erg blij mee! 
Door het scheiden van afval vermin-
deren we de CO2-uitstoot. Bovendien 
wordt het gescheiden afval herge-
bruikt als grondstof voor vele nieu-
we producten en scheelt het in uw 
portemonnee.” 

Meldingen
Het aantal meldingen van inwoners 
over de inzameling (bijvoorbeeld 
ivm het niet ledigen van containers 
of een storing) nam wat toe van ca. 
1.000 in 2013 naar ca. 1.130 in 
2014. Dit is ca. 3% van het aantal 
aansluitingen. 

Dienstverlening
We bekijken samen met Circulus-
Berkel op welke manier we onze 
dienst verlening kunnen verbeteren 

en het aantal meldingen kunnen 
verlagen. Nieuw was een aantal 
meldingen over de vervanging van 
de papieren afvalkalender voor de 
digitale. 

Mensen die aangaven hier moeite 
mee te hebben, kregen een printje 
toegestuurd.

Goede resultaten met gescheiden afvalinzameling
Dank voor uw inzet! 



In de Jaarstukken 2014 staat wat we 
hebben gedaan, welke inkomsten de 
gemeente had en welke uitgaven en 
investeringen we deden in 2014. 
Ook geeft het een overzicht van de 
vermogenspositie van de gemeente. 
De Jaarrekening 2014 sluit met 
een voordelig resultaat van ca. 
5,5 miljoen euro. In de begroting 
was een tekort geraamd van bijna 
700.000 euro. 

“Dat is een groot verschil”, zegt 
wethouder Arno Spekschoor van 
finan ciën, “maar het gaat om een-
malige afwijkingen op de begroting 
(waarin onze structurele uitgaven en 
inkomsten staan). Waar het over-
schot vandaan komt? Onder andere 
als gevolg van het traject naar een 
Toekomst bestendig Bronckhorst zijn 
verschillende gemeentelijke accom-
modaties geprivatiseerd. Ook komen 
de kosten voor het onderhoud aan 
school gebouwen sinds dit jaar niet 
meer voor rekening van gemeenten, 
maar voor de scholen zelf. Als 
gemeente hoeven we niet meer te 
sparen voor het toekomstig onder-
houd aan de accommodaties en 
scholen. Nu de overdrachten volledig 
zijn afgewikkeld, konden we de 
balans opmaken hoeveel geld nodig 
blijft voor onderhoud van de overge-
bleven gemeentelijke accommoda-
ties en kwam 2 miljoen euro vrij. Een 
ander groot overschot komt voort uit 
de aanpassing van ons Wmo-beleid 
ter voor bereiding op de uitvoering 
van de nieuwe taken op het gebied 

van zorg en welzijn (decentralisa-
ties). In 2014 werkten we op enkele 
terreinen al met het nieuwe beleid, 
waarmee we rekenden met de bud-
getten die we in 2015 hiervoor krij-
gen van het rijk. Omdat dit veel min-
der is dan voorheen, ontstond een 
eenmalig positief saldo. Verder was 
bijvoorbeeld 261.000 euro gereser-
veerd voor de herinrichting van de 
Huiskamer van Hummelo (Dorps-
straat e.o., incl.  riolering), omdat de 
uitvoering is doorgeschoven naar 
2015 is dit bedrag in 2014 niet inge-
zet.” 

Wat zijn de plannen met dit 
 eenmalige voordeel?
Wethouder Spekschoor: “Een begro-
ting maak je altijd in het najaar vóór 
een jaar begint, dus in dit geval in 
november 2013 voor het jaar 2014. 
Dan zijn er toch nog veel onzeker-
heden en wijzigingen die op je pad 
komen, zoals een kabinet dat nog 
veel besluiten moet nemen over 
werkzaamheden die je als gemeente 
uitvoert. Ik ben blij dat het resultaat 
positief is. Maar het gaat dus wel om 
een bedrag dat je maar één keer in 
kunt zetten en helaas niet om struc-
tureel geld. Wel onderzoeken we als 
college in hoeverre we dergelijke 
grote incidentele overschotten 
 kunnen voorkomen.”  

B en w stellen voor om van het 
 overschot ca. 2 miljoen euro te reser-
veren voor 8 projecten/activiteiten. 
We noemen er een aantal:
• 261.000 euro voor de herinrichting 

van de Huiskamer (Dorpsstraat) 
Hummelo 

• 6.500 euro voor het voortzetten 
van het project Hartveilig wonen, 
waarmee vrijwilligers getraind 
kunnen worden in het werken met 
een AED

• 49.000 euro voor de vernieuwing 
van het bestemmingsplan buiten-
gebied, waarmee onder meer 
 procedures voor inwoners en 
 bedrijven efficiënter worden, met 
minder regels meer eigen verant-
woordelijkheid 

• 1,5 miljoen euro om innovatieve 
projecten en ontwikkelingen in de 
uitvoering van de nieuwe zorg-
taken mogelijk te maken. In 2014 is 
met name gewerkt om een goede 
basis te hebben staan om de nieu-
we zorgtaken (zoals dagbesteding 
en jeugdzorg) uit te kunnen voe-
ren/continueren. Nu is het tijd om 
te kijken of ook echt nieuwe 
 vormen in de zorg mogelijk zijn, 
waar inwoners baat bij kunnen 
hebben, zoals zorgwinkels en 
 basisvervoer voor iedereen. Maar 
ook projecten zoals ‘het dorp als 
verzorgingshuis’ (inwoners organi-
seren samen hun zelfredzaam-
heid) en alcoholmatiging jeugd. 
Ook zijn de sociale teams sinds 
 enkele maanden aan de slag en we 
bekijken of deze werkwijze naar 
wens verloopt of nog aanpassingen 
nodig zijn etc. 

De 3,4 miljoen euro die nog overblijft, 
gaat zoals gebruikelijk naar de alge-
mene reserve. De accountant heeft 
de jaarrekening inmiddels goed-
gekeurd. De complete jaarstukken 
vindt u op www.bronckhorst.nl.

De raad beslist 
B en w stellen de raad voor in te 
stemmen met de Jaarstukken 2014 
en de voorstellen om de overgeble-
ven gelden te bestemmen. De raad 

bespreekt dit in de commissieverga-
dering van 21 mei en beslist erover 
tijdens de raadsvergadering van 
4 juni. Hierbij enkele cijfermatige 
 overzichten uit de jaarrekening:

Jaarrekening 2014 geeft positief resultaat
Financiën gemeente gezond

Baten en lasten 2014 (bedragen * € 1.000)    

 Lasten Baten 

Programma Begroting Rekening Begroting Rekening

1 Besturen 12.086 11.900 872 916

2 Wonen en werken 7.493 6.200 1.494 2.168

3 Ontspannen 4.384 4.153 1.133 1.165

4 Leren 3.640 4.152 66 70

5 Zorgen 20.184 19.793 9.859 11.435

6 Beheren 13.402 13.144 7.614 8.011

7 Algemene dekkingsmiddelen 3.240 212 41.113 41.681

8 Toevoeging en onttrekking aan reserves 3.246 3.518 4.836 3.131

Totaal 67.675 63.071 66.988 68.577

Resultaat   -687 5.506

Vanaf 1 augustus a.s. nemen kinder-
opvangorganisaties Avonturijn, Juut 
& Co en Markant Peuteropvang de 
peuterspeelzalen van Stichting 
 Peuterspeelzalen Bronckhorst 
(SPSB) over. Dit besloten de organi-
saties vorige week samen met de 
gemeente. De overname is een 
belangrijke stap in de realisatie van 
de harmonisatie peuterspeelzalen en 
kinderopvang. 

Aanleiding
Het rijk wil een aantal wettelijke 
 kwaliteitsregels voor kinderdag-
verblijven en peuterspeelzalen 
gelijktrekken. Dit stelt andere eisen 
aan onder andere het personeel van 
peuterspeelzalen. De personeels-
kosten worden voor de SPSB daar-
door zo hoog, dat zij niet kan voldoen 
aan deze wijziging binnen de 
bestaande financiële kaders. Dat is 
dan ook de reden dat de SPSB de 
peuterspeelzalen overdraagt aan 
kinderopvangorganisaties. Na de 
overname wordt de SPSB opgeheven. 
Tot 1 augustus zet de SPSB haar 
 activiteiten ongewijzigd voort.

Personeel blijft
Afgesproken is dat alle pedagogisch 
medewerkers en de ondersteunende 
personeelsleden overgaan naar de 
nieuwe organisaties. De kinderop-
vangorganisaties gaan in gesprek 
met betrokken vrijwilligers over de 
mogelijkheid ook na 1 augustus 2015 
werkzaamheden voor ‘hun’ peuter-
speelzaal te blijven doen.

Voor kinderen verandert niets
Omdat het soort opvang, de locaties 
en de pedagogisch medewerkers 
hetzelfde blijven, verandert er voor 
de kinderen die gebruik maken van 
de opvanglocaties in principe niets. 

Kosten van de opvang
Wat wel verandert is de manier van 
financiering. Peuterspeelzaalwerk 
werd deels gesubsidieerd door de 
gemeente. Omdat per 1 augustus de 
peuterspeelzalen onder kinderop-
vangorganisaties komen te vallen, 
komen ouders vanaf dan in aanmer-
king voor een tegemoetkoming in de 
vorm van kinderopvangtoeslag van 
de Belastingdienst. Ouders die 
 hiervoor niet in aanmerking komen 
(bijvoorbeeld alleenstaande ouders 
zonder werk, of gezinnen met (g)één 
inkomen), wil de gemeente op een 
andere manier tegemoetkomen in de 
kosten. Hierover volgt binnenkort 
meer informatie.  

Meer informatie
Medewerkers, vrijwilligers en ouders 
zijn inmiddels door SPSB geïnfor-
meerd. Voor de ouders organiseren 
de kinderopvangorganisaties binnen-
kort per locatie een informatiebijeen-
komst. Ouders die nog vragen 
 hebben, adviseren wij om contact 
op te nemen met de kinderopvang-
organisatie die de betreffende 
 peuterspeelzaal overneemt.

Overname peuterspeelzalen door 
 kinderopvangorganisaties per 1 augustus

Verdeling peuterspeelzalen
Welke kinderopvangorganisatie welke peuterspeelzaal overneemt, leest u 
hieronder: 
Het Eerste Steentje in Steenderen ➝  Juut & Co Kinderopvang 
Hopza in Hengelo ➝  Markant Peuteropvang 
Hummeloord in Hummelo ➝  Markant Peuteropvang 
Nijntje in Halle ➝ Juut & Co Kinderopvang 
Ot & Sien in Vorden ➝  Kinderopvang Avonturijn
Prullenbak in Zelhem ➝  Markant Peuteropvang 
P.U.K. in Keijenborg ➝  Juut & Co Kinderopvang 

Gaat uw kind bijvoorbeeld naar het 
speciaal onderwijs of SBO SAM? Dan 
kan het zijn dat u in aanmerking komt 
voor een vergoeding via de gemeen-
te. Vanaf nu kunt u dit weer aanvra-
gen voor het volgende schooljaar via 
www.bronckhorst.nl. U kunt uw 
 aanvraag ook samen met ons invul-
len. Neemt u hiervoor contact met 
ons op (tel. (0575) 75 02 50) of kom 
langs op het gemeentehuis (maak 
een afspraak). Wanneer uw aanvraag 
voor 1 juni 2015 binnen is, kunnen wij 
het vervoer op tijd regelen.

Met de fiets of openbaar vervoer
Misschien kan uw kind met de fiets of 
met het openbaar vervoer naar 
school. Het is ook mogelijk om een 
combinatie van vervoer te maken in 

overleg met ons. Bijvoorbeeld tot aan 
de herfstvakantie met de fiets en 
daarna met de taxi. Of alleen op 
woensdag met de bus naar school. 
De kosten van de bus of trein 
 vergoedt de gemeente als u hier 
recht op heeft. Voor het gebruik van 
de eigen fiets heeft u recht op een 
vergoeding van € 0,09 per kilometer.

Vergoeding leerlingenvervoer 
aanvragen kan weer

In mei 2015 is het 70 jaar geleden dat 
Nederland werd bevrijd. De Bronck-
horster 4/5 mei en oranjecomités 
hebben in overleg met de gemeente 
besloten om het bevrijdingsvuur op 
te halen op 4 mei in Wageningen. Het 
vuur wordt in de nacht van 4 op 5 mei 
om 00.00 uur traditiegetrouw ontsto-
ken in Wageningen en door het land 
verspreid door vele hardlopers. 
Ca. 25 Bronckhorster lopers brengen 
het vuur vanuit Wageningen naar het 
gemeentehuis in Hengelo. De lopers 
zijn vrijwilligers en leden van vereni-
gingen die zich hiervoor hebben 
 aangemeld. Onderweg staan de 

lopers stil bij een aantal oorlogs-
monumenten. De oversteek naar 
Bronckhorst wordt gemaakt op 5 mei 
rond 07.00 uur met de nieuwe pont 
bij Olburgen waar de lopers bij 
‘Kraantje Lek’ op een ontbijt getrak-
teerd worden. Na het ontbijt vervol-
gen ze de route via het monument bij 
Rha en Baak naar het eindpunt: ons 
gemeentehuis. Hier worden zij op 
5 mei rond 09.30 uur verwacht. Het 
zou leuk zijn als u de lopers onthaalt 
in Bronckhorst. U bent dus van harte 
uitgenodigd aanwezig te zijn bij het 
gemeentehuis of bij de pont in 
 Olburgen.

Ophalen bevrijdingsvuur voor 
70 jaar bevrijding Bronckhorst



Heeft u als horecaondernemer een 
terras op gemeentegrond? Bijvoor-
beeld op een strook grond die 
bedoeld is voor parkeerplaatsen, 
trottoir of op een groenstrook zonder 
dat hier afspraken over zijn 
gemaakt? Dan is er sprake van 
ongeregistreerd grondgebruik.

Om  rechtsgelijkheid onder de hore-
caondernemers te waarborgen, wil-
len wij het ongeregistreerde gebruik 

van gemeentegronden legaliseren. 
Binnenkort onderzoeken wij  het 
gebruik van gemeentgrond als 
 horecaterras en maken wij waar 
nodig afspraken met u over het 
gebruik van de grond in de toekomst.

Voorstel
Heeft u gemeentegrond in gebruik 
dan bespreken wij de situatie met u 
en komen vervolgens met een 
 voorstel. Dit kan bijvoorbeeld door de 
grond van ons te kopen tegen een 
gereduceerde m2-prijs (afhankelijk 
van de situatie), die geldt tijdens 
dit traject. Soms is verkoop niet 
mogelijk, omdat er belangrijke 
kabels en leidingen lopen of de grond 
van belang is voor verkeer en/of 

groen. Dan kan huur een optie zijn. 
Is verkoop of verhuur niet mogelijk 
of wil u dat niet, dan worden er 
afspraken gemaakt over teruggave 
van de grond. 

Wederzijds belang
Voor zowel de ondernemer als voor 
ons als gemeente is legalisering van 
belang. Het voorkomt o.a. mis-
verstanden over beheer en geeft u 
als de ondernemer meer bedrijfs-
zekerheid.

Meer informatie 
Heeft u vragen over dit traject? 
U kunt contact met ons opnemen 
via e-mail: info@bronckhorst.nl of 
tel. (0575) 75 02 50.

Horeca-ondernemers opgelet:
Gemeente controleert gebruik gemeentegrond als 
horecaterras

B en w besloten vorige week in 
principe medewerking te verlenen 
aan het verzoek van Halmac tot een 
herziening van het bestemmings-
plan, voor het organiseren van drie 
extra evenementen per jaar op hun 
terrein aan de Wolfersveenweg  in 
Halle. Voorwaarde is wel dat geen 
belemmeringen blijken uit nog aan 
te leveren gegevens door Halmac.

Bijzondere kwaliteiten
Halmac verzoekt om aanpassing van 
de bestemming voor het hele terrein 
naar ‘Evenemententerrein’ om zo 
drie extra andersoortige evenemen-
ten per jaar te mogen organiseren en 
daarmee extra inkomsten te genere-
ren. Het terrein heeft nu meerdere 
bestemmingen, namelijk ‘sport’ en 
agrarische bestemming. Het terrein 
ligt binnen de Groene Ontwikkelings-
zone van de provincie Gelderland. 
Volgens de Omgevingsverordening 
betekent dit dat nieuwe economische 
ontwikkelingen in dit gebied steeds 
gekoppeld moeten worden aan 
investeringen in de bijzondere 

(natuur)kwaliteiten ervan. Halmac 
heeft uitgesproken hieraan te willen 
voldoen en moet hiervoor een plan 
aanleveren. 

Maatschappelijk draagvlak
Vorig jaar stelden omwonenden zich 
zeer kritisch op tegen georganiseer-
de evenementen in deze omgeving, 
zoals het Megapiratenfestijn en de 

Landbouwbeurs. Hiervoor zijn 
 inmiddels andere locaties gevonden. 
Een deel van de omwonenden heeft 
verklaard geen bezwaar te hebben 
tegen uitbreiding van het aantal 
 evenementen. In Bronckhorst zijn 
meer evenemententerreinen. Per 
terrein is bepaald welke specifieke 
evenementen daarop mogen 
 plaatsvinden. Hierdoor voorkomen 

Principemedewerking aan bestemmingsplan-
herziening Halmac

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

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

Baak:
• Bakermarksedijk 9A, uitbreiden agrarisch bedrijf, intrekking vergunning 15 oktober 2014 
• Bakermarksedijk 9A, bouwen varkensschuur, ontwerp besluit
• Zutphen-Emmerikseweg 145, activiteit milieu: wijzigen inrichting, aanvraag ontvangen

Halle:
• Dwarsdijk 10, kappen inlandse eik(noodkap), aanvraag ontvangen 
• Varsseveldseweg 6, plaatsen dakkapel, aanvraag ontvangen 
• Veengoot 10, vergroten melkveestal, vergunning verleend

Hengelo (Gld):
• Regelinklaan 7, kappen 4 bomen, aanvraag ontvangen
• Schoolstraat 3, vergroten woning, aanvraag ontvangen
• Veldermansweg 3, ontheffing Drank- en Horecawet tijdens internationale wegraces, vergunning 

verleend
• Zelhemseweg 44, organiseren historische Broodweging, vergunning verleend 

Keijenborg:
• diverse wegen, organiseren optocht, vergunning verleend
• Hogenkampweg/Kerkstraat, tentfeest en kermis Keijenborg, vergunning verleend

Steenderen:
• Eekstraat 5, bouwen sleufsilo/voeropslag, aanvraag ontvangen
• Toldijksweg 26, activiteit milieu: wijzigen bestaande melkveehouderij, vergunning verleend

Toldijk:
• Wolfsstraat  5, het organiseren van wedstrijden radiografisch bestuurbare helicopters 2015,  
   vergunning verleend
• Wolfsstraat  5, het organiseren van wedstrijd met zweefvliegtuigen 2015, vergunning  
   verleend

Vorden:
• De Leuke 6, bouwen kapschuur, aanvraag ontvangen
• Industrieterrein Het Werkveld, het organiseren van wielerronde Vorden 2015, vergunning ver-

leend
• Nieuwstad 13, afwijken bestemmingsplan ivm wijzigen caféfunctie naar woonfunctie, vergunning 

verleend 

Wichmond
• diverse wegen, organiseren wielerronde, vergunning verleend
• feestterrein Lindeselaak, organiseren Oranjefeest, vergunning verleend

Zelhem:
• Ericaweg 12, vergroten bedrijfsgebouw, vergunning verleend
• Het Hietland 10A, vergroten woning, aanvraag ontvangen
• Hogeveldweg 6, Pinksterfeesten en trekkertrek, vergunning verleend
• Korenbloemstraat 59, kappen esdoorn, aanvraag ontvangen
• Nieuw Steeg 3, kappen eik, aanvraag ontvangen
• Oude Kruisbergseweg 1, bouwen woning, aanvraag ontvangen
• Oude Ruurloseweg 5, vergroten woning, aanvraag ontvangen
• Ruurloseweg 20M, aanleggen uitrit voor mantelzorgwoning, vergunning verleend
• Velswijkweg 5, bouwen bedrijfsruimte, vergunning verleend

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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

Vorige week ontvingen 181.629 jon-
geren in Nederland een brief van 
minister Schippers. De minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
vraagt jongeren die zijn geboren in 
1996 te kiezen of zij orgaandonor 
willen worden. De brief is het start-
sein voor de 18-jarigencampagne.

De Nederlandse Transplantatie 
Stichting kiest dit jaar voor een 
andere aanpak bij de jongerencam-
pagne. De nieuwe boodschap is: 
meer donoren = kortere wachttij-
den = minder doden. Er zijn positie-
ve signalen: steeds vaker zeggen 
18-jarigen Ja tegen orgaandonatie 
(72%). Voor de rest van Nederland 
ligt dit percentage op 61%.

Top 3 redenen voor een Ja
Aan jongeren is ook gevraagd naar 
de belangrijkste redenen om met 
een ‘Ja, ik word donor’ te registre-
ren. De meest genoemde reden om 
voor een Ja te kiezen is het idee dat 
ze na hun dood het leven van ande-
ren kunnen redden.
Ook speelt wederkerigheid een rol: 
zelf ontvangen ze ook graag een 
donororgaan als hun leven daarvan 
afhangt. ‘Dat het toch niks meer uit-
maakt wat er met mijn lichaam 
gebeurt als ik ben overleden’ is een 
derde reden om Ja te zeggen.

Meer donoren blijven nodig
De wachtlijst voor veel organen 
krimpt gestaag tot 1.044 wachtlijst-
patiënten op 1 januari 2015. Dat is 
een afname van 9% ten opzichte 
van 1.149 een jaar geleden. Maar 
Nederland heeft nog steeds meer 
orgaandonoren nodig, want ieder 
jaar sterven er rond de 140 mensen 
op de wachtlijst.

Jongeren zeggen steeds vaker 
Ja tegen orgaandonatie

Heeft u een nieuw ID-bewijs nodig 
voor de vakantie omdat u naar het 
buitenland gaat? In de aanloop naar 
de zomervakantie bezoeken meer 
inwoners het gemeentehuis, 
 bijvoorbeeld voor een nieuw pas-
poort of een ID-kaart. Om u ook 
 tijdens deze drukkere maanden goed 

van dienst te kunnen zijn,  openen wij 
12, 19 en 26 mei en 2, 9, 16, 23 en 
30 juni de publieksbalie ook op dins-
dagavond tot 19.30 uur, naast de 
vaste donderdagavond. 

Verder is in verband met feest-
dagen het gemeentehuis in 2015 
gesloten op: 
27 april
 5 mei
14 mei
15 mei
25 mei
12 juni

Op 4 mei is het gemeentehuis 
gewoon geopend.

Extra avondopenstelling  tijdens 
drukke zomermaanden



Hengelo - Na bijna 50 jaar draagt Jos 
Herwers met een gerust hart de Her-
wers Groep over aan zijn zonen, Jos 
en Niels. Op de dagen 22, 23 en 24 
april neemt hij afscheid van de tal-
loze klanten, medewerkers en rela-
ties. Uitgeblust is hij zeker niet. Nog 
steeds praat hij vol passie over het 
Hengelose familiebedrijf dat onder 
zijn leiding uitgroeide tot een grote 
dealerorganisatie met zeven vesti-
gingen en 150 medewerkers.

Zijn ouders begonnen in 1937 aan de 
Hummeloseweg. Behalve auto’s ver-
kochten ze ook motoren, tractoren 
en zelfs huishoudelijke artikelen. Ze 
vulden elkaar goed aan, vader Jos sr. 
voor de praktische zaken, moeder was 
sterk op het commerciële vlak. Een 
echt familiebedrijf, ook de dochters 
hielpen mee. Jos (geboren in 1950) 
kwam al op zijn 16e in de zaak, waar-
voor inmiddels het dealerschap van 
NSU verkregen was. Na de technische 
school werkte hij een jaartje bij garage 
Poelman in Eefde. Een discussie bij de 
benzinepomp was voor vader reden 
om tegen zijn zoon te zeggen: “Als je 
het allemaal zo goed weet, doe jij het 
maar”. Onder Jos groeide het bedrijf 
snel. In 1971 werd Herwers Datsun-
dealer, later Nissan. Nieuwe vestigin-
gen kwamen er in Zutphen, Zevenaar 
en Doetinchem. Zaken deed Jos vaak 
op zijn eigen manier. Voor de uit-
breiding met een showroom aan de 
overkant in de jaren ‘80 benaderde hij 
burgemeester De Boer rechtstreeks, 
nodigde het college uit en de zaak was 
snel beklonken.

De no-nonsense benadering heeft 
hij altijd belangrijk gevonden: “Klant 
en medewerker moeten zich thuis 
voelen en staan altijd centraal. Laag-
drempelig en transparant. Door de 
platte organisatie kun je goed contact 
met iedereen houden. Ik heb wel een 
enorme slag moeten maken. Uitein-
delijk krijg je steeds meer manage-
menttaken, maar ik heb de afstand 
nooit groot laten worden. En ik heb 

goede mensen om me heen verza-
meld. Ook vond ik het belangrijk op 
andere vlakken mensen en verenigin-
gen te stimuleren of te ondersteunen 
door bv. sponsoring van Pax en de An-
ne Flokstra-school in Zutphen. Ik heb 
geprobeerd over te brengen dat als je 
ergens in gelooft, het ook lukt, mits re-
alistisch. Een mooi voorbeeld hiervan 
was deelname aan de marathon van 
New York in 1990. We hadden op dat 
moment 12 medewerkers in dienst, 
en zijn met een team van 9 collega’s, 
waarvan de meeste niet-sporters, de 
marathon van New York gaan lopen. 
Het was een enorme uitdaging, maar 
het was een prachtige ervaring om dit 
uit te lopen.”

Herwers draagt 
het stokje na bijna 
50 jaar over

Herwers groeide explosief. Dealer van 
Nissan, Mitsubishi, Renault, Hyundai 
en later ook Dacia. Van 20-25 mede-
werkers in 1999 naar zo’n 140 in 2004. 
Maar het ging niet altijd zonder slag 
of stoot, er waren ook tegenslagen. 
In 1997 overleed broer Frans en dat 
had een enorme impact. Jos herinnert 
zich ook het jaar 2001: “Dat was een 
heel zwaar jaar. Twee overnames, de 
nieuwbouw, ik volgde een HBO-cur-
sus en de zaken moesten doorgaan. 
We groeiden hard, maar daardoor 
werd de druk ook groot. Dan bedenk 
ik weer iets op mijn manier. Dat jaar 
hebben we weer de marathon in New 
York gelopen. Maar dat was wel het 
jaar van 9/11. Desondanks hebben we 
toen met meer dan 30 man de tocht 
voltooid. Weer een bewijs dat men-
sen soms meer kunnen dan ze zelf 
denken.” In 2001 verhuisde Herwers 
Hengelo naar de Kruisbergseweg. 
Daarvoor moesten de nodige hinder-

nissen genomen worden, maar sinds-
dien staat er een blikvanger bij de en-
tree van het dorp. De organisatie werd 
steeds professioneler en Herwers 
bleef kijken naar verbeteringen en 
veranderingen: “Koopgedrag veran-
dert, je moet met de tijd mee en voor-
uitziende blik hebben. Ik had al snel 
door dat duurzaam een belangrijk 
item zou worden. Nu zijn we gecertifi-
ceerd als ‘Erkend Duurzaam’. Maar al-
tijd wel op de Herwers-manier. Geen 
vragenlijst invullen, maar de zaak om-
draaien en een eigen presentatie hou-
den. En dat wordt gewaardeerd, ook 
door de importeurs. In plaats van een 
duur kwaliteitssysteem ontwikkelden 
we onze eigen Herwers Kwaliteits 
Standaard. En elk jaar een speerpunt, 
waar iedereen achter staat, zoals Hep-
pie in 2011. Iedereen dacht dat ik het 
verkeerd had getypt, maar er zat een 
hele gedachte achter.

Ook tijdens de crisis bleven we niet af-
wachten, maar zagen het als een kans. 
We maakten een slag door voorraad, 
debiteuren en kosten te verminderen, 
maar verloren nooit de klanttevreden-
heid uit het oog, bleven onze partners 
trouw en hielden altijd alles zelf in de 
hand. Bij ons staat rendement voor 
continuïteit steeds voorop.”

Vestigingen kwamen er ook in Neede, 
Apeldoorn en Deventer; Herwers won 
menige Award (2012) als dealer van 
het jaar van Nissan (2012), Renault 
(2010-2014) en Hyundai (2006-2014). 
Bijna 5000 auto’s per jaar worden ver-
kocht in de zeven vestigingen met een 
omzet van bijna 80 miljoen. Jos Her-
wers laat een gezond bedrijf achter 
bij de volgende generatie Herwers. 
Bewust spreekt hij niet over het stokje 
overnemen. “Het is een geleidelijk 
proces dat jaren duurt. Zo’n over-
dracht neemt wel 6,7 jaar in beslag. 
Maar dan moet je het ook aan hen 
overlaten. De valkuil bij een familie-
bedrijf is dat de oude garde te lang 
denkt nodig te zijn. Daarom is het tijd 
om te gaan.”

   

Doesburg viert 777 jaar stadsrechten: HanzeWaterkantfestival

Muzikanten en straatartiesten gezocht
Doesburg - Het HanzeWaterkantfes-
tival wordt gehouden van 10 t/m 12 
juli aan de IJsselkade. Op vrijdag 10 
juli zal het 14e-eeuwse Hanze Kog-
geschip uit Kampen aanmeren en 
zaterdag 11 en zondag 12 juli zal 
is er een streekproductenmarkt en 
creatieve markt. 

Er zal volop te genieten zijn van dans, 
theater en muziek. Toegang is gratis.

De organisatie van het HanzeWa-
terkantfestival is nog op zoek naar 
mensen die mee willen doen aan 
het festival om de sfeer te verhogen. 
Voor overdag worden gevraagd: goo-
chelaars, heksen en magiërs, narren 
en minstrelen, ridders, prinsessen 
en draken, verhalen- en gedichten-
vertellers, oude ambachtslieden en 
excentrieke kunstenaars, straatmuzi-
kanten, klassieke muzikanten, koren 

en solisten, dansers en danseressen. 
‘s Avonds is de middeleeuwse sfeer 
minder belangrijk dus bands, zangers, 
zangeressen, showcases etc.
Voor vragen of aanmelden: 
mail info@doesburg777.nl of bel 
met Sander Westdorp, telefoon (06) 
16797220. Meer informatie, zie website.
   

 ▶ www.doesburg777.nl

Jos Herwers naast zijn zonen Jos en Niels. Foto: Roderic Kreunen

Tijd om te gaan…

Jos Herwers neemt afscheid
Trekkertrek met helikoptervlucht 
en kinderactiviteiten
Toldijk - Op zondag 3 mei vindt op 
het evenemententerrein bij Vlees-
boerderij Garritsen de tweejaar-
lijkse trekkertrek plaats, georgani-
seerd door Stichting Humstee. Meer 
dan 135 (!) deelnemers in allerlei 
verschillende gewichts-, en vermo-
gensklassen gaan vanaf 09.00 uur de 
strijd met de sleepwagen aan. Zowel 
voor de liefhebber als de recreant 
een plattelandsactiviteit die men 
meegemaakt moet hebben.

Zelf een helikoptervlucht maken
Nieuw dit jaar, en voor het eerst tij-
dens een regionaal evenement is het 
mogelijk om tegen een sterk geredu-
ceerd tarief plaats te nemen in een 
echte helikopter en een rondvlucht te 
maken boven Toldijk en Steenderen.
Voor slechts € 35,- kunnen belang-
stellenden mee de lucht in, en het 
genoemde gebied vanuit de lucht be-
kijken! Vooropgave kan via www.heli-
koptervlucht.nl/trekkertrektoldijk/ of 
ter plekke, maar wees er snel bij, want 
het aantal plaatsen is beperkt.

Kinderdorp
Trekkertrek is natuurlijk hartstikke 
leuk, maar omdat de kleintjes nu een-
maal niet de hele dag naar hetzelfde 
willen kijken heeft de organisatie een 
uitgebreid kinderprogramma samen-
gesteld. Zo kan er met echte quads 
worden gereden door de kids zelf in 
een kindvriendelijk parcours, en kan 
er worden gedroomd van een carrière 
als kraanmachinist en kunnen zelf 
gaten worden gegraven met een mi-
nikraan.

Mini trekkertrekbaan
Daarnaast is er een mini trekkertrek-
baan waarop met verbouwde zit-

maaiers en een kleine sleepwagen 
trekkertrek in het klein kan worden 
nagedaan. Uiteraard kan een grote 
zandbak niet ontbreken, zijn er trek-
kerbehendigheid mogelijkheden en 
is er een springkussen voor de aller-
kleinsten. 
Om het feest compleet te maken is er 
voor na het spelen een ijsje te koop 
van IJsboerderij de Steenoven uit 
Hummelo. Om het voor papa en ma-
ma betaalbaar te houden, is de toe-
gang tot het evenement voor kinderen 
onder de 1,40 meter gratis!

Brood op de plank
Aan het eind van de middag wordt in 
de feesttent de geluidsinstallatie aan-
getrapt en zal Brood op de Plank voor 
de muzikale omlijsting van het geheel 
zorgen.

Sappen en happen!
Om niet uit te drogen of te verhonge-
ren heeft de organisatie geregeld dat 
er aan beide zijden van de banen de 
welbekende hamburgers van Vlees-
boerderij Garritsen te vinden zijn. 
Ook woredt de bezoeker door middel 
van mobiele drankverkooppunten op 
zijn of haar wenken bediend!

Informatie
Gratis parkeren, gratis entree voor 
kids onder de 1,40 meter en activitei-
ten voor alle leeftijden. Kortom, een 
dagje uit voor het hele gezin!
Trekkertrek Humstee vindt plaats bij 
Vleesboerderij Garritsen, Wolfstraat 5 
Toldijk.
   

 ▶ www.helikoptervlucht.nl/
trekkertrektoldijk

 ▶ www.vleesboerderijgarritsen.nl
   

Zonovergoten     
Hengels Dweilfestival
Hengelo - Zondag 19 april genoten vele muziekliefhebbers van een geweldig 
Dweilfestival. Op de podia bij Hotel-Restaurant Leemreis, De Spannevogel, 
Eet & IJssalon Langeler en Expert verzorgden de dweilorkesten hun optre-
dens. Het weer was perfect om te luisteren naar muziek op de terrassen.

In het dorp stonden vele marktkra-
men en attracties langs de routes van 
podium naar podium, voor de liefheb-
bers. Ook voor de kinderen was een 
vrijmarkt om spullen te (ver)kopen. 
De muzikanten kwamen van heide 

en verre naar Hengelo en werden be-
oordeeld door een deskundige jury op 
muzikaliteit, repertoirekeuze, samen-
spel en uitvoering. Het publiek genoot 
van alle orkesten, die kleurrijk en fraai 
uitgedost op de podia speelden.

Hans Eland | Raadhuisstraat 53 | 7255 BL | Hengelo (Gld) | T: 0575 46 37 77

www.plus.nl Openingstijden: ma-wo 8.00 - 20.00 | do-vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00

De onlangs door ons geïntroduceerde 
Bibiza armbandencollectie is geïnspireerd 
op de hippe modestijl van de jetset en 
Bekende Nederlanders. Een trend die 
graag wordt nagevolgd door vrouwen en 

armbanden van dit moment, een sieraad 
van hoogwaardige kwaliteit, verkrijgbaar in 
vier unieke collecties en nú al een succes.

NIEUW Spaaractie met originele Bibiza armbanden

BIBIZA

Zondag open van 

12.00 tot 17.00 uur

Vanaf een zonovergoten terras kon men genieten van de dweilorkesten.
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Actieperiode van 20 april t/m 23 mei 2015.

Ruurloseweg 2
7255 DH Hengelo (Gld)

0575-461484

Dorpsstraat 27
7261 AV Ruurlo

0573-453193Winkel Ruurlo open tijdens Shopping Experience 
op 8 mei van 18.00 – 21.00 uur

WWW.SPANNEVOGEL.NL

Uit onze huiscollectie:
• Rolgordijnen
• Vouwgordijnen
 - Multishade
 - Verticale jaloezieën
 - Houten jaloezieën
 - Duette & plissé
 - Horizontale jaloezieën



Hoog-Keppel - Kom maandag 27 
april naar het clubhuis van tennis-
vereniging De Drieslag aan de Hes-
senweg 8a in Hoog-Keppel en vier 
het Oranjefeest samen met mede-
leerlingen, buren en dorpsgenoten.

Kies uit een lekker Oranje-ontbijt, een 
spannende speurtocht of leuke spel-
letjes. Of doe mee met alle Oranje-ac-
tiviteiten! Het Oranjefeest vindt plaats 
rondom het clubhuis van LTC ‘De 
Drieslag’, waar je op het terras en in 
de kantine kunt genieten van diverse 
frisse en warme drankjes, versnape-
ringen en een gezellig samenzijn.

Gezellig samenzijn 
met bekenden en 
dorpsgenoten

Programma en tijden
Wil je ‘s ochtends een broodje mee-
eten? Zorg dan dat je om 10.00 uur 
bij het clubhuis bent voor een heerlijk 
Oranje-ontbijt. Jong en oud zijn van 
harte welkom, maar kom op tijd want 
op=op!

Daarna kan er om 11.00 uur gestart 
worden met de vossenjacht. De vos-
senjacht gaat van start vanaf het club-
huis. Verwacht wordt dat men onge-
veer om 12.30 uur weer terug is. Wie 
niet meedoet met de vossenjacht, kan 
al op tijd beginnen met de spelletjes-
mix, want vanaf 11.30 uur gaat dit van 
start.
Ook na de vossenjacht is er nog ge-
noeg tijd om mee te doen, want de 
spelletjesmix duurt tot 13.30 uur. Zo 
kun je stoepkrijten, panty-ballen, 
blikgooien en penalty schieten. Kom 
verkleed als je durft en feest mee!

   

Koningsdag in Baak
Baak - De optocht vertrekt om 8.45 
uur vanaf Concordia. De optocht 
met versierde fietsen en karretjes 
wordt voorafgegaan door de Vende-
liers van Baak en Muziekvereniging 
Nieuw Leven uit Steenderen.

De mooist versierde fietsen of ver-
klede kinderen ontvangen van de jury 
een prijsje. Na afloop van de optocht 
zullen de vaandels worden gezwaaid 
op het plein voor Partycafé De Bier-
kaai.
Om 9.30 uur beginnen de kinderspe-
len voorafgegaan door een ballon-

wedstrijd. Het kind waarvan de ballon 
het verst komt ontvangt een prijs. Alle 
kinderspelen worden net als de afge-
lopen jaren bij Concordia gehouden. 
Hierdoor is het voor de ouders ook 
leuk de spelen te bekijken en de kin-
deren aan te moedigen. Voor de ou-
ders staat de koffie klaar. De Kermis 
en Oranje Stichting “Baak” rekent dan 
ook op een grote opkomst van zowel 
kinderen als ouders.
Vanaf 11.30 uur zijn er voor de kinde-
ren uit het basisonderwijs activiteiten 
georganiseerd bij Partycafé De Bier-
kaai waaronder een groot springkus-

sen en een heuse 
stormbaan! Er kan 
ook weer gesmik-
keld worden van 
lekkere popcorn 
en suikerspinnen.

Meer info op 
www.baakseker-
mis.nl of op
www.facebook.
com/kermisbaak.

   

Koningsweekend 
Hengelo
Hengelo - De Hengelose oranjevereniging en de 
gezamenlijke centrumhoreca organiseren sa-
men aankomend weekend een gezellig en spec-
taculair koningsweekend. 

Op zaterdag 25 april wordt er om 20.00 uur af-
getrapt met de allround coverband B.P.M. Rock, 
pop, smartlap, duits en nederlandstalig alles komt 
voorbij.
Op zondag 26 april begint het al lekker vroeg. Van-
af 12.00 uur gaan we lekker fruhshoppen m.m.v. 
dweilorkest concordia. Vanaf 15.00 uur is er weer 
een sportieve en spectaculaire zeskamp georgani-
seerd, waar zich nog enkele teams voor op kunnen 
geven. Aansluitend een daverend avond program-
ma met optredens van DJ Dre, ook wel bekend als 
André Nijman en ook komt feest DJ Martin met 
tussendoor een optreden van de André Hazes imi-
tator Arno Rodenburgh. Kortom een mooi, vol en 
veelzijdig programma.

Dus komt allen a.s weekend naar het mooie brui-
sende centrum van Hengelo nabij de grote kerk. 

Kom verkleed als je durft en feest mee!

Vier Koningsdag mee in Keppel

Oranje-ontbijt, vossenjacht en spelletjes
Koningsfeesten Zelhem
Zelhem - Op zondag 26 april vanaf 
21.00 uur Festival Showband en DJ in 
de Feestent op het Marktplein (gratis 
entree). 

Op Koningsdag ziet het programma 
er als volgt uit: Om 09:30 uur is er een 
gezamenlijke muzikale rondgang van 

Prinses Juliana en Union en om 10:15 
uur Zeskamp voor basisschoolleerlin-
gen. Daarna start om 10:30 uur de vrij-
markt en speelt vanaf 15:00 uur “Kiek 
Uut” Live in de Feesttent, gevolgd door 
de prijsuitreiking van de zeskamp om 
16:30 uur.

   

Activiteiten bij Kraantje Lek
Olburgen/Rha - Er worden spelletjes 
georganiseerd voor de kinderen uit 
Olburgen en Rha in de leeftijd van 4 
tot 13 jaar. Maar ook hun vriendjes en 
vriendinnetjes zijn van harte welkom. 

Het buksschieten en het ringrijden op 
een pony staan uiteraard weer op het 
programma. Voor alle volwassen be-

langstellenden is het eerste kopje kof-
fie/thee met koek gratis en uiteraard 
ook het overbekende Oranjebittertje. 
De toegang is gratis en de kinderen 
krijgen als afsluiting wat te eten. U bent 
allemaal van harte welkom op de stoep 
van Kraantje Lek op maandag 27 april 
om 11.00 uur.

   

Gastoptreden Anne Hazes
Baak/Hengelo - Talrijke (grotere) 
plaatsen kennen het fenomeen ko-
ningsnacht (zondagavond 26 april) al 
jaren. Koningsnacht is een aanvullen-
de gezellige avond voor de konings-
dag waar juist dan al tal van activi-
teiten zijn gepland. Gezelligheid met 
een gemoedelijk sfeertje waar jong en 
oud even een paar uurtjes een drank-
je kan nuttigen en lekker bijkletsen.

Maar waarom kan dit niet bij ons in 
het dorp? Die gedachte speelde nadat 
Marco Jansen en Werner Willemsen in 
gesprek kwamen met elkaar in decem-
ber vorig jaar nadat Werner met zijn 
vriendin een hapje was eten bij eetcafé 
Jansen en Jansen. En als Marco praat 
komt ook de volkszanger Andre Hazes 
ter sprake. Nu een paar maanden later 
is het programma rond. In Hengelo 
zijn in de middag al diverse activitei-
ten: Fruhshoppen en Zeskamp. Vanaf 

19.30 uur DJ Dre (Andre Nijman), 
Feest DJ Martin en vanaf 21.30 uur An-
ne Hazes. In Baak daarentegen staat DJ 
Double U2 Wijnand Willemsen vanaf 
21.00 uur in het café. Hij heeft naam 
opgebouwd om sfeer op feestjes te ma-
ken. Later op die zal Anne Hazes ook in 
Baak optreden. Daar is de organisatie 
in handen van Roy Wolbrink en Wer-
ner Willemsen en de familie Herfkens. 
Deze koningsavond wordt dus aange-
vuld met een gast optreden van Anne 
Rodenburg alias Anne Hazes. “Op deze 
avond wijkt hij zelfs even uit voor de 
vele optredens die hij die avond heeft 
en maakt tijd vrij om ook kortstondig 
twee Achterhoekse kroegen te bezoe-
ken,” aldus Marco Jansen. Dit in ver-
band met goede ervaringen vanuit het 
verleden liet Anne weten. In 2009 heb-
ben zowel Marco als Roy en Werner 
hem eerder geboekt voor Hazes Nights 
optredens in Zelhem en Baak. 

KONINGSDAG
Bi-j Nolda

The Alan Gascoigne Trio

Bi-j Nolda 3-gangenmenu

15,95

16 mei Hazes Night

www.bi-jnolda.nl

ORANJE PROGRAMMA KONINGSDAG

ZONDAG 26 april WARMING UP
vanaf 21.00 uur inschrijven vogelschieten

vanaf 21.30 uur Het VORDENSE DUO 

INFIDELITY Wieteke & Nicolien

 

MAANDAG 27 april KONINGSDAG
KOFFIE MET ORANJE of APPELGEBAK 

2 munten of € 4,50

DIVERSE BUITENBARS • LIVE MUZIEK IN DE TENT

vanaf 14.00 uur  BROOD OP DE PLANK

vanaf 20.00 uur top 40 band VIBE

Hannie Volkert en medewerkers van De Herberg 
wensen U een fijne  en zonnige Koningsdag!

Maandag 27 april Koningsdag 
zijn wij geopend 

van 7.00 tot 12.30 uur
 

4 Soezen of 
4 tompoucen 

voor € 5.00
 

Oranjevlaai 
€ 7.50

 

Oranjebrood  
€ 3.50

 

4 Broden 
wit, tarwe of 
volkoren 

€ 7.65

Dorpsstraat 11, Vorden. 
Tel. 0575-551373
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Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden  -  Tel: (0575) 55 13 12 -  www.bakker.nl

KONINGSDAG

19. 0 - 2 . 0 uur

Papa di Grazzi
2 . 0 - 00.30 uur

FEEST IN DE TENT!!

ORANJEHAP € 11,- P.P.

BakkerBakker 

GRATIS

GRATIS

Bij Bakker

GRATISLive Muziek 

Junior

Songfestival 

KONINGSDAG
NIEUW:
Vogel-
schieten naast de tent 
vanaf 10.00 uur

Koningsdag

27 APRIL STAAT TEAM GRAND BISTRO DE ROTONDE 

DE GEHELE DAG VOOR U KLAAR!
   

Vanaf 10 uur bent U welkom voor het welbekende 

RINGSTEKEN
 

Ook de kinderen zĳn vanaf 10 uur uitgenodigd  om mee te doen aan de 

geweldige KINDERSPELEN met gratis Oranjeranja en wat lekkers. 

Wĳ hopen veel kinderen te mogen verwelkomen ! 

De dag wordt omlĳst met LIVE MUZIEK:

* Vanaf 11 uur starten wĳ met OUD & NIEUW (Eric, Arjan en Peter) 

op ons hoofdterras (Entree is vrĳ)

* Vanaf 19.30/20.00 uur maken we de dag com-

pleet met THE PIANOHOUSE AND THE GUITAR……! 

Entree is vrĳ!  

Uiteraard kunt U bĳ ons op deze dag KONINKLĲK ETEN EN DRINKEN:

Koffie met Oranje gebak: 2 munten of € 4.40

Koffie met oranje bitter of jagermeester: 2 munten of € 4.40

Lunchkaart van 11.00 tot 17.00 uur

Van 17.00 - 21.00 uur Oranjebuffet (2 gangen): 7 munten of € 14.75

Munten bĳ de gezamenlĳke horeca in te leveren.

TEAM ROTONDE WENST U ALLEN

EEN KONINKLĲKE DAG!



Koningsspelen op Het Hoge
Vorden - Op vrijdag 24 april vinden 
de Koningsspelen plaats bij basis-
school Het Hoge in Vorden. 

De dag zal van start gaan om 8.30 uur 
met een openingsdans op het podium 
van het Sportplein. Iedereen is van 
harte uitgenodigd om te kijken, want 
hoe meer toeschouwers hoe gezel-
liger! Daarna vindt er een Koninklijk 

ontbijt plaats vanaf 8.45 uur. Ver-
volgens is het om 9.30 uur tijd voor 
“Wandelen voor water”, een geweldige 
actie van Simavi om aandacht te vra-
gen voor waterprojecten in ontwikke-
lingslanden.
Onderweg deelt de Oudercommissie 
iets lekkers en wat te drinken uit. De 
school hoopt op een mooie, geslaagde 
Koningsdag!

   

Oranjemarkt Zelhem
Zelhem - Op Koningsdag maandag 
27 april houdt het Zelhems Chris-
telijk Oratoriumkoor haar jaarlijk-
se ‘Oranjemarkt’. Deze keer op de 
markt in het centrum van Zelhem.

Er worden o.a. boeken, curiosa en 
planten verkocht en natuurlijk over-
heerlijke wafels. De opbrengst komt 
ten goede aan de vereniging en ze ho-

pen dat u hen wilt steunen. De markt 
wordt gehouden van 10.00 tot 16.00 
uur. Voor meer informatie over het 
koor kunt u bellen naar Lies Mudde 
0314-625419 of Hanneke Ivens 0314-
333470, of kijk op de website.

   

 ▶ www.zcokzelhem.webs.com
   

OranjeComiteDrempt
Drempt - Koningsdag 2015 zijn er 
weer diverse activiteiten georgani-
seerd in Drempt zowel voor fami-
lies, kinderen en de oudere jeugd. 

De dag begint om 10.00 uur met de 
vlag hijsen en ballonnen oplaten. 
Daarna, vanaf 10.30 uur, kan men zich 
inschrijven voor de familiefietstocht 
om aansluitend te starten vanaf het 
dorpshuis. Maak je fiets mooi, want 
er wordt een prijs uitgereikt voor de 
mooist versierde fiets!

Vanaf 14.00 gaan de kinderspelen 
van start met diverse attracties op het 

evenementenplein, zoals: zak slaan, 
klimtoren ijsberg,
luchtkussen Titanic en blikschieten. 
Daarna kan men vanaf 15.00 uur ge-
nieten van de drive-in show Atlantic 
2000 op het plein, waarna om 17.00 
uur de prijsuitreikingen plaatsvinden.

Na de fietstocht is er een verrassing 
voor de kinderen! Voor de jeugd van 
12 tot 17 jaar is er op 26 april vanaf 
19.00 uur bowlen en darten in het 
Dorpshuis.
   

 ▶ www.oranjecomitedrempt.nl
   

Underkoffer Koningsdag
Vierakker- Dorpsbelang Wichmond/
Vierakker en het Ludgerusgebouw 
organiseren 26 april Koningsnacht. 

Koningsnacht gaat vanaf 21.00 uur 
van start en de live muziek zal ver-
zorgd worden door Underkoffer.

   

Koningsdag Steenderen
Steenderen - Op vrijdag 24 zondag 
26 en maandag 27 april zijn er fes-
tiviteiten om de verjaardag van Ko-
ning Willem-Alexander te vieren. 
Oranjesoezen, lampionoptocht, 
aubade, vlag hijsen, kinderspelen, 
oranjemarkt,

Op vrijdagochtend 24 april starten 
de festiviteiten rond Koningsdag in 
Steenderen met oranjesoezen voor 
de bewoners van De Bongerd om 
ook hen te laten delen in de viering 
van de verjaardag van Koning Willem 
Alexander.
Op zondagavond 26 april, als de sche-
mering begint in te treden, wordt een 
lampionnenoptocht gehouden door 
de straten van Steenderen. Vanaf 
20.30 uur zullen de lampionnen wor-
den uitgedeeld op het Burgemeester 
Buddingh’plein. Om 21.00 uur klinkt 
de muziek van Muziekvereniging 
Nieuw Leven en zet de vrolijk ge-
kleurde stoet zich in beweging. Na een 
klein uurtje wandelen door het dorp 
is de feestelijke optocht weer terug op 
de startlocatie.
Op maandag 27 april, dus op de ver-
jaardag van onze Koning, wordt om 
09.00 uur de klok van de Remigius-
kerk geluid. Het teken dat iedereen 
nog een uur heeft zich in gereedheid 
te brengen voor de aubade die dus 
om 10.00 uur door Nieuw Leven ten 
gehore wordt gebracht. Tijdens het 
spelen van het Wilhelmus zal onze 
nationale driekleur worden gehesen 
door Emma Steentjes en Iris Groene-
veld, twee leerlingen uit groep 5. Hier-
na, en nadat de ballonnen zijn opge-
laten, zal de lucht boven Steenderen 
even oranje kleuren. Kinderen die 
geen ballonkaartje hebben ontvan-
gen, kunnen deze ‘s ochtends alsnog 
aan de kraam van het Oranjecomité 
afhalen. Voor diegene wiens ballon 
vanaf Steenderen de verste vindplaats 

heeft, is er een prijs beschikbaar. Hij of 
zij ontvangt hiervan bericht. Aanslui-
tend worden samen met de Steende-
rense Brandweer kinderspelletjes ge-
organiseerd (spektakel en nattigheid 
gegarandeerd!) die voor alle kinderen 
worden afgesloten met een traktatie.

Om 13.00 uur opent de Oranjemarkt 
op het Burgemeester Buddingh’plein, 
waar een rijk assortiment aan arti-
kelen te koop wordt aangeboden en 
de kinderen hun spullen aan mo-
gen bieden op de trottoirs van de J.F. 
Oltmansstraat, vanaf het kruispunt 
met de Bronkhorsterweg en de Bur-
gemeester Smitstraat. Voor de kleine 
bezoekers staan er een mini-draai-
molen en springkussens opgesteld. 
De groten kunnen even later bij café 
Heezen luisteren naar live muziek van 
twee bands namelijk Van Ceybergen 
en Mig Buff.

Vanwege alle gezelligheid gelden er 
rond en op Koningsdag speciale ver-
keersmaatregelen. U wordt verzocht 
vanaf daags tevoren niet te parkeren 
in de Dorpsstraat en op de dag zelf 
niet in de Kastanjelaan zodat deze 
wordt vrijgehouden voor doorgaand 
verkeer. De J.F. Oltmansstraat, Dorps-
straat en het Burgemeester Budding-
h’plein worden afgesloten op maan-
dag 27 april vanaf 07.00 uur tot 19.00 
uur. Er zal een tijdelijk parkeerterrein 
worden ingericht op het weiland aan 
de J.F. Oltmansstraat, tegenover de 
kruising met de Kerkhofweg.

Kortom: 3 dagen feest met diverse ac-
tiviteiten voor alle leeftijdsgroepen in 
Steenderen ter ere van de verjaardag 
van onze Willem-Alexander. Met dank 
aan alle vrijwilligers, lokale onderne-
mers, brandweer, muzikanten en do-
nateurs die dit feest opnieuw mogelijk 
maken. Lang leve de Koning!

Hummelo - Maandag 27 april, Ko-
ningsdag, zijn er weer tal van festi-
viteiten te doen in Hummelo. 

Om 10.45 uur wordt er verzameld bij 
OBS ‘De Woordhof ’, daarna onder 
begeleiding van ‘De Eendracht’ naar 
het feestterrein, waar de 15de editie 
van de Zeskamp plaatsvindt, met dit 
jaar de volgende onderdelen: BBlock/
Kapla stapelen, Tobbedansen, Spon-
zenspel, Beachvolleybal, levensgroot 
puzzelen en bibberspiraal.
Verder is er ‘s middags een kleedjes-
markt en vindt het traditionele vo-
gelschieten plaats. Voor de jongere 
kinderen is er een attractie en een 
springkussen. Op het terrein staat een 
tent en er is een hapje en een drankje 
te koop. Kortom, er is vertier voor ie-
dereen.
Zie ook: www.hummelo-en-oranje.nl.

Tobbedansen, een onderdeel van de zeskamp in Hummelo.

Festiviteiten rondom Koningsdag in Hummelo

Spannende onderdelen op 15e zeskamp

Vorden - Op zaterdagavond 25 april 
vanaf 20.00 uur vindt wederom de 
traditionele Oranjeavond plaats in 
het Kulturhus in Vorden. De avond 
wordt dit jaar verzorgd door de to-
neelgroep Veldwijk.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij het Kul-
turhus. Leden van de Oranjevereni-
ging kunnen op vertoon van hun 
lidmaatschapskaart twee kaarten af-
halen. Niet leden betalen 8 euro per 
persoon.

‘Triene hef de broek an’
‘Triene hef de broek an’ is een blijspel 
bestaand uit drie bedrijven.
Jochem en Ciska wachten in spanning 
op de komst van hun kwaoje (schoon)
moeder Triene. Die komt samen met 
haar veels te goede man Geert een 
dag of wat logeren.
Hun jongste dochter Ineke komt mee. 
Ze wil graag actrice worden, maar dat 
vind Triene ver beneden haar stand. 
Ook broer Wim, die tijdelijk inwoont 
bij zijn zuster Ciska en Jochem is niet 
echt blij met haar komst. Hij hoopt 
door te breken als schrijver maar zo 
lang dat nog niet gelukt is telt hij voor 
Triene niet mee.
Ellie de huishoudelijke hulp, heeft 
het vreselijk druk met de komst van 
de familie. Triene heeft overal com-
mentaar op, geen mens deugd, alleen 
zijzelf.
Bovendien deelt Ellie met één uit het 
gezin een groot geheim, dat Triene 
zeker niet te weten mag komen. Dan 
ontstaat er een bruisend spel vol leu-
gens, verwarring en verdenkingen. 

Ook de actrice Dolly Abrahams en die 
rare veearts Peter Nieters hebben een 
belangrijke rol. Uiteindelijk moet zelfs 
de politie er aan te pas komen.

Rolverdeling blijspel
De rolverdeling ziet er als volgt uit: 
Dik Gr Jebbink speelt Geert, een pan-
toffelheld. Jose Mokkink-Eulink speelt 
Triene, zijn dominante vrouw. Ada 
Winkels speelt oudste dochter Ciska 
en Henk Arfman speelt haar man Jo-
chem. De jongste dochter van Geert 
en Triene, Ineke, wordt gespeeld door 
Sabine Wilgenhof en de jongste zoon, 

Wim, door Frank Hollander. Gerda 
Bijenhof speelt Ellie, de huishoude-
lijke hulp van Ciska en Jochum en An-
nie Bosch speelt actrice Dolly Abra-
hams. Dan is er nog Dokter Nieters 
(Appie Winkels) die onder meer de 
veearts speelt en Rechercheur de Kok 
(Bert-Jan Koekenbier). Het stuk wordt 
geregisseerd door Gerard Smeenk on-
dersteund door souffleusse Swennie 
Buunk.

   

 ▶ kulturhusvorden.nl  

Toneelgroep Veldwijk brengt ‘Triene hef de broek an’.

Traditionele Oranjeavond verzorgd door toneelgroep Veldwijk in het Kulturhus Vorden

Toneelvoorstelling ‘Triene hef de broek an’

Keijenborg - Zondag 26 april de 
‘Oldejoarsoavond veur de Koning’. 
Deze ‘Koningsnacht’ is een gezellige 
feestavond bij café Coen’s Tapperij. 
De band ‘Hayloft’ zal deze ‘Konings-
fuif ’ van zeer swingende muziek 
voorzien.

Hayloft is een ervaren band met een 
vernieuwend en uitgebreid repertoire 
van klassieke meezingers tot heden-
daagse hits. Met de oefenruimte in 
Keijenborg wordt het optreden op Ko-
ningsnacht een echte thuiswedstrijd 
voor de band! Of het nu gaat om een 
dampende rock medley of de aller-
nieuwste top 40 hits, zij maken van 
ieder feestje een grandioos feest met 
de hoofdletter F. Aanvang 21.30 uur en 
gratis entree.

Traditionele opening
De Koningsdag wordt traditioneel ge-

opend met klokgelui om 8.00 uur. Om 
10.00 verzamelen alle kinderen op het 
schoolplein. Vanaf daar vertrekken ze 
achter Schuttersgilde ‘Sint Jan’ aan 
richting het Booltinkplein waar Ko-
ningsdag officieel geopend wordt met 
een vendelhulde en muziek waaron-
der uiteraard het “Wilhelmus”. 

Een spetterend 
survival zeskamp 
voor de kinderen

Voor de kinderen vanaf groep 5 tot en 
met 8 wordt een spetterend survival-
zeskamp georganiseerd, met allemaal 
vernieuwde en uitdagende onderde-

len. Om de kinderen van de groepen 
3 en 4 klaar te stomen voor de “grote” 
zeskamp, wordt voor hen dit jaar een 
mini zeskamp georganiseerd.

Voor de jongste kinderen zijn er op het 
Booltinkplein allerlei leuke activitei-
ten; springkussen, schminken, heuse 
zandkastelen bouwen, timmeren. 
Speciaal voor hen komt dit jaar een fo-
tograaf en mogen ze met een vriendje 
of vriendinnetje op de foto en kunnen 
zij een leuk fotolijstje knutselen. Voor 
de jongeren uit klas 1 tot en met 3 van 
het voortgezet onderwijs is er dit jaar 
wederom een volleybaltoernooi. 

Gezellig terras
Een gezellig terras, verzorgd door 
Dorpshuis “De Horst”, met de moge-
lijkheid voor wat te drinken zal niet 
ontbreken. Ook zijn er diverse eet-
tentjes aanwezig. 

Koningsnacht én Koningsdag wordt groots gevierd in Keijenborg

Oldejoarsoavond veur de Koning 
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Koningsdag 2015 Vorden
De Oranjevereniging Vorden heeft voor 2015 weer samen met de horeca en 
vele vrijwilligers een mooi programma voor Koningsdag voorbereid.

Mede namens alle bestuursleden wens 
ik u een gezellige, sfeervolle en zonnige 
Koningsdag toe.

Frank van Setten, voorzitter Oranjever-
eniging.

   

Muzikale kindershow Popmuziek voor kinderen

Kinderact ‘Warboel’
Sander Berendsen en Barry Römer 
van Kindertheater Warboel spelen, sa-
men met de kinderen, de sterren van 
de hemel! De muzikale voorstellingen 
zitten vol met muziek en actie waarin 
kinderen artiest spelen. De aanvang op 
27 april is om 09:30 uur in de grote zaal 

van het Kulturhus te Vorden. Toegang 
voor kinderen van leden is gratis. Meer 
informatie op de website.
   

 ▶ www.warboel.nl

   

Fietsoriënteringsrit
Vorden - Vanaf 10.45 kunt u zich inschrijven voor ode jaarlijkse fietsoriënte-
ringsrit. De inschrijving en start van dit onderdeel is bij café-restaurant ‘De 
Herberg’.

De organisatoren Rina Berenpas en 
Christiaan Brinkhorst hebben ook dit 
jaar weer hun best gedaan om er een 

mooie rit van te maken. Prijsuitreiking 
zal om ongeveer 13.30 uur plaatsvin-
den bij de tent van Hotel Bakker.

   

Traditioneel Vogelschieten
Vorden - Het traditionele vogel-
schieten vindt dit jaar plaats op een 
nieuwe locatie door aangescherpte 
veiligheidseisen. De locatie is achter 
het Meestershuis, naast de openbare 
school.

In 2014 ging Henk Groot Roesink met 
de eer strijken. Hij werd schuttersko-
ning van Vorden. Ook dit jaar worden 

wederom veel deelnemers verwacht. 
Zowel individuele deelnemers als 
groepen kunnen zich inschrijven. Het 
Bestuur van de Oranjevereniging heeft 
in de Schietcommissie o.l.v. Henk Ba-
rendsen een geweldige co-organisator 
van het vogelschieten. De prijsuitrei-
king zal om ongeveer 13.30 uur plaats-
vinden bij de tent van Hotel Bakker.

   

Ringsteken andere locatie
Vorden - Het traditionele ringsteken vindt dit jaar plaats op het rondje voor 
Grand Bistro ‘de Rotonde’.

Uiteraard word dit onderdeel ook nu 
weer georganiseerd door de Aanspan-
ning ‘In de Reep’n’. Deze 40-jarige 
men- en rijvereniging organiseert vele 
activiteiten, waaronder de jaarlijkse 
Kastelenrit. Het Bestuur van de Oran-
jevereniging is zeer verguld met de me-
dewerking van deze club enthousiaste 

mensen. Prijsuitreiking zal om onge-
veer 13.30 uur plaatsvinden bij de tent 
van Hotel Bakker. Kijk voor meer infor-
matie op de website.

   

 ▶ www.indereepn.nl
   

AH sponsort vuurwerk
Rond de klok van 22.00 uur zal er weer een spetterend vuurwerk te zien zijn 
op de Kasteelweide van Kasteel Vorden. Dit jaar heeft de Oranjevereniging het 
ondernemersechtpaar Wilbert en Yvonne Grotenhuys bereid gevonden dit on-
derdeel te sponsoren.

Eind vorig jaar openden zij aan de 
Dorpsstraat een nieuwe Albert Heijn 
supermarkt. Het Bestuur van de Oran-
jevereniging Vorden is erg blij met dit 
geweldige gebaar. Al sinds jaren word 

dit onderdeel op de Kasteelweide ge-
houden, mede mogelijk gemaakt door 
“Geldersch Landschap&Kasteelen”. Ui-
teraard is de toegang geheel gratis!

   

Kids Living Statue
Vorden - De Oranjevereniging Vorden organiseert wederom op Koningsdag 27 
april het Kids Living Statue Festival voor kinderen van 7 t/m 13 jaar. De aan-
vangstijd is om 14.00 uur op het grasveld voor Grand Bistro ‘De Rotonde’. De 
meest opvallende act zal hier bekroond worden om circa 16.00 - 16.30 uur.

Een levend standbeeld wordt gevormd 
door één of meerdere kinderen, die op 
een standbeeld lijken. Dit wordt bereikt 
door schmink en aangepaste kleding. 
Deelname is nog steeds mogelijk, je 
kunt nog opgeven tot 23 april. Stuur 
dan je naam, leeftijd en adres naar 

Mieke Polman, Dorpsstraat 22-a, 7251 
BB in Vorden of naar het e-mail adres: 
klsf@oranjeverenigingvorden.nl.
Foto’s van het festival zijn te bewonde-
ren op www.oranjeverenigingvorden.
nl

   

Oranjevereniging Vorden
De Oranjevereniging Vorden bestaat al 117 jaar, en is dus eigenlijk niet meer 
weg te denken in de Vordense samenleving. De Oranjevereniging organi-
seert elk jaar het feest rondom de verjaardag van onze koning(in). 

Dit kunnen zij alleen met uw hulp. 
U zou de Oranjevereniging geweldig 
steunen door lid te worden. De contri-
butie bedraagt slechts € 8,- per jaar per 
gezin. Bovendien hebt u dan voor alle 

door ons georganiseerde activiteiten 
vrije entree. Geef u op door een mail-
tje te sturen naar: ledenadministra-
tie@oranjeverenigingvorden.nl. Of zie: 
www.oranjeverenigingvorden.nl.

In samenwerking met de Oranjeve-
renging en de gezamenlijke centrum 
horeca wordt er aankomend week-
end een gezellig en spectaculair ko-
ningsweekend georganiseerd. 

Op zaterdag 25 april wordt er om 20.00 
uur afgetrapt met de allround cover-
band B.P.M. Rock, pop, smartlap, Duits 
en Nederlandstalig; alles komt voorbij.

Frühshoppen 
m.m.v. dweilorkest 
Concordia

Op zondag 26 april begint het al lekker 
vroeg. Vanaf 12.00 uur gaan we lekker 
frühshoppen m.m.v. dweilorkest con-
cordia. Vanaf 15.00 uur is er weer een 
sportieve en spectaculaire zeskamp 
georganiseerd, waar zich nog enkele 
teams voor op kunnen geven.

Aansluitend een daverend avond pro-
gramma met optredens van DJ Dre, 
ook wel bekend als André Nijman en 
ook komt feest DJ Martin met tussen-
door een optreden van de André Ha-
zes imitator Arno Rodenburgh.

Kortom een mooi, vol en veelzijdig 
programma. Dus komt allen naar het 
mooie bruisende centrum van Hen-
gelo nabij de grote kerk. 

Koningsweekend Hengelo 2015 met coverband, dweilorkest en sportieve zeskamp

Daverend optreden van DJ Dre in Hengelo

Kulturhus Vorden reikt prijs uit voor dé
fotograaf die historisch plaatje schiet
Vorden - Het Kulturhus Vorden is 
bezig met een metamorfose. Stuk 
voor stuk worden de ruimtes op-
nieuw gestyled en in een moderner 
jasje gestoken. De Soos, het voor-
malig Stampertje is bijna klaar op 
een aantal details na.

Er hangen sinds kort grote lijsten die 
ruimte bieden aan foto’s van evene-
menten die met het Kulturhus te ma-
ken hebben.

Aubade bij Kulturhus
Met Koningsdag, op maandag 27 
april vindt de aubade plaats voor het 
Kulturhus Vorden en dat is de gele-
genheid om een historisch plaatje te 
schieten. Het bestuur van het Kultur-

hus nodigt daarom iedereen uit om 
dé foto te maken van deze feestelijke 
gelegenheid. Dat mag vanuit iedere 
hoek en van ieder detail, als het maar 
duidelijk is dat dit voor het Kulturhus 
in Vorden plaatsvindt.

Beste fotograaf 
ontvangt een 
waardecheque

De foto die als beste uit de bus komt 
wordt afgedrukt in een formaat van 

120 cm x 180 cm en komt minimaal 
een jaar in een van de drie lijsten in 
de Soos te hangen. De jury bestaat uit 
3 leden: de beheerder en 2 bestuurs-
leden. De fotograaf die de winnende 
foto heeft gemaakt ontvangt een Iris-
cheque ter waarde van 25 euro.

Doe mee en win
Iedereen wordt uitgenodigd om hier-
aan mee te doen. Maak uw foto op 
27 april en lever uw foto digitaal aan 
vóór 1 mei via info@dorpscentrum-
vorden.nl. Vermeld hierbij uw naam, 
adres en telefoonnummer.

De winnaar wordt gebeld en vermeld 
in het Contact (inzendingen na 1 mei 
dingen niet mee naar de prijs).

Vorden - Zo uit het niets, staan in-
eens alle zangeressen om de gitarist 
heen. Als één collectief zingen de 
tegenstanders van elkaar, samen de 
sterren van de hemel. De coaches 
Jenneken Roekevisch en Symone 
Boerstoel raakten er geëmotioneerd 
door. Dit spontane tafereel speelde 
zich af tijdens één van de oefen-
avonden voor het Junior Songfesti-
val dat op Koningsdag (maandag 27 
april) bij Bakker in Vorden wordt 
gehouden.

Voordat de meiden en één jongen, 
vertegenwoordigt in 8 acts, maandag 
voor een groot publiek in de spot-
lights staan, konden zij vijf keer oe-
fenen. Daarbij zijn ze door Jenneken 
en Symone gecoacht op vooral het 
gebied van zang, maar ook krijgen ze 
tips over choreografie, presentatie en 
kleding.

Er hangt een ontspannen sfeer in de 
oefenzaal. Ontspannen, maar de coa-
ches sparen hun pupillen absoluut 
niet. Regelmatig stormt Jenneken 
naar voren om even wat tips te geven 
of om een stukje voor te spelen op 
de piano. Even later springt Symone 
weer van haar stoel om wat ‘oefenin-
gen’ te doen zodat de zangeres er wat 
meer ontspannen bij staat.
Opvallend is dat ook de kinderen 
feedback op elkaar geven. Eén van de 

oudere deelneemsters doet bijvoor-
beeld wat danspasjes voor aan twee 
jongere deelneemsters. Jet en Merijn 
leggen uit dat hoewel ze natuurlijk al-
lemaal graag willen winnen, er geen 
grote onderlinge strijd is. “We laten 
niemand stikken en eigenlijk is nie-
mand echt de beste. Wel weten we 
met z’n allen dat het nog beter kan. 
Daarbij proberen we zo veel mogelijk 
van elkaar te leren. De oudere meiden 
maken de jongere beter, maar en an-
dersom gebeurt dat ook.”

En zo kon het dus gebeuren dat ieder-
een na een oefenavond waarin deel-
nemers in de leeftijd van 10 tot en met 

18 jaar de meest uiteenlopende acts 
lieten zien, op het eind eensgezind 
als één stem in een kringetje stonden 
te zingen. “Dit moeten jullie op Ko-
ningsdag ook aan het publiek laten 
zien”, roept Jenneken enthousiast.

Wie zich muzikaal wil laten verrassen, 
moet maandag 27 april zeker naar 
Bakker komen voor het Junior Song-
festival. Het feest begint om 19.00 uur. 
De deelnemers zullen begeleid wor-
den door de band Papa di Grazzi.

   

 ▶ www.bakkerinvorden.nl

Deelnemers van het Junior Songfestival klinken samen ook erg goed.

Grootste talenten van Vorden laten zich op Koningsdag zien

Junior Songfestival bij Bakker

Ontvang het laatste nieuws het eerst! Like ons op Facebook:  /ContactVorden
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Park de Bleijke ontvangt 
stimuleringsprijs 
Hengelo - Park de Bleijke heeft van 
de provincie Gelderland een stimu-
leringsprijs ontvangen in het kader 
van ‘Programma Duurzaam Door’. 
Volgens de jury behoort het park tot 
de top 10 van Gelderland. De beoor-
deling is mede gebaseerd op de me-
ning van de bezoekers, gebruikers 
en vrijwilligers.

Het juryrapport geeft aan dat er wel-
zijnswaarde wordt gecreëerd voor de 

doelgroep en de omgeving. “Natuur-
lijk zijn wij trots op dat wat we be-
reikt hebben maar dat willen we ook 
vasthouden. Het onderhoud behoeft 
nog aandacht. Heeft u wel eens een 
verloren uurtje en trekt het om samen 
met anderen zo af en toe wat aan het 
onderhoud van het park te doen laat 
het dan even weten.”
   

 ▶ Mail naar parkdebleijke@gmail.com
   

Overdracht basisschool 
Velswijk
Bronckhorst - Afgelopen maandag 
heeft het college van B&W inge-
stemd met het voorstel om de raad 
positief te adviseren over over-
dracht van de basisschool in Vels-
wijk aan Scholengroep GelderVeste 
per 1 augustus 2015. Op 28 mei staat 
de overdracht van de school van 
Stichting IJsselgraaf aan Scholen-
groep GelderVeste op de agenda van 
de raadsvergadering.

Ondersteuning ouders is belangrijk
GelderVeste heeft de gemeente en 
ouders de intentie gegeven dat zij de 
school voor tenminste 9 jaar open-
houdt mits ouders de school blijven 
ondersteunen. Geen school redt het 
zonder ouders.
De afgelopen maanden zijn ouders 
zeer intensief betrokken geweest bij 
de voorbereiding van de overdracht. 
Alles is er op gericht geweest om de 
school open te houden. Dit enthousi-
asme hebben we nodig!

‘Meer beleven en ervaren’
Als de kogel door de kerk is, start de 
school gelijk met een nieuw onder-
wijs concept waar beleven en ervaren 
centraal staat. Kinderen leren meer 
als ze ervaring op kunnen doen in 
de fysieke wereld. Je leert beter door 
iets mee te maken, zelf te ervaren en 
door te zien, te voelen, door je zin-
tuigen optimaal te benutten. Leren is 
een activiteit waarbij je in verbinding 
staat met je omgeving, zodat je daar-
van leert. De wereld van buiten naar 
binnen halen en alle wereldse moge-
lijkheden benutten.

Benieuwd naar onze plannen?
Bent u benieuwd naar onze plannen 
met basisschool Velswijk en de ma-
nier van lesgeven? Neemt u dan con-
tact met Willem Betting, toekomstig 
schoolleider via e-mail.
   

 ▶ w.betting@gelderveste.nl
   

Marionettenspel   
‘de Kleine Koning’
Hengelo - Het woon-zorgproject 
‘Woonerf Luscinia’ organiseert cul-
turele en creatieve Reuring activi-
teiten. Zondag 26 april wordt aan 
de Lankhorsterstraat 21 in Hengelo 
een marionettenspel voor kinderen 
vanaf 8 jaar en volwassenen opge-
voerd. Medewerkenden zijn Maria 
Kanters (muziek), Attie Lichthart 
(spel), Regula Signer (spel) en Ondi-
ne Gordijn (spraak). Aanvang 12.00 
uur, toegang vrijwillige bijdrage.

De kleine koning van Rusland gaat op 
weg met zijn trouwe paardje Rood-
kuif. Met een zadeltas vol geschen-
ken voor de nieuwgeboren Koning en 
Genezer van de mensen, en de wijze 
raad van zijn moeder. Al 33 jaar lang 
reist hij door de wereld, beleeft vele 
avonturen en ontmoet talloze men-
sen. Met lege handen, maar met een 
gevuld hart vindt hij tenslotte degene 
die hij zoekt.

Ontstaansgeschiedenis van het spel
In Vierakker werd in 2008 met het ge-
zinshuis ‘de Kleine Koning’ gestart. 
Het gezinshuis dankt zijn naam aan 
het verhaal ‘de Kleine Koning’, een 
Russische legende. De wens ontstond 
om dit verhaal meer bekendheid te ge-
ven. Er werd gezocht naar een leven-
dige en kleurrijke vorm. Een beeldtaal 
die voor een ieder toegankelijk is. In 
eerste instantie werd er gedacht aan 
een schimmenspel. Later kwamen de 
marionetten in beeld. De keuze viel 
op een systeem dat eenvoudig was 
en dichtbij in contact met de handen. 
Vanaf het moment dat de tekst van 

het verhaal was herschreven en ge-
schikt gemaakt voor het spel, begon 
al snel het werken aan de figuren. In 
eerste instantie alleen Attie en Regula 
(mede initiatiefneemster van het ge-
zinshuis). Later werden Ondine erbij 
gevraagd en Maria (voor de muzikale 
vertolking van het verhaal). Het spel 
wordt nu voor het derde jaar opge-
voerd. Rond Pasen ‘roepen’ de mari-
onetten om te mogen ontwaken uit de 
winterslaap en uit de doos genomen 
te worden.

Onbevangen Kleine Koning
Wat het verhaal actueel maakt is de 
wijze waarop de Kleine Koning onbe-
vangen en met een diep vertrouwen 
op weg gaat. Een weg van ontmoe-
tingen. Eerst volgt hij de ster, maar 
als de ster verdwijnt dan zijn het zijn 
vertrouwen en zijn openheid voor de 
mensen en situaties die hij ontmoet, 
die hem de weg wijzen. Zonder thuis, 
ontdaan van alle (materiële) rijkdom 
en bezit, blijft alleen nog de warmte 
van het hart, de liefde tot de ander, 
over. “Een hart geschonken, een ster 
ontstoken!”
In deze tijd waarin grote groepen 
mensen ontheemd zijn geraakt, alles 
achter hebben moeten laten, waar ook 
kinderen ter wereld komen en geen 
thuis vinden waar ze veilig op kunnen 
groeien, daar kunnen de beelden van 
de reis van de Kleine Koning troost-
rijk, helpend en een leidster zijn.
   

 ▶ Informatie: Ondine (06) 10659049 
en Regula (06) 40459901

Bronckhorst - Dit negende jaar 
kunst in Bronckhorst is de Kunst-
10daagse een Kunst4daagse gewor-
den waar vele kunstenaars, galerie-
houders en (gelegenheid)kunstlo-
caties hun poorten openen voor een 
breed publiek. Deze week aandacht 
voor de mooie (fiets)route van 34 
kilometer in en rond Hummelo en 
Hoog-Keppel. De locaties van de 
deelnemers zijn herkenbaar aan de 
vlag, beachvlag of banner.

Hummelo heeft een beschermd 
dorpsgezicht. In de dorpstraat staan 
zeven panden op de lijst van Rijks-
monumenten en zeven panden op de 
lijst gemeentelijke monumenten. De 
Dorpstraat is voor doorgaand verkeer 
afgesloten en daarom erg rustig. Op 
de veranda of onder de kastanjeboom 
bij De Gouden Karper, in de volks-
mond de Krent, waant men zich in de 
19de eeuw. Een mooi start en eind-
punt voor deze fietsroute.

Hoog-Keppel
Hoog-Keppel heeft eveneens rijks-
monumenten, zoals Boerderij ‘Mulra’, 
Jonker Emilweg 1-11. Aan deze weg 
op nummer 3 (locatie 38) is de Galerie 
Marina Maas ‘t Mulra. De schilderijen 
van Marina Maas worden getypeerd 
door kleur, beweging en energie. De 
natuur is het uitgangspunt voor de 
uitbundige kleuren- en vormenrijk-
dom. Zie ook: www.marinamaas.nl.

Drempt
Drempt bezit als rijksmonument de 
Nederlands Hervormde Kerk St. Joris. 
Gemeentelijk monument is het keu-
terboerderijtje De Witte Hemel aan de 
Wittehemelweg 23. Het is in gebruik 
als woonhuis, galerie en atelier (loca-

tie 8). Cees Roorda laat eigen nieuw 
werk zien en een werk gemaakt toen 
hij 18 jaar was in Renoir stijl, maar 
ook pasteltekeningen uit zijn begin-
jaren. “Daarnaast zijn er schilderijen 
van mijn vader Cornelis te zien en 
een beeldje van een hond, gemaakt 
van nikkel door mijn overleden broer 
Auke,” vertelt hij.

Liesbeth Pieterse exposeert tekenin-
gen van haar moeder Ina van den 
Ende en eigen tekeningen uit haar be-
ginjaren. Ook eigen, nieuw werk is te 
zien: illustraties in grafiet en penteke-
ningen. www.atelierdewittehemel.nl

Rijksmonument in Olburgen
Rijksmonument in Olburgen is de 
St. Willibrorduskerk, waar op de be-
graafplaats de laatste rustplaats is van 

Dorothea Visser, landelijk bekend 
omdat zij de kruiswonden van Chris-
tus aan haar lichaam droeg.

Buiten het dorp aan de Cappellegoed-
weg 4a (locatie 50) is de privétuin van 
Minicamping ‘t Hofke opengesteld 
voor de beelden van Janny Kuiper. Zij 
begon met boetseren in was en klei, 
later aangevuld met het werken in 
hout. Soms vindt ze aangespoeld hout 
bij hoge waterstanden van de IJssel, 
waarvan de vormen haar inspireren. 
www.jannykuiper.nl

Alle fietsroutes zijn straks te vinden in 
de brochure bij Weekblad Contact en 
staan nu al op de website.
   

 ▶ www.kunst4daagsebronckhorst.nl

Achterhoek/Doetinchem - De 
twaalfde nationale sportweek, van 
18 t/m 25 april, kende een specta-
culaire opening in het centrum van 
Doetinchem. Acht Achterhoekse ge-
meenten: Bronckhorst, Berkelland, 
Oost Gelre, Doetinchem, Montfer-
land, Aalten, Oude IJsselstreek en 
Winterswijk tekenden samen voor 
de organisatie. Na de fakkelloop, die 
eindigde op het podium kon de week 
van start gaan.

De aftrap van de landelijke Sportweek 
stond in het teken van ‘Achterhoek in 
beweging’. Acht Achterhoekse clubs, 
sportambassadeurs en prominenten 
uit de regio namen tijdens de fakkelloop 
een fakkel en de vlag van hun gemeente 
mee naar het podium op het Simons-
plein in Doetinchem. Vervolgens werd 
de opening verricht door burgemeester 
Niels Joosten, samen met de ambassa-
deurs van de Nationale Sportweek. In 
de stad was het een drukte van belang, 
want vele sportclub lieten demonstra-
ties zien van hun sport, belangstellen-
den nodigden zij uit om even mee te 
doen. Op het podium waren optredens 
en demonstraties waar, mede door het 
geweldig zonnige weer, veel publiek 
bleef kijken en luisteren.

Doetinchem
Burgemeester Niels Joosten is ontzet-
tend blij met de opening van de Nati-
onale Sportweek in Doetinchem. “We 
doen het samen, alle acht gemeenten 
in de Achterhoek. De officiële opening 
is nu in Doetinchem en zijn wij heel erg 
trots dat we dat met z’n achten kunnen 
doen. Sport is zo ontzettend belangrijk 
voor onze samenleving. Niet perse om 
allemaal Olympisch kampioen te wor-
den, maar het is zo leuk en gezellig. Jong 
en oud kunnen zo mensen ontmoeten 
om te spreken. Wat is er leuker om dat 
te doen met sport, het is leuk, gezellig, 
gezond maar ook in je sociale contac-
ten zo belangrijk. En dat vandaag in al 
zijn feestelijkheden en facetten hier te 
mogen hebben, is echt een groot feest.” 

Burgemeester Joosten sport niet bij 
een vereniging, maar doet tijdens de 
openingen van sportactiviteiten altijd 
mee. “Straks weer de Color Run, dan 
kunnen ze me weer zien rennen,” lacht 
hij. De gemeente Bronckhorst werkt 
samen met de provincie Gelderland 
en de Gelderse Sportfederatie. “De ge-
meente wil efficiënter werken en sport 
verbinden aan participatie, meedoen, 
gezondheid en vitaliteit,” vertelt Ernst 
Jan Somsen. Hij was in dienst bij de 
Stichting Sport en Recreatie Zelhem en 
werkt nu bij de gemeente Bronckhorst. 
“We doen een aantal dingen samen op 
het gebied van gehandicaptensport en 
keuzes in accommodaties. Dat bijvoor-
beeld niet iedereen een atletiekbaan 
heeft die amper bezet is, maar er beter 
één afspreken en zorgen dat daar vol-
doende vervoer is.” In Bronckhorst zijn 
43 verenigingen die aan de sportweek 
meedoen, waaronder het Zwembad in 
Steenderen, DOG Baak, voetbal in Vor-
den, SEV korfbal in Zelhem en golf in 
Keppel.

Keppelse Golfclub
Herman Bakker (93) is het oudste 
deelnemende lid van de Golfclub Kep-
pel. “Op de dinsdagmiddag zijn we 
met 50 man, allemaal gepensioneerd. 
Dat is het probleem van alle vereni-
gingen. We willen eigenlijk jongere 
mensen hebben, maar die hebben het 
te druk,” lacht hij. Hij begon vijftien 
jaar geleden met golf en is een dag in 
de week aan het werk op de baan en 
hij doet aan conditietraining en nordic 
walken. “In beweging blijven!” 

Sanne Bartels (13) speelt al zes jaar 
golf en heeft vanaf haar achtste jaar les. 
“We hadden een golfclinic op school 
en mijn vader begon toen met golfen,” 
vertelt Sanne. Zij golfde omdat ze het 
leuk vond en gezellig, maar inmid-
dels gaat het zo goed, dat ze meer wil 
winnen. “Ik speel competities door 
het hele land. Het is leuk dat je steeds 
dezelfde mensen tegenkomt. Ik doe 
aan conditietraining om snelheid en 
kracht uit mijn swing te halen.”

Herman Bakker.

Beeldje in nikkel, van Auke Roorda.

Nationale Sportweek geopend in de Achterhoek

Aftrap ‘Achterhoek in Beweging’

Kunst4daagse Bronckhorst van 14 t/m 17 mei 2015
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Hengelo/Frankrijk - De drie Hengelose zijspanteams hadden de 1250 kilo-
meter lange reis gemaakt om in het Zuid-Franse Castelnau-de-Levis deel te 
nemen aan de tweede Grand Prix. De omstandigheden waren nu zomers. 
Castelnau-de-Levis is een uiterst spectaculaire baan met hoge sprongen, 
steile hellingen en afdalingen. Marcel Willemsen wist voor deze wedstrijd 
de Fransman Luc Rostingt als vervanger voor de geblesseerde Bart Sloot te 
vinden.

Bij de strijd op zaterdag tussen 38 
teams om de fel begeerde startplek-
ken wisten in de A-groep Hermans/
Van Gaalen een 8e tijd neer te zet-
ten, terwijl Van Werven/Beunk in de 
B-groep zich kwalificeerden met een 
5e tijd met Marcel Willemsen op plek 
6. In de kwalificatierace daarna liet 

Hermans wederom een sterk staaltje 
rijkunst zien.

Goede finish
Hij kon in groep A zijn goede startpo-
sitie de gehele manche vasthouden 
om uiteindelijk op een uitstekende 
5e plaats te finishen. Hiermee was 

hij zeker van een goede startplek 
voor beide manches van de zondag. 
Dat lukte Willemsen en Van Werven/
Beunk ook in de B-groep door er een 
8e, resp. 6e plek uit te slepen.

Wedstrijddag
Op de wedstrijddag was het 27 gra-
den, waardoor het voor de deelne-
mende teams heel zwaar was. Tij-
dens de eerste manche kenden Van 
Werven/Beunk een slechte start, 
maar het team reed een ijzersterke 
manche en wist zelfs tot een 13e po-
sitie te komen. Het aanvallende rij-
den in combinatie met de hitte kostte 

veel energie, waardoor in de slotfase 
wat plekken verloren gingen.
Eerste WK punten
Met een 15e plaats op de finish wa-
ren ook voor Van Werven/Beunk de 
eerste WK-punten binnen. Hermans/
van Gaalen startten als 18e en kon-
den nog enkele plaatsen winnen om 
als 14e te finishen. Willemsen wist 
met zijn inval-bakkenist met een 12e 
plaats goed te openen. Ronden lang 
wist hij deze plek vast te houden, 
maar door vermoeidheid bij bak-
kenist Rostingt moest snelheid ge-
minderd worden. De finish werd ge-
haald, maar met een 23e plek viel het 

team net buiten de punten. Hermans 
liet een sterk staaltje rijkunst zien

Valpartij
In de tweede manche wisten van 
Werven/Beunk met een 6e plaats 
een goede start te pakken. Door een 
kleine valpartij vielen ze terug en 
moesten weer aan een inhaalrace 
beginnen. Sterk rijdend wist hij zich 
terug te rijden naar plek 12 op de fi-
nish. Willemsen/Rostingt openden 
op plek 14, maar de bakkenist was 
nog onvoldoende hersteld van de in-
spanningen in de eerste manche. Na 
zes ronden diende het team hierdoor 
de strijd te staken om met 0 punten 
huiswaarts te keren.

Hermans wist wederom de gehele 
manche sterk en foutloos uit te rij-
den. In de beginfase werden enkele 
plaatsen gewonnen om uiteindelijk 
achter Van Werven/Beunk op de 13e 
plaats te eindigen.

Uitputtingsslag
Dat het een uitputtingsslag was bleek 
na de finish. De Fransman Giraud 
wist aan de haal te gaan met de over-
winning, maar hij bleek zo diep ge-
gaan te zijn dat hij uitgeput in een 
ambulance afgevoerd werd. De Belg 
Adriaensen werd tweede, voor Bax. 
Zowel Van Werven/Beunk als Her-
mans/Van Gaalen wisten met totaal 
een 12e en 13e plek allebei 15 WK-
punten te behalen.

Spaanse Malpartida-de-Casceres
Beide teams zullen hun reis 1100 
km voortzetten richting het Spaanse 
Malpartida-de-Casceres waar op 
19 april de volgende WK verreden 
wordt. Marcel Willemsen vertrok met 
de Hengelose teamleden Rob IJzereef 
en Manfred Wagenvoort zonder pun-
ten huiswaarts. Marcel zal tijdens de 
GP van Duitsland op 15 en 16 mei 
weer in actie komen met, indien het 
herstel spoedig verloopt, Bart Sloot 
aan zijn zijde.

Rechts met nr. 15 Hermans/Van Gaalen in Castelnau-de-Levis. Foto Faye Bean Barnes, Engeland.

Grand Prix Zijspancross nr. 2, Castelnau-de-Levis

OPENING VRIJDAG 1 MEI A.S.
IJzersterk Ondernemen is een concept dat werkplekken biedt aan zelfstandig ondernemers. 
Komt u ook IJzersterk Ondernemen op de locatie in Ruurlo?

Laat u inspireren door de ondernemers AMZ, Borghuis Transport, Broutec, Cocon 
organiseert en VDW Images. Van 16.00 tot 19.00 uur staat de deur open en 
ontmoeten we u graag aan de Spoorstraat 68 in Ruurlo.

Bekijk onze kantoren en werkplekken, praat met de ondernemers 
over hun ervaringen onder het genot van een drankje en een hapje.

En ook: 
• een workshop ‘Ondernemen en impact van social media’ 
• fotoshoot: laat een mooie foto maken voor uw social media 
• financieel advies voor de ondernemer door Wevers Financieel Advies 
• een springkussen voor de kleine ondernemers 
• de ‘dode hoek’ van een vrachtwagenchauffeur; ervaar het zelf 

Kijk voor meer informatie over dit IJzersterk concept op www.ijzersterkondernemen.nl

Samen ondernemen 
is de weg naar succes!Ruurlo

Graag tot ziens op 1 mei a.s. aan de Spoorstraat 68 in Ruurlo

U bent van harte welkom 
tijdens de opening op 
1 mei a.s. !



internetdrukker.nleen échte drukker... online!

Uw drukwerk, zo geregeld!

Brochures
8 pagina’s A4 selfcover, fc

Flyers
100 x 210 mm enkelzijdig, fc

Briefpapier
A4 enkelzijdig, fc

1000 stuks 
van €32,- voor

€24,-
1000 stuks 

van €48,- voor

€36,-
500 stuks 

van €179,- voor

€134,25

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

Actiecode: IZ77YD  *Zie website voor actievoorwaarden

Joost helpt 
u graag 
verder



 
 
 
 
 
 
 

Gootlek.nl E-mail: info@gootlek.nl
Halseweg 9 Telefoon: 0315-764027
7054 BS Westendorp Web: www.gootlek.nl

Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

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

Timmerman m/v

Ben jij een ervaren timmerman en 
beschik je over een geldig VCA bewijs?

Functieomschrijving
Regelmatig zijn wij voor diverse opdrachtgevers 
in Oost Nederland op zoek naar timmerman-
nen. Hierbij wordt er van je gevraagd diverse 
werkzaamheden uit voeren. Het gaat daarbij 
hoofdzakelijk om nieuwbouw, renovatie en aan- 
en verbouw. In het bezit zijn van een geldig VCA 
bewijs is een must. 

Schilder m/v

Ben jij een ervaren schilder en heb je een 
passie voor onderhoudswerk?

Functieomschrijving
In de functie als schilder verricht je onder-
houdswerkzaamheden aan boerderijen, monu-
mentale panden, woningen en bedrijfspanden. 
Je werkt zowel zelfstandig als in een team. 
De werkzaamheden zijn in de omgeving van 
Lochem, het is daarom van belang dat je in de 
directe omgeving woont.

Industrieel schoonmaker m/v

Heb jij ervaring als industrieel schoonmaker 
en heb je geen hoogtevrees?

Functieomschrijving
Als Industrieel Schoonmaker ben je verantwoor-
delijk voor het schoonmaken en het schoonhou-
den van de fabrieksvloeren, muren en andere 
oppervlaktes. Daarnaast zorg je er ook voor 
dat de (metaalbewerkings-)machines op een 
gedegen manier worden schoongemaakt. Het 
werkgebied bestaat uit voornamelijk diverse 
regio’s in Nederland. Het is daarom van belang 
dat je geen probleem hebt om te reizen voor 
je werk. Eventuele bereidheid om in de kost te 
willen is een pre.

Bezorger catering m/v

Heb jij grote affiniteit met horeca en koken?

Functieomschrijving
Als bezorger ben je verantwoordelijk voor het 
dagelijks bezorgen van soepen en broodjes bij 
diverse opdrachtgevers. Je begint in de ochtend 
en zorgt er zelfstandig voor dat soepen wor-
den warm gemaakt en broodjes netjes worden 
voorbereid. Je bent het visitekaartje van de 
opdrachtgever, waarbij het jou taak is dat de 
bezorging netjes op de plaats van bestemming 
komt. Wanneer je rond het middag uur weer 
terug bent is het de bedoeling dat je mee gaat 
draaien in de keuken en voorbereidingen treft 
voor de avond en assisteert bij de lunch.

Bijbaan productie m/v

Ben je student of scholier en op zoek naar 
een bijbaan in de productie?

Functieomschrijving
Voor diverse opdrachtgevers zijn 
wij op zoek naar productiemede-
werkers. De werkzaamheden zijn 
verschillend afhankelijk van het 
soort product dat geproduceerd 
wordt. Zo kun je bezig zijn met het 
afwerken van meubelen en het 
schuren hiervan, of je pakt mate-
rialen in, of je assembleert kleine 
onderdelen. Het is belangrijk dat 
je netjes en correct werkt. Je bent 
een echte aanpakker en niet bang 
je om de handen uit de mouwen 
te steken.

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

OP ZOEK
NAAR EEN
NIEUWE
UITDAGING?

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

Steun de

Dierenbescherming!

Zou jij mij slaan?

Zou jij mij schoppen?

Nee toch?

Maar het gebeurt wel...

WAT U KUNT DOEN?  

Word lid en help!

www.dierenbescherming.nl/word-lid

of bel 088 – 811 33 11 
(ma. t/m vrij. van 08.30 - 17.00 u.)

www.contact.nl
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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:
18 - 19 april, B.W.A.M. Polman, Lochem (0573) 25 14 83. 
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoord-
apparaat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 
verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, dieet 

en voeding, maaltijdservice, personenalarmering en thuis-
begeleiding. Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min.), 24 uur per dag 
bereikbaar. www.sensire.nl / info@sensire.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 19 april Gezamenlijke gezinsdienst in de Dorpskerk
10.00 uur: ds. J. Kool. 1e C: Spaarbusjesproject; 
2e C: Plaatselijk jeugd- en jongerenwerk.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 19 april Gezamenlijke gezinsdienst in de Dorpskerk
10.00 uur: ds. J. Kool. 1e C: Spaarbusjesproject; 
2e C: Plaatselijk jeugd- en jongerenwerk.
   
Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 19 april 10.00 uur, ds D. Bos, Doetinchem.

R.K. kerk Vierakker
Zondag 19 april 10.00 uur. Voorganger: Ds. D. Bos.
Kerkdienst. Kinderoppas: Renske Ellenkamp. 

R.K. kerk Vorden
Donderdag 16 april 10.30 uur. Eucharistieviering, 
vg. 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, 
vg. pastoor F. Hogenelst. 

 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.
       

    ik ben enkele jaren wed.73 jr.en 
ik mis die éne,betrouwbare,lieve 
man om samen nog een hechte 
band op te bouwen en leuke din-
gen te ondernem.(lat-rel.)Schrijf 
jij een briefje,ik bel terug!Niet 
roker,tot 76 jr.
       

    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.
       

    Repair Cafe: Zaterdag 9 Mei, 
10.00 - 12.00 uur. Kulturhus Vor-
den. 
       

    Schilderwerk - Bloembergschil-
der heeft nog tijd over. Netjes en 
voordelig. Tel.: (06) 18181234.
       

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

         Schilderwerk  - Bloembergschil-
der heeft nog tijd over. Netjes en 
voordelig. Tel.: (06) 18181234.
     

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

    Leuke vriendin gezocht die van 
sporten en bewegen houdt en 
van andere leuke dingen. Ik heb 
een auto en ben 75 jaar . Graag 
reactie br.o.nr. 16 - 04.
       

    KRINGLOOP De Boedelhof Enk-
weg 17b in Vorden di t/m vrijdag 
van 9.00-17.00 zat. 9.00-16.00 
laatste zaterdag v/d maand ma-
gazijnverkoop 2e PINKSTERDAG 
KOFFERBAKMARKT www.de-
boedelhof.nl/kofferbakverkoop
       

    Zaterdag 25 april vanaf 09.00 
uur de jaarlijkse GROTE ROM-
MELMARKT bij de Andreaskerk, 
Primulastraat in Brummen. 
Meer dan  50 !! kramen  met o.a. 
schilderijen, boeken, antieke 
spullen, oliebollen, groot as-
sortiment planten etc. Kortom: 
Voor ieder wat wils. Bezoek on-
ze website voor meer info: www.
andreasmarktbrummen.nl
     

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

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

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

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

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

Huis gekocht?  Verbouwing?  
Oversluiting hypotheek? 

Voor al uw woning taxaties kunt  

u bij RBM WONEN terecht!

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

22 t/m 28 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 22 april Bosuiensoep/Varkensmédaillons met champignonsaus, 
aardappelkroketten en groente

Donderdag 23 april Züricher geschnetzeltes met rösti en rauwkostsalade/
Bavaroise met slagroom

Vrĳdag 24 april Minestronesoep/Wokki wokki van vis met rĳst en rauw-
kostsalade

Zaterdag 25 april Spareribs met zigeunersaus, aardappelen en groente/
Ĳs met slagroom (alleen afhalen of bezorgen)

Maandag 27 april Koningsdag; oranjebuffet voor dagmenu mag u zelf 
kiezen van het buffet!     

Dinsdag 28 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

www.contact.nl

gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!



Contact feliciteert alle kampioenen 
van DASH

Spreekt jullie dit aan? Kom geheel vrijblijvend kijken naar onze volleyballers op zaterdagmorgen van 
9.00 - 11.00 uur (4 t/m 8 jaar). Sporthal ‘t Jebbink, ‘t Jebbink 13 te Vorden. Of nog beter, trek gemakkelijke 
kleding aan en speel een les mee! 
Gezocht: Dames Recreanten. Zin in gezellig volleyballen puur voor het plezier en waar niet te hoge eisen 
aan de techniek gesteld worden? Meldt u nu aan bij volleybalvereniging DASH.
Voor aanmeldingen of meer informatie: secretariaatdash@gmail.com of www.vvdash.nl  Tot gauw!

DASH

De D3, MC2, N51, N41 en N43 
zijn allen in training bij 
Gerard van Laar. Complimenten!

Deze pagina is mede 
mogelijk gemaakt 
door


