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Het team van Verkeerspleinen was 
met een grote vrachtwagen naar 
Vorden gekomen, waaruit een heel 
verkeersdorp tevoorschijn kwam, 
inclusief opblaasbare ‘vangrails’ en 

heel veel stoere Formule 1-skelters 
en trap quads. 
Voordat de kinderen de ‘weg’ op 
mochten, werd eerst de theorie 
bijgespijkerd.

Opgestoken vingers
Een heel scala aan verkeersborden 
passeerden de revue. Naast de grote 
vrachtwagen werd de dode hoek uit-
gelegd en wat je moet doen om wel 
gezien te worden door de vracht-
wagenchauffeur. Ook het stoplicht 
kwam aan bod en dan waren er de 
haaientanden. Met opgestoken vin-
gers stonden de leerlingen (uit groep 
4, 5 en 6) te trappelen om de beteke-

Kinderen genieten én leren van VVN Verkeersplein

Vorden - Leren en spelen ging deze week opnieuw hand in hand op 
het Verkeersplein van Veilig Verkeer Nederland en Shell. Daar waar 
normaal de occasions van Autobedrijf Groot Jebbink staan, leerden 
de Vordense basisschoolleerlingen nu spelenderwijs hoe ze zich veilig 
door het verkeer kunnen bewegen.

Tijdens het onthullen zullen er ook 
ballonnen worden opgelaten. Het 
kind waarvan de ballon de grootste 
afstand aflegt, mag na sluitingstijd 
een uur lang met vriendjes/vrien-

dinnetjes gratis zwemmen. Kinde-
ren die tussen 16.00 en 17.00 uur 
binnenkomen krijgen een ijsje. De 
officiële opening van het “nieuwe” 
zwembad vindt om 19.00 uur plaats. 

Het bestuur en badpersoneel wil dan 
graag een toast uitbrengen met de 
bezoekers. Vervolgens wordt er in 
het nieuwe paviljoen (bij goed weer 
buiten) een feestje gebouwd en is de 
eerste consumptie gratis. 

Er is muziek van Batty minX en 
Achterhoek FM zorgt voor een live 
uitzending. Het verwarmde zwembad 
is voor deze gelegenheid verlicht. Het 
bad is zaterdag 26 april (Koningsdag ) 
gesloten en op zondag 27 april vanaf 
12.00 uur geopend.

Eerste “koningsavond-drankje” in het nieuwe paviljoen

Opening zwembad “In de Dennen” 
vrijdag 25 april

Vorden - Vrijdag 25 april wordt het gerenoveerde zwembad “In de 
Dennen” officieel geopend en kan iedereen een kijkje komen nemen. 
Om 16.00 uur mogen de leerlingen van de plaatselijke basisscholen 
het zwembad in gebruik nemen. De glijbaan kan gebruikt worden en 
ook zijn er aquarollen in het zwembad. De toegang is vrijdag gratis. 
De kinderen zullen evens de zonnecollectoren onthullen, waarvoor 
ze in de zomer 2013 tijdens het “sponsor-zwemmen” zo hard hebben 
gezwommen!

nis te verklappen. “Dat de auto’s op 
die andere weg eerder mogen en je 
dus moet wachten.”

Groepsfoto en rijbewijs
De lessen sorteerden direct effect, 
want het wemelde van de fanatieke 
armgebaren voordat de afslag werd 
genomen. Na een uur eindigde de 
verkeerspret met een groepsfoto op 
de oldtimer van autobedrijf Groot 
Jebbink, een verdiend glas ranja plus 
een heus ‘Verkeersplein Rijbewijs’. 

“Dit is een prachtig voorbeeld van 
spelenderwijs leren. Dit vergeten de 
kinderen niet snel meer”, genoot Jan 
Groot Jebbink, die het verkeersplein 
naar Vorden haalde. “Ik hoop van 
harte dat de kinderen weer iets be-
wuster en veiliger door het verkeer 
gaan, dan is onze opzet geslaagd.”

Opleiding volgen en direct voor je werk?
 

Word beroepsverkeersregelaar
Info: www.europetraffic.nl of 0314-624889

Vier Koningsdag met 
Bakkerij Besselink
vrijdag 25 en zaterdag 26 april

ORANJETOMPOUCEN
5 HALEN = 4 BETALEN
Zaterdag 26 april zijn wij geopend van 
8.00 tot 12.00 uur voor brood en volop oranje gebak.

Wij wensen u een fijne Koningsdag!

25 april opening zwembad: Gratis entree!
Voor de kinderen is er om 16 uur een GRATIS ijsje en ballonnenwedstrijd.

Officiële opening 19 uur met GRATIS consumptie en live muziek.
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• Bernina • Pfaff
  • Brother   • Anker
    • Bernina lockmachines     • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.
Voor informatie: Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak

te huur gevraagd: woning in

buitengebied Vorden, 3

slaapkamers, tel 06-26764476

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

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

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

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

tegenover de huisartsenpost.

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

De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 

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

kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

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

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

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

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

van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur 

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

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

19.30 uur.

Tandarts
Goede Vrijdag en Pasen. Vrijdag 18 april tot en met 21 april, G.W. 

Jelsma/Ruskamp, Lochem. Tel. 0573 25 18 70.

Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Tandprotheticus
Zaterdag 26 en zondag 27 april, B.W.A.M. Polman. 

Tel. 0573 –25 14 83. Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het 

antwoordapparaat.

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

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

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

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 

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

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

Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 

alleen op afspraak (0900) 88 44.

Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).

Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 

Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.

Steenderen, A. Ariensstraat 33a.

Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 

Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

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

wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u 

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

Kleinere meldingen over de openbare ruimte? Bijv. over een 

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

stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde kom (dus niet 

de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de openingstijden 

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

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

leefomgeving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, 

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

ons calamiteitennummer (06) 13 10 07 77. Storingen aan gemalen 

en het drukrioleringsysteem in het buitengebied svp melden via 

tel. (0575) 75 05 00. 

Wmo-hulpmiddelen
Ook voor meldingen over problemen met Wmo-hulpmiddelen 

zoals een niet-werkende scootmobiel of tillift verzoeken wij u 

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

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

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

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

Eerbeek - Brummen.

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

volgende telefoonnummers:

Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88

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

Paard: (0575) 58 78 70

Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

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

www.dierenkliniek-zutphen.nl

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

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

www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 

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

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

en jeugdgezondheidszorg.

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

of (06) 22 92 96 30.

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

De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 

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

en huisbezoek mogelijk op afspraak.

Administratief medewerkende: Willy Gotink, 

e-mail: w.gotink@sswb.nl

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

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.

24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.

www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl

Sensire wijkzorg (thuiszorg)
Verzorging en verpleging. Tel. 0900 - 88 56 (10 ct./min), 

24 uur per dag bereikbaar. www.sensire.nl / info@sensire.nl 

Sensire thuiszorgwinkels
Doetinchem, Kruisbergseweg 27 (bij Slingeland Ziekenhuis). 

Geopend ma t/m vrij van 9.00 - 17.30 uur, za 10.00 - 13.00 uur.

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724. 24 uur per dag bereikbaar. 

Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand telefoonnr. 

bellen of kijken op www.sensire.nl

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 

verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, dieet en 

voeding, maaltijdservice, personenalarmering en thuisbegeleiding. 

Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min.), 24 uur per dag bereikbaar. 

www.sensire.nl / info@sensire.nl

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 

bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. (0314) 36 02 85. 

Fax (0314) 36 02 87. E-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl

www.thuiszorggrootgelre.nl

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 

Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

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

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 
Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-

ten Arve. Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.

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

Dag- en nacht bereikbaar.

Pedicure 
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, Lichaams- 

gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 

Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. (06) 21 60 72 27. 

www.marliesmeenks.nl, info@marliesmeenks.nl. Lid VNT, 

RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, 

doorverwijzing huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

Roemenië / inzameling goederen door St. COEH
op de 1e en 3e maandag van de maand (18.30 - 20.00 uur) 

inzameling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

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

info@avonturijn.nl

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 27 april 10.00 uur, Eredienst en kerkmuziek 
mevr. P. Kramer.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 27 april 10.00 uur. Dhr. P. van Veen.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 27 april, 10.00 uur, ds. Van Oosten.

R.K. kerk Vorden
Zondag 27 april 9.30 uur, Woord en Communieviering, vg. 
werkgroep.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 26 april 17.00 uur . Eucharistieviering. vg. F. Zandbelt 

Weekenddiensten

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Dorpsstraat 11, Vorden. Tel. 0575-551373

Let op! 
Zaterdag 26 april Koningsdag 

zijn wij geopend van 7.00 uur tot 12.30 uur.

4 Tompoezen voor € 5,00

Oranjesnit € 6,50

Donderdag, vrijdag en zaterdag:
Bij aankoop van 2 broden

een 1/2 brood naar keuze gratis

Brood met smaak en liefde gemaakt...

Dagmenu’s 23 april t/m 29 april
Dagmenu om mee te nemen € 7,75. Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 9,00. Dagmenu bij ons consumeren € 10,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet.)
Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. 
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 23 april
Bospaddenstoelensoep/Zuricher geschnetzeltes met rösti en 
rauwkostsalade

Donderdag 24 april
Gehaktbal uit eigen keuken, met jus, aardappelen en groente/ 
vers fruit met slagroom

Vrijdag 25 april
Minestronesoep/ Kabeljauw met mosterdsaus, peterselie aard-
appelen en rauwkostsalade

Zaterdag 26 april
Spare ribs met zigeunersaus, aardappelen en rauwkostsalade/ IJs 
met slagroom (alleen afhalen / bezorgen) 

Maandag 28 april
Gesloten 

Dinsdag 29 april
Wiener schnitzel met aardappelen en groente van het sei-
zoen/ IJs met slagroom

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

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

Het Grand Bistro de Rotonde team! Wendie en Thomas

meisje 14 jaar zoekt

oppasadres in Vorden. Ik heb

ervaring met oppassen.

tel 553597

Te koop: twee antieke kap-

persstoelen met verstelbare

zitting en rugleuning. Leuk 

voor in de wachtruimte! Tel: 

0575 - 551344 (tussen 09.00

en 12.00 uur)



Om 13.00 uur begint 
deze sportdag. De kinde-
ren kunnen kiezen uit
verschillende activiteiten 
waaronder: Dance4 kids, 
Zumba4 kids, Judo, Hip 
Hop, karate, FunXtion 
Young Starz, Fitnessen,
Squashen en helemaal
nieuw bij AeroFitt Break-
dance! Alle kinderen van
groep 3 tot en met 8 mo-
gen gratis meedoen. Re-
serveren is wel noodzake-
lijk en kan door te bellen
naar 057546-5001 of via
de website www.aerofitt.
nl/onlinereserveren.

Sportdag met 
Breakdance bij
Sportcentrum 
AeroFitt
Hengelo - Op woensdag
23 april organiseert
Sportcentrum AeroFitt
een sportdag voor alle
kids uit de gemeente
Bronckhorst.

Tijdens de beursvloer zoe-
ken ondernemers, ver-
enigingen en instellingen
elkaar op om ‘maatschap-
pelijke deals’ te realiseren.
Ondernemers kunnen on-
der andere ondersteuning
bieden in menskracht,
kennis en advies, toegang
tot netwerken, materiaal
of faciliteiten. 

Verenigingen en instel-
lingen leveren een weder-
dienst; kaartjes voor een
voorstelling, creativiteit,
ruimte en meer. Mooie
maatschappelijke deals,
allemaal met gesloten
beurs. In 2013 zijn ruim
40 deals gerealiseerd met
een totaalwaarde van 
meer dan € 24.000,00. Een
aantal van deze matches
staan vermeld op de web-
site van M8erhoek. Maat-
schappelijk ondernemen
rendeert! 

De Noaberschap & Net-
werk Beursvloer wordt ge-
organiseerd door stichting
M8erhoek. Deze stichting
helpt maatschappelijke
organisaties om hun ac-
tiviteiten met ondersteu-
ning van het bedrijfsle-
ven in de Achterhoek te
optimaliseren. Daarnaast
helpt M8erhoek onder-
nemers om een invulling 
te geven aan hun maat-
schappelijke betrokken
manier van ondernemen. 

Aanmelden kan via de
website: www.m8erhoek.
nl of door een mail te stu-
ren naar info@m8erhoek.
nl

Succesformule wordt 
herhaald
M8erhoek 
Noaberschap 
& Netwerk 
Beursvloer 
2014
Doetinchem - Onder-
nemers, verenigingen
en stichtingen kunnen 
zich nu aanmelden
voor de Maatschappelij-
ke Noaberschap & Net-
werk Beursvloer 2014. 
De succesformule van
2013 wordt herhaald
en vindt plaats op don-
derdagmiddag 24 april
van 16.30 uur tot 18.30
uur bij stadion de Vij-
verberg te Doetinchem.

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Met verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van 
onze lieve broer en zwager
 

Ab Knoef
in de leeftijd van 79 jaar

Echtgenoot van R. Knoef-Bulten.

 Vorden: M.G. Koning-Knoef

  H. van der Weij

 Lochem: R. Knoef-Flamma

 Zutphen: R. Hulshof-Knoef

 Brummen: H. E. Knoef

  E. Knoef-van Daalen 

 
Vorden,14 april 2014

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

Na het overlijden van

Evert Jan Broijl

mochten we vele blijken van belangstelling en

medeleven ontvangen. We willen u hiervoor hartelijk

bedanken, het heeft ons goed gedaan.

Niet meer tastbaar,
maar voor altijd in ons hart.

H. Broijl-Beltman
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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

VLEESWARENKOOPJE

100 gram gebraden gehakt + 
100 gram cervelaatworst

samen 239

SPECIAL

Kalfskaaskop

160
100 gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Runder-
hamburgers

ELKE 4DE GRATIS

KEURSLAGERKOOPJE

Duitse 
Biefstuk + 
gekr. Gehakt

7954 stuks + 
500 gram

MAALTIJD IDEE

gebraden
Gehaktbal

185
per stuk

Op 14 april is van ons heengegaan onze lieve 
zwager en oom

Ab Knoef
echtgenoot van Riek Bulten

in de leeftijd van 79 jaar.

 Vorden: Fam. D. Groot Jebbink

 Joppe: Fam. H. Jaaltink

 Vorden: Fam. H. Wesselink
  R. Wolbert

 Brummen: D. Klein Lenderink

  Neven en nichten

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

de specialist voor uw gebitsp
roth

es

e

Adinda Brugman
Tandprothetische praktijk

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





Hoe komt een jonge man van  
20 jaar al in de raad?
“In 2012 stond een artikel van GBB 
in Contact over de dreigende sluiting 
van zwembad De Brink. Ik vond dat 
een slechte ontwikkeling en reageer-
de, waarop ik werd uitgenodigd om 
mijn visie te delen. Naar aanleiding 
hiervan raakte ik geïnteresseerd in po-
litiek en volgde daarna intensiever de 
politiek in de gemeente Bronckhorst. 
In juni 2012 werd ik commissielid 
met de portefeuille Ruimtelijke Orde-
ning, wat uiteraard alles met mijn stu-
die heeft te maken. Bij de gemeente-
raadsverkiezingen stond ik op plaats 
4, maar Willem Bossenbroek (nr. 10), 
zou door het grote aantal voorkeur-
stemmen (226) in de raad komen. In 
goed overleg heeft hij zijn plaats over-
gedragen aan mij. Redenen voor Wil-
lem waren allereerst het respecteren 
van de vier mensen die zich al langer 
voor GBB hadden ingezet. Daarnaast 
wilde hij met deze keuze voor verjon-
ging in de raad zorgen. Het is naar 
mijn mening absoluut geen kiezers-
bedrog dat Willem zijn plaats aan mij 
heeft overgedragen. Willem had veel 
stemmers, o.a. uit Hengelo. Zij hoeven 
niet bang te zijn dat hun stem verlo-
ren zal gaan. Willem is fractielid en 
blijft actief binnen GBB. Daarnaast 
pakken we samen zaken op en vullen 
we elkaar aan.”

Hoe was het begin als raadslid?
“Ik was anderhalf jaar commissie-
lid, dus ik had al enige ervaring. De 
beëdiging als raadslid ging ongeveer 
hetzelfde als destijds als commissie-
lid, alleen het afleggen van de be-
lofte kwam erbij. De meeste andere 
raadsleden kenden mij al, dus nie-
mand keek vreemd op. Ik heb alleen 
maar positieve reacties en felicitaties 
gehad, over mijn leeftijd heb ik nie-
mand gehoord. Je hebt meer verant-
woordelijkheden als raadslid. Het zal 
een wat andere rol worden in verge-
lijking met de rol als commissielid, 
maar dat wijst zich vanzelf.”

Jouw portefeuille is Ruimtelijke 
Ordening. Waar gaat je aandacht 
naar uit?
“Op dit moment naar krimp met 
alles wat daarbij hoort, zoals de re-
gionale woonvisie, de leefbaarheid 
van de kernen, in stand houden van 
de voorzieningen en hoe je daar als 
gemeente mee omgaat. Belangrijk 
vinden wij bijvoorbeeld de digitale 
bereikbaarheid in het buitengebied; 
van groot belang voor agrarische on-
dernemers, maar ook voor bv. zorg 
op afstand in de toekomst. Het lande-
lijk gebied vormt een groot deel van 
onze gemeente en vraagt daarmee 
zeker aandacht. Hoewel het vooral 

het domein van de agrariër moet 
blijven, zullen ook andere functies 
een plek moeten kunnen krijgen om 
de aantrekkelijkheid/leefbaarheid te 
kunnen waarborgen en versterken. 
Daarom moet een andere functie 
voor lege panden mogelijk worden, 
net als schaalvergroting binnen de 
vastgestelde kaders. Wat betreft de 
kernen in Bronckhorst is onze visie 
dat de voorzieningen in stand gehou-
den moeten worden, al dan niet door 
de inwoners zelf, maar eventueel wel 
geconcentreerd; kwaliteit gaat boven 
kwantiteit.”

Wat zou je de komende vier jaar 
willen veranderen?
“Ik hoop wat Ruimtelijke Ordening 
betreft te bereiken dat we als ge-
meente samen met de inwoners goed 
om kunnen gaan met de gevolgen 
van de krimp, de vergrijzing/ontgroe-
ning in relatie tot de leefbaarheid. 
Veranderingen zijn noodzakelijk, de 
krimp vindt nu eenmaal plaats. De 
gemeente wil vooral de krimp be-
geleiden en wil gelukkig niet tegen 
beter weten in de krimp tegengaan. 
Dit betekent dat soms minder ‘leuke’ 
keuzes gemaakt moeten worden. 
De krimp heeft directe invloed op 
de financiën. Minder inwoners bete-
kent minder geld. De krimp is geen 
excuus voor bezuinigingen, al snap 
ik dat mensen dat soms denken. De 
interactie met de gemeenschap is bij 
het anticiperen op de gevolgen van 
de krimp van groot belang, maar je 
ziet goede ontwikkelingen. Inwoners 
hebben bij de dreigende zwembad-
sluitingen de handschoen opgepakt 
en dat geeft misschien een positieve 
impuls voor de hele gemeenschap. 
Zij zijn gemotiveerd om er samen iets 
moois van te maken. Dat geeft een 
heel positieve uitstraling. Zorgcoö-
peratie Bronckhorst is ook zo’n voor-
beeld. Burgerparticipatie is een zwaar 
woord, maar je ziet dat inwoners za-
ken zelf oppakken en goed proberen 
om te gaan met veranderingen. Ze 
raken hierdoor naar mijn mening 
meer betrokken bij de eigen leefom-
geving. Soms noodgedwongen, maar 
de inwoners moeten het toch maar 
aandurven en dat is in sommige ge-
meenten wel anders. Zo leren we sa-
men met alle veranderingen om te 
gaan. De toekomst zal uitwijzen hoe 
dit verder verloopt.”

Zit hier een toekomstige  
Mark Rutte?
“Nee, ik heb verder nog geen politieke 
ambities. Ik zie wel wat op mijn pad 
komt. Ik moet nog veel leren en pro-
beer mijn rol als raadslid zo goed mo-
gelijk in te vullen. Verder zie ik het wel 
waar de toekomst mij mag brengen.”

Verjonging in de gemeenteraad
Vijf vragen aan  
Yoeri Klein Braskamp

Er was een tijd dat een gemeenteraad vooral uit oude mannen be-
stond, vaak grote boeren of belangrijke middenstanders. Die tijd is al 
lang voorbij, maar in de gemeenteraad van Bronckhorst is een wel erg 
drastische verjonging doorgevoerd. Daarvoor zorgt de 20-jarige Yoeri 
Klein Braskamp uit Zelhem, die sinds kort namens de GBB (Gemeen-
tebelangen Bronckhorst) in de raad zit. Yoeri studeert Ruimtelijke 
Ordening en Planologie in Deventer en loopt stage in Doetinchem. Wij 
stelden 5 vragen aan Yoeri.

Yoeri Klein Braskamp

Zaterdag 26 april

Koningsdag 
gesloten
Vorden - In verband met Konings-
dag op zaterdag 26 april, is biblio-
theek Vorden deze dag gesloten. 
Wij wensen u een fijne dag. Kijk 
op www.bibliotheekwestachter-
hoek.nl voor overige informatie.

“Steeds meer mensen zijn op zoek 
naar lokale producten. Zichtbaar is 
deze trend ook in het aantal toene-
mende markten met streekproduc-
ten. De consument heeft hier zijn re-
denen voor”, aldus Ines Scheffer. Ines 
is sinds januari 2014 betrokken bij 
boerderij De Vijfsprong om de aan-
sluiting met de lokale consument te 
bewerkstelligen. “Een belangrijke re-
den is de betrokkenheid en betrouw-
baarheid. Mensen verlangen vandaag 
de dag naar persoonlijke verbinding 

met de producten die ze eten. Niet
alleen prijzen van voedsel zijn be-
langrijk. Waar de groente groeit en
hoe de boer met de koeien omgaat, is
voor veel consumenten belangrijk”.  
Het melk-tap-punt zou Vorden de 
kans geven om weer boerenmelk
te ervaren en rechtstreeks de onbe-
werkte melk van de boerderij te ko-
pen. Ines werkt aan meerdere plan-
nen om het vlees, de groenten en 
zuivelproducten, geproduceerd op de
boerderij, rechtstreeks aan de man te
brengen. Ines: “Een melk-tap-punt is
echter niet de eerste investering die
vanuit de boerderij gedaan zou kun-
nen worden. Indien we het bedrag 
winnen kunnen we echter wel dit 
idee van onze medewerkers realise-
ren. Zij zijn trots op de producten die
de boerderij produceert en willen de-
ze graag aan mensen laten proeven.” 
Iedereen kan t/m 16 mei zijn of haar
stem uitbrengen via www.triodos.nl/
nl/over-triodos-bank/hart-hoofdprijs-
overzicht

Stem voor melk-tap-punt 
in Vorden
Vorden - Urtica de Vijfsprong is 
genomineerd voor de Hart- en 
Hoofdprijs van de Triodosbank. 
De Triodosbank stelt voor di-
verse duurzame initiatieven elk 
jaar een geldbedrag beschikbaar 
en de samenleving bepaalt wel 
initiatief dit bedrag wint door 
te stemmen. Indien de zorgboer-
derij uit Vorden de prijs wint, 
wordt er een melktapmachine 
aangeschaft.

Hierin beschrijft ze hoe moedige 
boeren van 1943 tot aan het ein-
de van de oorlog haar man heb-
ben verstopt en haarzelf en haar 
dochtertje onder valse naam op 
de boerderij hebben laten wonen. 
Op het helpen van Joden stond de 
doodstraf. Met “Unter Bauern”, 
een film uit 2009, werd voor het 
eerst in een speelfilm aandacht 
besteed aan het fenomeen “on-
derduiken” in Duitsland. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog hebben 
slechts enkele honderden Joden 
op deze manier de Holocaust we-
ten te overleven. Voor nadere in-
formatie: ds Jan Kool 553576 of 
jan1.kool@planet.nl

Filmavond door 
Commissie Vorming 
en Toerusting 
“Unter Bauern” 
een indrukwek-
kende film
Vorden - Maandag 28 april or-
ganiseert de Commissie Vor-
ming en Toerusting van de 
Protestantse Gemeente Vorden 
(i.w) een filmavond in de Voor-
de. Aanvang 20.00 uur. “Unter 
Bauern” is de verfilming van 
de memoires van de Joodse 
Marga Siegel.

WEIDEPOP FESTIVAL 
25 MEI

GRATIS ENTREE!

Te huur: 

50 m² geïsoleerde opslagruimte/atelier + zolder 

en berging 15 m², omgeving Zutphen.

Tel: 06-22684706



Was het een verwezenlijking van 
een jongensdroom voor Bennie?
In 1990 werd ik door de toenmalige 
commandant gevraagd of het ik geen 
interesse had om bij de Vordense 
brandweer te gaan. Men zat verlegen 
om vrijwilligers die overdag beschik-
baar waren. Aangezien ik in de buurt 
van de kazerne werkte zou ik volgens 
hem een goede aanvulling zijn, aldus 
Bennie. Tot op dat moment had ik 
niets met de brandweer, zeker geen 
jongensdroom. De commandant haal-
de me over om eens een keer op een 
oefenavond te komen kijken zodat ik 
kon zien wat het zoal inhield. En dat 
was funest, lacht Bennie. Vraag een 
wilkeurige brandweervrijwilliger wat 
de brandweer zo bijzonder maakt 
en je zult horen dat het de saamho-
righeid en onderlinge band is. Die 
warmte voel je gelijk. Het straalt er 
vanaf, samen klaren ze een klus voor 
en bij mensen die in zak en as zitten. 
En je begrijp, dat was het begin van 
een stormachtige carrière.

Hoe ziet uw carrière bij de 
brandweer eruit?
‘In de loop der jaren volgde ik diverse 
opleidingen bij de brandweer. In een 
dorp, met een minimale dagbezet-
ting, is het altijd handig als je meer-
dere functies kunt vervullen. Op dit 
moment ben ik bevelvoerder, chauf-
feur en postcommandant en sinds 
kort opgeleid om uit te kunnen ruk-
ken met een Snel Interventie Voer-
tuig (SIV). Ook ben ik enige tijd Offi-
cier van Dienst geweest in het cluster 
IJsselstreek, een leerzame periode, 
waar je voornamelijk bezig houdt 
met grotere incidenten. Sinds vijftien 
jaar ben ik beroepsmatig bij de brand-
weer betrokken. In de functie van 
postcommandant ben ik verantwoor-
delijk voor het reilen en zeilen van de 
Vordense brandweer daarnaast ben 
ik vakspecialist risicobeheersing bij 
de veiligheidsregio Noord en Oost-
Gelderland. In die functie houd ik me 
bezig met adviezen en voorlichting 
aan bedrijven, instellingen maar ook 
aan particulieren”.

Welke inzet is u het meest  
bijgebleven?
‘In het begin van mijn carrière wer-
den we gealarmeerd omdat er dui-
zend varkens in de put zouden lig-
gen. Daar kon ik mij op dat moment 
niet echt een voorstelling van maken, 
maar eenmaal ter plaatse zagen we 
inderdaad duizend varkens die als ge-
volg van een explosie door de vloer 
in de mestkelder waren gezakt. Wat 
een chaos. Waar moesten we begin-
nen? We zijn bijna drie dagen bezig 
geweest om de dieren eruit te halen. 

Wat ook indruk heeft gemaakt is dat 
we bijstand moesten verlenen tijdens 
de vuurwerkramp in Enschede. Wat 
ik daar heb gezien, blijft je altijd bij. 
Een grote ravage.’ Als de brandweer 
een redelijk invloed heeft op je ge-
zinsleven dan kan het niet anders of 
ook de gezinsleden krijgen het e.e.a. 
mee. Dat klopt, ook de jongens zijn 
“besmet”.

Dennis Hekkelman (23 jaar) 
manschap A en chauffeur 
bij brandweer Vorden.

Sinds wanneer zit je bij de 
brandweer?
‘Op mijn zeventiende ging ik stage 
lopen bij post Vorden. Ieder oefen-
avond ging ik kijken om alvast ken-
nis te maken met de brandweer en 
te proeven aan het brandweervak. 
Het was een nieuw traject binnen het 
korps. Hoewel ik al langer de ambi-
tie had om brandweerman te worden 
werd ik door het stagetraject nog en-
thousiaster. De oefening met vuur, 
het echte werk, vond ik erg leuk om 
te zien hoe dat eraan toe ging.’

Wat is je jongste herinnering 
van de brandweer?
‘Als mijn vader een inzet had, bij een 
grote brand, gingen we vaak wel even 
kijken. Hoe oud ik was weet ik niet, 
maar ik weet wel dat ik het altijd erg 
interessant vond. In groep 6 heb ik 
een spreekbeurt gehouden over de 
brandweer. We zijn toen met de klas 
naar de kazerne geweest en hebben 
een rondleiding gekregen. Ook heb-
ben we met de klas een ritje in de 
brandweerwagen gemaakt, helemaal 
geweldig natuurlijk’.

Wat doe je verder in het dagelijks 
leven?
‘Ik ben metselaar bij aannemersbe-
drijf Ruiterkamp. De meeste klussen 
heb ik in de buurt. Ik kan en mag 
overdag uitrukken als ik aan het 
werk ben. Doordat we in ploegen 
werken weet ik precies wanneer we 
dienst hebben. We hebben een week 
dienst, een week niet en een week 
zijn we reserve. Dat werkt heel goed.’ 

Welke inzet is je het meest  
bijgebleven?
‘Toen ik net bij de brandweer zat, 
moesten we uitrukken voor een boer-
derijbrand. De bewoner was minder 
valide en moest met een lift uit bed 
worden getild. De verpleegster kreeg 
de man niet op tijd uit de slaapka-
mer. Toen we arriveerden stond de 
vrouw buiten met allemaal brand-

wonden. De bewoners overleefde de 
brand niet. Dat was een zeer heftig 
moment. Gelukkig worden we bin-
nen het korps goed opgevangen. 
Dat is wel belangrijk. Voor iedereen, 
maar zeker als je nieuw bent.’
Heb je nog ambities binnen de 
brandweer?
‘Ik wil als daar behoefte aan is, wel 
verder leren voor bevelvoerder bij-
voorbeeld. Maar dan wil ik eerst meer 
kennis en ervaring opdoen voordat 
ik aan die opleiding begin. Beroeps-
brandweerman hoeft voor mij niet. 
Dat is toch anders dan wanneer je 
vrijwilliger bent. Nu is het meer hob-
by, naast mijn baan. En die combina-
tie maakt het werk voor mij interes-
sant en afwisselend.’

Bjorn Hekkelman (25 jaar) 
manschap A bij brandweer  
Zelhem en Doetinchem.

Ben jij ook al van jongs af aan 
besmet met het brandweervirus?
‘Ik vond het werk altijd wel interes-
sant, maar heb wat later ja tegen 
het brandweervak gezegd dan mijn 
broertje. Sinds drie jaar ben ik zowel 
vrijwilliger bij zowel brandweer Zel-
hem als bij brandweer Doetinchem. 
Ik woonde nog maar net in Zelhem 
toen ik gebeld werd door de com-
mandant. Mijn vader kende hem wel 
en ze zochten nog mensen. Toen ben 
ik een kijkje gaan nemen en kon ook 
meteen met de opleiding beginnen. 
Sinds een jaar woon ik in Doetin-
chem en ben ik ook daar vrijwilliger. 
Ik draai mee in de kazerneringdien-
sten. Dan slaap ik samen met vijf an-
dere een nacht op de Doetinchemse 
kazerne. Omdat ik in Zelhem werk, 
kan ik daar overdag uitrukken. Het is 
leuk om voor twee posten te werken.’

Wat voor werk doe je naast de 
brandweer?
‘Ik ben monteur bij Motoport in Zel-
hem. De kazerne is hier vierhonderd 
meter vandaan. Een collega van mij 
zit ook bij de brandweer. Samen 
springen we op de fiets naar de ka-
zerne als de pieper gaat. Het is leuk 
om een collega te hebben die ook bij 
de brandweer zit. We hebben het 
er vaak over, zeker na een inzet. De 
afwisseling in het werk vind ik erg 
leuk. Beide keren ben je met je han-
den bezig. Het werken als monteur 
is iedere keer op dezelfde plek, bij de 
brandweer weet je nooit waar je te-
rechtkomt.’

Wat herinner je je nog van de 
brandweer toen je klein was?
‘Als mijn vader een uitruk had, ging 
ik er wel eens achteraan op de fiets 
om te kijken wat er aan de hand was. 
Wat ik me ook nog kan herinneren 
toen ik nog heel jong was, was een van 
mijn verjaardagsfeestjes. Mijn vader 
reed ons in de brandweerauto naar 
huis. Iedereen wilde als laatste naar 
huis gebracht worden, want diegene 
zat het langst in de auto. Qua inzet 
weet ik mijn allereerste brandinzet 
nog. We werden midden in de nacht 
gealarmeerd. Ter plaatse aangekomen 
bleek er een auto in brand te staan. De 
auto was volgetankt, dus we hadden 
er een behoorlijke klus aan.’

Hoe zie jij je toekomst bij de 
brandweer?
‘Ik volg op dit moment de opleiding 
voor brandweerchauffeur. Auto rij-
den zit blijkbaar ons bloed aangezien 
mijn vader en broer ook chauffeur 
zijn. Ik vind het wat extra toevoegen 
aan het brandweervak en leuk om 
te doen. Als er verder nog mogelijk-
heden zijn, wil ik best doorgroeien, 
maar ik zie wel hoe het loopt en wat 
de toekomst brengt.’

Drie gezinsleden actief bij de brandweer

Vorden - Bijzonder is het zeker, drie gezinsleden in dienst van de 
brandweer. Vader Bennie Hekkelman (52), zoon Bjorn (25) en zoon 
Dennis (22) alle drie werkzaam bij brandweer Bronckhorst. Pa be-
roepsmatig, de jongens als vrijwilligers.

Zo zullen er teams uit onder meer 
Bathmen, Borculo, Wilp en Vorden 
aan de start verschijnen. De start 
(10.00 uur) en finish zijn bij het bos-
restaurant/ bospark De Reehorst aan 

de Enzerinckweg 12. Ab Beeftink 
heeft namens de organisatie een 
parcours uitgezet met een lengte 
van circa 5 kilometer.

Klootschiettoernooi ANBO
Vorden - De afdeling Vorden van 
de ANBO organiseert vrijdag 25 
april een klootschiettoernooi 
voor met name de ouderen in de 
samenleving.

De gezellige avond werd afgesloten 
met een voortreffelijke Willie 
Roberts, die men weer mee terug in 
de tijd nam naar de Rock en Disco 
tijden, super gedaan. 

Deze avond vond plaats bij Bosrestau-
rant de Reehorst aan de Enzerinck-
weg 12 te Vorden. Kijk voor meer
informatie over de whisky’s op: 
www.goossenwhisky.com

Whisky Entertaining 
bij de Reehorst

Vorden - Afgelopen zaterdag 5 april heeft een entertainmentavond met
het thema ‘Whisky’ plaatsgevonden bij Bosrestaurant de Reehorst. De
avond werd gepresenteerd door Henri Goossen, met een aandachtige
volle zaal ging hij een Whisky Entertaining over acht verschillende
whisky’s geven.

- advertorial -

Gezondheidscentrum 
Ryokan verder als Health & 
Healing Centrum Zutphen

De ontwikkelingen bij Ryokan 
zullen u wellicht niet ontgaan 
zijn. Voor een goed & ade-
quaat overzicht volgt hieron-
der een korte uiteenzetting.

In augustus 2013 is het faillis-
sement van Kuuroord Ryokan 
uitgesproken. Een gedeelte van 
Ryokan, het Health & Healing 
Centrum, heeft vervolgens in ok-
tober een doorstart kunnen ma-
ken, hierin gesteund en geholpen 
door een externe investeerder. Dit 
centrum draait sindsdien volop 
onder de naam Health & Hea-
ling Centrum Zutphen, waar-
van de locatie Bronsbergen 27 
blijft. Het telefoon nummer 
is echter gewijzigd in 0575-
746046. Daarnaast wordt op dit 
moment naar een extra nieuwe 
locatie gezocht. 

Dit betekent dat de Health & Hea-
ling therapeuten in de afgelopen 
maanden zonder enige onderbre-
king hebben kunnen doorbehan-
delen, met daarbij de waarborg 
van uw zorg. Ook de diverse sa-
menwerkingen met huisartsen, 
collega-therapeuten en diverse 
artsen/specialisten uit o.a. het 
Gelre Ziekenhuis Zutphen blijft 
ongewijzigd, terwijl van de faci-
liteiten van SportCentrum Aero-
Fitt gebruik kan blijven worden 
gemaakt.

Binnen Health & Healing Cen-
trum Zutphen wordt net als voor-
heen een grote diversiteit aan zo-
wel reguliere als complementair 
behandelingen geboden. Naast 

fysiotherapie, manuele therapie, 
craniosacrale therapie, acupunc-
tuur-TCM en natuurgeneeskunde 
worden ook therapieën gegeven 
die de energie en het bewustzijn 
van mensen versterken en verhel-
deren. Het beleid binnen het Cen-
trum is, dat alle behandelingen 
zijn aangepast op uw behoefte én 
dat deze effectief zijn. 

De therapeuten van Health & 
Healing Centrum Zutphen zijn:

Daniëlle Menting 
Manueel therapeut 
Nieko Franck 
Fysiotherapeut, knierevalida-
tie en echografist 
Rick Bosch 
Manueel therapeut
Peter ter Horst 
Fysiotherapeut en craniosa-
craal therapeut 
Bert van der Weide
Fysiotherapeut - chronische 
pijn en vermoeidheid 
Ilse Tomassen 
Acupuncturist -TCM
Kees Rhee 
Natuurarts, erkend lid ABNG 
en MBOG 
André Visch 
Manueel therapeut, acupunc-
turist-TCM, therapeut in Ener-
gie & Bewustzijn 

Meer informatie over de thera-
peuten en behandelmethoden is 
te vinden op 
www.health-healing.nl. 

Health & Healing Centrum Zut-
phen is elke werkdag geopend 
en is telefonisch te bereiken op 
0575-746046. Een mail sturen 
naar info@health-healing.nl is ui-
teraard ook mogelijk.

Contactgegevens:
Health & Healing Centrum
Bronsbergen 27
7207AD Zutphen
0575-746046
www.health-healing.nl
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Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

OERRR-KRACHTEN 
IN DE NATUUR

Ontdek je eigen 
OERRR-krachten. 
Meld je aan op OERRR.nl

Markt 27, 7021 AA Zelhem 

Telefoon: 0314 620144

www.dpcsolutions.nl

info@dpcsolutions.nl

Kennis - Kwaliteit Service - Betrouwbaarheid
Uw oplossing op het gebied van computers en webdesign

Computers & Supplies
Cursussen
Netwerkbeheer
Randapparatuur
Reparaties
Webdesign

  Verbouw  
  Renovatie  

  Restauratie  

Emiel Berns
&

Steven Koedam
Pastoorthuisstraat 10
7256 AX Keijenborg

T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

www.bekoebouw.nl

KENNISMAKEN?

NEEM VRIJBLIJVEND 
CONTACT OP.

VERKOOP 

AANKOOP 

TAXATIE

Broekstraat 2a - 7223 KK Baak
T 0575 200 001

info@grootroessinkmakelaardij.nl
www.grootroessinkmakelaardij.nl

Vanaf woensdag 23-04-2014*

Vers & voordelig!



Accommodatie
In 2013 is de privatisering van onze 
velden een feit geworden. Dit bete-
kent dat het beheer van de accom-
modatie niet meer bij de gemeente 
Bronckhorst, maar bij de voetbal-
vereniging Vorden ligt. V.V.Vorden 
heeft daarom besloten om een be-
heerstichting in het leven te roe-
pen, die onder andere het bedrag 
dat de gemeente beschikbaar heeft 
gesteld als tegemoetkoming voor 
het onderhoud van de velden voor 
de komende vijf jaar, beheert. 

De vereniging heeft een meerjarig 
onderhoudsplan gemaakt om de 
speel- en trainingsvelden te optima-
liseren en om de andere aanwezige 
voorzieningen zoals het clubge-
bouw, de tribune e.d. in goede staat 
te houden. Dit is een ingewikkeld 
proces, niet alleen op financieel 
gebied. Vorig jaar is er begonnen 
met het op peil brengen van de 
wedstrijdvelden. De verwachting 
is dat dit over een periode van drie 
jaar effect zal opleveren en dat we 
op 3 velden onze wedstrijden kun-
nen spelen. Voor dit jaar staat o.a. 
groot onderhoud van de oefenhoek 
en de ruimte naast en rondom het 
hoofd- en tweede veld centraal. Te-
vens hebben wij ervoor gekozen om 
onze drie velden op een afwijkende 
wijze te belasten, door op alle drie 
velden zowel te trainen als te spe-

len. Op deze manier denken wij de 
kwaliteit van de velden te kunnen 
verbeteren, ondanks het summiere 
aantal van drie en halve velden. De 
doelstelling van het bestuur om-
trent de accommodatie: Het priva-
tiseringsproces vorm geven, de vel-
den optimaal besteden en samen 
met de Stichting SBV financieel 
gezond blijven ook na 2018.

Sportief
Vorden is een voetbalclub voor ie-
dereen. Het accent ligt niet alleen 
bij prestatief voetbal, waar het 1e, 
2e (en vanaf volgend jaar het 3e) en 
de A1, B1 en C1 onder vallen. Wij 
willen daarom de focus ook gericht 
houden op het recreatieve voetbal. 
Dat geldt voor zowel de jeugd als de 
senioren. Bij de jeugd wordt sinds 
2010 gewerkt met de mini Fjes en 
daarnaast starten we aankomend 
seizoen met een meisjes junioren-
team. Bij de senioren is begonnen 
met deelname aan de 7 tegen 7 
competitie, ook wel het 35 plus 
voetbal genoemd. 

Door een forse groei van onze ver-
eniging, waar in een periode van 
10 jaar het ledenaantal is gegroeid 
van 380 naar 495, willen wij ook 
de lagere elftallen meer aandacht 
geven. Gedacht wordt aan het be-
geleiden van trainers/ leiders en an-
dere vrijwilligers. Bijvoorbeeld door 

het organiseren van informatie- en 
contactavonden: traject sportief 
coachen, train de trainer, weerbaar-
heidstrainingen scheidsrechters, 
spelregelavonden en omgaan met 
afwijkend gedrag . De voetbalver-
eniging Vorden staat voor een veilig 
en respectvol sportklimaat voor ie-
dereen. Wij worden hierbij begeleid 
door de KNVB middels het project 
‘Scholder an Scholder’.

Samenwerken en Verbinden
De toekomstvisie van Vorden richt 
zich ook op slim verbinden: het 
aangaan van samenwerkingsver-
banden met andere sportvereni-
gingen, het openstellen van de 
accommodatie voor anderen en 
een rol spelen in het sportstimule-
ringsprogramma van de gemeente. 
Incidenteel zijn we hiermee al be-
gonnen, want zo is er goed contact 
met het zwembad, komt de wiel-
ervereniging enkele keren per jaar 
met hun evenementen op bezoek, 
hebben wij een samenwerking met 
onze buurtclub Socii en organise-
ren we dit jaar de Avondvierdaagse. 
Het bestuur van V.V.Vorden wil het 
aankomend jaar beleid ontwikke-
len over slim verbinden en samen-
werken. Ondanks dat wij hiermee, 
via de hierboven genoemde voor-
beelden, al langzaam aan begon-
nen zijn, zullen wij op dit moment 
nog geen definitieve en met veel 
gevolgen en veranderingen voor 
de organisatie gepaard gaande sa-
menwerkingsverbanden aangaan, 
voordat hier het komende jaar een 
duidelijke visie over is gemaakt.

Ontwikkelingen bij  
voetbalvereniging Vorden
Vorden - Voetbalvereniging Vorden bestaat dit jaar 85 jaar en 
beleeft op dit moment roerige tijden met ontwikkelingen op 
diverse terreinen. Het bestuur wil u graag deelgenoot maken van 
deze ontwikkelingen en de stappen die zij hierbij neemt.

Overdag motorcross en kinderver-
maak, ‘s avonds feest met veel mu-
ziek in de grote tent op de feest-
weide. Op het grote podium eerst 
Vorden Live, met een heleboel 
bekende gezichten uit de directe 
omgeving. 

Als afsluiter een heel speciaal op-
treden van Pooh Now met naast 
Arjan Klein Geltink, Arjan Knoef, 
Erik Reindsen, Wilfried Lichten-
berg en Sander Heuvelink volgens 
de geruchten ook een aantal bij-
zondere gasten. Aan Vorden Live 

wordt momenteel hard gewerkt. 
Er is nog ruimte voor meer gast-
optredens. Wie beschikt over een 
gouden keeltje, maar normaal ge-
sproken niet verder komt dan de 
binnenkant van de douchecabine 
toezingen, of altijd al eens de elek-
trische triangel heeft willen bespe-
len op een geweldig podium met 
dito geluidsteam, kan zich nog op-
geven om mee te doen. 

Dat kan via de website van het 
feest: www.vetnippelvolgas.nl

Nieuwe editie Vorden Live op 
Vetnippel Vol Gas
Kranenburg - Ze zijn er alweer druk mee bezig; een losjes bijeen-
geraapte groep Vordense muzikanten is weer gestart met het in 
elkaar knutselen van een spetterend optreden vol lokale helden 
tijdens Vetnippel Vol Gas op zaterdag 9 augustus dit jaar. Vet-
nippel Vol Gas vindt dit jaar voor de vierde maal plaats aan de 
Eikenlaan in Kranenburg.

Daarna zullen DJ Harm de Schildpad 
en DJ JOY je in beweging brengen 
met muziek waarbij je niet stil kunt 
zitten; Afrikaans, Balkan Beats, Cel-
tic, Disco etcetera. Mocht je de avond 

helemaal compleet willen maken, 
dan kun je al om 18.00 uur aanschui-
ven voor een biologische maaltijd 
(wel reserveren). Dit alles vindt plaats 
in Het Ludgerusgebouw in Vierakker, 
een prachtige locatie in een bosrijke 
omgeving. Alle onderdelen zijn los 
van elkaar te volgen. Verder zijn er 
vanaf 20.30 uur, zodra het dansen op 
blote voeten begint, allerhande ver-
wennerijtjes. Kom dus lekker dansen 
en genieten! 
Meer info op 
www.JuniperEnDeSchildpad.nl 
en www.voicemedicine.nl

Dansende voeten in 
Vierakker
Vierakker - Komende vrijdag 25 
april is de eerstvolgende maan-
delijks dansavond in Vierakker, 
onder de naam Dansende Voeten! 
Voorafgaand aan de dansavond, 
van 19.30 tot 20.30 uur, is er de-
ze keer de workshop ‘Soulvoice, 
Stem en Beweging’, door Joyce 
Hellendoorn.

Dan hoopt voor ons te spreken de 
heer Hans de Bruijn van de Stichting 
“De IJssellinie”te Olst en omgeving. 
De IJssellinie is een verdedigings-
werk uit de Koude Oorlog, waar 

weinig mensen weet van hebben. 
Aan de Haereweg in Olst is een Bun-
kercomplex en noodziekenhuis te 
bezichtigen. Dit is door deskundige 
vrijwilligers in oorspronkelijke staat 
nagebouwd, met alle apparatuur die 
daarbij werd gebruikt. 
De inleider zal op de achtergronden 
van dit verdedigingswerk ingaan. 
Komt allen deze interessante en leer-
zame middag bijwonen.

PCOB Vorden bespreekt 
IJssellinie te Olst
Vorden - Op donderdagmiddag 
24 april zal om 14.30 uur in De 
Soos (Dorpscentrum) de laatste 
middagbijeenkomst van dit sei-
zoen plaatsvinden.

U kunt nu ook al uw aankopen doen van stofzuiger tot 
wasmachine bij www.installatiebedrijf-altena.nl 

klik webwinkel.

graag ontvangen wij u hier,
Installatiebedrijf Altena

Borculoseweg 9
Ruurlo

Wij hebben voor u ook 
de actuele boeken voor 

huwelijk- en geboortekaartjes.
Vraag ernaar in de winkel

Tevens op 
alle wenskaarten

3 halen = 2 betalen

Ook het 
adres 
voor 
al uw



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

Postadres / telefoonnummer
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld)

tel. (0575) 75 02 50 (centraal nummer)

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst

Openingstijden
Op afspraak kunt u terecht:

Zonder afspraak kunt u binnenlopen:

 

aan het gemeentehuis een afspraak te 

-

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

-

eenvoudig digitaal via de website een af-

-

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

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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Informateur Annelies van der Kolk, 
aangesteld om de mogelijkheden 
voor de vorming van een nieuw 
 bestuur in onze gemeente te onder-
zoeken, adviseert de partijen de 
 coalitieonderhandelingen te starten 
tussen CDA, PvdA en D66.

met elkaar worden doorgenomen en 

 elkaar in de voorkeursvarianten, 

elkaar te hebben als coalitiepartner. 

en PvdA samen veel overeenkom-

-

 alternatief volgens de informateur de 
onderhandelingen te starten tussen 

Bronckhorst (GBB).

Vervolg

-
-

-
ge van burgemeester en wethouders 
en een collegeprogramma.

Verslag
Het verslag van de informateur kunt 

openbare-vergaderingen in de verga-
-

alitieonderhandelingen van 15 april.

Advies informateur: collegevorming starten met CDA, 
PvdA en D66

Tot en met 26 april is het in Neder-

van dit evenement is sporten en be-
wegen te stimuleren door mensen in 

kennis te laten maken met het sport-

-
tief en heeft sportverenigingen in 
Bronckhorst uitgenodigd om aan de 

-

hun vereniging te bieden heeft. Onder 
meer via een survivalrun, instuif of 

mee’ nodigen we u van harte uit om in 
de Sportweek te komen Proberen, 
Kijken en Meedoen

Deelnemende verenigingen

Zelhem, Zonnewater groep Hoog-

Hengelo, tafeltennisvereniging 

vereniging Zelhem, Hengelose 

Hoog-Keppel, Jan in ’t Touw Zelhem 

Meer informatie 

-

over de Nationale Sportweek is de 
gemeente contactpersoon (tel.
(0575) 75 02 50 of e-mail: info@

op www.bronckhorst.nl. 

De verenigingen heten u heel graag 
van harte welkom. Sporten is 
 gezond en leuk!

Deze week:
Nationale Sportweek
Kom kijken bij een Bronckhorster
sportvereniging 

 gemeenteraad voor te stellen om in 
te stemmen met opheffing van obs 

stichting IJsselgraaf per 1 augustus 

 argument voor dit standpunt van

huisvesting en voldoende openbaar 

IJsselgraaf al positief uitgesproken 

Hummelo. 

Voldoende aanbod openbaar 
 onderwijs

 worden opgeheven als binnen een 
straal van 10 km een andere open-

v oldoende ruimte om de kinderen 

B en w stellen raad voor in te 
stemmen met plan IJsselgraaf 
voor opheffing obs De Bongerd

voor de vakantie omdat u naar het 
buitenland gaat? In de aanloop naar 

-
beeld voor een nieuw paspoort of 

drukkere maanden goed van dienst 

de publieksbalie ook op 
 dinsdagavond, naast de vaste 

vooraf een afspraak te maken, via 

dan precies hoe laat u aan de beurt 
bent en wordt direct geholpen. 

biedt het werken op afspraak de 

website alvast het intakeformulier te 

als de participatieconsulent beter 
voorbereid het gesprek in, waardoor 

Op afspraak kunt u terecht:

Zonder afspraak kunt u binnen-
lopen: Het gemeentehuis is gesloten op:

maandag 5 mei
donderdag 29 mei (Hemelvaart)

Extra avondopenstelling tijdens drukke 
 zomermaanden



Openbare bekendmakingen

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

De acht gemeenten in de regio 
 Achterhoek werken samen bij de 
 bestrijding van de eikenprocessie-
rups. Door de gezamenlijke aanpak 
van bestrijden en voorlichten, berei-
ken we een efficiëntere bestrijding. 
Het doel is vooral de overlast van de 
processierups tegen te gaan en niet 
het bestrijden van het beestje op 
zich. Uitgangspunt is de landelijke 
‘Leidraad beheersing eikenproces-
sierups’. Deze is in te zien op de site 
van het ministerie van landbouw, 
 natuur en voedselkwaliteit,  
www.minlnv.nl.

De eikenprocessierups
De eikenprocessierups is de larve 
van een nachtvlinder. Het is een 
 behaarde rups die in de maanden 
mei tot en met september overlast 
kan veroorzaken. Ze leven in groe-
pen bijeen en maken op de stammen 
of dikkere takken van  eikenbomen 
spinselnesten. Vanuit hun nesten 
gaan de rupsen ’s nachts groepsge-
wijs (in processie) op zoek naar 
voedsel (eikenbladen). U  herkent de 
rups aan zijn sterke  beharing. De be-
smette eikenbomen zijn te herken-

nen aan de specifieke nesten: dichte 
spinsels met vervellinghuidjes, uit-
werpselen en brandharen.

De overlast
De brandharen van de eikenproces-
sierups zijn de veroorzakers van 
overlast. Nadat iemand in contact is 
geweest met de brandharen kunnen 
gezondheidsklachten ontstaan. Ook 
mensen die in de nabijheid van de 
besmette bomen komen, kunnen 
 hinder ondervinden omdat de 
 brandharen zich ook door de lucht 
verspreiden. De reacties kunnen van 
persoon tot persoon verschillen.
De huidirritaties zijn rood en pijnlijk 
en gaan gepaard met hevige jeuk.
Als de brandharen in de ogen komen, 
treedt snel een rode, pijnlijke en jeu-
kende zwelling en irritatie op. Inade-
ming van de brandharen kan leiden 
tot  irritaties en ontstekingen van het 
slijmvlies van de neus, keel en lucht-
wegen. Klachten verdwijnen over het 
algemeen binnen twee weken. Een 
zachte crème met menthol kan 
 verlichting geven. Neem bij ernstige 
klachten contact op met uw huis-
arts.

Voorkomen overlast
U kunt zelf ongemak voorkomen 
door ieder contact met rupsen en 
resten ervan, zoals vrijgekomen 
brandharen en lege nesten, te 
 vermijden. Zorg bij bezoek aan 
 (natuur-)gebieden waar de rupsen 
voorkomen voor een goede bedek-
king van de hals, armen en benen  
en ga niet op de grond zitten. Ga na 
aanraking van de rupsen of haren 
niet krabben of wrijven, maar was  
of spoel de huid met water.

Preventieve bestrijding in mei
We bestrijden de rups preventief 
door eiken in het buitengebied te 
 bespuiten met een biologisch middel. 
We spuiten op basis van een inventa-
risatie van de meldingen in de afge-
lopen jaren. Alleen eiken langs 
 wegen waarvan meldingen bekend 
zijn, worden preventief gespoten. We 
spuiten niet preventief in en langs 
bossen en in particuliere bomen. 

Rond 12 april zijn de eerste rupsen 
uit het ei gekropen. Wij starten vanaf 
begin mei met de preventieve 
 bestrijding. De firma Wolterinck uit 

Beltrum voert de werkzaamheden 
uit. In verband met de verneveling 
van het (biologische) bestrijdings-
middel en de mogelijke verwaaiing 
van brandharen van de rups is het 
aan te raden niet in de spuitnevel te 
komen en dieren 15m uit de buurt te 
houden van de spuitactiviteiten. Deze 
voorzorgsmaatregelen moeten ertoe 
bijdragen dat zo min mogelijk  overlast 
als gevolg van het spuiten ontstaat. 

Werkwijze bestrijding nesten
Wij kunnen, ondanks de preventieve 
bestrijding, niet voorkomen dat in het 
buitengebied nesten ontstaan. Deze 
nesten zullen overlast veroorzaken. 

De gemeente bestrijdt nesten in de 
openbare ruimte binnen de bebouw-
de kommen, een zone van 500 meter 
rondom de kernen en op openbare 
publieksgevoelige locaties.

Meer informatie
U vindt de wegenkaart waarop is 
aangegeven waar we preventief 
spuiten op www.bronckhorst.nl of 
scan de QR-code. 
Ziet u processie-
rupsen in uw buurt 
dan kunt u met ons 
contact opnemen, 
via tel. (0575)
75 02 50.

Bestrijding eikenprocessierups start weer

De gemeente heeft besloten via 
 cofinanciering bij te dragen aan de 
kosten voor een onderzoek door 
zorgcoöperatie Bronckhorst voor een 
bedrag van € 9.822,78. Voorwaarde  
is de provincie akkoord gaat met  
de  financiering. Zorgcoöperatie 
Bronckhorst is een burgerinitiatief, 

opgestart in september 2013. Zij 
 hebben in Keijenborg en Velswijk met 
succes een vraagpatronenonderzoek 
laten uitvoeren. Dit onderzoek geeft 
inzicht in de wensen, aandachts-
punten en mogelijke bijdragen van 
 inwoners en organisaties om de leef-
baarheid in de kernen te behouden of 
te verbeteren. Dit inzicht is voor ons 
belangrijk en geeft richting voor de 
toekomst. Daarom is er behoefte om 
een zelfde onderzoek in Steenderen, 
Zelhem en Halle uit te voeren. De 
Zorgcoöperatie doet voor deze onder-
zoekskosten een beroep op subsidie 
van de provincie. De gemeente treedt 
via cofinanciering op voor 25% van de 
kosten.

Bijdrage voor onderzoek door 
zorgcoöperatie Bronckhorst

Ook in onze gemeente valt bij 383 
jongeren geboren in 1995 een brief 
van minister Schippers van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport op de 
deurmat. De brief bevat een oproep 
om de keuze te maken of ze wel of 
geen orgaandonor willen worden en 
om deze keuze vast te leggen in het 
Donorregister. Wij ondersteunen 
 deze oproep van de minister. Want 
Nederland heeft meer orgaan-
donoren nodig. Heb jij al een keuze 
 gemaakt? 

In heel Nederland ontvangen zo’n 
180.000 jongeren die vorig jaar 18 
werden de brief met een bijgevoegd 
donorformulier. “Jij kiest toch liever 
zelf of je donor wordt?” is de bood-
schap in de campagne. Hiermee 
wordt benadrukt dat de 18-jarigen 
zelf kunnen beslissen over wat er 
met hun lichaam gebeurt na overlij-
den. Via Facebook, YouTube, Twitter 
en Vine roepen jongeren hun leef-

tijdsgenoten op om te kiezen: Ja of 
Nee. Registreren in het Donorregis-
ter mag al vanaf 12 jaar, maar afge-
sproken is dat jongeren pas als ze 18 
zijn geworden een persoonlijke brief 
 krijgen van de overheid met de vraag 
of zij donor willen worden. 

Ja of Nee
Onze gemeente zet zich actief in om 
het aantal registraties in het Donor-
register te verhogen, door bijvoor-
beeld donorformulieren uit te reiken 

aan alle bezoekers van de balie in 
het gemeentehuis. U kunt ook online 
 aangeven of u wel of geen donor wilt 
worden. Dit kan 
eenvoudig op  
www.jaofnee.nl 
met gebruik van 
uw DigiD. De QR-
code scannen kan 
ook. 

Donorregistratie is van levens-
belang
Orgaandonatie is een actueel en 
 belangrijk onderwerp. Er zijn name-
lijk veel meer organen voor trans-
plantatie nodig. Jaarlijks overlijden 
zo’n 150 patiënten die te lang op een 
donororgaan moeten wachten. 
 Donorregistratie is daarom van 
 levensbelang. De gemeente zegt Ja 
tegen donorregistratie. Word ook 
 donor! Meer informatie over orgaan- 
en weefseldonatie staat op  
www.transplantatiestichting.nl.

383 Inwoners uit 1995 krijgen brief in bus 
over  donorregistratie
“Donor Ja of Nee: jij kiest toch liever zelf?”

Volg ons via Twitter!
Direct op de hoogte zĳn van het laatste 
nieuws van de gemeente? 
Volg ons op Twitter: @gem_bronckhorst. 
U kunt hier ook vragen aan ons stellen, 
die we graag beantwoorden. 

Omgevingsvergunningen
Ontvangen op 11 april 2014:

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, maar kan bij een uitgebreide procedure 26 
weken duren. Deze termijnen kunnen eenmaal met zes weken worden verlengd. We kunnen de 
 termijnen ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de aanvrager nodig hebben. Zodra 
een besluit is genomen, publiceren we hierover onder Verleende vergunningen op deze gemeente-
pagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen vanaf dat moment ter 
inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 15 april 2014:

Verleende vergunningen

Afgegeven op 16 april 2014:
 

21.00 tot 01.00 uur de dag daarop volgend en 26 april 2014 van 13.00 uur tot 20.00 uur, eetcafé 
De Groes

Horecawet, 26 april 2014 van 10.30 tot 24.00 uur, stichting Zelhem en Oranje
Afgegeven op 17 april 2014:

 Hengelo Gelderland

20.00 tot 01.30 uur de dag daarop volgend, tijdelijke gebruiksvergunning voor een tent, 14 juni 

 
ren- en toervereniging Vierakker-Wichmond

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 11 april 2014:



Openbare bekendmakingen - vervolg

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

Onherroepelijk wijzigingsplan ‘Buitengebied; Toldijkseweg 26 Steenderen’

➝ ➝

Bestemmingsplannen

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)

Wet milieubeheer

Praktijk voor Chinese Geneeskunde Vorden 
NIEUW IN DE PRAKTIJK 
COSMETISCHE ACUPUNCTUUR 

Cosmetische Acupunctuur is een methode om het veroude-
ringsproces te verminderen. Doordat de Collageen productie 
gestimuleerd wordt. Hierdoor wordt de huidspanning 
verbeterd en krijg je een algehele frisse uitstraling.
 
Cosmetische Acupunctuur wordt dan ook beschouwd 
als een natuurlijke Facelift. 

Kijk voor meer info op www.chinesegeneeskundevorden.nl
 
Tevens in de Praktijk * Shiatsu Therapie 
 * Reguliere Acupunctuur 

Aangesloten bij RBCZ en Zhong zodat behandelingen 
deels vergoed worden door Zorgverzekeraar. 

Voor info of behandeling op afspraak: Jet Scholtz-Hartman
 Ruurloseweg 95  Vorden
 Tel. 0575-556500

Een kleine beurt
& 

APK vanaf € 75,00

Bel vrijblijvend voor een 
offerte van uw auto.

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

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

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

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

Maandaanbieding APRIL

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



De uitvoering en het fluiten werd 
verzorgd door studenten van de oplei-
ding Sport en Bewegen van het Graaf-
schapcollege uit Doetinchem. De vijf 
plaatselijke basisscholen namen met 

meerdere teams aan het kampioen-
schap deel. De Dorpsschool en school 
de Vordering uit Vorden, evenals 
school de Garve uit Wichmond met 
drie teams. School Het Hoge uit 
Vorden met 5 teams en school de 
Kraanvogel uit de Kranenburg met 4 
teams. Geen”elftallen” maar “achttal-
len” die geformeerd waren uit zowel 
jongens als meisjes. De teams werden 
de gehele middag luid aangemoe-
digd door (veelal) moeders, opa’s en 
oma’s en hier en daar wat vaders. De 
meeste vaders moesten deze middag 

uiteraard gewoon werken. En dan de
wedstrijden, partijtjes van 20 minu-
ten die met een ongelofelijke inzet
en enthousiasme werden gespeeld.
De eer van de school stond immers 
op het spel! In de pauze kregen de
voetballertjes gratis limonade aange-
boden en dat liet de jeugd zich goed
smaken. Toen het “kruit” was ver-
schoten, grote vreugde bij voetballer-
tjes van de openbare dorpsschool. Zij
werden kampioen met op de tweede
plaats school De Vordering; 3 De Gar-
ve; 4 Het Hoge, 5 De Kraanvogel.

Dorpsschool voetbalkampioen van Vorden

Kranenburg - Woensdagmiddag 16 april was er sprake van prachtige 
weersomstandigheden en een gezellig sfeertje tijdens het schoolvoet-
balkampioenschap van Vorden. Dit werd gehouden op het sportcom-
plex van de voetbalvereniging Ratti aan de Eikenlaan. De algehele lei-
ding was in handen van de toernooicommissie van Ratti.

Na succesvolle voorlichtingsavon-
den (met meer dan 40 deelnemers) 
voor Turkse vrouwen met het thema  
“Weten over vergeten!” in Barbaros 
Camii Moskee in Zutphen afgelopen 
jaar, wil Alzheimer Nederland afd. 
Zutphen, Lochem, Vorden e.o deze 
voorlichting voortzetten. Met een 
film en met hulp van deskundigen 
op het gebied van dementie, waar-
van Alzheimer de bekendste is, wil-
len we meer informatie geven aan 
migranten van Turkse afkomst.

De informatieavonden zijn voor 
mensen met dementie, maar ook 
voor partners, familieleden, vrien-
den, hulpverleners en andere be-

langstellenden. Dementie is een van 
de hardst groeiende ziekten in deze 
tijd! Alzheimer Nederland wil een 
platform realiseren waar men ken-
nis kan opdoen over dementie én 
met elkaar kan praten over demen-
tie en de gevolgen hiervan. Ook zal 
er aandacht zijn voor de mogelijkhe-
den in het verkrijgen voor hulp en 
de dienstverlening. Een trajectbe-
geleider van het dementienetwerk 
Zutphen/Lochem zal aanwezig zijn 
die al uw vragen met betrekking tot 
dementie kan beantwoorden en de 
weg in de hulpverlening weet en kan 
wijzen. Deze eerste thema-avond dit 
jaar begint met een korte documen-
taire van Ireen van Ditshuyzen ‘Mijn 

moeder is dement!’. Over de speci-
fieke problematiek die speelt bij veel 
migranten uit de eerste generatie 
die lijden aan dementie. Salih, zoon 
in een Turks-Nederlands gezin, ver-
diept zich in de diagnose en probeert 
de taboes rondom de ziekte te door-
breken. 

De voorlichtingsbijeenkomst vindt 
plaats op 24 april van 19.00 tot 21.00 
uur (zaal open vanaf 18:30 uur) in 
Multifunctioneel centrum Water-
kracht, Ruijs de Beerenbrouckstraat 
106 in Zutphen.De toegang is gratis, 
u bent van harte welkom en u hoeft 
zich niet vooraf aan te melden. Het 
eerste kopje koffie of thee ( met wat 
lekkers) is gratis. Schroom niet om 
met uw vragen te komen! De infor-
matie wordt in het Turks gegeven 
door een voorlichter met een Turkse 
achtergrond. Voor meer informatie 
kunt u bellen met tel. 06-41721042.

Alzheimer Nederland afd. Zutphen, Lochem, Vorden e.o

Alzheimer voorlichtingsavond 
in Turks op 24 april
Zutphen - Alzheimer Nederland (afdeling Zutphen, Lochem, Vorden 
e.o) organiseert een thema avond op 24 april voor migranten met 
Turkse achtergrond. De avond vind plaats in het Turks en zal starten 
met een filmvertoning van Ireen van Ditshuyzen. Aanmelden is niet 
nodig en de toegang is gratis.

Nadat de speelsters en staf waren voorgesteld, kon de wed-
strijd beginnen. Met veel overtuiging en enthousiasme 
kwamen de Vordenaren op grote voorsprong. Dit werd de 
hele set goed vastgehouden en door een goede servicedruk 
werd hiermee de eerste set binnen gehaald. Deze set won 
Dash met 25-14. 
Terwijl de paaseitjes uitgedeeld werden aan de trouwe 
supporters, werd ook aan de tweede set het startsignaal 
gegeven. Door lange goede rally’s, die voor het merendeel 
gewonnen werden door Dash, liepen ook hier de Vorde-
naren uit tot een grote voorsprong. Toch liet Dash steek-
jes vallen waardoor VoCASA weer enigszins terug kwam. 
Dash mocht deze set niet laten liggen en door de druk op 
te voeren sleepte Dash ook punt nummer 2 binnen. De 
setstand was 25-21. Door een aantal wissels, waaronder 
Karien Meutstege als spelverdeelster, liet Dash ook in de 

derde set zien dat het wisselen van speelsters geen proble-
men opleverde voor het 6-tal in het veld. Er werd geknokt
en gespeeld en ook deze set won Dash, dit keer met een
stand van 25-20. 
Het begin van de vierde set leverde wat chaos op binnen
het team. Door een bewust verkeerde opstelling van de 
coach, werd Iris Maalderink voor de laatste keer gewis-
seld. Deze publiekswissel leverde hier en daar wat tranen
op, maar met de gedachte van de winst die de meiden al
te pakken hadden, baterden ze deze laatste set nog extra
hard. 
De afscheidswedstrijd moest en zou een 4-0 uitslag wor-
den. In het begin liepen de meiden wat uit op de dames
uit Nijmegen, maar dat duurde niet lang. Door een klein
dipje liep Dash achter de feiten aan, maar knokte zich
hier doorheen. Na een time-out haalden de Vordenaren
de tegenstander weer in. Met goed verdedigingswerk en
een blokkering die overal wel een handje aan had zitten,
kon VoCASA geen punt meer scoren. Hierdoor wonnen 
de rood-zwarten deze set dan ook duidelijk met 25-11.
Met een goede afsluiter van de competitie werd ‘afscheid’
genomen van de midspeelster. Ook de mensen die elke
thuiswedstrijd bij de dames op de bank zaten werden 
bedankt door het team en publiek. Door deze 5 punten 
eindigde Dash Dames 1 op de zesde plek.  Dash wil graag 
de trouwe supporters en publiek bedanken en zien hun
graag volgend seizoen terug op de tribune!

Afscheid met klinkende 4-0 overwinning!
Vorden - Afgelopen zaterdag 12 april was alweer de 
laatste wedstrijd van de competitie voor Dash. De 
wedstrijd vond plaats in eigen sporthal ‘t Jebbink 
Vorden. De uitwedstrijd tegen VoCASA werd gewon-
nen door de dames van Dash met een setstand van 
3-2. Met niets meer te verliezen was plezier maken 
tijdens de laatste thuiswedstrijd het hoofddoel. Iris 
Maalderink, één van de drie middens uit het team, 
speelde haar laatste wedstrijd bij Dash, zij zal zeker 
gemist worden.

De tentoonstelling is gegroepeerd 
rond een 12,5 meter lange kaart van 
de Berkel uit 1753. De Lochemse ver-
sie van de tentoonstelling zal daar-
door een wat ander karakter hebben 
dan die in Arnhem. Over de initia-
tiefnemers: Alle eer dient gegeven te 
worden aan de Vereniging Vrienden 
van de 3e Berkelcompagnie die sa-
men met Waterschap Rijn en IJssel, 
niet alleen het initiatief voor deze 
unieke tentoonstelling heeft geno-
men, maar ook de basis heeft gelegd 
voor de inrichting van deze expositie. 
Dit samen met de stichting Hoogh-
Water, De Berkelschippers, de Arche-
ologische Werkgroep Lochem en het 
Historisch Genootschap.

Over de Berkel
De Berkel ontspringt in Billerbeck in 
de Duitse Baumbergen. Ze ontstaat 
spontaan uit de grond en begint als 
een smal stroompje dat zich kronkelt 
richting Coesfeld. Intussen komt er 
steeds meer water bij en via Gescher, 
Stadtlohn en Vreden komt de Berkel 
uiteindelijk als mooie rivier bij Rek-
ken de Nederlandse grens over. Daar 
vervolgt ze haar weg via Eibergen, 
Haarlo, Borculo, Lochem, Almen en 
Warnsveld naar Zutphen. Oorspron-
kelijk had de Berkel een lengte van 
170 kilometer. Later zijn bochten 
afgesneden en stuwen gebouwd. De 

lengte is nu circa 110 kilometer, maar 
er wordt hard aan gewerkt om het 
weer terug te krijgen o.a. tussen Al-
men en Zutphen. Ook is er een verval 
van ruim 100 meter, merendeels aan 
de Duitse kant in de Berkel. Vandaar 
dat de Berkel sterk in de belangstel-
ling staat van de energiedeskundigen, 
want met die 100 meter moet toch 
wat te doen zijn. In het verleden werd 
veel handel gedreven via de Berkel. 
Stroomafwaarts waren belangrijke 
producten kalk, zilverzand, hout en 
aardewerk. Stroomopwaarts werden 
steen, turf, dakpannen, jenever en ko-
loniale waren vervoerd. Nu is de Ber-
kel een rustige, maar soms onstuimi-
ge rivier die tussen haar oevers wordt 
gehouden en daardoor geschikt is om 
bevaren te worden. Onder andere met 
de zompen en de kano’s.

Over de toekomst.
Sinds kort wordt, door de gemeenten 
waar de rivier doorheen stroomt en 
het Waterschap, gedacht om de Ber-
kel meer uitstraling te geven en be-
langrijker te maken voor het toeris-
me. Veel bebouwing staat namelijk 
met de rug naar de mooie rivier toe. 
Dat zou net andersom moeten. Reden 
te over dus om de tentoonstelling te 
bezoeken, tijdens de kantooruren 
van het gemeentehuis in Lochem. 
Toegang gratis.

Berkelexpositie Lochem
Lochem - De succesvolle Berkel tentoonstelling, die 5 maanden in het 
Watermuseum in Arnhem veel belangstelling heeft getrokken, komt 
naar Lochem! Van vrijdag 25 april tot en met donderdag 29 mei in de 
grote hal van het nieuwe gemeentehuis te Lochem. Gastheer is het His-
torisch Genootschap Lochem Laren Barchem, die de tentoonstelling, 
nu in Billerbeck, naar Lochem haalt.

Verstilde Berkel. Foto: Annemiek Dijkmans.



De zeskamp begint 10.15 en vanaf 
10.30 begint de vrijmarkt voor basis-
schoolleerlingen. De vrijmarkt, waar 
tweedehands spullen voor aantrekke-
lijke prijzen zullen worden verkocht, 
vindt plaats in de Stationsstraat. Het 
Oratoriumkoor houdt haar traditio-
nele brocante Oranjemarkt, nu op 
de markt van Zelhem. De jeugdsoos  
zorgt ervoor dat er vanaf 12.00 uur 
stokbroden kunnen worden gebak-
ken. Daarnaast zullen ze iedereen 
schminken  wie dat wil. In de vroege 
middag zal dweilorkest de Smoks-
bende zich mengen in het tumult, en 
de band De Sleppers treden op vanaf 
15.30 in de tent op de markt. 
In de Zonnekamp wordt een gezellige 

middag voor de oudere inwoners ge-
organiseerd.  Om 14.30 uur begint de
middag met een hapje en een drank-
je, en zal smartlappenkoor Hollands
Glorie uit Winterswijk optreden. Het
repertoire bestaat uit smartlappen 
en andere Nederlandstalige liederen,
zodat iedereen uit volle borst mag
meezingen! In pauze zal worden ge-
toast op de koning. De prijsuitreiking
van de zeskamp zal rond 16.30 zijn,
waar de wisselbeker wordt uitgereikt
door een vertegenwoordiger van het
gemeentebestuur van de gemeente
Bronckhorst. Uiteraard zijn alle ter-
rassen rondom de markt geopend om
deze eerste Koningsdag tot een succes
te maken.

Viering Koningsdag 
Zelhem verplaatst naar de 
markt
Zelhem - Dit jaar zal Koningsdagviering zich afspelen rond en op de
markt van Zelhem. Op de markt zullen een tent verrijzen en gezellige
zitjes. De inwoners zullen 26 april worden vermaakt met de traditio-
nele zeskamp van de basisscholen waarin de stormbaan en het auto-
duwen de publiekstrekkers zullen zijn. Het zwembadspel is ondanks
de verplaatsing naar de markt natuurlijk nog steeds een belangrijk
onderdeel. Volwassenen kunnen zich na de zeskamp voor kinderen
onderwerpen aan het vlegelhangen!

Er worden o.a. boeken, curiosa en 
planten verkocht en natuurlijk onze 
overheerlijke wafels. De opbrengst 
komt ten goede aan onze vereniging 
en we hopen dat u ons wilt steunen. 
De markt wordt gehouden van 10.00 

tot 16.00 uur. Voor meer informa-
tie over ons koor kunt u bellen naar
Lies Mudde 0314-625419 of Hanneke
Ivens 0314-333470, of kijken op on-
ze website: www.zcokzelhem.webs.
com.

Oranjemarkt Zelhems 
Christelijk Oratoriumkoor
Zelhem - Op Koningsdag zaterdag  26 april a.s. houdt het Zelhems 
Christelijk Oratoriumkoor haar jaarlijkse “Oranjemarkt”. Deze keer
op de “Markt” in het centrum van  Zelhem.

Zaterdag 26 april vanaf 10:30 uur is 
er in Sportcafé Spirit, Monumenten-
weg 30 (Hessenhal)
Met natuurlijk de traditionele vos-
senjacht. Een spannend spel door het 
hele dorp voor het hele gezin.
Deze start om 10.30 uur bij café spirit 
en eindigt om 12.00 uur.

Daarna cupcakes versieren, stoepkrij-
ten en penalty schieten voor de kin-
deren en voor de volwassenen nog
eenmaal de kans om bij Conny kof-
fie, thee, bier of een oranjebittertje te
bestellen!
Kom allemaal verkleed als je durft en
feest mee!

Oranjefeest in Hoog-Keppel



Om 10.45 uur opstellen bij o.b.s. “De 
Woordhof”, daarna onder begelei-

ding van “De Eendracht” naar het 
feestterrein, waar de Zeskamp voor 
de 14e keer zal plaatsvinden.
Er zal dit jaar gestreden worden op de 
volgende onderdelen:

Bierpulschuiven 
Tobbedansen
Sponzenspel

Beachvolleybal
Levensgroot puzzelen
Bibberspiraal

Verder is er ’s middags een kleedjes-
markt en vindt het traditionele vogel-
schieten plaats. 
Voor de kleintjes en de jongere kinde-

ren is er een attractie en een spring-
kussen. 
Op het terrein staat een tent, er is een 
hapje en een drankje te koop. Kort-
om, er is vertier voor iedereen. 

Bezoek ons ook eens op de website: 
www.hummelo-en-oranje.nl

Festiviteiten Hummelo en Oranje
Hummelo - Zaterdag 26 april op 
Koningsdag heeft de oranjever-
eniging ‘’Hummelo en Oranje’’ 
weer verschillende festiviteiten 
op het programma staan.

Er is de mogelijkheid om vooraf in te 
tekenen, voor het in oktober uitko-
mende jubileumboek met de 150 jari-
ge geschiedenis van de kerk. Ook kan 
men zich opgeven voor de wandel- of 
fietstocht die op 18 mei gehouden 
wordt, na de oecumenische dienst. 

Ouderen kunnen zich opgeven voor 
een gezellige middag op 12 juli. Ver-
der is er een grabbelton voor de jeugd
en een raadspel met leuke prijsjes, er
zijn foto’s te bekijken, iets te snoepen
en kaarsen en boekjes te koop. Een
kraam dus om even bij stil te staan.

Aftrap jubileum op Koningsdag

150 jaar oude kerk 
in Steenderen
Steenderen - Op 26 april wordt de aftrap gegeven voor het 150 jarig 
jubileum van de St. Willibrordkerk in Steenderen. Op de oranjemarkt
op koningsdag wordt een kraam ingericht met informatie over de ac-
tiviteiten die georganiseerd worden rond het jubileum.

Programma zaterdag 26 april
Ochtendprogramma:
9.45 uur:
 verzamelen bij Kulturhus
10.00 uur:
 vertrek versierde fietsenoptocht
10.30 uur:

 lag hijsen en ballonnen oplaten
t/m groep 3: uitgebreid pro-
gramma in het Kulturhus
vanaf groep 4: thema spellen, 
waterpiramide, watervolleybal, 
waterestafette, versnaperingen 
en drinken

Middagprogramma:
13.30 uur:
 inschrijven ‘’Hap en Snap Fiets-
tocht’’ voor jong en oud
13.30-14.00 uur:
vertrek fietsers
15.00 uur:  
 muziek met Atlantic 2000 Drive in 
Show

Bowlen en 
darten voor 
jongeren in 
Kulturhus 
Drempt
Drempt - Vrijdagavond 25 april 
om 19.30 uur wordt in het Kul-
turhus een avond bowlen en dar-
ten georganiseerd voor jongeren 
vanaf voortgezet onderwijs t/m 
18 jaar. Verder heeft het Oranje 
Comité Drempt verschillende 
festiviteiten op het programma 
staan op Koningsdag.

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

KONINGSDAG

19.30 - 21.30 uur
-

Papa di Grazzi
21.30 - 00.30 uur

14.00 - 18.00 uur

FEEST IN DE TENT!!

ORANJEHAP € 11,- P.P.

BakkerBakker 

GRATIS

GRATIS

Bij Bakker

GRATISLive Muziek 

Junior

Songfestival 

Zaterdag 26 april

Zutphenseweg 9, Vorden
Telefoon (0575) 55 12 72
www.martensvorden.nl

Mondingssnelheid
4,5 mm-295 m/sec.
5,5 mm-235 m/sec.

Komplete set € 399,–

Buks
Kijker 4 x 32
500 kogeltjes
100 schietkaarten

LUCHTDRUKBUKS 
WEIHRAUCH HW 85



Vrijdag 25 april
10:30  UUR  BEZOEK AAN DE 

BONGERD
Sinds vijf jaar een traditie om bewo-
ners en bezoekers van de dagopvang 
van de Bongerd te trakteren op een 
lekkernij van de plaatselijke bakker 
bij de koffie. Uiteraard zijn andere 
belangstellenden ook van harte wel-
kom.

21.00 UUR LAMPIONOPTOCHT
Start van de feestelijkheden rond 
Koningsdag. Vertrek vanaf het Burg. 
Buddingh’ plein via J.F. Oltmans-
straat, Bronkhorsterweg, Tulpstraat, 
H. Addinkstraat, Prins Bernhard-
laan, Koningin Julianalaan, Konin-
gin Wilhelminastraat, Burgemeester 
Smitstraat, Dorpsstraat weer naar 
het Burgemeester Buddingh’plein. 
m.m.v. muziekvereniging “Nieuw 
Leven”. Kinderen met fakkels dienen 
achteraan de stoet te lopen i.v.m. 
de veiligheid van de jonge kinderen. 
DE LAMPIONNEN WORDEN VANAF 
20:30 UUR OP HET BURGEMEESTER 
BUDDINGH’PLEIN UITGEREIKT. Ook 
vanaf 21:00 uur livemuziek in café 

Heezen om de festiviteiten muzikaal 
in te luiden. 

Zaterdag 26 april
09.00 UUR KLOKLUIDEN
10:00  UUR  AUBADE EN VLAG 

HIJSEN OP HET 
BURG. BUDDINGH’ 
PLEIN

Een afgevaardigde van de gemeente 
Bronckhorst zal de aubade in ont-
vangst nemen. M.m.v. muziekver-
eniging “Nieuw Leven” De nationale 
driekleur zal dit jaar weer door twee 
basisschoolleerlingen worden gehe-
sen.

BALLONWEDSTRIJD
De ballonnen worden uitgereikt na 
de aubade en dan gezamenlijk opge-
laten. Ballonkaarten voor kinderen 
die geen regulair onderwijs in Steen-
deren e.o volgen kunnen afgehaald 
bij de kraam van de Oranjevereniging 
op het plein. Denk aan een pen om de 
kaart in te vullen! 

VELE KINDERSPELEN
Voor alle kinderen uit Steenderen 

e.o. De kaarten heb je allemaal op 
school ontvangen. Kinderen die el-
ders onderwijs volgen kunnen deze 
kaarten afhalen bij de kraam van de 
Oranjevereniging voor aanvang van 
de spelen. Er is ook dit jaar weer een 
speciale hoek met spelletjes voor de 
peuters ingericht. Voor alle kinderen 
is er na afloop een lekkere traktatie.

11.00 UUR  LUCHTKUSSENS EN 
DRAAIMOLEN

Vanaf 11.00 uur zijn de luchtkus-
sens toegankelijk. Alle kinderen kun-
nen hier gratis gebruik van maken. 
(gebruik is op eigen risico.) Tevens is 
er een draaimolen voor de allerklein-
sten.

13.00 UUR  VRIJMARKT EN 
KINDERMARKT

Traditiegetrouw vind de vrijmarkt 
plaats op het Burg. Buddingh’ plein 
en in de Dorpsstraat wordt u een 
keur aan artikelen gepresenteerd. 
Natuurlijk is de patatkraam van het 
Oranjecomité met heerlijke snacks 
aanwezig. De kindervrijmarkt is dit 
jaar verplaatst van het plein voor 
de bibliotheek naar de J.F. Oltmans-

straat (trottoir) tussen “Het Anker” 
en de kruising met de Bronkhorster-
weg/Burg Smitstraat. De activiteiten 
rond het Burg. Buddingh’ plein wor-
den muzikaal opgeluisterd door de 
band: “That’s what she said . Mede 
mogelijk gemaakt door café hotel 
Heezen. Deelname aan de vrijmarkt 
is nog mogelijk. Er zijn nog enkele 
plaatsen vrij. Opgave via mail aan: 
ocsteenderen@gmail.com of bij Ellen 
Stoltenborg, J.F. Oltmansstraat 3, tel. 
0575-470720. Vooraf opgave voor de 
kindermarkt is niet noodzakelijk

SCHMINKEN
Er is natuurlijk weer een schmink-
stand waar je je kunt laten omtove-
ren in bijvoorbeeld een mooi beest of 
een leuke clown.

Gratis parkeergelegenheid is inge-
richt aan de J.F. Oltmansstraat, ter 
hoogte van de Kerkhofweg.

Stichting Oranjecomité Steenderen

Programma Koningsdag Steenderen

’s Avonds vanaf 20:30 uur worden 
op het Burgemeester Budding’plein 
de lampionnen uitgereikt. Als om 
21:00 uur de avondschemer begint in 
te vallen zal vooraf gegaan door het 
fanfareorkest van muziekvereniging 
Nieuw Leven de bonte optocht van 
kinderen met lampionnen zich in be-
weging zetten. De route die gevolgd 
wordt is vanaf het Burgemeester Bud-
ding’plein, via de J.F. Oltmansstraat, 
Bronkhorsterweg, Tulpstraat, H. Ad-
dinkstraat, Prins Bernhardlaan, Ko-
ningin Julianalaan, Koningin Wilhel-
minalaan Burgemeester Smitstraat, 

Dorpsstraat weer terug naar de start-
plek.
Zaterdag 26 april zal om 09:00 uur 
de klok van de Remigiuskerk worden 
geluid, het teken dat iedereen nog 
een uur de tijd heeft zich in gereed-
heid te brengen voor de Aubade die 
om 10:00 uur op het Burgemeester 
Budding’plein, ten gehore wordt ge-
bracht en de Koningsdag festiviteiten 
officieel openen. Het fanfareorkest 
van nieuw leven zal dit uitvoeren en 
deze zal door wethouder Steffens in 
ontvangst worden genomen. Tijdens 
het spelen van het Wilhelmus wordt 

onze nationale driekleur gehesen 
door Lisa en Silke Kornegoor, twee 
leerlingen van cbs De Akker. Aanslui-
tend worden de ballonnen uitgereikt 
voor de jaarlijkse ballonnenwed-
strijd. Als de oranje gekleurde lucht 
weer plaats heeft gemaakt voor een, 
hopelijk, blauwe lucht kunnen de 
kinderen deelnemen aan spelletjes 
op het plein. Alle deelnemende kin-
deren krijgen na afloop een snoep-
zak en een bon voor een ijsje bij De 
seven Steenen. Ook kan er vanaf 11 
uur weer gesprongen worden op een 
van de luchtkussens en staat de mi-
nidraaimolen weer gereed voor de al-
lerkleinsten. 
De vrijmarkt wordt gehouden van 
13:00 uur tot 18:00 uur. Hier wordt 
een keur aan artikelen aangeboden 
die van eigenaar kunnen veranderen. 

Mocht u nog een kraam of grond-
plaats willen reserveren, stuurt u dan 
een mailtje, tot uiterlijk woensdag 
23 april, naar ocsteenderen@gmail.
com. Voor de kindermarkt, die ver-
plaatst is van het plein voor de bi-
bliotheek naar de J.F. Oltmansstraat 
is reserveren niet noodzakelijk. De 
organisatie heeft weer een snack-
kraam ingericht, waar naast de frites 
van de AVIKO ook vleesspecialiteiten 
van keurslagerij De Worstepinne uit 
Doesburg genuttigd kunnen worden. 
De muzikale opluistering die middag 
wordt bij café Heezen verzorgd door 
“That’s what she said”.
Het bestuur van Stichting Oranjeco-
mité Steenderen wenst iedereen een 
hele fijne Koningsdag 2014.

Viering Koningsdag Steenderen
Steenderen - Traditiegetrouw worden de festiviteiten door Stichting 
Oranjecomité Steenderen geopend met een bezoek aan woon- zorg-
centrum De Bongerd. Op vrijdag 25 april worden de bewoners en be-
zoekers van de dagverzorging rond half elf ’s ochtends getrakteerd op 
oranje soezen van bakkerij Willemsen.

Baak - In Baak vertrekt om 8.45 uur 
de optocht vanaf Concordia. De op-
tocht met versierde fietsen en kar-
retjes wordt voorafgegaan door de 
Vendeliers van Baak en muziekver-
eniging “Nieuw Leven” uit Steende-
ren. De mooist versierde fietsen of 
verklede kinderen ontvangen van 
de jury een prijsje. Na afloop van de 
optocht zullen de vaandels worden 
gezwaaid op het plein voor Party-café 

“De Bierkaai”.
Om 9.30 uur beginnen de kinder-
spelen voorafgegaan door een bal-
lonwedstrijd. Het kind waarvan de 
ballon het verst komt ontvangt een 
prijs. Alle kinderspelen worden net 
als de afgelopen jaren bij Concordia 
gehouden. Hierdoor is het voor de 
ouders ook leuk de spelen te bekij-
ken en de kinderen aan te moedi-
gen. Voor de ouders staat de koffie 

klaar. De Kermis en Oranje Stichting 
“Baak” rekent dan ook op een grote 
opkomst van zowel kinderen als ou-
ders.
Vanaf 11.30 is er voor de kinderen 
uit het basisonderwijs weer een kin-
derdisco georganiseerd. Tevens is er 
kinderschmink, een groot springkus-
sen, lekkere popcorn en een heuse 
suikerspinkraam. Dit alles vindt 
plaats bij Party-café “De Bierkaai”.

Koningsdag in Baak

Dit traditionele spel wordt in het 
buitengebied van Baak gespeeld. Het 

parcours is zeer divers, het gaat over 
zandwegen, klinkerbestrating en as-

falt. De route over de buitenwegen 
van Baak is goed te begaan voor zo-
wel jong als oud. Na afloop vindt op 
Koningsdag de prijsuitreiking plaats 
bij Party-café “De Bierkaai” te Baak. 

Tijdens de finale worden de spelers 
onderweg voorzien van een drankje 
op de Koning.

Klootschieten in Baak
Baak - Ook dit jaar organiseert de Kermis en Oranje Stichting “Baak” 
weer het jaarlijkse Klootschieten. Het klootschieten vindt plaats over 
drie dagen. De eerste dag was donderdagavond 17 april. De volgende 
avond is donderdag 24 april ook weer vanaf 18.30 uur. De finale wordt 
gehouden op Koningsdag vanaf 11.30 uur. Opgave en vertrek zijn alle 
dagen vanaf Party-café “De Bierkaai” te Baak.

De voorzitter van het Oranje Comité 
Jaap van Gijssel is een motorliefheb-
ber. Hij gaat jaarlijks met zijn zoon 
op motorvakantie en bezoekt ver-
schillende circuits. Motorrijder Ad 
Ridderhof en organisator van de Ko-
ningsnach is verantwoordelijk voor 
het kunstwerk bij de kerk; de motor 
werd door hem gemaakt in het ka-
der van 75 jaar Hamove. Twee jaar 
later maakte hij de berijder ook. Ko-
ninginnenach is er niet meer, maar 
dat gaat verder als Koningsnach. Om 
binnen het thema Nostalgie te blij-
ven, hebben de twee motorliefheb-
bers Henny Kroese met zijn Steile 
Wand kunnen contracteren. “We 
zouden wel een nostalgische zweef-
molen willen,” lacht Jaap van Gijssel. 
“Maar dat lukt voor de opbouw niet 
in twee dagen. We wilden iets voor 
een of twee dagen en dan is het leuk 
om wat sensatie te bieden.” De spec-
taculaire attractie wordt opgebouwd 
op het plein bij De Spannevogel. De 
oud-Speedway Rider en meervoudig 
Nederlands kampioen Kroese rijdt 
zelf zijn rondjes op de Indian in de 
arena, samen met zijn dochter, zoon 
en schoonzoon. “Het motorspektakel 
bestaat al heel lang en in 1963 met 
1000 jaar Hengel was de Steile Wand 
ook al hier. Uniek om te zien,” ver-
telt Ad Ridderhof. “Het is in feite een 
doorsnede van 18 meter. De motorrij-
ders vliegen alle kanten op en rijden 
met losse handen. Je snapt het niet. 
Waaghalzen kunnen meerijden met 
deze motoren. Voorop, daar zit een 
rekje.” Mensen kunnen aan de kassa 
kaartjes kopen om het spektakel te 
aanschouwen. Op Koningsnach zijn 

vanaf 20.00 uur verschillende shows,
Koningsdag staan ze om 13.00 uur,
14.00 uur, 15.00 en 16.00 uur op het
programma. De motorrijders van de
Steile Wand staan van tevoren op een
soort podium en draaien daar op rol-
len. “Met een hoop geluid erbij, de
mensen een beetje opzwepen,” lacht
Ad. “Er gaan zeker 100 mensen in.”
Tussen de sets van de motorrijders
door zorgen de Hurricanes voor mu-
ziek.

Koningsdag Hengelo
Het programma begint met de kinder-
optocht met de muziekkorpsen Con-
cordia en Crescendo vanaf het terrein
Leliestraat naar de Bleijke. Daar krij-
gen de ouderen een oranjetompouce.
Na de aubade worden de oranjebal-
lonnen opgelaten en gaat de kinder-
vrijmarkt open. Er is een fietstocht 
uitgezet. Maar er is meer nostalgie 
tijdens de Koningsdag. “Gery Groot 
Zwaaftink vertelt kinderverhalen, er
is een pipowagen en een waarzeg-
ster,” vertelt Jaap van Gijssel. Er loopt
een nostalgisch orkestje Balfolk door
Hengelo die de traditionele tango
speelt en de Hengelose Toneel Vereni-
ging voert een stuk op van Herman
van Velsen in Zaal Langeler. De band
B.P.M. zorgt voor de muzikale omlijs-
ting in de muziekkoepel. Buiten kun-
nen de nostalgische fietsen worden
geprobeerd en is er ringsteken met
de koets. Terwijl de kleinsten zich op
het springkussen kunnen vermaken,
wordt voor de grotere kinderen in
Zaal Wolbrink een disco gehouden.
Het volledige programma staat op
www.oranjecomite-hengelogld.nl.

Steile Wand Motor 
Spektakel tijdens 
Koningsactiviteiten Hengelo
Hengelo - Op vrijdagavond 25 en zaterdag 26 april worden de eerste
Koningnach en Koningsdag gevierd. Natuurlijk wilde het Oranje Co-
mité Hengelo Gld. hier een speciaal tintje aan geven. Met het thema
‘Nostalgie’ in gedachten, werd teruggeblikt naar het jaar 1963. Hoe
mooi is het dan om de Steile Wand attractie terug te laten komen op 
de eerste Koningsdag!



Op vrijdag 25 april is er wederom de 
“Oldejoarsoavond moar nou veur de 
Koning” bij Coen’s Tapperij. De band 
“BPM” zal deze “Koningsfuif” van 
zeer swingende muziek voorzien; de 
aanvang is 21.00 uur en de entree is 
gratis. Een avond voor jong en oud; 
dus komt allen!

Zaterdag 26 april zal Koningsdag tra-
ditioneel worden geopend met klok-
gelui om 8.00 uur. 

Vanaf ca. 10.10 uur is er een muzi-
kale rondgang door het dorp van het 
Schuttersgilde “Sint Jan”. Zij zullen 
de kinderen vanaf het schoolplein, 
verzamelpunt van de kinderen, be-
geleiden naar het Booltinkplein. 
Aansluitend wordt Koningsdag offi-
cieel geopend met een vendelhulde 
en muziek waaronder uiteraard het 
“Wilhelmus”. 

Door groot succes is dit jaar toch 
weer gekozen om voor de jeugd vanaf 
groep 5 tot en met 8 een spetterend 
survival-zeskamp te organiseren, 

maar dan natuurlijk met allemaal 
vernieuwde en uitdagende onderde-
len.

Voor de kinderen van groep 3 en 4 
wordt een workshop “ Konings-cup-
cake” georganiseerd. De kinderen 
krijgen eerst een workshop over het 
versieren en mogen daarna zelf aan 
de gang om een Konings-cupcake te 
maken. Een 3-tal juryleden zullen 
deze Konings-cupcakes beoordelen.

Voor de jongere kinderen zijn er op 
het Booltinkplein herkenbare, maar 
ook vernieuwde activiteiten; voet-
bal, supergrote tekening inkleuren, 
springkussen, kroontjes maken, 
schminken, heuse zandkastelen bou-

wen, eendjes hengelen, timmeren en
nog meer leuke activiteiten. 

Voor de klassen 1 tot en met 3 van
het voortgezet onderwijs wordt dit
jaar een beachvolleybal competitie
georganiseerd. 

Een gezellig terras met de mogelijk-
heid voor wat te drinken zal niet ont-
breken. Ook zijn er diverse eettentjes
aanwezig. Bij onverhoopt slecht weer
is er hele festijn in Dorpshuis “de 
Horst”. Het feest gaat dus zeker door!

Wij hopen dat u zowel de “Olde-
joarsoavond” als Koninginnedag met
ons mee zult vieren.
Het Oranjecomité Keijenborg.

Koningsdag 2014 in Keijenborg
Keijenborg - Koningsdag 2014 is 
in aantocht. De 1e officiële Ko-
ningsdag en dit moet natuurlijk 
wel grootst worden gevierd en 
dat gaan we doen in Keijenborg!

Het doel van deze sportieve dag is net 
als die van de Koningsspelen: kinde-
ren laten zien hoe belangrijk én leuk 
het is om te bewegen! Na het hijsen 

van de vlag en het zingen van het 
Wilhelmus, gaan de kinderen in de 
klas gezamenlijk ontbijten om goed 
voorbereid aan de sportieve activitei-

ten te kunnen beginnen. De sponsor-
loop zal om 10.00 uur starten met de
rondjes van de kinderen van groep 1
t/m 4. Vanaf 11.00 uur zijn de kinde-
ren van groep 5 t/m 8 aan de beurt.
De kinderen zouden het erg fijn vin-
den als veel familie, buren, vrienden
en kennissen komen om hun aan te
moedigen!

Sponsorloop als Koningsspelen op 
basisschool De Rank Toldijk
Toldijk - Vrijdagmorgen 25 april wordt rondom basisschool De Rank 
een sponsorloop gehouden. Met de opbrengst wil de school nieuwe 
speeltoestellen bekostigen. De kinderen hebben hiervoor een formu-
lier meegekregen, waarmee ze naar familie, buren, vrienden en ken-
nissen kunnen gaan met het verzoek om hen te sponsoren.

De aubade is voor ons het begin van 
deze dag waarbij we dit jaar Burge-
meester Aalderink en raadslid Lefe-
rink mogen verwelkomen om de au-
bade af te nemen. Onder begeleiding 
van de Harmonie Vorden zingen we 
het Wilhelmus en het Vordens Volks-
lied. Een en ander vind plaats bij het 
van Arkel plantsoen, maar wie weet 
staan we volgend jaar ergens anders 
te zingen. Op de terugweg naar het 
dorp gaat de jeugd het Kulturhus het 
Dorpscentrum in, waar Warboel er 
weer een dolle boel van gaat maken. 

Om 11.00 uur geeft Indoor Sport 
Vorden een demonstratie, zij stel-
len zich op aan de kruising nabij 
het VVV kantoor. Schutterskoning 
Harry Luenk mag na de burgemees-
ter zijn schot lossen op de houten 
vogel om zijn titel te verdedigen. 
Net voor het vogelschieten kan men 
zich inschrijven om de oriënterings-
tocht mee te fietsen door de mooie 
omgeving van Vorden.  Vanaf 10.30 
uur gaat het ringsteken beginnen in 
de Dorpsstraat. Om de prijzen uit te 

reiken voor al deze wedstrijden ko-
men we naar de tent bij Hotel Bak-
ker, daar zal om 13.30 uur de nieuwe 
Schutterskoning(in) gehuldigd wor-
den. Aansluitend worden de overige 
prijzen uitgereikt.

Na een jaar te hebben overgeslagen 
i.v.m. de troonswisseling zijn er dit 
jaar wel weer de Kids Living Statues! 
We hopen weer op veel aanmeldin-
gen (kidslivingsstatues@oranjever-
enigingvorden.nl). Hiervan is de 
prijsuitreiking rond 16.30 bij de Slof. 
Dit jaar is er met samenwerking van 
Kamphuis Hoogwerkers uit Zutphen 
de mogelijkheid om het feest eens 
van boven te bekijken. We gaan hier-
bij natuurlijk uit van een mooie dag. 
Voor een extra feestelijk karakter 
van deze dag hebben we rond 22.00 

uur weer een prachtig vuurwerk wat 
wordt afgestoken m.m.v. het Gel-
dersch Landschap op hun weide aan 
de Horsterkamp. Zie voor verdere 
details het programma elders in dit 
blad.
Tot slot wil ik mijn dank uitspreken 
aan iedereen die het mogelijk maakt, 
op welke manier dan ook, om deze 
dag te organiseren. Voor volgend 
jaar geef ik het stokje door aan mijn 
opvolger. Wij zullen u op de hoogte 
houden wie het gaat worden. 

Op een hele mooie Koningsdag!

Oranjevereniging Vorden

De eerste Vordense Koningsdag
Vorden - Waar we vorig jaar spraken van de laatste Koninginnedag 
hebben we het nu natuurlijk over de eerste Koningsdag met Willem 
Alexander aan het roer van Nederland. Wat is er dan anders dan de 
voorgaande jaren? Nou, eigenlijk niets, alleen de naam en de datum 
zijn anders. Inhoudelijk verandert er niet veel aan het traditionele 
programma.

08.45 uur  Verzamelen verzamelen 
bij NH kerk

09.00 uur  Aubade bij van Arkel-
plantsoen m.m.v Scou-
ting en Harmonie Vorden

09.30 uur  Kinderprogramma War-
boel in Kulturhus. Deel-
name voor kinderen van 
leden gratis.

09.45 uur  Inschrijven oriënterings-
rit + start

10.00 uur  Vogelschieten. 1e schot: 
Vert.Gemeente, oud-ko-
ning, en Voorzitter Oran-
jevereniging. 

Opgave voor groepen die willen deelnemen 
aan het vogelschieten graag van te voren 
opgeven op 25 april vanaf 21.00 uur bij 
De Herberg, of overdag bij Barendsen 
Fixet, Zutphenseweg.

10.30 uur Ringsteken. 
 Organisatie: In de Reep’n
11.00 uur  Demonstratie
 Indoor Sport Vorden

13.30 uur  Prijsuitreiking Vogel-
schieten, Oriënteringsrit 
en ringsteken bij Bakker 
voor de tent

Vanaf 
14.00 uur  Mogelijkheid met een 

hoogwerker van de Firma 
Kamphuis uit Zutphen 
Vorden vanaf ong. 35 me-
ter hoogte te zien. Deel-
name is gratis.

14.00 uur  Living statues. Locatie: 
voor Café-Rest.de vSlof

16.30 uur  Prijsuitreiking Living sta-
tues bij de Slof

22.00 uur  Vuurwerk op de Kasteel-
weide

PROGRAMMA HORECA

Goud van Oud met Q Back. 

uur Coverband Vibe. NB. 
Vrijdagsavonds 25 april 
vanaf 21.00 uur inschrij-
ven vogelschieten m.m.v. 
Bootstrap 

gelschieten. In sublieme 

11 uur Oud & Nieuw (Eric, 
Arjan en Peter) op ons 
hoofdterras (Entree vrij). 

Pianohouse. (Entree vrij)

De Slof  DJ Jurgen Partyparadise

festival in de Feesttent bij 

Papa di Crazi

Aan iedereen het verzoek om geen 
auto’s meer te parkeren in de Dorps-
straat vanaf 7.00 uur op Koningsdag. 
Kleine moeite, groot plezier!

De Oranjevereniging Vorden vraagt 
aan de inwoners van Vorden om al-
lemaal te vlaggen op Koningsdag, 
dit geeft deze bijzondere dag altijd 
een extra feestelijk tintje. Zie voor 
het volledige vlagprotocol onze site: 
www.oranjeverenigingvorden.nl

Programma

Vorden - Warboel speelt muzikale 
kindervoorstellingen. Sander Berend-
sen en Barry Römer spelen, samen 
met de kinderen, de sterren van de 
hemel! Op straat en in theaters, op 
scholen en braderieën. De muzikale 
voorstellingen zitten vol met muziek 
en actie waarin kinderen artiest spe-
len en grote mensen even niets te ver-
tellen hebben. Het kan dan soms een 
‘warboel’ zijn, tussen Sander, Barry 
en de kinderen ontstaat er zeker geen 
spraakverwarring! 
 
De aanvang op 26 april is om 09:30 
uur in de grote zaal van het Kultur-
hus te Vorden. Kinderen t/m 8 jaar 
hebben op vertoon van hun leden-
kaart gratis entree voor de kinder-
voorstelling in het Kulturhus het 
Dorpscentrum, niet leden betalen 
€1,- Voor meer informatie verwijzen 
wij u naar de website van Warboel.

Muzikale kindershow 
Popmuziek voor kinderen

Kinder-
programma 
“Warboel”

Wat hetzelfde is gebleven is dat een 
rockband voor een sfeervolle avond 
gaat zorgen. Deze keer staat de band 
de Vordense Soppers garant voor 
een swingend avondje met klassieke 
pop- en rockhits in een Achterhoeks 

jasje. De Koningsnacht is een geza-
menlijk initiatief van Dorpsbelang 
Wichmond-Vierakker en DOK. De 
zaal aan de Dorpsstraat in Wichmond 
is open vanaf 21.00 uur. De toegang is 
gratis.

Alleen de naam is anders: 

Koningsnacht 
in Wichmond-
Vierakker

Wichmond/Vierakker - Als gevolg van de recente troonswisseling 
vindt in Wichmond-Vierakker dit jaar voor het eerst de Koningsnacht 
plaats. Het feest wordt georganiseerd op vrijdagavond 25 april in de 
Olde Kriet. Niet alleen de naam, maar ook de locatie is dus nieuw. 
Besloten is namelijk om het koninklijke feest het ene jaar in het Lud-
gerusgebouw en het andere jaar in de d’n Olde Kriet (DOK) te houden.

De Vordense Soppers



Het PRA team werd na het weg-
race seizoen van 2000 opgericht 
door de Achterhoekse rijders Jarno 
Boesveld, Tonny Wassink en oud 
2-voudig Nederlands kampioen 
250-cc wegrace Hans Smees. Inmid-
dels zijn de heren gestopt met het 
racen. Het team is niet gestopt en 
is een begrip geworden in de weg-
racerij en motorcross. Het doel van 
de stichting is om leden, die uitko-
men voor het team, naar een hoger 
niveau in zijn of haar tak van mo-
torsport te brengen. In totaal zijn 
er vier rijders actief voor het team. 
Twee in het wegraceteam en twee 
rijders in het motorcrossteam. 

Wegraceteam
Joey den Besten uit Halle is de nieu-
we rijder van het team en gaat zich 
concentreren op het Internationale 
Road Racing Championship (IRRC),  
zal uitkomen op een Yamaha R6  in 
de categorie Supersport en enkele 
malen aan de start verschijnen in 
het ONK. 
Ook zal Frank Bakker weer voor 
het team uit Hengelo Gld uitko-
men. Bakker zal rijden in de klasse 
Superbikes van het IRRC kampi-
oenschap. Hij zal dit jaar plaats 
nemen op de Yamaha R1 van het 
team. Zijn doel is om veel podium 
plaatsen te bemachtigen en een 
top 3 in de eind klassering van het 
kampioenschap. De heren zullen 
hun eerste race gaan rijden op hun 
thuis circuit “Varsselring” op 3 en 
4 mei in Hengelo gld. Vooraf zal 
er eerst nog getraind worden op 
het Belgische circuit van Spa-Fran-
corchamps. Bakker en den Besten 

zullen uitkomen op de circuits van 
Oss (NL), Oostende en Chimay (B), 
Frohburg (DLD) en Horrice (CZ). 
Daarnaast zal het team tijdens ONK 
races aanwezig zijn op het TT Cir-
cuit Assen. 

Motorcrossteam
Bestuurslid en teameigenaar Ton-
ny Wassink zal zorgdragen voor 
de begeleiding op het circuit, Hans 
Overmaat voor de technische pre-
paratie van de motoren, zowel op 
het circuit als op de thuisbasis in 
Hengelo Gld. Het motorcrossteam 
bestaat in 2014 uit Bas klein Hane-
veld en Marco Leerink. Haneveld 
begon op 8 jarige leeftijd met cros-
sen en heeft in alle jeugd klassen 
meegedaan. Vordenaar Marcel Bul-
ten besmette Bas met het enduro 
virus. Inmiddels is Bas uitgegroeid 
tot kampioen van Nederland in de 
E1 categorie. Rijdend op een WPM 
KTM wist hij naast de titel in 2013 
ook een flink aantal wedstrijden 
winnend af te sluiten de afgelopen 
jaren. De ambities van Bas zijn om 
aankomend jaar nogmaals Neder-
lands kampioen te worden, podi-

um plaatsen te scoren bij Europese
enduro wedstrijden en ervaring op
doen bij een WK wedstrijd.Ook full
prof worden in het WK enduro en
de Dakar Rally staan op zijn ver-
langlijstje. 
De jongste telg van het team is
Marco Leerink. Hij begon op 4 ja-
rige leeftijd met het rijden op een
motor. Vorig jaar reed hij bij de
85cc grote wielen en ging helemaal
voor het NK. Hij eindigde als 5e in
de eindstand wat zeer goed te noe-
men is. Marco reed ook al een paar
jaar  wedstrijden in het buitenland.
Hij reed naast de wedstrijden in 
Nederland ook voor het Europese
kampioenschap. Dit jaar rijd Marco
regionale, NK en ONK cross wed-
strijden. Zijn doel is om regionale
wedstrijden te winnen en bij de NK
top 15. Hij legt de lat niet zo hoog
bij de ONK en zou tevreden zijn
om bij de eerste 30 te eindigen. De
gasten hadden de nodige informa-
tie gekregen en daarna was het de
beurt voor een hapje en drankje. 
Er werd tot in de late uurtjes nage-
praat over motorsport en het Per-
formance Racing Achterhoek.

Performance Racing Achterhoek teampresentatie
Regio - Afgelopen donderdagavond 17 april werd in café/
restaurant de Tol in Hummelo de teampresentatie gehou-
den van het Performance Racing Achterhoek (PRA). Dit 
wegrace en MX cross team is afkomstig uit Hengelo Gld. 
Vele belangstellenden waaronder supporters, sponsoren, 
club van 50 en 100 leden waren hierbij aanwezig. Diede-
rick de Vries, motorsportschilder en eurosport verslagge-
ver, deed de presentatie. Hij interviewde de rijders, mon-
teurs en begeleiders van het team.

Werd het contract gemaakt, behield ieder zijn 
eiers. Maakte je een extra overslag kreeg je van 

de ander een ei en verloor je een slag, gaf je een 
ei. Silvia Schreiber ging met maar liefst 10 eieren 
naar huis! De uitslag is als volgt: A-lijn: 1. Ruud 
Bijloo & Miguel Mendes de León 66,77%; 2. An 
Wortel & Paul Niks 66,04%; 3. Gerrit Oldenhave 
& Bert Deunk 58,96%. B-lijn: 1. Aartje Bernards 
& Pop Grizell 62,92%; 2. Silvia Schreiber & Gerda 
Tankink 58,75%; 3. Henny Deunk & Wil Matser 
57,50%. C-lijn: 1. Bert Nijenhuis & Jan van der 
Tol 52,60%; 2. Jos Jehee & Theo Geurts 52,08%; 3. 
Riet Niesink & Riekie Nieuwenhuis 51,56%. Hoge 

scores; in de 60 %. Gefeliciteerd! De vierde 
competitieavond is op 24 april. 

Afmelden kan op verschillende manieren: 
via een mail naar bcbronkhorst@hotmail.
nl  of een sms naar 06-28633453 (inspreken 
lukt niet!), of op de wedstrijddag bellen naar 
genoemd mobiel nummer.

Bridgen in Toldijk
Toldijk - Deze derde competitieavond van de 
vijfde ronde, stond in het teken van Pasen. 
De club verzorgde voor ieder een doos met 
10 eieren en deze werden min of meer inzet 
bij het spelen.

Bruggink bouwt naar 
úw wensen!

Bruggink Keukens, Badkamers en Bouw 
Molenweg 11, 7055 AW  Heelweg. Telefoon: 0315 - 24 29 29 

www.bruggink-bv.nl     info@bruggink-bv.nl Alles in één hand

Met Bruggink kiest u voor:
 Het verzorgen van de benodigde vergunningen
 Advies en begeleiding van ontwerp tot eindafwerking
 Eigen showroom voor bouw, keukens, badkamers

Aanstaande zondag geopend vanaf 11.00 uur

WENTINK
INSTALLATIES

De Bongerd 36
7251 CD  Vorden - Tel. (0575) 55 35 92

26 april op KONINGSDAG; Op het terras van de Grand bistro… 
* Vanaf 10 uur: Aftrap vogelschieten...

in sublieme set  live muziek!

* Vanaf 11 uur Oud & Nieuw (Eric, Arjan en Peter) op ons hoofdterras (Entree is vrij)

* Vanaf 20.30/21.00 uur THE PIANOHOUSE… ! Entree is vrij!

Koninklijk eten:
* Koffi e met Oranje gebak    2 munten of € 4.50

* Máxima’s broodje gerookte zalm   3 munten of € 6.75

* Willems uitsmijter     3 munten of € 6.75

* Bea’s biefstuk of saté met friet of brood        4 munten of € 9.00

Hele Lunchkaart is van 11 tot 17 uur 

* Van 17-21.00 uur Oranjebuffet (2 gangen) 6 munten of € 12.50 

Actie: de hele dag bij halen van 10 consumpties (in 1 keer)… 
origineel WK shirt cadeau!!

Munten bij de gezamenlijke horeca in te leveren.

Team Rotonde wenst u allen een Koninklijke dag !

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

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

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

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

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

EETCAFÉ - BAR - RESTAURANT - DIV. ZALEN

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

ORANJE PROGRAMMA 
KONINGDAG 2014 BIJ DE HERBERG

Vrijdag  25 april warming up
vanaf 21.00 uur inschrijven vogelschieten
met de VORDENSE  band  BOOTSTRAP 22.00 uur  
Zaterdag 26 april KONINGSDAG
voor de vroege vogels: 
Koningsbuffet vanaf 9.00 uur tot 11.00 uur 
voor € 7.50 p.p.

Koffi e met oranje gebak € 2,50 of 2 munten.
diverse buitenbars

In de tent bij de Herberg
vanaf 14.00 uur goud van oud met Q- BACK
vanaf  20.00 uur show/ feest en coverband VIBE
 
Hannie Volkert en medewerkers van De Herberg

wensen U een fi jne en zonnige Koningsdag!
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Op 26 april in Ruurlo zult u zich in 
Griekenland wanen. Makis en zijn 
muziek brengen u in gedachten naar 
een zonnig terrasje op een eiland 
in de Egeïsche zee of een terrasje 
in Athene. Genietend van een glas 
wijn of een koud biertje, luistert u 
naar muziek die je meestal alleen in 
Griekenland hoort. De Kunstkring 
Ruurlo is er trots op om Makis weer 
te kunnen begroeten en een concert 
van hem aan het publiek te kunnen 
aanbieden. Het optreden wordt ge-
organiseerd in samenwerking met 
de Oranjevereniging Ruurlo. ‘Para-
thiro Anichto’(Open Window) vraagt 
verdraagzaamheid van ongeoefende 
westerse oren, maar liefhebbers van 
het pure Griekse lied kunnen reikhal-
zend uitkijken naar het concert. Zijn 
vorige tournees waren erg succesvol 
en tijdens het merendeel van de con-
certen in Nederland en België speelde 
Makis voor uitverkochte zalen. Ver-
wacht wordt dat dit succes in 2014 
overtroffen wordt, want de belang-
stelling is groot. ‘Open Window’ is 
een afwisselend programma met de 
mooiste Griekse traditionals; melan-
cholisch en meeslepend, maar vaak 
ook swingend en vrolijk van toon. 
Deze traditionele liederen worden 
aangevuld met Makis’ eigen reper-
toire dat melodieus en harmonieus 
is en gecombineerd wordt met de zo 
typerende en spannende Griekse rit-
mes. Neem daarbij zijn ontspannen 

en charismatische podiumpresenta-
tie en u maakt een concert mee op
wereldformaat; een absolute aanra-
der voor elke (wereld)muziekliefheb-
ber en bij uitstek voor de liefhebber
van Griekse muziek. Bezetting: Makis
Seviloglou: zang, gitaar, composities.
Giannis Danitsas: Klarinet, Dimitris
Lappas: Gitaar, bouzouki, Giorgos
Tzoukas: piano, Dimitris Kitsios: bas

Kaarten in voorverkoop 
Laat u deze buitenkans om te genie-
ten van originele Griekse muziek,
gespeeld door echte Grieken, niet
ontgaan. Het komt zelden voor dat
een Griekse groep van wereldformaat
naar Nederland komt. Laat staan dat
Ruurlo op de agenda staat. Het be-
looft een gezellige en sfeervolle avond
te worden, met het bekende glaasje
oranjebitter ter gelegenheid van Ko-
ningsdag. De entreeprijs bedraagt €
17,50 per persoon. De voorverkoop-
kaarten zijn verkrijgbaar via www.
kunstkringruurlo.nl, bij Groot Jeb-
bink Bloemen (Dorpsstraat 57, Ruur-
lo) en Everwennink (Leeuwerikstraat
4, Ruurlo). Voor zover er nog plaatsen
vrij zijn, kunt u uw kaarten ook nog
kopen op 26 april vanaf 19.30 uur
aan de kassa in het Kulturhus. Maar
dan betaalt u € 20,-. Het concert be-
gint om 20.30 uur in de grote zaal 
van het Kulturhus, Nieuwe weg 5 in
Ruurlo. Meer informatie is te vinden
op www.kunstkringruurlo.nl.

Oranjeconcert in Griekse stijl op 26 april

Makis Seviloglou & band 
weer in Ruurlo!

Ruurlo - Op tournee in 2012 in Nederland en België gaf Makis Sevi-
loglou ook een concert in Ruurlo. Het publiek dat toen laaiend en-
thousiast was, zal blij verrast zijn dat hij weer naar Ruurlo komt. Deze
Griekse componist, zanger en bouzoukispeler en zijn band behoren
tot het beste dat Griekenland op dit moment op muzikaal gebied te
bieden heeft. In zijn melodieuze en harmonieuze muziek vol typische
Griekse ritmes klinkt melancholie door, maar ook een relativerende
kijk op herkenbare levens- en liefdesperikelen.

Wilt u uw dromen waarmaken en 
een bedrijf starten? Een eigen bedrijf 
runnen is spannend, uitdagend en 
vooral leuk! Maar een goede voorbe-
reiding is van groot belang. Deze ori-
entatieworkshop van ROZ (Regionale 
Organisatie Zelfstandigen) is een uit-
stekende eerste stap richting onder-
nemerschap. Het ROZ wijst u op de 
ins en outs van het ondernemerschap 
en wat het nu werkelijk inhoudt om 

een eigen bedrijf te hebben. Er is ge-
legenheid om vragen te stellen, ook
specifiek over het starten vanuit een
uitkering wanneer u in deze situatie
verkeert. Na afloop is het mogelijk 
om een afspraak te maken voor een
gratis adviesgesprek. Deelname aan 
deze workshop is gratis. Aanmelden
kan via de website http://trainingen.
rozgroep.nl. Meer informatie over
ROZ: www.rozgroep.nl.

Workshop ‘Goed voorbereid van 
start’ op 28 april in Hengelo Gld.
Hengelo - Het ROZ organiseert op maandag 28 april van 13.30 tot 16.30
uur de oriëntatieworkshop ‘Goed voorbereid van start’ in het gemeen-
tehuis van Bronckhorst, Elderinkweg 2 in Hengelo (Gld.). Deze korte
praktische bijeenkomst geeft u inzicht in wat er bij het starten van
een eigen bedrijf komt kijken en wat het ROZ hierbij voor u kan be-
tekenen.

Op maandag 28 april is er een vraag-
gesprek van Gerrie Bossenbroek 
met Ds. T.P. Wiersum, sinds januari 
predikant in Wichmond. Ds. C van 

Dorp, em. predikant uit Zelhem, zal 
op maandag 5 mei aan de uitzending 
meewerken. Na de uitzending kun-
nen er van 20.00 uur tot 20.30 uur 

nieuwe muzikale verzoekjes aange-
vraagd worden voor de daarop vol-
gende week, via het tel. nummer van 
de studio : 0314-624002. De kabelfre-
quenties  van  Radio Ideaal  zijn voor  
heel  Oost-Gelderland: FM 91.1 of 
94.00.De etherfrequenties zijn 105.1 
t/m 107.7 en via internet:www.ideaal.
org.

Kerk en radio: ‘De Muzikale Ontmoeting’
Zelhem - Het programma ‘De Muzikale Ontmoeting’ wordt iedere 
maandagavond  tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden via Radio Ide-
aal. In het interkerkelijke programma zijn voor de komende uitzen-
dingen weer studiogasten uitgenodigd.

-  Atelier ’t Keerpunt aan de Tram-
straat 9 in Hengelo Gld. is de plek 
waar vroeger het keerpunt van de 
stoomtram in Hengelo lag. De naam 
van de straat herinnert hier nog 
aan. Wim Bovenlander is zijn carriè-
re begonnen als technisch tekenaar. 
Dat is te zien in de precisie van zijn 
schilderijen. Zijn fietsreis naar San-
tiago de Compostella was een grote 
inspiratiebron. Zijn zus Marja Nen-
german schildert kleurige bloemen 
en strandlandschapjes.

-  Galerie Bibliotheek Zelhem, Burg.
Rijpstrastraat 4, is in 1972 vanuit 
de idee ontstaan dat een bibliotheek 
niet alleen literatuur maar ook an-
dere kunstvormen en met name 
beeldende kunst kan aanbieden en 
zo bij kan dragen aan de culturele 
functie van de bibliotheek. De ex-
positie biedt hoogtepunten van de 
Nederlandse Grafiek.

-  Bij de Gouden Leeuw Groep, loca-
tie Burg. Rijpstrastraat 5 in Zelhem 
exposeren en demonstreren Anja 
Steen en Anita Menting quilten en 
patchwork. Greet Peters toont haar 
hedendaags realistisch schilderijen.

-  Ezelstal De Edelingen, Kattekolkweg 
1 Zelhem is sinds kort de tweede 
vestiging van Zorgboerderij De Met-
temaat. Joke Groot Roessink toont 
kunst van medewerkers van de 
zorgboerderij in de gezellige kantine 
van de ezelstal. Het werk van deze 
amateurschilders straalt warmte en 
harmonie uit. De een schildert die-
ren en de ander heeft veel plezier in 
het manga tekenen.

-  Wijngaard ‘Um d’n olden smid’, 
Keijenborgseweg 31, Velswijk bij 
Keijenborg heeft in de nieuwe ser-
re, die uitkijkt op de wijngaard, de 
expositie Hessels en Wessels. Pam 

Hessels, schildert landschappen op 
impressionistische wijze. Erik Wes-
sels gebruikt aquarel- en acrylverf 
en probeert zo realistisch mogelijk 
te schilderen.

-  Kampeerboerderij Groot Zande, 
Rijksweg 122 Hummelo. Ingrid Se-
wpersad exposeert foto’s. Naast de 
Alu-Landschappen zijn ook Urban 
Prints te zien. De prints zijn geba-
seerd op uit het stedelijk/industrieel 
landschap getrokken beelden, die 
een eigen poëzie hebben en na be-
werking een nieuwe wereld laten 
zien.

-  In het karakteristieke pand van de 
familie Westhoff aan de Dorpsstraat 
30 in Hummelo is de Schilderschool 
Marian Merk gevestigd, waar zij 
haar lessen geeft. In het atelier is 
het werk van Marian Merk, maar 
ook van leerlingen te zien.

-  Op Landgoed ’t Mulra, Jonker Emil-
weg 3 te Hoog-Keppel toont Marina 
Maas haar werk. Vanuit de vanzelf-
sprekende werkelijkheid zoekt zij 
naar de abstracte kwaliteit daarvan. 
Haar werk is verhalend: “Ik begin 
met iets wat tastbaar voor mij staat 
en probeer te laten zien zoals ik het 
zie.”

-  Galerie en Atelier Monument De 
Witte Hemel is een boerenerfgoedje 
op een prehistorische plek en biedt 
een expositie van Klassiek Wild-
lifeArt van Cees Roorda, HoutKunst 
(LandArt) van Tim Hagen en Schil-

dermeswerk van Dieren en Land-
schappen van Liesbeth Mulder.

-  In bezoekersruimte De Dobbe van 
Wijnboerderij Heekenbroek worden 
schilderijen in acrylverf getoond 
van Marjo Groen. Een grote variëteit 
aan onderwerpen: van kleurige, vro-
lijk stemmende dieren tot abstracte 
vormen, vaak afgeleid van concrete 
voorstellingen.

-  Het is de voormalige huisartsen-
praktijk aan de Dorpsstraat 2 in 
Steenderen, waar Roelie Reiling en 
Menno Leistra wonen en hun werk 
exposeren. Daarnaast laat fotograaf 
Jan Adelaar zijn ‘ver’gezichten zien 
en is er werk van mensen met een 
verstandelijke beperking.

-  Aan ’t Hackfort, Hackforterweg 33 
in Wichmond is een vakantiepark. 
Marian Groot Wassink exposeert 
haar kleurige composities in acryl-
verf/collagetechniek in de modelwo-
ning van het park. Zij laat zich in-
spireren door onder andere muziek, 
boeken, films, mode en intrigerende 
historische figuren. Dit jaar toont zij 
ook foto’s van haar hand.

-  Wijngoed Kranenburg aan de Koste-
deweg 2 in Vorden biedt een podi-
um voor het Beeldhouwerscollectief 
Doetinchem, bestaand uit ruim 30 
Achterhoekse kunstenaars. Zij ma-
ken beelden uit hout, zowel figura-
tief als abstract en worden daarbij 
geleid door de vorm en structuur 
van het hout.

Bijzondere locaties bij de Kunst10daagse 
Bronckhorst 2014
Bronckhorst - De Kunst10daagse 
Bronckhorst is zo langzamer-
hand een begrip geworden voor 
kunstliefhebbers uit Bronckhorst 
en ver daar buiten. De Kunst-
10daagse wordt dit jaar voor de 
achtste keer georganiseerd. Van 
vrijdag 23 mei t/m zondag 1 juni 
2014 kunnen kunstliefhebbers 
terecht bij 100 kunstenaars op 61 
locaties. Hier worden een aantal 
bijzondere expositieruimten be-
schreven.

Olieverf op paneel van Greet Peters.

Dit jaar waren zij te gast bij Ezelstal 
de Edelingen aan de Kattekolkweg 1 
te Zelhem. De Ezelstal is een onder-
deel van zorgboerderij de Mettemaat 
te Hengelo.
De kinderen en leerkrachten hebben 
een prachtige, zonovergoten ochtend 
gehad. De kinderen van groep 5 t/m 
8 zijn per fiets naar de Ezelstal ge-
gaan en de jongste leerlingen van de 
school zijn er naartoe gebracht door 
enkele ouders. Bij aankomst kregen 
alle kinderen eerst iets te drinken en 
daarna kregen de kinderen een rond-
leiding op het bedrijf. Hierbij werd 
een bezoek gebracht aan de alpaca’s, 
de cavia’s, de konijnen, de rendieren, 
de jonge poesjes en de geiten.
Andere kinderen konden zich tussen-
door vermaken met de skelters en de 

trampoline. Ondertussen konden er 
ook groepjes kinderen een ritje ma-
ken op de rug van de ezel. Wat een 
geweldige ervaring was dat! Ook wer-
den er natuurlijk paaseieren verstopt 
en gezocht en was er voor de oudste 
kinderen nog tijd voor een spel.

Al met al een zeer geslaagde dag en 
een bezoekje aan Ezelstal de Edelin-
gen is dan ook zeker voor een ieder 
aan te bevelen. 

Voor meer informatie kunt u een 
kijkje nemen op www.ezelstal.com

Geslaagde meester- en juffendag bij 
Ezelstal de Edelingen
Bekveld - Op woensdag 16 april 
hebben de meester en juffen van 
CBS Bekveld hun verjaardag ge-
vierd met alle leerlingen van hun 
school op de jaarlijkse meester- 
en juffendag.
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VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Plezier 
voor twee! 
Doe 
je mee?

Wij verzorgen klein-
schalige, aangepaste 
vakanties voor ouderen 
en zoeken hiervoor 
vrijwilligers. 

Bel voor meer informatie: 
(0318) 48 51 83 
www.allegoedsvakanties.nl

 Lasser | VMK1251767
  Achterhoek - fulltime - LBO

Omschrijving
Voor diverse opdrachtgevers in de Achterhoek zoeken wij lassers. Het 
betreffen functies van Tig Lasser, Mig Mag lasser of een combifunctie 
waarbij zowel Mig Mag als Tig wordt gelast. Heb je ervaring als lasser 
in de metaal en/of machinebouw en kun je goed vanaf tekening 
werken? De werkzaamheden zijn in dagdienst of 2 ploegendienst. 
Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

Functie criteria
- Je hebt ervaren met laswerkzaamheden (minimaal niveau 2);
- Je kunt goed tekening lezen.

 Tekenaar WTB | VMA1237342
  Doetinchem - fulltime - HBO

Omschrijving
Onze opdrachtgever heeft op ruimte voor een startende tekenaar 
constructeur. De werkzaamheden bestaan uit het tekenen van stalen 
constructies in een 3D tekenprogramma. Wij zoeken iemand die het 
voortouw neemt, een goede technische kennis en ambitie heeft. Ben 
jij net afgestudeerd en klaar voor een uitdaging? Dan vragen wij je 
te solliciteren!

Functie criteria
- Afgeronde opleiding HTS richting WTB;
- Leergierig, enthousiast en ambitieus;
- Communicatief sterk;
- Ervaring met staalbouw.

 Machine-/Apparatenbouwer | VIO1244184
  Zutphen - fulltime - LBO

Omschrijving
Voor een opdrachtgever in de omgeving van Zutphen die een breed 
scala aan machines en installaties maakt zoeken wij per direct een 
allround Machine-/Apparatenbouwer. Je houdt je bezig met het 
assembleren van constructies en apparaten volgens specificatie en 
tekening, het installeren en monteren van de installaties op locatie en 
je draagt zorg voor de gestelde kwaliteitsnormen. 

Functie criteria
- Minimaal afgeronde MBO opleiding (niveau 4);
- Beheersing van zowel de TIG- als MIG lasprocessen (min. niveau 2);
- Kennis van het kantproces is een pre, je bent bereid dit te leren;
- Zelfstandig kunnen werken.

 Medewerker afbouw | VIO125662
  Aalten - fulltime - LBO

Omschrijving
Voor onze opdrachtgever een bedrijf gespecialiseerd in de tank & 
apparatenbouw in Aalten zijn wij per direct op zoek naar een montage-
medewerker. Bij gebleken geschiktheid betreft het een vaste baan. 
Je houdt je bezig met het monteren van losse delen aan tanks o.a. 
roerwerken, motoren, mangatdeksels, reinigingsunits en leidingen 
en ladders. Er moet op en in de tanks worden geklommen. Je gaat 
de kwaliteit van de in- en uitgaande producten controleren. Het is 
belangrijk dat je de werkplek schoon en ordelijk houden t.b.v. hygiëne, 
efficiency en veiligheid. Verder voer je andere voorkomende werk-
zaamheden op de eigen en/of andere afdelingen.

Functie criteria
-  Ervaring met montagewerk;
-  Oog voor detail, nauwkeurig en netjes werken;
-  Oog voor kwaliteit-, proces- en productverbetering.

 Medewerker Expeditie | VIO125662
  Aalten - fulltime - LBO

Omschrijving
Voor onze opdrachtgever een bedrijf gespecialiseerd in de tank en 
apparatenbouw zoeken wij per direct een Medewerker Expeditie. Je 
werkzaamheden bestaan uit: het verzendklaar maken van producten, 
heftruck rijden, kwaliteit van de in- en uitgaande producten controleren, 
de werkplek schoon en ordelijk houden t.b.v. hygiëne, efficiency en 
veiligheid en het uitvoeren van andere voorkomende werkzaamheden 
op de eigen en/of andere afdelingen. Bijzonderheden meld aan de 
direct leidinggevende. 

Functie criteria
-  Ervaring met het verzendklaar maken van grote producten;
-  Geldig heftruckcertificaat;
-  Zelfstandig en efficiënt werken;
-  Oog voor kwaliteit-, proces- en productverbetering.

Technisch Verkoper binnendienst m/v

Heb je ervaring in een technische commerciële func-
tie en ben je op zoek naar een zelfstandige functie?

Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de onder-
steuning van de buitendienst. Je maakt offertes, verwerkt 
orders en volgt deze op. Je denkt op proactieve wijze 
mee met de buitendienst, je plant afspraken in en je 
onderzoekt nieuwe markten. Daarnaast geef je technisch 
advies aan klanten en denk je mee in technische oplos-
singen.

Montagemedewerker

Heb jij technisch inzicht en heb je ervaring in de mon-
tage en/of productie?

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

Schilder m/v

Ben jij een ervaren schilder en heb je een passie voor 
monumentale panden en oude boerderijen?

Functieomschrijving
In deze functie verricht je onderhoudswerkzaamheden 
aan boerderijen, monumentale panden, woningen en 
bedrijfspanden. De werkzaamheden zijn in de omgeving 
van Baak, het is daarom van belang dat je in de directe 
omgeving woont. Je werkt samen met de eigenaar en je 
werkt voornamelijk samen aan een klus.

Examenkandidaten M/ V

Doe jij dit jaar examen en ben je vanaf juni beschik-
baar?

Functieomschrijving
In de vakantieperiode hebben wij diverse vakantiebanen 
die geschikt zijn voor examenkandidaten. Het gaat hierbij 
om werk in het magazijn, productie groenvoorziening en 
horeca.

Gereedschapmaker M/ V

Ben jij een echte fijnmechanische technicus die warm 
loopt voor het fijne en kleine? 
Kun jij meedenken van ontwerp tot en met productie? 
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Functieomschrijving
Wij zijn per direct op zoek naar een gereedschapmaker.
Als gereedschapmaker ben je actief betrokken bij het 
gehele proces, van ontwerp tot en met productie. Je bent 
het aanspreekpunt voor de opdrachtgevers, bedenkt en 
ontwikkelt nieuwe mogelijkheden en oplossingen. Tevens 
bedien je zelfstandig de diverse, veelal computerge-
stuurde machines. De werkzaamheden kenmerken zich 
door de hoge eisen aan maatvoering, nauwkeurigheid, en 
specifieke kwaliteitseisen ten aanzien van de te gebruiken 
materialen, gereedschappen en machines.

 Technisch accountmanager | VMK1217712
  Ruurlo - fulltime - HBO

Omschrijving
Voor onze opdrachtgever in de regio Ruurlo, een specialist in ontwerp, 
productie en/of distributie van componenten voor de machinebouw, 
zoeken wij een technisch accountmanager. Als technisch account-
manager ben je verantwoordelijk voor het werkgebied Nederland, 
België en Luxemburg. In deze functie ga je proactief op zoek naar 
nieuwe product - markt - combinaties; op basis van toegewezen ac-
counts de externe klantencontacten verzorgen, telefonisch verkopen 
en orderverwerking, je geeft technische adviezen aan de afnemers, je 
bent verantwoordelijk voor het uitbrengen en opvolgen van offertes; 
het verzamelen van marktgegevens en het monitoren en signaleren van 
wijzigingen in het afnamepatroon binnen een toegewezen klantenkring. 
Tevens ondersteun je bij de marketing activiteiten.

Voor de functie zoeken wij een kandidaat die een technische/com-
merciële achtergrond heeft op HBO/HTS niveau. Je beschikt over 
een klantgerichte, communicatieve en commerciële instelling en 
hebt breed inzicht in bedrijfsprocessen. Het is van belang dat je 
beschikt over ruime aantoonbare ervaring in een verwant bedrijf of 
gelijkwaardige functie. Je hebt ervaring met/kennis van geautomati-
seerde ERP-systemen en automatisering in bredere zin. Je beschikt 
over goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in de 
Nederlandse, Duitse en Engelse taal.

Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Neem dan contact met ons op! 
Voor meer informatie kun jij je richten tot Maurice Kingma. Tel.nr. 
0575-555518 of via e-mail: werk@europlanit.nl o.v.v. het vacaturenr.



Denk aan je toekomst, 
maak van afval geschiedenis!

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

Meer weten over 
afvalscheiding?

Kijk op www.berkelmilieu.nl  
en www.afvalvrij.nl. Of bel de 
Afval-Informatie-Lijn van Berkel Milieu: 
(0575) 545 646.

Het zomerseizoen komt er weer aan. Warm 

weer kan zorgen voor een vervelende geur 

uit de groene container. Zo scheidt u 

komende maanden uw groente-, fruit- en 

tuinafval (GFT) en voorkomt u ongewenste 

geurtjes:

Laat gemaaid gras bijvoorbeeld een dag-

je drogen en laat etensresten uitlekken in 

het gootsteenbakje.

stukje open staan door een blokje hout of 

latje tussen de deksel en de container te 

leggen.

met water en zeep.

zakken voorkomt dat er GFT in de contai-

ner achterblijft. Deze speciale zakken zijn 

te koop bij de supermarkt. 

papier en gooi deze in de container die 

als eerste geleegd wordt (dus eventueel 

ook de grijze container).

De gemeente Bronckhorst en Berkel Milieu bieden u handige 
hulpmiddelen voor het scheiden van uw afval. Zo vindt u op onze digitale 
afvalkalender alle inzameldagen die voor u gelden. En via onze handige 
app krijgt u zelfs automatisch een seintje wanneer een inzameling plaats-
vindt. Hierdoor vergeet u nooit meer uw container aan de weg te zetten!

Krijgt u de inzameldagen al 
op uw pc, tablet of mobiel? 

Zo gebruikt u 
de kalender 
en app
De digitale afvalkalender
1 Ga naar www.berkelmilieu.nl/

 bronckhorst

2 Klik op de knop ‘Afvalkalender’ links in 

het scherm

De Afvalvrij-app 

1 Ga naar de App Store of Google Play

2 Zoek op ‘Afvalvrij’

3 Selecteer de app ‘Afvalvrij’ van Opzet 

Of klik op de button 

‘Download app’ op 

www.berkelmilieu.nl

(rechts in het 

scherm)

Seizoenstip
Zo houdt u uw groene 
container schoon 
en fris

Inzameling met feestdagen
Er staan weer een aantal feestdagen voor de deur. Op offi ciële feestdagen zoals Koningsdag, 

Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag wordt er geen huishoudelijk afval ingezameld. In plaats 

daarvan gelden er inhaaldagen. De gewijzigde inzameldagen vindt u op uw (digitale) afvalkalender 

en de Afvalvrij-app. Ook het Recycleplein in Zutphen, het Afval Breng Punt van Dusseldorp in 

Doetinchem en de Afval-Informatie-Lijn zijn op offi ciële feestdagen gesloten. Kijk voor meer 

informatie op www.berkelmilieu.nl.

Winnen met E-goed 
De gemeente Bronckhorst en Berkel Milieu 

doen mee met de Wecycle-actie na 

Koningsdag. Wie vanaf maandag 28 april 

E-goed (gebruikte elektrische apparaten en 

spaarlampen) inlevert, maakt kans op een 

leuke prijs. Voor de eerste honderd inleve-

raars ligt er een spannend jeugdboek klaar. 

Ook worden er 500 kanskaarten uitgedeeld 

met kans op een leuk uitje voor het hele 

gezin. De actie duurt tot en met 16 mei, maar 

er geldt op=op. 

E-goed staat voor gebruikte elektrische en 

elektronische apparaten: alles met een batterij of 

stekker wat niet meer wordt gebruikt. Ook oude 

spaarlampen horen hierbij. Door E-goed apart 

in te leveren, worden alle producten op een 

milieuverantwoorde manier verwerkt en kunnen 

materialen hergebruikt worden. 

Lever in!

Heeft u elektronisch speelgoed of een oude föhn, 

mixer of radio over, bijvoorbeeld van de vrijmarkt? 

Gooi deze spullen niet weg, maar lever ze in! Dat 

kan gratis bij de kringloopwinkels van 2Switch in 

Doesburg en Zutphen en de kringloopwinkel van 

Aktief in Doetinchem. Op vertoon van uw afvalpas 

kunt u met uw E-goed ook gratis terecht bij het 

Afval Breng Punt van Dusseldorp in Doetinchem 

en het Recycleplein in Zutphen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan bankzaken, 

winkelen of het boeken van vakanties. De 

meeste mensen vinden het dan ook handig om 

de inzameldagen van het huishoudelijk afval via 

de PC, tablet of smartphone te bekijken. 

De gemeente en Berkel Milieu bieden hiervoor 

digitale hulpmiddelen. Wellicht ook iets voor u?

Afvalkalender

Met onze digitale afvalkalender krijgt u een 

online overzicht van de inzameldata die voor u 

gelden. U kunt het overzicht als PDF-bestand 

downloaden en eventueel printen. Ook kunt u 

de inzameldagen in uw digitale agenda zetten 

met de zogenaamde iCal-functie. De digitale 

kalender is met name geschikt voor PC en 

tablet en is te vinden via www.berkelmilieu.nl. 

App

Sinds kort is er ook de gratis Afvalvrij-app. Op 

deze app is te zien op welke dag de inzamel-

wagen bij u langskomt. Ook kunt u voor iedere 

inzameling een pushbericht ontvangen op een 

tijdstip naar keuze. De app is gemaakt voor 

smartphones en zowel beschikbaar voor het 

Android- als het iOS-besturingssysteem. 

De app kunt u installeren via de buttons 

op www.berkelmilieu.nl of ga direct naar 

de App Store of Google Play. Gebruik als zoek-

term ‘Afvalvrij’, anders heeft u de kans dat 

u een afvalkalender-app voor een andere 

gemeente in Nederland installeert.

Uw GFT 
wordt omgezet in compost 

en groene 
energie!

Samen werken met resultaat
Berkel Milieu en Circulus werken samen met 

8 gemeenten aan een afvalvrije regio en een 

schone leefomgeving. Hoe we dat doen en 

wat de resultaten zijn, leest u in ons online 

jaarverslag over 2013. U vindt het verslag op 

www.afvalvrijjaarverslag.nl.

E-goed
over?


