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tcatnoCnenaB 
Kijk voor het actuele vacatureaanbod 

uit de regio achterin deze krant!

Mevrouw De Vries-Sijtsema, de 
heer Oosterink, de heer De Jong 
uit Vorden en de heer Olthof uit 
Wichmond zijn vrijdag 27 april in 
de raadzaal van het gemeentehuis 
in Hengelo benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. Week-
blad Contact feliciteert deze perso-
nen van harte.

Lintjesregen 
2012
De één ging jarenlang met een 
collectebus langs de deuren, 
een ander bekleedde vele be-
stuursfuncties bij verenigin-
gen en er zijn personen decen-
nialang in de politiek actief. 
Vaak zijn deze bouwstenen van 
de samenleving zelfs op meer-
dere maatschappelijke vakken 
actief. Als dank voor hun inzet 
verdienen zij een koninklijke 
onderscheiding. Vlak voor Ko-
ninginnedag regent het daar-
om traditiegetrouw lintjes.

Volleybalvereniging Dash uit Vorden 
heeft van 1985 tot 2000 op haar inzet 
kunnen rekenen. Ze was bestuurslid, 
wedstrijdleider, scheidsrechter en or-
ganisator van het jaarlijkse toernooi 
op de velden van VV Vorden. 
Al sinds 1971 is mevrouw De Vries 
betrokken bij KWF Kankerbestrijding 
in Vorden als collectant, organisator 
coördinator en penningmeester. Ook 
is ze nog steeds actief als vrijwilliger 
bij de Nederlands Hervormde kerk en 

De Zonnebloem in haar woonplaats. 
Ze is onder meer zieken- en ouderen-
bezoeker en activiteitenbegeleider. 
Daarnaast is ze bestuurslid en ver-
koopmedewerker van de Wereldwin-
kel in Vorden. Het grote publiek kan 
De Vries kennen van het Vordens 
Huisvrouwen Orkest. Ze is daar voor-
zitter van en maakte furore met het 
orkest tijdens optredens op de Zwarte 
Cross en in uitzendingen van Paul de 
Leeuw en Koffietijd.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
A. de Vries-Sijtsema uit Vorden

Mevrouw A. de Vries-Sijtsema uit Vorden maakt zich sinds 1971 ver-
dienstelijk voor de plaatselijke samenleving. Ze is daarom benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hij was mede-oprichter en penning-
meester van de bibliotheek Vierak-
ker-Wichmond. De Wichmonder was 
van 1957 tot 1995 actief bij de bieb. 
Van 1981 tot 2002 was hij voorzit-
ter van het kerkkoor en van 2005 tot 
2011 bekleedde Olthof een functie als 
secretaris van het Vordens mannen-
koor. In de periode tussen 1996 en 

2011 reed hij in de buurtbus van Vier-
akker-Wichmond en was hij tevens 
penningmeester. Nog steeds is hij een 
actief lid van de kerk in Wichmond. 
Sinds 1963 was hij hierbij onder meer 
betrokken als tweede organist, deed 
hij de ledenadministratie en vervaar-
digde hij liturgieblaadjes voor rouw- 
en trouwdiensten.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
W.H.A. Olthof uit Wichmond

De heer W.H.A. Olthof uit Wichmond ontving zijn koninklijke onder-
scheiding omdat hij zich sinds 1957 heeft ingezet voor de samenleving. 
De inwoner van Wichmond is nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Het langst is hij vrijwilliger bij de 
Vordense Auto- en Motorclub De 
Graafschaprijders en bij de brand-

weer. Sinds 1962 verricht hij bij 
De Graafschap zijn taken in ver-
schillende commissies. Van 1967 
tot 2004 was hij lid van de vrijwil-
lige brandweer Vorden en vanaf dat 
moment is hij bijeenkomsten gaan 
organiseren voor oud-leden en zorgt 
Oosterink voor de bevoorrading van 
de kantine. Hij was een van de op-
richters van de Fietscrossvereniging 
Vorden en zat tussen 1980 en 1985 
in het bestuur van die club. Ook 
haalt de Vordenaar al vele jaren als 
collectant geld op voor de Brand-
wondenstichting en de Nierstich-
ting. Na 2000 is Oosterink de oude-
ren in onze samenleving meer gaan 
bijstaan. Hij verrichte tussen 2004 
en 2008 bij de Stichting Welzijn Ou-
deren Vorden verschillende taken 
zoals het onderhoud van tuinen, het 
vervoer van ouderen naar zieken-
huis, kapper of en huisarts en hielp 
bij het doen van boodschappen of 
andere klusjes. Daarnaast bestuurt 
hij als vrijwilliger bij verzorgings-
huis De Wehme bijvoorbeeld De 
Wehme-bus en ook is hij chauffeur 
van de buurtbus Vorden-Zutphen.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
J. Oosterink uit Vorden

Een halve eeuw maatschappelij-
ke betrokkenheid leverde J. Oos-
terink uit Vorden een konink-
lijke onderscheiding op. Hij is 
benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau.

In de periodes 1983-1987 en 1990-
1994 was hij ouderling. Tussen 1996 
hanteerde hij de voorzittershamer 
van de kerkenraad en tussen 2005 en 
2008 was hij kerkrentmeester.
Op dit moment is de Vordenaar 
quaestor van de Protestantse Kerk 
Nederland, classis Zutphen. Daar-
naast is hij nog actief als ouderling-
kerkrentmeester. 
De heer De Jong is ook penningmees-
ter van de Stichting Welzijn Ouderen 
Vorden en doet voor de Gereformeer-
de kerk in Vorden pastoraal werk en 
bezoekt zieken.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
D.C. de Jong uit Vorden
De heer D.C. de Jong uit Vorden 
verrichte met name vanuit de 
kerk veel werk voor de samenle-
ving. Hij is nu Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau.

Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!
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Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11 
7251 CW Vorden
Tel. (0575) 55 16 88
E-mail: noord@contact.nl

Voor bezorgklachten: 
Weevers Grafimedia - Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par ti-
culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven 
in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men 
niet aan deze criteria en wordt 
de tekst als gewone  advertentie 
geplaatst, tegen de  normale adver-
tentietarieven. Minimumprijs voor 
Contactjes  7,14 (incl. btw) voor 
80 karakters; elk karakter meer 

 0,04. Brieven  onder nummer, 
hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan  derden,  4,17 (incl. 
btw) extra. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet ge plaatst. 
Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à 

 4,17 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via 
onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de 
op de site geplaatste bereken-
methode.

Hervormde kerk Vorden
Vrijdag 4 mei 19.00 uur Dodenherdenking in de Hervormde 
kerk, ds. M.S. van der Wilt-Karreman.
Zondag 6 mei 10.00 uur Gezamenlijke dienst in de Gereformeer-
de kerk, ds. H. Westerink.

Gereformeerde kerk Vorden
Vrijdag 4 mei 19.00 uur Dodenherdenking in de Hervormde 
kerk, ds. M.S. van der Wilt-Karreman.
Zondag 6 mei 10.00 uur Gezamenlijke dienst in de Gereformeer-
de kerk, ds. H. Westerink.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 6 mei 10.00 uur, Gezinsdienst, Zwennie Langwerden, 
Wichmond.

R.K. kerk Vorden
Vrijdag 4 mei 9.30 uur, Woord- en communieviering in ”de 
Wehme”.
Zaterdag 5 mei 18.30 uur, Woord- en communieviering.
 
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 5 mei 17.00 uur, Eucharistieviering. ’t Klooster, m.m.v. 
Koorleden.
Zondag 6 mei 10.00 uur, Woorddienst/Kindernevendienst, 
Groep 2, m.m.v. Herenkoor.

Tandarts
30 april (Koninginnedag) - 6 mei M. Hermans, Vorden, (0575) 
55 22 53. 
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Art. 1 Meldpunt discriminatie Achterhoek
Wilt u melding doen van discrimininatie? 
Neem contact op met Art. 1 Meldpunt discriminatie Achterhoek 
via www.art1no-gelderland.nl of tel. (0900) 2 354 354.

Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000. U krijgt waar mogelijk een telefonisch 
advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts òf een 
afspraak voor het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom 
niet zo maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om 
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel 
mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens  afspraak ge-
werkt. Als u om medische redenen niet in staat bent om de huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’ bij u 
thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand 
als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huis-
artsenpost komt. De huis artsenpost is gevestigd in het Entreege-
bouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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 14.00-19.30 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.

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

Brandweer, tel. 112

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
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, 
 wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bel-
len naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openbare 
ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0575) 75 
02 50. Bijvoorbeeld afgebroken takken, lantaarnpaal die niet 
brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg of een 
rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan niet 
wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed eisende ge-
vallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het bui-
tengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen met: 
Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance, tel. 112

De Graafschap dierenartsen
Vorden - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eerbeek.
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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd 
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij 
Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, 
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, 
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Annie Mokkink-Kasteel, Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 
69 08. Pedicure +, gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- 
en risicovoeten, lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

Stichting 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

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.

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; 
Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in Hum-
melo, Het Drempeltje in Drempt en Het Eerste Steentje in Steen-
deren. Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

VVV-kantoor 
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22.
Openingstijden: April t/m September: maandag t/m vrijdag: 
9.30-17.00 uur; zaterdag: 10.00-15.00 uur. Oktober t/m Maart: 
maandag t/m vrijdag: 10.00-16.00 uur; zaterdag: 10.00-14.00 
uur.

Algemeen Maatschappelijk Werk Vorden
Inloopspreekuur vrijdag: 9.00 - 10.00 uur Raadhuisstraat 5, 
7251 AA Vorden. Telefonische bereikbaarheid (0314) 35 72 46, 
b.g.g. doorschakeling naar Sensire (0900) 622 87 24. Via dit nr. 
dagelijks team maatschappelijk werk Bronckhorst bereikbaar. 

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

Sensire thuiszorg
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en 
Woon zorg centrum De Wehme. Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 
24 uur p/dag bereikbaar. Internet: www.sensire.nl
E-mail: info@sensire.nl Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, 
Zutphen, tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief).
Wijkverpleegkundig spreekuur, elke dinsdag van 10.00-12.00 
uur in het gebouw bij Pro-Wonen.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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 en omstre-
ken. 
Tel. (06) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekwestachterhoek; 
infovorden@biblotheekwestachterhoek.nl; maandag: gesloten; 
dinsdag: 14.00-20.00 uur; woensdag: 14.00-17.30 uur; 
 donderdag: 14.00-17.30 uur; vrijdag 14.00-17.30 uur; zaterdag 
10.00-12.30 uur.

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdie-
ren. 

Dieren bescherming OverGelder 
Info, tel. (055) 506 86 40. 
Website: www.overgelder.dierenbescherming.nl
Landelijk meldnr. dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210.

Dierenambulance
Doetinchem, tel. (0900) 0245 of (06) 53 68 05 78.

Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Noaberhulp 
Werkgebied: Brummen, Gorssel, Lochem, Steenderen,
Vorden, Warnsveld en Zutphen. Voor info: (06) 10 46 54 95.
info@noaberhulpzutphen.nl / www.noaberhulpzutphen.nl

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel: 0575-553405
Coördinator: Louise van Uden.
Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: l.vanuden@sswb.nl 
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
Ouderenadviseur: Wilma Berns.
Inloop- en telefonisch spreekuur op maandag, woensdag en vrij-
dag van 8.30 tot 10.30 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-553159 of 06-22929630 
E-mail: w.berns@sswb.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-     
gerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT 
Vorden, tel. (0575) 55 62 17. www.marlies aartsen.nl, lid van 
VNT, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorver-
wijzing huisarts is niet noodzakelijk.

MEE Oost-Gelderland 
Ondersteuning bij leven met een beperking.
Tel. (0314) 34 42 24, info@mee-og.nl / www.mee-og.nl

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Houten Speelgoed 
UITverkoop: Ik stop na 4 jaar
actief te zijn met het houten
speelgoed van Janbibejan.
Op 6 mei as tussen 10.00
en 15.00 uur  houd ik een
grote uitverkoop tot wel 70%
korting op artikelen van
Janbibejan. Demonstratie-
en nieuwe artikelen.
Varsselseweg 27, Hengelo.
Meer info: 06-30008136 of
kijk op www.janbibejan.com.

ETJ-Witgoedservice
Repareert en verkoopt alle merken!
Was-, afwasautomaten, koelkasten,

kookplaten, magnetrons etc.
Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,

za 10.00-17.00 uur.
Tel. (0575) 46 77 06

0575-552959
Bij de Stichting

Veilingcommissie aan de
Enkweg 11 te Vorden, kunt
u iedere vrijdag en zater-
dag van 9.00 uur tot 12.00 
uur terecht voor 2e hands 
meubels, kleding, witgoed, 
elektronica, huishoude-
lijke artikelen, boeken, enz. 
Inbrengen van goed ver-
koopbare artikelen kan daar 
tussen 9.00 uur en 10.00 
uur of d.m.v. een telefonisch 
afspraak (06-44629049). 
Tevens kunt u via dit num-
mer ook een afspraak 
maken voor doordeweeks 
halen of brengen van spul-
len. Kijkt u ook eens op onze 
website:   
www.veilingcommissie.nl

VVV Voorjaarsfi etstocht 
Ruurlo Zondag 6 mei a.s. 
Start vanaf 10.00 uur De 
Keizerskroon, Dorpsstraat 
15. Afstanden: 30 km (ook 
geschikt voor scootmobiel) 
en 45 km. Deelnameprijs  € 
5,- incl. consumptie. Inl. VVV
Ruurlo 0573 453926.

Vlaai van de week

Kersenvlaai
6-8 pers.  € 6,95

Dinsdag = Brooddag

 4 broden voor € 6,90
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = meergranendag
3 meergranen naar keuze  € 6,95

Week-aanbieding

 Stokbrood   € 1,00
 Hackfortertjes  € 1,30

Aanbiedingen geldig van di 1 mei t/m zat 5 mei

van de Poll metaalrecycling

in- en verkoop van oud ijzer en metalen.

Wij geven de hoogste prijzen en tevens 
plaatsen wij gratis containers!

Ambachtsweg 5, Vorden
06-30974306

Ma. t/m vr. van 8.00 tot 16.00 uur

I.V.M. verhuizing: Garage 
verkoop, zaterdag 12-05-
12 11.00 t/m 16.00 uur. 
Koopmanstr. 4 Ruurlo – 06-
14564629

Biologisch plantgoed (krui-
den/groenten) verkoop op 

de Vijfsprong,  Reeoordweg 
2 Vorden. Elke vrijdag van 
9.00 tot 12.30 uur.

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

Woonruimte te huur ge-
zocht voor moeder+twee 
kleine kinderen. Min. 2 
slpkmrs,omg. Vorden.Tel. 
06-42230471

Voor Tuinonderhoud/
buitenklussen belt u 06-
36588022

Dagmenu’s 2 t/m 8 mei
Dagmenu om mee te nemen  7,50. Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten 
bezorgen  8,75. Veranderingen in het menu  1,25 per verandering. 
Dagmenu bij ons consumeren  9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet).

Woensdag 2 mei 
Spinaziesoep / Karbonade de Rotonde met gebakken  
aardappelen en warme groente. 

Donderdag 3 mei
Indische kip met rijst en rauwkostsalade / Bavaroise met 
slagroom.

Vrijdag 4 mei
Groentesoep / Vis spies met knoflooksaus, gebakken  
aardappelen en warme groente. 

Zaterdag 5 mei (alleen afhalen/bezorgen)
Hollandse cordon bleu met frieten en rauwkostsalade /  
IJs met slagroom.

Maandag 7 mei
Minestronesoep / Lasagne Bolognaise (gehakt), Parmezaanse 
kaas en rauwkostsalade.

Dinsdag 8 mei 
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / IJs met 
slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, 
 catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt 
gebak. Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en 
of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-551519 of u komt 
even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.
info@grandbistroderotonde.nl   www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team, Wendie en Thomas



Schoonmaakbedrijf
Glazenwasserij

D. Huurneman
Waarleskamp 14
Hengelo (Gld.)
06-26798432

Maakt uw uitzicht mooier!
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KEURSLAGERKOOPJE

Kalfshamburgers

4 stuks 450

SPECIAL

Figaro

100 gram 125

VLEESWARENKOOPJE

Mortadella + Rauwe ham

2 x 100 gram 396

MAALTIJDIDEE

Babi 
pangang

500 gram 498

TIP VAN UW KEURSLAGER

Schouder
karbonade

4 stuks 498
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Na een periode van afnemende gezondheid is 
overleden onze zus, schoonzus en tante

Derkjen Gerharda Ruesink

Weduwe van Hendrik Johan Ruesink

In de gezegende leeftijd van 90 jaar.

 Hummelo: H.W. Wullink-Ruesink
 Vorden: H. Arfman-Ruesink
 Hengelo Gld.: H.J. Ruesink
  G. Ruesink-Loman
 Vorden: J.W. Loman-Ruesink
  Neven en nichten

Vorden, 25 april 2012

Haagse hopjescake 
 3,75

Bij aankoop van een
pak koeken naar keuze 
6 tarwe bollen GRATIS

Vrijdag en zaterdag 
weekendtaartje  5,00

NU ook HERBALIFESHAKES, die vrij zijn 
Gluten, Soja en Lactose verkrijgbaar!!

Altijd een gratis advies! 
Nieske Pohlmann 06-54326669

 

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

Neem uw eigen bloembakken mee, 
wij planten deze, 

met de bij ons gekochte perkplanten 
GRATIS op!!!

Wij leveren rechtstreeks 
vanaf de kweker, 
daardoor super scherpe 
prijzen met top kwaliteit!

MEDE STANDHOUDER:

ZATERDAG 5 MEI 
van 8.00 tot 17.00 uur in Vorden: 

De jaarlijkse Voorjaars &

Geranium markt
Meer dan 100 soorten Geraniums, Fuchsia’s, Stekperk-
planten. Vele soorten Kuipplanten, Hangpotten en 
tientallen soorten perkgoed planten.

Aanbieding: 3 bossen bloemen 
of 3 perkplanten

 naar keuze voor € 5,00

OPROEP:
Dreig je vast te lopen in je werk-
situatie of carrière, ben je even 
de draad kwijt of wil je iets in je 
leven veranderen, dan kan ik je 
wellicht helpen, je eigen kracht 
en mogelijkheden te vinden. 
Voor mijn studie Beroepscoach 
ben ik, vanaf midden april, op 
zoek naar oefencliënten, die mijn 
hulp (geheel kosteloos) kunnen 
gebruiken en ook bereid zijn bij 
te dragen aan mijn leerproces.

Bel voor meer informatie of het 
maken van een vrijblijvende 
afspraak: 

Trudy Tolkamp
Eikenlaan 20a, 7251 LT Vorden
06-27334736

Wij gaan trouwen! 

Monique Althusius 
& 

Rik Velhorst
Op 16 mei 2012, om 12:00 uur geven wij elkaar 
het JA-woord in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 in 
Vorden.

Het kerkelijk huwelijk vindt om 13:30 uur plaats in 
de Nederlandse Hervormde kerk in Vorden.
 
Ons adres:
Ruurloseweg 44
7251 LM Vorden

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

Alleen op afspraak.

Opgewekt en zorgzaam
nooit vragend,
nimmer klagend, altijd dragend.
Moedig ging je door, steeds weer.
Tot op het laatste moment.
Het wilde niet meer.

Na een periode van afnemende gezondheid hebben 
wij afscheid moeten nemen van onze lieve moeder 
en oma

Derkjen Gerharda 
Ruesink-Ruesink

sinds 22 april 2005 
weduwe van Hendrik Johan Ruesink

in de gezegende leeftijd van 90 jaar.

 Voorst: Hermien Lenssen-Ruesink
  Wim Lenssen
      Dorine en Peter
      Michel en Janneke

              Perth Road  Wim Ruesink
 (Ont. Canada): Ingrid Lacis
      Erik

          Vorden: Harda Ruesink

Onze dank gaat uit naar alle mensen die 
moeder zo liefdevol hebben verzorgd.

25 april 2012
Vorden, De Delle 93

Correspondentieadres:
Smidsstraat 17, 7251 XS Vorden.

De afscheidsdienst en de begrafenis hebben op 
dinsdag 1 mei te Hengelo Gld. plaatsgevonden.

Wij danken iedereen voor alle blijken van warm me-
deleven, in welke vorm dan ook, na het overlijden 
van onze lieve (schoon)moeder en oma

Garritdina Harmina 
Heuvelink-Beumer

Dit heeft ons erg goed gedaan.

Kinderen en kleinkinderen

Vorden, mei 2012

Heeft u ook een leuke 
Koninginnedag gehad?

Word dan lid van de 
Oranjevereniging Vorden.

Voor € 6,- is het hele gezin lid!

Stuur uw naam en adresgegevens,  
telefoonnummer, e-mailadres en een  
machtiging voor een automatische incasso naar: 
Oranjevereniging Vorden,  
Postbus 8, 7250 AA  Vorden  

Of lever uw gegevens in bij de Mitra in Vorden 
(Sander Pardijs).

Met dankbaarheid kijken wij terug op 
50 huwelijksjaren

Anny en Kees Klijn

vieren dit huwelijksjubileum met een receptie en 
ontmoeten u graag op zaterdag 12 mei tussen 
15.00-17.00 uur in de Orangerie van Huize Ruurlo, 
Stapeldijk 1, 7261 LL Ruurlo.

De Decanije 11
7251 CG Vorden



Roll-Over Bronckhorst 2012
www.rolloverbronckhorst.nl

DONDERDAG 
10 MEI

VRIJDAG 
11 MEI

ZATERDAG 
12 MEI

Feestje??
Al aan onze

PARTYKAR gedacht?

Compleet uitgerust met een immense 
koekenpan, braadslede en koelkasten.

www.partykar.nl

Vleesboerderij Garritsen

0575-441383

Hoge Wesselink 2 - Steenderen         (0575) 45 19 74

Onder het motto: 

Mooi Makkelijk Wassen 
biedt Autobedrijf Melgers 

met de wasstraat extra service 
en zorg voor uw auto.

M
M Autobedrijf

Melgers

1200 m2 Winkelplezier      750 m2 Parkeerruimte

DORPSSTRAAT 14 - 1 6        STEENDEREN

Bloemen en Planten
Slijterij

Aalderink
Schilderwerken B.V.

G.F. Wolbrink

de Berken 15

7221 GH Steenderen

Tel: 0575 452141

Mobiel: 06 53 234 825

Fax: 0575 452805

E-mail: g.wolbrink@chello.nl

Prinsenmaatweg 3, 7224 NE Rha/Steenderen, 
Tel. (0575) 451643,   www.fruitbedrijfhorstink.nl

Prinsenmaatweg 3, 7224 NE Rha/Steenderen, 
Tel. (0575) 451643,   www.fruitbedrijfhorstink.nl

Let op de AANBIEDING 
in onze winkel

 Laat u verrassen in 
onze boerderijwinkel,

groente, fruit & streekproducten. 
Vers & lekker! 

(06) 23 67 69 13 

Jos en Randolph van Leussen
   Z.E.weg 103
  7223 DB  Baak
  Tel.(0575) 44 12 35

AL MEER DAN 20 JAAR HET VERTROUWDE ADRES

é

fam. Wunderink 
Zutphen-Emmerikseweg 37 
7227 DG Toldijk 
Tel. 0575-451205
www.denbremer.nl

Geopend van donderdag tot maandag v.a. 11 uur
en verder op afspraak.

Willemsen 
Toldijkseweg 13

Steenderen

Voor ambachtelijk brood en banket 
uit eigen bakkerij 

en al uw levensmiddelen
  Tel: (0575) 45 12 59

TOLDIJK
Zutphen Emmerikseweg 35

Tel. 0575 45 14 41

Rijkaart Elektrotechniek B.V.

Bruningweg 15 • Postbus 5105
6802 EC Arnhem

Telefoon 026 - 361 16 21
Telefax 026 - 361 55 01

info@rijkaart.nl
www.rijkaart.nl



KRENTEN OF 
ROZIJNEN 
SNEETJES

5E PLAK 
GRATIS

OBER-
LANDER

NU 1.99

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84
Runneboom 2a – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 28 april t/m zaterdag 5 mei

MANDARIJNEN 
KWARK VLAAI

 
KLEIN 8.95

 
GROOT 13.25

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

sinds 1946.....
aannemersbedrijf

Meer dan alleen bouwen. Wij als aannemersbedrijf hebben de 
kennis en expertise om uw project van A t/m Z te begeleiden. 
Heeft u plannen tot nieuwbouw, verbouw of restauratie? 

Wij helpen u graag om uw plannen tot uitvoering te brengen 
www.ruiterkamp.nl

Vaders en kinderen opgelet!
Verwen moeder op Moederdag 13 mei, 
met een ontbijt en een boeket bloemen.

Kosten moederdagontbijt + boeket bloemen

€ 17,50

Zwitserse dagen bij BERNINA,
die mag u niet missen!
Speciale actie op:

www.bernina.com

11 en 12 mei

De gehele dag is er een demonstratrice
aanwezig van Bernina.
11 mei van 10.00 tot 19.00 uur
12 mei van 10.00 tot 16.00 uur

Nieuwstad 31, Lochem Tel. 0573 - 25 27 48

DIE DAGEN
HEBBEN WIJVERSCHILLENDEAANBIEDINGEN

Werken aan vertrouwen is voor ons vanzelfsprekend. Daar nemen we graag de tijd voor. Investeren in werk 

is voor ons vooral een kwestie van persoonlijke aandacht. Voor uw wensen en voor elkaar. Want wat de 

mensen van Weevers verbindt, is de betrokkenheid bij ons werk en uw product. Daarop kunt u vertrouwen. 

U bent van harte welkom bij onze vestigingen in Vorden, Groenlo, Lichtenvoorde, Zelhem en Zutphen.

concept & ontwerp internetdiensten krantenuitgaven digitaal drukken offsetdrukken sign afterpress

betrokken & persoonlijk

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, (0575) 55 10 10, www.weevers.nl  



Aan de hand van oude foto’s en be-
schrijvingen in het boekje dat des-
tijds is verschenen over de thans 88 
jarige Riek Poesse, ooit bewoonster 
van ’t Elshof, hebben wij kunnen 
constateren dat het geheel in ‘oude 
luister ‘ is hersteld. De verbouwing 
is vorig jaar afgerond, vandaar de 
toekenning van de Parel van Vorden 
2011’, zo zegt Gosse Terpstra. De 
Werkgroep Leefbaarheid Vorden die 
in 1975 werd opgericht telt thans zes 
leden: Gosse Terpstra (voorzitter), Jan 
Schaafsma (secretaris), Gerda Brum-
melman (penningmeester), Wil Voer-
man, Dick Norde en Henk Loman. De 
doelstelling van de Werkgroep: ‘Im-
pulsen geven ten behoeve van de leef-
baarheid in de voormalige gemeente 
Vorden’. 
De Werkgroep wil o.m. komen tot 
kwaliteitsverhoging c.q. behoud van 
gebouwen, woonomgeving, natuur, 
milieu, welzijn en dat alles tegen 
een cultuur- historische achtergrond. 
Gosse Terpstra: ‘Ons doel is stimule-
ren, meedenken/ meepraten, waar 
nodig kritiek geven, maar ook com-
plimenteren. Dat laatste dus door het 
toekennen van de Parel van Vorden. 
De eerste Parel werd in 1979 uitge-
reikt aan de nieuwe feestzaal van 

hotel Bakker. Vervolgens werden in 
de loop der jaren aan diverse (uiteen-
lopende) panden e.d. een Parel toege-
kend. Echter in 2009 en 2010 geen 
Parel. Dat komt zelden voor, heeft 
waarschijnlijk ook te maken met het 
feit dat wij, vergeleken met vroeger, 
de lat wat hoger leggen.
De Parel wordt uitgereikt aan ‘iets‘ 
(gebouw e.d.) dat in het oog springt, 
iets dat typisch voor Vorden een be-
paalde waarde heeft. Soms krijgen 
we tips, maar veelal constateren we 
zelf dat een pand een Parel waardig 
is. We gaan niet over één nacht ijs, 
we zijn zeer kritisch. Een Parel wordt 
pas toegekend wanneer we het alle 
zes met elkaar eens zijn. We komen 
er altijd uit. In 2010 hadden we bij-
voorbeeld een pand op het oog, een 
prachtige boerderij in de oorspronke-
lijke staat hersteld. Echter naast de 
boerderij stonden een paar schuren 
die er in het geheel niet bijpasten, 
dus geen Parel, erg jammer. We ko-
men als Werkgroep circa acht keer 
per jaar bij elkaar. Tijdens elke verga-
dering staat de ‘Parel van Vorden‘ op 
de agenda’, zo zegt Gosse Terpstra.
De Werkgroep Leefbaarheid Vorden 
is een veelvuldig gesprekspartner 
van de gemeente Bronckhorst, wan-

neer het gaat om het leefbaar houden 
van het dorp. Gesprekken over aller-
lei zaken. Gosse Terpstra: ‘Dat zijn 
in de gemeente Bronckhorst veelal 
gesprekken van de plaatselijke over-
heid met dorpsbelangenorganisa-
ties zoals bijvoorbeeld Dorpsbelang 
Wichmond/Vierakker, Kranenburgs 
belang e.d. In Vorden zelf hebben we 
geen dorpsbelang en vult de Werk-
groep Leefbaarheid deze taak veelal 
in. Zo zijn we de afgelopen periode 
veelvuldig betrokken geweest bij de 
plannen over de herinrichting van 
het centrum van het dorp en bij het 
‘hete hangijzer‘ het kappen van een 
aantal bomen! Natuurlijk vinden 
wij het best jammer dat er bomen 
gekapt worden. Maar wat moet dat 
moet, sommige bomen zijn ziek en 
is vervanging noodzakelijk. Met wat 
er voor in de plaats komt kunnen 
wij ons als Werkgroep Leefbaarheid 
Vorden, heel goed vinden. Wij heb-
ben in onze Werkgroep een specialist 
(Henk Loman) die ons daarin advi-
seert. Ik ben in deze gehele materie 
trouwens best afgeknapt op de hou-
ding van Bomenbelang. Eerst hebben 
we samen (Werkgroep Leefbaarheid 
en Bomenbelang) de visie van de ge-
meente ondertekend en dan krabbelt 
Bomenbelang terug. Ik ben daar zeer 
teleurgesteld en verbolgen over’, zo 
zegt Gosse Terpstra die zeer positief is 
over de contacten die de Werkgroep 
Leefbaarheid met de gemeente heeft. 
‘We hoeven het niet altijd met elkaar 
eens te zijn, maar er is voor ons altijd 
een ‘open deur en een open oor’. We 
worden bij een boel zaken betrokken 
en er wordt naar ons geluisterd en 
dat voelt goed’, aldus Gosse Terpstra.

Pand “’t Elshof”
Parel van Vorden 2011

Vorden - De Werkgroep Leefbaarheid Vorden heeft de Parel van Vor-
den (2011) toegekend aan het pand ’t Elshof, op de hoek Zutphense-
weg/De Boonk. Deze Parel wordt al sinds 1979 (bijna) jaarlijks door 
de Werkgroep uitgereikt. Waarom dit keer het pand ’t Elshof? Gosse 
Terpstra, voorzitter Werkgroep Leefbaarheid Vorden: ‘Dit pand is in 
1916 door de heer Poesse (destijds directeur van de gelijknamige vlees-
warenfabriek in Vorden) gebouwd. In de loop der jaren is de toestand 
van het pand verslechterd. Toen Sander Jansen (de huidige eigenaar) 
het pand een paar jaar geleden aankocht, heeft hij het weer in de ori-
ginele staat terug gebracht.

Tijdens deze bespaardagen was er veel 
interesse voor zonnepanelen, zonne-
boilers, cv-ketels, slimme thermosta-
ten en waterontharders. Als bespaar-
installateur adviseren wij u graag 
over energiebesparing en duurzame 
energie en bieden dan ook slimme en 

duurzame oplossingen die goed zijn
voor het milieu en uw portemonnee.
Zonder te besparen op uw comfort.
Kom langs bij bespaarinstallateur
Arendsen en laat u informeren hoe 
we uw energierekening klein kunnen
krijgen.

Arendsen Installatietechniek 
verloot set zonnepanelen

Hengelo - Tijdens de drukbezochte energie - bespaardagen bij Arend-
sen Installatietechniek kon elke bezoeker tegen inlevering van een 
informatiekaart kans maken op een set pv-panelen. Deze set is gewon-
nen door de fam. Klein Bramel uit Hengelo.

V.l.n.r.: Saskia en Richard Arendsen, Ronald Klein Bramel met dochter Lisa.

DE SPECIALIST IN BOUWMATERIALEN
Gevelstenen Dakpannen Wand- en vloertegels

Dakramen en accessoires Sierbestrating 

Diverse andere bouwmaterialen

Bedrijventerrein De Revelhorst:Verlengde Ooyerhoekseweg 26 7207 BJ Zutphen
Telefoon (0575) 526 532, Fax (0575) 529 306, www.koordeman.nl



Bij Concordia was intern het woord 
‘fusie ‘ al wel eens gevallen. Ria Zwe-

verink: ‘Toen Sursum Corda deze 
geruchten ter ore kwam, besloten 

we om eens met elkaar te gaan pra-
ten. Tijdens dat gesprek heb ik ook 
verteld dat onze dirigent Jacob Jans-
sen ons te kennen had gegeven dat 
hij dit jaar wilde stoppen. En dat 
vergemakkelijkte de besprekingen 
wel’, zo zegt ze lachend. De bestu-
ren van beide verenigingen zagen de 
toekomst (twee muziekverenigingen 

in één dorp) somber in. Wat betreft 
het financiële aspect merkt Ria Zwe-
verink op: ‘In de eerste plaats heeft 
de gemeente Bronckhorst kenbaar 
gemaakt dat de subsidie volgend jaar 
wordt stopgezet. Ook zullen we de 
opbrengst van het ophalen van oud 
papier moeten missen’, zo zegt ze.
Gerrit Nijenhuis (voorzitter van Con-
cordia): ‘Het niet meer krijgen van de 
gemeentelijke subsidie geldt natuur-
lijk ook voor ons. We hebben vanaf 
dit jaar nog een flinke financiële 
aderlating. Wij verzorgden tijdens 
de jaarlijkse Castle Fair het parke-
ren. Leden van ons waren daarvoor 
de gehele week in touw. Nu de Fair 
voortaan elders wordt gehouden mis-
sen we een flink bedrag. Wanneer je 
al die dingen bij elkaar optelt lopen 
Concordia en Sursum Corda op jaar-
basis circa 20.000 euro mis. Een zeer 
belangrijk onderdeel tijdens de be-
sprekingen vormde uiteraard het mu-
zikale aspect. Voor de bezetting van 
een harmonieorkest heb je minimaal 
toch wel zo’n 35 man nodig. Daaraan 
voldoen we tot nu toe, beiden.
 
Echter de vergrijzing slaat toe en wat 
de jeugd betreft, wanneer de jongelui 
na hun 17e/18e verder gaan studeren, 
haken ze veelal af. Dus richting toe-
komst zowel bij Concordia als Sursum 
Corda minder leden’, zo zegt Gerrit 
Nijenhuis. Momenteel telt Concordia 
(senioren en jeugd) circa 75 leden en 
Sursum Corda circa 100. Door te fuse-
ren ontstaat er straks een breder mu-
zikaal draagvlak met een harmonie-
orkest van pakweg 70 muzikanten. 
Gerrit Nijenhuis: ‘Tijdens de gesprek-
ken viel ons het emotionele gebeuren 
heel erg mee. In het verleden was er 
sprake van enige rivaliteit tussen de 
beide verenigingen en werd er met 

een schuin oog naar elkaar gekeken.
Toen Concordia en Sursum Corda
de plannen aan de leden voorlegden
was vrijwel iedereen voor een fusie.
Juridisch gezien (fusiedocument en 
concept statuten e.d.) moeten er nog
bepaalde dingen officieel geregeld 
worden. We verwachten dat het ge-
hele proces in de loop van mei wordt
afgerond’, zo zegt hij.

Na de fusie verdwijnen de namen
Concordia en Sursum Corda en zal de
nieuw ontstane vereniging als ‘Har-
monie Vorden‘ door het leven gaan.
De bestuursleden van beide vereni-
gingen (totaal 11 personen) blijven
voorlopig nog als één bestuur aan.
T.z.t. wordt dan een nieuw bestuur
gekozen en wordt ook bekend wie 
de nieuwe voorzitter wordt. Berjan 
Morsink (huidig dirigent van Con-
cordia) wordt straks de dirigent van
‘Harmonie Vorden‘. Ook krijgt hij de
leiding over het jeugdorkest. Mike de
Geest wordt de instructeur van de
slagwerkgroep. 

De minirettes en majorettes komen 
onder leiding van Irma te Brake en
Linda Beussink. Wie de slagwer-
kleerlingen gaat aansturen is nog
niet bekend. Het nieuwe bestuur zal
straks bepalen hoe de uniformen er
uit zullen gaan zien. De repetities
van ‘Harmonie Vorden‘ beginnen in
september aanstaande en het ‘ope-
ningsconcert‘ zal begin 2013 worden
gehouden. Ria Zweverink: ‘Wij ho-
pen en verwachten dat de Vordense
bevolking ons zal omarmen’. Gerrit
Nijenhuis tot slot: ‘Eén ding is zeker,
zouden Concordia en Sursum Corda
deze stap niet hebben genomen, dan
was het over vijf jaar voor beiden ‘ein-
de verhaal’ geweest’!

Concordia en Sursum Corda gaan fuseren

Nieuwe doopnaam: ‘Harmonie Vorden’

Vorden - De besturen van de Vordense muziekverenigingen Concordia 
(opgericht in 1869) en Sursum Corda (1930) hebben een paar maanden 
geleden de handen ineen geslagen met als insteek om tot een fusie te 
komen. De laatste jaren was er trouwens al sprake van een samenwer-
king. ‘We leenden soms al muzikanten en instrumenten van elkaar’, 
zo zegt Ria Zweverink de huidige voorzitter van Sursum Corda.

Gerrit Nijenhuis en Ria Zweverink

Zij hadden namelijk gehoord dat er 
in Hengelo oude instrumenten van 
een ontbonden muziekvereniging 
te koop waren en daar wilden ze op 
af. Zij kregen het rijtuig ‘op de pof ‘ 
mee en zelfs de instrumenten gingen 
op dezelfde condities mee terug naar 
Vorden, na de belofte, dat de koop-
som (55 gulden) zo snel mogelijk be-
taald zou worden! Tijdens de oprich-
ting werd besloten dat de leden als 
contributie 10 cent per maand zou-
den betalen, hetgeen bijvoorbeeld in 
1870 een bedrag opleverde van 16,95 
gulden! 
Het 25 jarig bestaan werd in 1894 
gevierd in de feestelijk versierde zaal 
van het Nutsgebouw (de plek waar 
thans de bibliotheek staat). In janu-
ari 1913 trad Concordia toe tot de 
KNF en werd het fanfareorkest om-
gedoopt tot harmonieorkest. In 1923 
kwam Concordia onder leiding van 
de ‘duizendpoot’ Derk Wolters, te-
vens een begaafd pianist en organist 
op het orgel van de N.H. kerk. Derk 
Wolters was tot aan zijn dood (23 
februari 1966) de dirigent van Con-
cordia en werd er onder zijn leiding 
veelal met succes deelgenomen aan 
diverse concoursen. 
Na het overlijden van Derk Wolters, 
‘overleed’ bijna ook de muziekvereni-
ging Concordia. Een artikel destijds in 
Contact onder de kop ‘Honderd jarig 
Concordia op sterven na dood’, ver-
oorzaakte veel commotie. De koppen 
werden bij elkaar gestoken, de in-
strumenten weer van zolder gehaald 
en middels door de tijdelijke komst 
van Karel Wolters (de zoon van Derk) 
knokte Concordia zich geleidelijk uit 
het diepe dal en werd een jaar later 
alsnog het honderd jarig bestaan ge-
vierd De vereniging groeide en deed 
het vervolgens muzikaal erg goed. 

Eind vorige eeuw was er zelfs een ab-
soluut hoogtepunt. 

Met een orkest van bijna 50 leden 
werd het landskampioenschap be-
haald, een muzikale mijlpaal. In de 
loop der jaren beschikte Concordia 
ook over een boerenkapel. Eerst on-
der de naam ‘De Heuidörpers en later 
onder de naam De Achtkastelendar-
pers. De jubileumvieringen volgden 
elkaar achtereenvolgens op in 1979 
(110 jarig bestaan), 1994 (125 jaar) en 
2009 (140 jaar). Net als Sursum Corda 
heeft ook Concordia in de loop der ja-
ren aan tal van optochten en andere 
plaatselijke gebeurtenissen muzikale 
medewerking verleend (Avondvier-
daagse e.d.) en hebben beide muziek-
verenigingen zich een belangrijke 
status in het Vordense verworven. 
De muziekvereniging Sursum Corda 
zou dit jaar 82 jaar bestaan. De ver-
eniging werd op 11 november 1930 
opgericht. Initiatiefnemer was mees-
ter Rouwenhorst, destijds hoofd van 
school Het Hoge. De heer Rouwen-
horst vond de optocht die tijdens het 
jaarlijkse schoolfeest werd gehouden, 
maar een saaie boel. Een optocht zon-
der muziek vond hij maar niks, daar 
moest wat aangedaan worden. Op de 
oproep aan de ouders van zijn leer-
lingen om een harmonieorkest op 
te richten meldden zich zo’n 20 per-
sonen, voldoende voor de ‘geboorte’ 
van de Chr. Muziekvereniging Sur-
sum Corda (hetgeen betekent ‘Harten 
omhoog’).
De muzikanten bleken uit het goede 
hout gesneden want onder leiding van 
de zeer gedreven dirigent Anton Gar-
ritsen uit Hengelo behaalde Sursum 
Corda diverse prijzen. In de oorlogsja-
ren werd er niet gespeeld. De Duitse 
overheersing was nu niet bepaalt een 

periode om vrolijke muziek te spelen! 
Direct na de oorlog werd de draad 
weer opgepakt en zo omstreeks 1947 
telde Sursum Corda ruim 25 leden. In 
de na-oorlogse periode manifesteerde 
Sursum Corda zich met veel elan op 
Kerstavond. Wanneer de straatlan-
taarns waren ontstoken, speelde Sur-
sum Corda op diverse plekken in het 
dorp, kerstliederen. De muzikanten 
verplaatsen zich met het instrument 
op de bagagedrager, dan op de fiets.
Het jaar 1971 was voor de inmiddels 
40 jarige muziekvereniging een zeer 
bijzonder jaar. De vereniging pre-
senteerde zich toen voor het eerst in 
uniform in de kleuren geel en zwart. 

Trots overheerste ook eind zeventiger 
jaren toen Sursum tijdens de opening 
van het gemeentehuis (kasteel Vor-
den) de muziek verzorgde. Koningin 
Beatrix (toen nog Prinses) was speci-
aal naar Vorden gekomen om de of-
ficiële opening te verrichten. Begin 
jaren negentig werden de kleuren 
van de uniformen groen/ zwart. In de 
loop der jaren gaf Sursum Corda (net 
als Concordia) veel concerten. Bijvoor-
beeld in 1980 toen Sursum Corda 50 
jaar bestond.
Dat werd dat jaar op 13 september 
gevierd met mars-show en majoret-
tewedstrijden die plaats vonden op 
het complex van de voetbalvereni-

ging Vorden. Vooraf werden de vele
deelnemende verenigingen door bur-
gemeester Maarten Vunderink op
het kasteel ontvangen. Het 70 jarig 
jubileum van Sursum Corda werd
gevierd met een jubileumconcert in
een bomvolle sporthal. Een grandioos
succes met medewerking van Ernst 
Daniël Smid. Het 80 jarig jubileum 
werd eveneens in de sporthal gevierd.
Toen met medewerking van de band
Woodstar en zangeres Anja den Bak-
ker. En dan anno 2012 het nieuwe
‘Harmonie Vorden‘. Voor de voorma-
lige muzikanten van Concordia en
Sursum Corda een geweldige uitda-
ging om er iets moois van te maken!

In vogelvlucht

Concordia en Sursum Corda door de jaren heen
Vorden - De muziekvereniging Concordia werd in 1869 opgericht. Toen 
vervoegden zich een groepje Vordense jongelui, onder aanvoering van 
de jeugdige organist J.W. Ensink, bij de stalhouderij van de heer G.J. 
Ensink, toen beter bekend als Meisters Gert Jan, om een rijtuig, waar-
mee zij naar het naburige Hengelo wilden. Geld hadden zij niet, maar 
wel een grote dosis optimisme.

Berjan Morsink en Concordia



Plotseling een twinkeling in zijn ogen 
en zegt hij: ‘Toch denk ik dat een 
fusie een goede zaak is. Straks een 
groter harmonieorkest, dat komt de 
muziek zeer zeker ten goede’, zo zegt 
de 88 jarige Ab Hengeveld. Twee jaar 
geleden is hij als muzikant in het har-
monieorkest van Concordia gestopt. 
Ruim 70 jaren heeft hij op baritonsax 
c.q. tenorsax zijn partijtje meegebla-
zen. Bij één van de laatste concerten 
was ook voormalig dirigent Hugo 
Groot Zevert aanwezig. Die zei nog 

tegen mij, Ab waarom zou je stop-
pen, je speelt nog zo goed’. Natuur-
lijk prachtig dat hij dat zei, maar ik 
voelde mij een beetje eenzaam wor-
den in het orkest, de maatjes van 
vroeger zijn er niet meer. Ik was er 
klaar mee, het was mooi geweest’, zo 
zegt Ab Hengeveld.
Hij werd op 15 jarige leeftijd lid van 
Concordia. ‘Goede keus mijn jongen, 
bij de muziek gaan is beter dan voet-
ballen, daar schoppen ze je de benen 
toch kapot’, zo sprak zijn moeder. Ab 

terugkijkend: ‘Ik kreeg muziekles van 
Gradus Wamelink uit de Keyenborg 
en theorielessen van Johan Branden-
barg die hier in Vorden een café had( 
het huidige De Herberg) waar wij 
toen repeteerden. Concordia heeft 
altijd heel veel voor mij betekend, 
een leuke hobby. Repetities overslaan 
was er niet bij. Na de oorlog hadden 
we Derk Wolters als dirigent. Na het 
overlijden van Derk was het bijna ge-
beurd met Concordia. Vlak voor het 
100 jarig bestaan (1969) hadden we 
nog maar 12 leden. Gelukkig kwam 
het toch weer goed.
Hoogtepunt , de jaren met Hugo 
Groot Zevert als dirigent. Toen be-
reikten we onze muzikale top. We 
speelden in de Ere-afdeling, net onder 
het hoogste haalbare: de Vaandelaf-
deling’, zo zegt Ab Hengeveld. Tijdens 
zijn dagelijkse werkzaamheden bij 
de Gems maakte Ab Hengeveld vele 
avonden in de week en met de week-
ends ook dansmuziek. 25 jaar bij De 
Zwervers en een aantal jaren bij het 
Madigo Combo. Momenteel is hij nog 
wekelijks op zijn tenor- sax actief bij 
het seniorenorkest ‘Happy Days‘. ‘Als 
de gezondheid het toelaat wil ik daar 
nog wel een aantal jaren spelen. Ik 
ben overigens benieuwd hoe er straks 
op het eerste concert van ‘Harmonie 
Vorden ‘ wordt gespeeld’, zo zegt Ab.
Johan Boerstoel (75) is al 63 jaar actief 
muzikant (en nog steeds) bij Sursum 
Corda. Een leven zonder zijn (BES ) 
klarinet kan hij zich nauwelijks voor-
stellen. Over de fusie met Concordia 
niets dan lof. ‘Had al veel eerder moe-
ten gebeuren. Veertig jaar geleden 
zat onze vereniging ook in een dip en 
konden de repetities soms, vanwege 
gebrek aan muzikanten, niet door-
gaan. Toen heb ik al eens geopperd 
om te proberen om met Concordia sa-
men te gaan. Maar dat was een schop 
tegen het zere been van met name 
de oudere muzikanten, dus werd het 
idee van tafel geveegd. Gelukkig zijn 
de tijden veranderd en kijk ik uit naar 
het spelen in de ‘Harmonie Vorden‘. 
Johan Boerstoel werd al op 11 jarige 
leeftijd lid van Sursum Corda. Het 
orkest repeteerde toen op de zater-
dagavond in het voormalige gebouw 
Irene, waar zijn vader conciërge was. 
Johan: ‘Ik was daar als kleine jongen 

altijd aanwezig om naar de muziek 
te luisteren. Op mijn 12e jaar kreeg 
ik een (S) klarinet. Anton Garritsen, 
toenmalig dirigent van Sursum Corda 
heeft mij het klarinetspelen geleerd’, 
zo zegt hij. Voor Johan is muziek ma-
ken inspanning en tegelijkertijd ont-
spanning. ‘Tijdens het spelen word 
je een compleet ander mens. Muziek 
maken in een orkest is een team-
sport. Bruiloften, verjaardagen, geen 
enkel excuus, op repetitie- avonden 
behoor je gewoon aanwezig te zijn’, 
zo zegt Johan Boerstoel. 
Het meedoen aan concoursen heeft 
hij altijd als heel speciaal ervaren. 

‘Dan krijg je een beoordeling door
deskundige mensen en daar heb je
als muzikant wat aan’, zo zegt Johan.
Behalve het spelen in het harmonie-
orkest, is Johan Boerstoel ook diverse
keren actief in een klarinetkwartet
en speelt hij ook klarinet in het senio-
renorkest “De Vriendenkring ‘ in Kla-
renbeek. De kinderen van Johan en
Alie Boerstoel (Joop en Dick) hebben
de muzikale genen van hun vader. 
Joop is dirigent en Dick speelt trom-
pet. Vader Johan ziet met spanning
uit naar het moment waarop hij de
eerste muzikale (klarinet) tonen bij
‘Harmonie Vorden‘ zal gaan spelen!

Krasse muzikale ‘knarren‘ over fusie

Ab Hengeveld (88) en Johan Boerstoel (75)

Vorden - Dat had ik toch nooit verwacht, Concordia en Sursum Corda 
die samen gaan. Vanwege bepaalde principes zag ik dat nooit gebeu-
ren. Hoe zal dat straks gaan bij dingen op zondag, zoals bijvoorbeeld 
tijdens het internationale jeugdvoetbaltoernooi in Vorden ? Zover ik 
weet speelt Sursum Corda niet op zondag. Ik denk wel dat oudere le-
den zullen afhaken’. Ab Hengeveld zucht en lijkt door de toekomstige 
muzikale ontwikkeling in Vorden toch een moment van slag.

Ab Hengeveld

Johan Boerstoel

Op de 6 banen van het prachtig ge-
legen tennispark aan de Overweg 
in Vorden had de jeugdcommissie 
van de tennisvereniging, samen met 
tennisleraar Reinier Molendijk, een 

spannend en uitdagend parcours uit-
gelegd. Op de verschillende banen 
konden de kinderen spelletjes doen, 
die allemaal iets met tennis te maken 
hadden. De verschillende spelletjes 

werden door de kinderen met veel 
enthousiasme gedaan en het was dan
ook heel leuk om te zien hoe enthou-
siast de kinderen waren na afloop 
van de middag. Na de meivakantie is
er nog plaats voor een aantal kinde-
ren om tennisles te nemen. Mocht je
daarin  geïnteresseerd zijn, dan kun
je het best contact opnemen met Rei-
nier Molendijk, tel: 0652635207.

Open tennismiddag VTP groot succes

Vorden - Afgelopen woensdag 25 april organiseerde VTP een open ten-
nismiddag voor de jeugd van 6 tot en met 10 jaar. Deze middag was 
bedoeld om kinderen kennis te laten maken met tennis. De opkomst 
was overweldigend. Bijna 60 kinderen kwamen kijken en meedoen.

Vierakker/Wichmond is de plaats, 
waar hij zijn eerste kerkje bouwde 
in de Achterhoek, rond het jaar 800. 
In de weken vóór 20 mei is er een 
estafette met de relikwie langs ver-
schillende kerken in de Achterhoek. 
In het kader daarvan zal Heinz-Ge-

org Sigmund, een Duitse priester 
die al jaren in Arnhem werkt, een 
en ander vertellen over Ludger en 
zijn tijd.
Wie was hij? Wat was zijn bood-
schap en kunnen we daar nog iets 
mee?  Daarnaast is er veel te vertel-
len over zin en onzin van relikwie-
en. U bent op 9 mei welkom in de 
St. Willibrordkerk in Vierakker. De 
lezing begint om 20.00 uur.

Ludger: leraar en leerling, man onderweg

Lezing op 9 mei
Vierakker/Wichmond - Op 20 
mei wordt in Vierakker een reli-
kwie van Sint Ludger geplaatst.

Vorden - Net als de Heren 3 en de 
Heren 2 zijn ook de meisjes A van 
de Vordense volleybalclub Dash 

vorige week kampioen geworden. 
Hierbij een foto van het kampi-
oensteam.

Meisjes Dash A kampioen



Op de kaart staan vlees- en visgerech-
ten, maar ook pizza’s en pasta’s. Ei-
genaar Adis Terezian vertelt dat het 
mogelijk is om menu’s af te halen en 
daarnaast kunnen de gasten genie-
ten van hun maaltijd in het volledig 
heringerichte pand waarin voorheen 
restaurant Asya was gevestigd. 
“We gaan iedere ochtend om elf uur 
open”, vertelt eigenaar Adis Terezian. 
Een officiële sluitingstijd is er niet. 
“Als mensen laat op de avond nog in 

ons restaurant willen eten dan kan
dat. Pas als de gasten klaar zijn, slui-
ten we. Zo gaat dat in een Mediter-
raan restaurant.”
Restaurant Mediterrane is het derde
restaurant van Terezian. Ook in Al-
melo en Wierden heeft hij horeca-
gelegenheden. “Ik ben naar Vorden
gekomen omdat het een van de mooi-
ste dorpen van de Achterhoek is. We
hopen vele inwoners en toeristen te
mogen begroeten.”

Restaurant Mediterrane 
opent deuren in Vorden

Vorden - In het centrum van Vorden is het sinds maandag 16 april
mogelijk om te genieten van alle gerechten uit het gebied rondom de
Middellandse Zee. Om 16.00 uur gingen de deuren open van Restau-
rant Mediterrane aan de Zutphenseweg 1.

Het personeel van Restaurant Mediterrane in Vorden tijdens de opening op maandag 16 april.

Voor de standhouders en de ca. 1100 
bezoekers was deze gure wind iets 
minder aangenaam. Gelukkig kon-
den de bezoekers zich opwarmen bij 
het vuur, dat brandde in de oude tak-
kenbosoven in het bakkersmuseum. 
In de voormalige stoltenberg werd 

door bakkers uitleg gegeven over de 
procesgang `van graan tot brood`. 
Kinderen konden mee helpen met 
het voorbereiden van brooddeeg, dat 
later werd afgebakken in de oude 
oven. Rond de molen waren verschil-
lende kraampjes opgesteld waar men 

o.a. streekproducten kon kopen. Ook 
waren er verschillende oude am-
bachten te bewonderen. De kinderen 
konden zich vermaken op een tram-
poline, een ritje maken met een paar-
dentram of lekker knuffelen met de 
aanwezige jonge kalfjes. 

Ook voor de inwendige mens was er 
alles te koop. Vooral bij de stand van 
Molen Nooitgedacht uit Warnsveld 
ontstond er soms een lange wachttijd 
voor het kopen van een overheerlijke 
pannenkoek die daar werd gebakken.

2e lentefair Warkense Molen 
zeer geslaagd

Warken -Ondanks het gure weer werd de 2e lentefair, die werd ge-
houden op zondag 15 april rondom de Warkens Molen druk bezocht. 
De sterke wind uit het noorden was voor de molenaars zeer welkom, 
want de wieken konden hierdoor een groot aantal omwentelingen 
maken en dit leverde een behoorlijke bijdrage aan het jaarlijks beno-
digde aantal van 240.000 omwentelingen.

Maar wat maakt u boos? Wat doet het 
met u? Heeft u het in de gaten dat u 
geïrriteerd raakt of word u overrom-
peld door uw eigen boosheid? Kunt 
u boosheid voorkomen? En het voelt 
anders als u boos wordt of als iemand 
boos wordt op u. Hoe reageert u op 
boosheid van een ander? En heeft 
boosheid eigenlijk ook voordelen?

Boosheid is het thema van de hapto-
nomieworkshop op 10 mei a.s.. Boos-
heid voelen we met ons lichaam: Een 
beweging of aanraking roept gevoe-
lens op, met de gevoelens verandert 
er iets in het lichaam. Haptonomie 
helpt u uw gevoel ontdekken met uw 
eigen lichaam. Deze workshop wordt 

verzorgd door Noam Shalgi, de hap-
totherapeut van haptonomie praktijk
‘Ontdek je gevoel’ te Vorden. 

Naast een korte uitleg over haptono-
mie, biedt het programma vooral kan-
sen om ervaring en nieuwe inzichten
op te doen rondom het thema boos-
heid. En kansen voor u om ook iets
anders in te zetten en te kijken wat
er dan gebeurt! Deze workshop is be-
doeld voor mensen die ‘iets hebben’
met boosheid, mensen die nieuwsgie-
rig zijn naar hun gevoel en mensen
die willen ervaren waar haptonomie
over gaat. De workshop is geschikt
voor volwassenen en jeugd. 

De workshop wordt gehouden op
donderdagavond 10 mei, in het Dorps-
centrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden.
Voor aanmelding of meer informatie
kunt u contact opnemen met Noam
Shalgi via telefoonnr. 06 - 57 95 05 82
of per e-mail naar info@ontdekjege-
voel.nl. Meer informatie vindt u ook
op www.ontdekjegevoel.nl

Heeft u ook iets met boosheid?
Vorden - Iedereen wordt wel eens 
boos, ook al hebben sommige 
mensen het niet in de gaten. Er 
zijn mensen die dagenlang boos 
blijven, anderen vergeten het 
gauw. Sommigen vinden boos-
heid vervelend, anderen hebben 
er geen last van.

Het projectkoor Couleur Locale uit 
Doetinchem zal ook een bijdrage leve-
ren aan het concert. De aanvangstijd 
van het concert is 20.00 uur. Het koor 
Voskresenie verblijft van 30 april tot 
7 mei in de Achterhoek op uitnodi-

ging van enkele Achterhoekse koren.
Het is het tweede bezoek aan de Ach-
terhoek. Het koor was hier eerder is
2003. Het repertoire omvat meer dan
honderd koorwerken van componis-
ten uit de 16e tot 21e eeuw. Het koor
zingt op kwalitatief hoog niveau. 
De muzikale leiding is in handen van
dirigente Elena Gubanova.  Naast het
concert in Vorden geeft Voskresenie
tijdens hun verblijf in de Achterhoek
nog een drietal andere concerten.

Concert Russisch koor 
in Vorden
Vorden - Het kamerkoor Voskre-
senie, afkomstig uit de Russische 
stad Tver, geeft op donderdag 3 
mei een concert in de Dorpskerk 
te Vorden.

De avond wordt verzorgd door de 
Marattenband uit Hengelo (Gld.) De 
Marattenband is een playbackgroep 
die op een goede en humoristische 
wijze allerlei oude muziek laat “ho-
ren”.

Oecumenische vrouwen groep Wichmond-Vierakker 

Slotavond
Wichmond-Vierakker – De slot-
avond wordt dit jaar georgani-
seerd op woensdagavond 9 mei, 
aanvang 19.30 uur in gebouw 
Withmundi.

De organisatie heeft inmiddels een 
aantal prachtige routes uitgezet. Van-
wege de 45e vierdaagse mag iedereen 
die dit jaar 45 wordt, gratis meelopen. 
Men dient zich daarvoor wel te legiti-

meren. De commissie heeft voor de 
deelnemers ook nog een verrassing 
in petto, die men uiteraard nog niet 
wil prijsgeven ! Inmiddels hebben de 
verenigingen en scholen de inschrijf-

formulieren reeds ontvangen. Moch-
ten ze die niet hebben ontvangen dan 
gaarne een mail naar 
spartavorden@hotmail.com

Dan worden de forumlieren alsnog 
opgestuurd. Maandag 11 juni kun-
nen de individuele lopers zich vanaf 
18.00 uur bij de start inschrijven.

Avondvierdaagse gymvereniging 
Sparta

Vorden - Gymnastiekvereniging Sparta organiseert dit jaar voor de 45e 
keer de avondvierdaagse die vanaf 11 t/m 14 juni gehouden zal wor-
den. Start en finish zijn zoals gebruikelijk bij sporthal ’ t Jebbink.



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

Tactisch racen bij het WK SBK lever-
den  de Ier Jonathan Rea en de Frans-
man Sylvain Guintoli de zeges op in 
deze klasse. Grote winnaar in race 1 
werd Guintoli, hij wist de 2e race als 
2e te eindigen. De eerste race werd af-
gebroken door een enorme regenbui, 
waarna op een kletsnatte baan een 
korte race van negen ronden volgde. 
Tal van coureurs verloren de macht 
over hun machines, Guintoli, Davide 
Guigliano en Wereldkampioen Car-
los Checa wisten hun hoofd koel te 
houden en eindigden in deze volgor-
de op het podium. Omdat de tweede 
race als “wet race” werd gestart en 
dreigende wolken het circuit nader-
den, was de bandenkeuze bepalend. 
De beste gokker bleek Jonathan Rea 
van het Nederlandse Honda World 
Superbike team, die Guintoli op af-
stand wist te houden. Eugene Laverty 
kon na een spannend gevecht beslag 
leggen op de derde plek.

De Italiaan Lorenzo Lanzi behaalde 
de zege in het WK Supersport na een 
enerverende inhaalrace. De baan was 
nat en zorgde voor veel valpartijen. 
Zo wist favoriet Sam Lowes vanaf de 
start de koppositie in te nemen, maar 
schoof in de zesde ronde van de baan. 
Lanzi vertrok van een 21e positie en 
reed de race van zijn leven. De een 
naar de ander moest er aan geloven, 
hij was de regen specialist van Assen. 
De Turk Kenan Sofuoglu werd tweede 
voor de Rus Viktor Leonov. De Neder-
landse rijders Twan van Poppel en de 
kampioen van Nederland en Hamove 
lid Stuart Voskamp hadden ook suc-
ces in Assen.  Van Poppel werd acht-
ste en Voskamp die geen regen rij-
der is werd tiende. Voskamp en zijn 
Konvi  team gingen helemaal uit hun 
dak en waren ongelofelijk blij met dit 
resultaat. Het was alweer een tijdje 
geleden dat een Hamove lid punten 
behaalde in het Wereldkampioen-

schap wegraces. De Fransman Sylvain 
Barrier wist de FIM Superstock 1000 
te winnen na een rode vlag situatie. 
De race was een spannende aangele-
genheid met verschillende coureurs 
die vochten voor de overwinning. He-
laas na tweederde van de race blies 
een coureur zijn motor op en liet een 
oliespoor achter op het circuit. Op het 
moment dat het oliespoor kwam lag 
Barrier aan de leiding en won zo de 
race. Zaterdagmiddag  was er een Ne-
derlandse overwinning voor Michael 
v.d. Mark in de klasse EK Superstock 
600. De Junior Honda Ten Kate rijder 
wist van start tot finish aan de leiding 
te rijden. De in Italiaanse dienst rij-
dende Tony Covena gesteund door 
Motorport Zelhem werd tiende. In het 
bijprogramma na de WK races was er 
een race voor het ONK Superbike. De-
ze race werd gewonnen door Danny 
de Boer. Kevin Valk werd tweede en 
Randy Gevers mocht als derde het 
podium beklimmen. Hamove rijder  
Dave Hendriksen pakte het laatste 
puntje met een vijftiende plaats. Jar-
co Grotenhuis eindigde als zestiende 
en Wim Theunissen viel uit. 

Vooraf gaand aan de races was er op 
donderdagmiddag  de opening van 
het mini TT circuit. De volgende race 
die voor het ONK wordt gereden is in 
Hengelo op de “Varsselring” in het 
weekend van 17 en 18 mei.

WK Superbike Assen

In het weekend van 20 t/m 22 april werd  op het TT Circuit Assen 
het Wereldkampioenschap Superbike verreden. Op zondag tijdens de 
wedstrijddag waren er ruim 30.000 toeschouwers aanwezig ondanks 
de wisselende en koude omstandigheden. De thuis blijvers kregen on-
gelijk want de races waren het aanzien meer dan waard. Voorafgaand 
aan het evenement was er de opening van het TT junior track. Op dit 
circuit kan gereden  worden met pocketbikes en mini motoren. De 
Vordense rijder Barry Wassink was daarbij ook aanwezig en reed tus-
sen de grote sterren van het WK SBK zoals John Hopkins, Leon Haslam 
en Jonathan Rea die voor deze gelegenheid ook op mini motoren re-
den. Wassink is tevens begeleider van jeugdige pocketbike rijders.

Jonathan Rea en Sylvain Guintoli de smaakmakers van WK SBK Assen. foto: Henk Teerink.

Nog maar net het jaarlijkse leerlin-
genconcert achter de rug en dan al-
weer examen, knap hoor. De juf is 
heel trots op ze. De geslaagden zijn: 
Aleida Mentink, Annemarie ten Dam, 
Lambert Mentink, Kaj de Wilt en Tom 
te Veldhuis. Voor het praktijkexamen 
moesten ze een paar solostukjes en 
een duet fluiten. Na afloop vond de 
diploma-uitreiking plaats, vergezeld 
door mama, opa en schooljuf.
Ze kregen een mooi diploma met cij-
ferlijst en een fotobox met een circus-

foto van het zeer geslaagde leerlin-
genconcert, van hun juf, een mooie
herinnering.
Mirjam zal ze wel gaan missen, maar
niet getreurd er staat alweer een nieu-
we blokfluitgroep te trappelen. “Ik ga
weer heerlijk aan een nieuwe groep
beginnen”, zegt Mirjam. “Het is  ge-
weldig om muzikaal bezig te zijn met
kinderen, dat is pas genieten”. 
Onlangs heeft de blokfluitgroep van
de Veldhoekschool, ook onder leiding
van Mirjam v.d. Burg, hun blokfluit-
diploma gehaald. Dit was een zeer 
leergierige groep, geweldig.
Ze trokken zich aan elkaar op, heel 
leuk om te zien waar je aan het eind
van zo’n periode dan beland. De
geslaagden zijn: Nina Bruins, Sam
Mombarg, Lisanne Schoppers, Marnix
Menkhorst en Robbin Meulenveld.

Blokfluitleerlingen halen diploma

Scholen Halle Heide en 
Veldhoek
Veldhoek - Dinsdag 24 april heeft 
de blokfluitgroep van de Halle-
Heideschool onder leiding van 
Mirjam v.d. Burg hun blokfluit-
diploma gehaald. Donderdag 19 
april hadden ze hun theorie exa-
men.

Het octet DUZZ uit Zutphen staat 
die avond garant voor een prachtig 
a capella gezongen concert op maan-
dagavond. En ze komen graag in de 
sfeervolle kerk. Ze zullen een nieuw 
repertoire laten horen, waar lang 
op geoefend is. Het Bestuur van de 
Vereniging van Vrijzinnige Geloofs-
gemeenschap nodigt u dan ook van 

harte uit die klanken niet alleen te
laten, maar lijfelijk aanwezig te zijn.
Het mes snijdt maar liefst aan drie 
kanten: Niet alleen voor u maar ook
voor de zangers en de organisatoren
zal het dan een feestje worden. 

DUZZ is als gemengd octet eind 2004
deels voortgekomen uit Collegium 
Vocale Zutphen. Acht ervaren koor-
zangers die zich richten op een zeer
breed repertoire. Oude madrigalen 
maar ook barbershop en close har-
mony garanderen een gevarieerd ge-
heel. De koffie of thee met cake in de
pauze is daarbij inbegrepen. De kerk
zal om half acht open zijn.

Derde concert koor DUZZ
Hengelo - Voor de derde keer 
komen ze naar Hengelo Gld. Op 
maandag 21 mei om 20.00 uur in 
de Vrijzinnige kerk in Hengelo 
Gld. De kerk aan de Bannink-
straat zal weer een avond vol zijn; 
vol met muziek.

Wat is: A. Angoan. 

 B. Scheurdegrei, scheurdewark 

 C. Roepe 

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Marja Boer (1956) gaat in haar schil-
derwerk visuele bronnen (bijvoor-
beeld modellen op de catwalk in 
modetijdschriften) te lijf, die ze zon-
der vooropgezet doel, haar emoties 
volgend, bewerkt. Daarbij wordt ge-
abstraheerd van de gladde uiterlijke 
schoonheid, wat vervlochten beelden 
met het innerlijk oplevert, soms vro-
lijk, maar ook de diepere krochten 
der ziel worden niet geschuwd. Marja 
schildert op doek, paneel en papier, 
vervormt mensen en voorwerpen op 
een manier die zonder karikatuur te 
worden hun wezen uitvergroot en 
(soms ijdele) ziel blootlegt: verkoop-
sters achter de toonbank, op een reis 
door haar vastgelegde inwoners van 
Cuba, een tafel die meer een wig lijkt 
geworden tussen de aanzittenden dan 
een verbindende factor. Onderwer-
pen die dusdanig boeien dat ze bijna 
de aandacht wegtrekken van wat de 
schilderes ook is: iemand met een ei-
gen herkenbaar kleurpalet; een colo-
riste. Ansepans is de schuilnaam van 

Ans Bakker van Wessum (1958). Zij 
is als kunstenares veelzijdig actief, ze 
speelt muziek, toneel en schildert met 
olieverf, gouache en aquarel. Zij heeft 
zichzelf leren schilderen met een van 
haar vader gekregen schilderkistje vol 
olieverf en verfijnde haar technieken 
middels het bekende standaardwerk 
‘Gaade’s schilderboek’. Later volgde 
zij lessen bij kunstenaar Jan Snoeijers 
en schilderde op Atelier Appelblauw 
& Atelier Onopgemerkte Schatten. In-
spiratie voor haar meer abstracte col-
lage schilderijen, maar ook voor haar 
realistische observaties van mensen 
en natuur vindt ze in haar directe 
omgeving en de alledaagse werkelijk-
heid; haar kwast legt tegelijkertijd een 
diepere kern vast, een tijdsbeeld, een 
beeld van emoties ontdaan van franje. 
Ze beschildert, ook in opdracht, hou-
ten paneeltjes met natuurtaferelen 
en wilde bloemen. Beide kunstenaar 
tonen werk, dat dicht op de huid en 
over de huid van mensen gaat. Ze ver-
beelden gelaagd, getroffen, betroffen 

beelden van mensen en (hun) natuur 
en (de vergankelijke schoonheid van) 
hun hemd. U bent van harte welkom 
tijdens de opening op zaterdag 12 
mei rond 16.00 uur. Met een hapje 

en drankje, het geluid van accordeon 
en passende poëzie kunt u dan met 
deze 2 exposanten kennismaken en 
met hen van gedachten wisselen over 
het tentoongestelde werk. 

Daarna is de expositie nog te bekijken
tot 1 juli. Voor openingstijden kunt u
de website van de galerie raadplegen
(www. galeriedewaker.nl) of per e-mail
opvragen: info@galeriedewaker.nl

Galerie de Waker

Huid & Hemd
Laag Keppel - Zaterdag 12 mei wordt om 16.00 uur een nieuwe ten-
toonstelling geopend bij galerie De Waker aan de Dorpsstraat 9. Te be-
wonderen zijn schilderijen op doek, paneel en papier van Marja Boer 
en door Ansepans gemaakte schilderijen, collages en kistjes.
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Markenheem, centra voor zorg en dienstverlening biedt 

verzorgings- en verpleeghuiszorg aan ruim 350 bewoners 

in een zestal zorgcentra in de gemeenten Doetinchem en 

Bronckhorst. Eén van deze zes zorgcentra is De Bleijke. Dit 

verzorgings- en verpleeghuis is in 2010  nieuw gebouwd 

aan de rand van Hengelo (Gld.). Deze prachtige locatie is 

omgeven door een park en ligt dichtbij een hertenkamp.

Verhuur De Witteshoeck

Binnen De Bleijke bevindt zich het gezellige zorg-

appartement De Witteshoeck, dat de mogelijkheid 

biedt voor een aangenaam verblijf van tijdelijke aard. 

Bijvoorbeeld bij behoefte aan herstel of revalidatie en als 

vakantieverblijf met of zonder specifieke zorgvraag.

Bewoners van dit appartement hebben de beschikking 

over een uitgebreid pakket van zorg- en dienstverlening, 

afgestemd op de persoonlijke behoeftes en wensen. Het 

appartement kan door één of twee personen bewoond 

worden. Een partner of mantelzorger is eventueel ook  

van harte welkom. 

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de verhuur van zorg-

appartement ‘De Witteshoeck’ contact op met de Team-

manager van Zorgcentrum De Bleijke via telefoonnummer 

0575 – 49 82 00 of met Bureau Zorgbemiddeling Marken-

heem via telefoonnummer 0314 – 37 60 10.

www.markenheem.nl

Verhuur zorgappartement  ‘De Witteshoeck’

voor zorg dichtbij
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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

SCHOOL VOOR 
INTUÏTIEVE ONTWIKKELING

Opleidingen

Informatiemiddag 10 juni,
hotel Ruimzicht, Zeddam

www.siomariamajoor.nl
Tel. 0314–381084 

Wilt u dat het snel verholpen is?
Wilt u gratis vervangend vervoer? 
Wilt u kwaliteit?
En.. ook nog eens vriendelijk?

Autoschade Service Roelofs De Achterhoek
Stikkenweg 66, 7021 BN Zelhem
Tel: 0314 - 622046, Fax: 0314 - 622027
info@autoschadezelhem.nl

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl

Uw Expert bij u in de buurt?
www.expert.nl/winkels

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. 
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 5 mei 2012.

ASUS 15,6” laptop 

WHIRLPOOL combimagnetron 

1200 watt grill en 1500 watt oven

PRIJSPAKKERS
BIJ EXPERT!

349.-
 

VAN 449.-

PRIJSPAKKER!

397.-
 

VAN 449.-

349.-

 
NU 

LG 81 cm LED-TV PHILIPS 2 GB 
MP3-speler

Tegen inlevering van deze 
bon betaalt u slechts

29.-

Knipknaller
6 MINUTEN LADEN, 
60 MINUTEN SPELEN

NU MET 
GRATIS PHILIPS 
KEUKENMACHINE 

T.W.V. 79.-



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 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

van geboorte of een uittreksel kunnen 

 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

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.

Jaargang 7
Nr. 18, 1 mei 2012

Na vele bijeenkomsten en gesprekken met inwo-
ners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke 
instanties hebben b en w hun plannen om Bronck-
horst toekomstbestendig te maken nu nagenoeg 
klaar. De basis hiervoor is de visie ‘Toekomst-
bestendig Bronckhorst, Duurzaam en Betrokken’ 
die de raad in oktober 2011 vaststelde 
(zie www.bronckhorst.nl voor alle info hierover). 
Dit betekent dat de burgemeester en de wethou-
ders onder andere  keuzes hebben gemaakt over 
hoe ze het wegen- en groenonderhoud willen 
regelen, hoe ze accommodaties willen privatiseren, 
zich meer willen richten op ‘kwetsbare’ en minder 
op ’sterke’ inwoners, wat ze willen doen op het 
terrein van recreatie en toerisme, economie en 
wonen etc.

Inspelen op ontwikkelingen

Bronckhorst om in te kunnen spelen op drie actuele 
ontwikkelingen: de demografische ontwikkelingen 
in Bronckhorst (minder inwoners, meer ouderen en 

-
Kom naar de bijeenkomst op 23 mei voor alle 
informatie

-

in het gemeentehuis (inloop vanaf 19.45 uur). 
B en w geven dan een toelichting en u kunt ons 

aanmelden. Een deel van de avond is ingedeeld 
-

17 mei a.s.
de volgende manieren:

 www.bronckhorst.nl onder Uitgelicht →
aan de toekomst →

 uw naam, de organisatie als u namens een 
 organisatie komt, het aantal personen (max. 2) 

brief ontvangen om hen uit te nodigen voor de 

via tel. (0575) 75 02 50.

Keuzes van b en w om Bronckhorst toekomstbestendig 
te maken, zijn op 9 mei a.s. bekend

houden en u op de hoogte te stellen 
van ons beleid, producten en dien-
sten, activiteiten en vele besluiten. 

-

www.bronckhorst.nl, allerhande 

we per 1 mei met een eigen facebook-

berichten vanaf dan volgen door de 

eigen facebook-pagina. U kunt 

account van de gemeente is: 

gemeentebronckhorst 
of scan de 
QR-code. 

Vind ons 

& vind ons

leuk!

Gemeente Bronckhorst heeft nu 
officiële Facebookpagina 

Vind ons & vind ons leuk

samen met 2Switch en Aktief aan-
dacht voor het gescheiden inleveren 
van E-goed. E-goed staat voor ge-
bruikte elektrische en elektronische 

of stekker wat u niet meer gebruikt. 
-

milieuverantwoorde manier wordt 
verwerkt en dat materialen worden 
hergebruikt. E-goed scheiden gaat nu 

weg of laat het gratis ophalen door 
de Kringloop! 

groot, kapot of werkend: alles is 

apparaten en koel- en vriesapparatuur 
worden vanaf nu geaccepteerd. Laat 
het aan huis ophalen door samenwer-

en Aktief. Bel voor het maken van een 

weg naar de kringloopwinkels van 
2Switch en Aktief of op vertoon van 
uw afvalpas naar het Afval Breng 

-
trische apparaat ook kunt inleveren 

E-goed? 
Gooi niet weg, maar lever in!

Iedere eerste maandag van de 

dan één luid alarm dat 1 minuut en 

om een test gaat, hoeft u geen actie 

waarschuwings- en alarmerings-

dat u bekend bent met het sirene-

geluid en weet wat u moet doen als 
de sirene gaat in geval van een 
ramp: ‘Ga direct naar binnen, sluit 

hoogte gehouden van de ramp en 

Op maandag 7 mei a.s. is de 
eerstvolgende sirenetest.

Sirenetest

in de winkel waar u een nieuw appa-
raat kunt kopen?

Inleverdag op 12 mei
-

-
ale E-goed inleverdag. Kom ook en 
lever uw oude elektrische apparaten 

informatie. Heeft u nog vragen? 



Toon: “Voor wie dagelijks zorgt voor 
een echtgenoot die dementerend is, 
een dochter die een handicap heeft 
of de buurvrouw die slecht ter been 
is, is er in Bronckhorst een breed 
aanbod aan ondersteuningsmoge-
lijkheden. Bijvoorbeeld als u als 
verzorgende zo nu en dan ervaringen 
en tips met andere mensen die de-
zelfde zorg verlenen, wilt uitwisselen 
of eens een avond voor u zelf wilt 
hebben om een leuk uitje te onder-
nemen, zoals naar de schouwburg 
of een sportwedstrijd. Waarschijnlijk 
zijn er ook voor u handige hulp-
middelen beschikbaar om de zorg 
te vergemakkelijken, maar heeft u 
daar nog nooit aan gedacht.” 

Daan: “We noemen het langdurig 
zorgen voor een chronisch zieke, 
gehandicapte of hulpbehoevende 
partner, ouder, kind (of ander familie-
lid), vriend of kennis, mantelzorg. 
Mantelzorgers zijn geen professionele 
zorgverleners maar geven zorg 
omdat zij een persoonlijke band heb-
ben met degene voor wie ze zorgen. 
Mantelzorg is daardoor vanzelfspre-
kend, er is vaak geen keuze. Het is 
ook heel normaal om uw naasten 
een handje te helpen. Mantelzorg 
geeft vaak voldoening, maar als de 
zorg intensiever wordt of er geen 

einde aan lijkt te komen, kan het ook 
zwaar zijn en kan ondersteuning 
helpen.”

Toon: “De ondersteuning aan mantel-
zorgers in onze gemeente kan heel 
divers zijn en is uiteraard afhankelijk 
van uw behoeften. Bij ondersteuning 
van een hulpbehoevende en de man-
telzorger wordt altijd eerst gekeken 
wat familie/vrienden of vrijwilligers 
kunnen betekenen. Vervolgens kan 
eventueel professionele hulp in 
beeld komen. De gemeente biedt 
bepaalde ondersteuning zelf, maar 
verwijst ook door naar welzijns-
organisaties die in Bronckhorst actief 
zijn. Denk aan VIT (Vrijwillige Inten-
sieve Thuiszorg Oost-Gelderland), 
MEE, SSWB (Stichting Samen-
werkende Welzijnsorganisaties 
Bronckhorst) of GG-Net.”

Daan: “Aan welke hulp kunt u denken? 
Nou, bijvoorbeeld een luisterend 
oor. Het kan prettig zijn om alles 
eens samen met iemand op een rijtje 
te zetten, zodat u het gevoel krijgt er 
niet alleen voor te staan. Medewer-
kers van de gemeente kunnen zo’n 
luisterend oor bieden, vragen beant-
woorden over het thuis verzorgen 
van een langdurig zieke en u helpen 
met (vragen over) bepaalde hulp-

Vanuit het gemeentehuis...
Daan en Toon zijn allebei klantadviseur bij de gemeente. Samen met 16 collega’s werken zij aan de publieksbalie 
en beantwoorden zij uw vragen in het telefonisch informatiepunt. Zij zijn dus uw eerste aanspreekpunt als u bij 
ons komt of ons belt. Voor veel producten en diensten kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen. 
U kunt langskomen, bellen, via internet dingen regelen of zoeken, ons e-mailen etc. Daarmee willen we zoveel 
mogelijk aansluiten bij wat voor u het gemakkelijkst is. Komt u langs, dan kunnen we een aantal van onze pro-
ducten en diensten direct voor u verzorgen, voor andere vragen of verzoeken is het nodig een afspraak te maken. 
Wij kunnen u direct helpen met de aanvraag voor een paspoort of rijbewijs, aangifte van geboorte of een uittreksel 
uit de gemeentelijke basisadministratie. 

Voor een Wmo-voorziening, zoals een woningaanpassing en een vervoersvoorziening, of voor een vergunning   
vragen wij u eerst een afspraak te maken. Dan kunnen wij ons voorbereiden op uw verzoek. Wij raden u aan altijd 
eerst even op www.bronckhorst.nl te kijken of te bellen zodat u weet of het nodig is om een afspraak te maken en 
u niet voor niets komt. 

Op deze gemeentepagina’s geven klantadviseurs Daan en Toon u iedere maand via dit feuilleton een kijkje in de 
keuken van een aantal veelgevraagde diensten en producten, waarmee wij u graag van dienst zijn. 

Toon en DaanRens en Diny Evers wonen al vele 
jaren in hun huis midden in één van 
de Bronckhorster dorpen. Ze zijn 
75 en 73 jaar oud. Sinds een paar 
jaar is Rens dementerend en ver-
zorgt Diny hem. Dat is best zwaar. 
Gelukkig heeft ze haar zus Trees 
dichtbij wonen die veel helpt. Maar 
soms zou Diny nog wel wat extra 
ondersteuning kunnen gebruiken, 
welke mogelijkheden zijn daarvoor 
in Bronckhorst vroeg ze zich af?

Deze week:  Aflevering 18

Mogelijkheden om u bij te staan als u 
voor een (chronisch) zieke zorgt       

middelen of opvang. Tevens zijn er 
in Bronckhorst regelmatig zoge-
naamde mantelzorgsalons. Dit zijn 
speciale themabijeenkomsten voor 
mantelzorgers, gericht op onder-
werpen waar u als mantelzorger 
mee te maken kunt krijgen, zoals 
het omgaan met dementie, persoons-
gebonden budget en wonen en zorg. 
Deze bijeenkomsten zijn op wisse-
lende locaties in de gemeente. 
VIT organiseert de middagen 
(zie www.vitoost-gelderland.nl).”

Toon: “Er zijn ook verschillende 
organisaties die cursussen bieden 
die u kunnen helpen de zorg voor 
een naaste beter aan te kunnen. 
Zoals een cursus, waarbij u samen 
met andere mantelzorgers, zoekt 
naar mogelijkheden die u kunnen 
helpen een balans te vinden, grenzen 
te stellen en om te gaan met tegen-
strijdige gevoelens. Het kan ook gaan 
om een meer praktische cursus over 
het omgaan met de computer of het 
leren koken. Verleent u regelmatig 
zorg dan is het belangrijk om af en 
toe even vrijaf te nemen. Een aantal 
organisaties biedt hiervoor zoge-
naamde respijtarrangementen (respijt 
is te vertalen als ‘op adem komen’). 

Er zijn meerdere mogelijkheden, 
zoals respijtweekenden, ontspan-
ningsbijeenkomsten of een bezoek 
aan een familielid. Voor uw naast 
wordt dan vervangende zorg gere-
geld.”

Daan: “Verder is er praktische en 
materiële hulp mogelijk. Deze hulp is 
vaak gericht op de zorgbehoevende, 
maar graag willen we voor het ge-

hele gezin/familie in kaart brengen 
welke praktische ondersteuning ook 
verlichting van de mantelzorgtaak 
kan brengen. Bij deze hulp kunt u 
onder andere denken aan organisa-
ties die diensten bieden als klus- en 
maaltijdservice, vrijwillige hulp, 
administratieve hulp, kinderopvang, 
hulpmiddelen (praktisch en ICT), 
woningaanpassing, huishoudelijke 
hulp of aangepast vervoer.” 
De ondersteuningsmogelijkheden 
die hier genoemd zijn, zijn veelal 
gratis en er is geen indicatie van 
een indicatieorgaan voor nodig. 

... en waarmee zij u graag van dienst zijn

Meer informatie over mantelzorg in onze gemeente en de instanties 
waar we mee samenwerken, vindt u op www.bronckhorst.nl
U kunt ons ook bellen via tel. (0575) 75 02 50. We hebben onder andere 
een informatieve Mantelzorg wegwijzer (brochure) voor u beschikbaar. 

De nieuwe gemeentegids Bronckhorst 
komt eind juni uit. Onze uitgever is 
FMR Producties uit Breezand. Mede-

werkers van FMR zijn op dit moment 
actief met het werven van adverteer-
ders en merken dat meerdere instan-
ties zich voordoen als de uitgever van 
de gemeentegids en op deze manier 
ondernemers benaderen. Mocht u 
gebeld worden door bedrijven, die dit 
betreft, dan is het advies om niets via 
de fax of telefonisch af te handelen. 
FMR kan u als enige een brief van de 
gemeente tonen, vraag hier gerust naar. 
U weet dan zeker dat u adverteert 
voor de gemeentegids waaraan de 
gemeente Bronckhorst haar medewer-
king verleent. Ook voor veranderingen 
of aanvullingen op de adresgegevens 
van verenigingen en instanties in 
de gemeentegids, kunt u contact 
opnemen met FMR Producties, 
Postbus 23, 1780 AA  Den Helder, tel. 
(0223) 66 14 25, info@fmrproducties.nl. 
De uiterste inleverdatum is 15 mei a.s.! 

Waarschuwing: FMR Producties maakt onze 
nieuwe gemeentegids en niemand anders!

De huidige gemeentegids. Eind juni komt de 

nieuwe uit

In het gemeentelijk groenstructuurplan is opgenomen op 
welke manier we het openbaar groen in Bronckhorst de 
komende jaren willen onderhouden. Het doel van het plan 
is het behoud van de kwaliteit van ons openbaar groen 
met gelijkblijvende of lagere onderhoudskosten. Door on-
der meer grote heestervakken in de dorpen om te vormen 
naar gazons verkrijgen we dit. Vorig najaar zijn we gestart 
met de voorbereidingen voor de omvorming van delen van 

het openbaar groen in Kranenburg, Resedastraat in 
Steenderen, Baak en Wichmond. De plannen zijn tot stand 
gekomen in overleg met de dorpsbelangenorganisaties. 
Ook zijn ze gepresenteerd aan de inwoners van de kernen 
tijdens bijeenkomsten. Inwoners konden toen ook reageren 
op de plannen. Deze reacties zijn verwerkt en de indieners 
hebben een antwoord ontvangen. B en w hebben de plannen 
voor deze kernen onlangs definitief vastgesteld en daarom 
kunnen we nu van start met de uitvoering. Deze week 
beginnen we met enkele omvormingen in Kranenburg 
(hier hebben inwoners afgesproken zelf een groot deel 
van de plantsoenen te gaan onderhouden). In de week van 
7 mei starten we met de werkzaamheden in de Reseda-
straat in Steenderen. De werkzaamheden in Baak en 
Wichmond volgen daarna. Als deze data bekend zijn, 
informeren wij u, o.a. via deze gemeentepagina’s. 
Bewoners die naast om te vormen delen openbaar groen 
wonen, ontvangen kort van te voren persoonlijk bericht over 
de werkzaamheden. De tekeningen van de werkzaamheden 
in de verschillende kernen vindt u op www.bronckhorst.nl 
→ Infobalie → Plannen en projecten in uw buurt. 

Omvormingen openbaar groen in Kranenburg, 
Resedastraat/Steenderen, Baak en Wichmond van start

Een voorbeeld van een tot gras omgevormd plantsoen



U kent het spreekwoord: Oost, west, 
thuis best. Zo lang mogelijk in uw 
vertrouwde omgeving blijven wonen, 
dat wilt u toch ook? En dan het liefst 
in uw eigen woning! Maar weet u of 
uw woning geschikt is voor de toe-
komst of hoe u daar zelf voor kunt 
zorgen? Kom langs op de informatie-
markt Woongemak Bronckhorst en 
laat u eens informeren. De informa-
tiemarkt organiseren wij samen 
met wooncorporatie ProWonen en 
Sité Woondiensten op 12 mei a.s. 
van 13.00 tot 16.00 uur in het 
gemeentehuis. De toegang is gratis.

Zelfstandig
Hoe kunt u uw woning geschikt 
maken om er zo lang mogelijk zelf-
standig en comfortabel in te blijven 
wonen, daar draait Woongemak 
Bronckhorst om. Daarbij kunt u 
denken aan praktische aanpassingen, 
zoals drempels weghalen, een extra 
trapleuning plaatsen of als u de 
keuken toch gaat vernieuwen, laden 
te kiezen in plaats van diepe keuken-
kastjes. Maar er zijn veel meer slim-
me tips. Op de informatiemarkt zijn 
verschillende partijen aanwezig die 
u op ideeën kunnen brengen. 

Aanbod
De laatste ontwikkelingen op gebied 
van domotica (woonhuisautomati-
sering), veiligheid en woningaanpas-
singen kunt u komen bekijken. Naast 
de vele stands van Bronckhorster 
aannemers, klusbedrijven en instal-
lateurs zijn ook de Stichting Samen-
werkende Welzijnsorganisaties en 
het Seniorenconvent aanwezig. 

Zorginstellingen en brandweer 
kunnen u gerichte tips geven en de 
Rabobank kan samen met u naar het 
financiële plaatje kijken. U kunt de 
tentoonstelling Lang-zult-u-wonen 
bezichtigen of de film van de provin-
cie Gelderland bekijken over het 
aanpassen van woningen. 

Kortom: een informatieve markt waar 
veel handige tips en deskundig advies 
te halen valt!

Huur- of koopwoning
Op de informatiemarkt is iedereen 
welkom en het maakt niet uit of u nu 
een huur- of koopwoning heeft. 
Heeft u een huurwoning, ook dan zijn 
namelijk aanpassingen mogelijk! 

Test
Bent u van mening dat uw woning 
veilig en comfortabel is? Doet u dan 
eens de Gelderse huistest om te 
kijken of uw oordeel juist is. Na het 
invullen van deze test heeft u een 
duidelijk overzicht van de wenselijke 
maatregelen in uw woning met 
daarbij een indicatie van de kosten. 
De test vindt u op www.bronckhorst.nl 
→ Infobalie → Wonen en leven → 
Woongemak Bronckhorst. U kunt 
de test ook vóór het bezoek aan de 
markt invullen en het advies mee-
nemen, zodat u zich gericht kunt 
laten voorlichten. Op de informatie-
markt ligt ook een papieren versie 
van de test klaar, die u -onder het 
genot van een kopje koffie- kunt 
invullen. 

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u gerust 
contact met ons op via e-mail 
info@bronckhorst.nl of telefonisch 
via (0575) 75 02 50. 

Meer informatie 
vindt u ook op 
www.bronckhorst.nl 
→ Infobalie → 
Wonen en leven 
→ Woongemak 
Bronckhorst of 
scan de QR-code.

Wij zien uw graag op de 

informatiemarkt!

Noteer alvast in uw agenda!

12 mei: Informatiemarkt Woongemak Bronckhorst

Sommige landen eisen een verklaring 
waaruit blijkt dat de meereizende 
volwassene ook daadwerkelijk de 
ouder van het kind is of het gezag 
over het kind heeft. Wij adviseren u 
hiernaar te informeren bij de ambas-
sade of het consulaat van het land 
van bestemming. Informatie over de 
controle op meereizende kinderen 
aan de Nederlandse grens vindt u op 
de website van de Koninklijke mare-
chaussee: http://www.defensie.nl/
marechaussee/service/reizen_met_
kinderen.

Reizen met kinderen

Te koop:

geverschap

Informatieavond op 8 mei 2012, 
Gouden Karper in Hummelo, 
aanvang 19.30 uur.

U bent van harte welkom!

Gemeente start 

verkoop kavels 

lokatie Woordhof 

in Hummelo

begon met een afscheid en een welkom. De heer Ben Lichtenberg 
van de VVD nam afscheid als raadslid. Hij gaat wonen en werken 
in het buitenland, wat niet te combineren is met z’n werk als 
raadslid. De heer Henk Bram Lammers uit Vorden nam zijn 
plaats in de VVD-fractie in en werd officieel beëdigd. Tijdens het 
vragenkwartier stelden verschillende fracties vragen over de 
voorgenomen fusie tussen de gemeenten Doetinchem en Oude 
IJsselstreek. Zij vroegen onder meer aandacht voor de wijze van 
communiceren over het plan en de eventuele gevolgen voor de 
buurgemeenten bij het ontstaan van zo’n grote gemeente in de 
Achterhoek. 

De onderwerpen op de agenda waren:

straat, Steenderen
 De raad besloot unaniem een verklaring van geen bedenkin-

gen af te geven voor de aanleg van een fietspad aan de dr. 
 A. Ariënsstraat in Steenderen, als onderdeel van het plan voor 

de aanleg van een parkeerplaats voor vrachtwagens (van en 
naar Aviko) incl. landschappelijke inpassing

 Alle raadsfracties stemden in met het voorstel om de nieuwe 
verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 

vast te stellen. Hierin 
 is opgenomen dat we 
 bij het verstrekken van 

voorzieningen, zoals 
huishoudelijke hulp, 

 de wettelijk toegestane 
eigen bijdrage mogen 
vragen aan cliënten en 
verder geen inkomens-
toetsen mogen doen

-

 Alle raadsfracties gingen akkoord met het toetsingskader

 De Regionale structuurvisie Achterhoek werd door een meer-
derheid van de raad gewijzigd vastgesteld (CDA en VVD stem-

geeft richting aan het ruimtelijk beleid om belangrijke ontwik-
kelingen als groene energie, klimaatverandering, bevolkings-
verandering, verandering in de landbouw en de positionering 
van de Achterhoek in (inter)nationaal perspectief te faciliteren. 
Samenwerking en afstemming tussen de Achterhoekse ge-
meenten is hiervoor van belang om uiteindelijk de toekomst 
van de Achterhoek als economisch vitale en leefbare regio te 
waarborgen. Nieuw is dat de visie geen blauwdruk is voor hoe 
het allemaal zou moeten. Respect voor het landschap staat 
voorop, maar het ruimtelijk beleid mag innovatieve en duur-

zame ontwikkelingen niet in de weg staan. Het ‘ja, mits-principe’ 
wordt leidend. De fracties die tegen stemden, gaven met name 
aan dat het voor hen van groot belang is dat de gemeente gaat 
werken aan een uitwerking op Bronckhorster (lokaal) niveau. 
De wethouder gaf aan dat dit inmiddels in gang is gezet

kader van Wabo
 Na een uitgebreide discussie besloten de raadsfracties dat dit 

onderwerp aangehouden werd en in een latere vergadering 
opnieuw op de agenda moet komen. De reden is dat zij het 

 nog niet eens waren over het delegeren van bepaalde bevoegd-
heden op het gebied van ruimtelijke ordening aan b en w. 

 Verschillende fracties gaven aan bang te zijn dat zij teveel 
 bevoegdheden weg zouden geven als het gaat om het belang-

rijke onderwerp van de inrichting van de Bronckhorster 
 dorpen en het landschap

 millenniumgemeente
 Bronckhorst is een millenniumgemeente en op initiatief van 

de CDA-fractie stelde de raad  10.000,- voor de periode 
2012-2015 beschikbaar om activiteiten van organisaties in de 
gemeente te ondersteunen die bijdragen aan de milliennium-
doelstellingen, met duurzaamheid als uitgangspunt. Naast het 

maar op dit moment niet passend te vinden, omdat het volgens 
hen onderdeel zou moeten zijn van het gehele pakket maat-
regelen dat de raad voor de zomer gaat bespreken om 
Bronckhorst toekomstbestendig (TBB) te maken

Voor alle informatie over de onderwerpen die besproken zijn 
tijdens de vergadering verwijzen wij u naar de website van de 
gemeente (onder Bestuur en organisatie → Vergaderstukken → 
Gemeenteraad.) De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering 
is op 24 mei 2012.

Uit de raad



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.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Drank- en Horecavergunning

Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Verleende vergunningen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Bordjes

Procedure Plichten rechthebbenden

Wanneer wordt er geruimd?

Contact

Al uw informatie is van harte 
welkom!

Gemeente gaat delen begraafplaats Zelhem in 2013 opnieuw inrichten en oude graven ruimen  

Bent u nabestaande van oud graf? Bel of mail ons!



Openbare bekendmakingen - vervolg

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 2 mei t/m 14 juni 2012 tijdens de openingstijden 
de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:

besluit zijn verbonden.

Wet Milieubeheer

Voorbereiding bestemmingsplan ‘Drempt; Kulturhus’ 
(melding art. 1.3.1 Bro)

vrijkomende ruimte door de 

plaats.

Omdat het hier enkel een 

er nu geen mogelijkheid tot 

inzage te liggen bij de pu
blieksbalie in het gemeen

voor het indienen van een 

Bestemmingsplannen

Mogelijkheden voor bezwaar 

Voorlopige voorziening 

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

ting jongvee

den bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Mogelijkheden voor beroep 
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Gotink Installatie

Molenenk 6

7255 AX Hengelo (Gld.)

T 0575 - 46 52 58

F 0575 - 46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl

INSTALLATIE BADKAMERS TEGELS NATUURSTEEN SAUNA’S

GENIET VAN UW NIEUWE BADKAMER

WWW.GOTINKINSTALLATIE.NL

€ 8400,-

 

Nu een complete badkamer
 incl- montage en tegelwerk

Complete badkamer Bestaande uit :
Douchekabine met vlakke douchebak
Douchemengkraan & doucheset Hansgrohe
Badkamermeubel met spiegel en verlichting S- One
Wastafelkraan Hansgrohe
Wandcloset compleet Villeroy&Boch softclose
Handdoekradiator.  24 m2 Wand & 6 m2 Vloertegels
en Accessoires. Vraag naar de voorwaarden.

Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
www.schroder-mode.nl

Voorjaarskorting
Op de voorjaarskollektie van 

nu 25% korting

Eén van de mooiste en meest uitdagende 18-holes golfbanen in de Achterhoek!

Varsselseweg 45, Hengelo Gld

Kom op zaterdag 12 mei naar golfbaan

‘t Zelle en maak kennis met de golfsport.

Met GRATIS GOLFCLINICS, PITCH & PUT
EN DEMONSTRATIES.

Ook voor vrije golfers hebben we een

aantrekkelijk aanbod.

Meer weten? www.gczelle.nl

Zaterdag 12 mei
van 12.00 tot 17.00 uur

Open dag Golfclub ‘t ZelleOpen dag Golfclub ‘t Zelle

Voor
alle

leeftijden!

14% BIJTELLING

GEEN BPM

GEEN WEGENBELASTING

Huize Sonnevanck

Huize Sonnevanck is een particuliere kleinschalige woon-zorgvoorziening, waarbinnen het cre-
eren van een huiselijke sfeer voor op staat. De wensen en behoeften van de bewoner worden zo 
persoonlijk mogelijk ingevuld, waarbij het dagritme aan de mogelijkheden en de wensen van de 
bewoner wordt aangepast. De eigenheid van de bewoner wordt optimaal gerespecteerd. Voor aan-
vulling van ons team zijn wij op zoek naar enkele flexibele en gemotiveerde verpleegkundigen. 

Wat wordt er van je verwacht?
-

woordelijk voor het bieden van verantwoorde en doelmatige zorg van onze bewoners.

zorgplannen en het uitvoeren en evalueren van het gehele proces.

Functie-eisen:

-
neemt stappen of doet voorstellen ter verbetering.

-
lige woon-zorgvoorziening.

Wat bieden we?

-
traal staat.

Meer informatie?
-

licitatie naar ons mail- of postadres.

Huize Sonnevanck B.V.
Bleekstraat 5

www.huizesonnevanck.nl
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 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 

Werken langs de weg

De provincie Gelderland gaat de komende 

weken op diverse locaties de 

eikenprocessierups bestrijden met een 

biologisch bestrijdingsmiddel.  

De werkzaamheden zullen eind juni klaar 

zijn.  Het spuiten gebeurt in de periode vlak 

nadat de bladvorming is begonnen en de 

rupsen van het jonge blad beginnen te eten. 

De bestrijding wordt uitgevoerd door 

nevelbespuiting met een bacteriepreparaat. 

Ook dit jaar is de eikenprocessierups weer 

aanwezig. De provincie gaat ze op twee 

manieren bestrijden. In mei worden veel eiken 

in de provincie bespoten met een biologisch 

bestrijdingsmiddel. Dit bestrijdingsmiddel, dat 

niet schadelijk is voor de gezondheid, gaat in 

het eikenblad zitten dat dodelijk is voor de rups 

als hij ervan eet. Vanaf half juni wordt de rups 

bestreden met een rupsenzuiger.

Eikenbomen waar de eikenprocessierupsen in 

voorkomen zijn te herkennen aan de nesten op 

de stam of op de dikke takken. Het zijn dichte, 

witte spinsels.

De eikenprocessierups is de larve van een 

nachtvlinder. Vanaf begin april komen de 

rupsen uit de eitjes tevoorschijn.  

De kenmerkende brandharen krijgen de rupsen 

na de derde vervelling (vanaf half mei).  

Deze brandharen kunnen gezondheidsklachten 

veroorzaken, zoals hevige jeuk en irritatie van 

huid en slijmvliezen. De afgelopen jaren is 

gebleken dat biologische bestrijding van de 

eikenprocessierups in een vroeg stadium een 

effectieve methode is om de overlast te 

beperken. 

Ook langs de Gelderse provinciale wegen wordt 

de bestrijding van de eikenprocessierups 

uitgevoerd. Dit zal merkbaar zijn aan rijdende 

afzettingen op weggedeelten en fietspaden 

tijdens het spuiten. Met borden worden de 

weggebruikers gewezen op de spuitactie.  

De spuitwerkzaamheden vinden 24 uur  

per dag plaats.

Meer informatie

Voor uitgebreide informatie over de 

eikenprocessierups en gezondheid kunt u 

gebruik maken van de internetsites:  

www.natuurkalender.nl en  

www.minlnv.nl/eikenprocessierups  

of u kunt contact opnemen met de GGD. 

Bij gezondheidsklachten als gevolg van de 

eikenprocessierups raden wij u aan contact op 

te nemen met uw huisarts.

Op www.gelderland.nl/werkenaandeweg  

en www.bereikbaargelderland.nl vindt u 

actuele informatie. Voor vragen over de 

werkzaamheden neemt u op werkdagen 

contact op met het Provincieloket van de 

provincie Gelderland, (026) 359 99 99 of per 

e-mail provincieloket@gelderland.nl 

(www.gelderland.nl/provincieloket).

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

Bestrijding eikenprocessierups

De Nederlandse Goudaankoop b.v. is nu ook aanwezig in uw stad. Betrouwbaarheid, 
bekwaamheid en eerlijkheid zijn voor ons vanzelfsprekend. Deze kenmerken, evenals 
meer dan 20-jarige ervaring met standplaatsen in vele steden, zijn grotendeels 
verantwoordelijk voor het succes van De Nederlandse Goudaankoop b.v.
Uw sieraden op echtheid en waarde laten taxeren is geheel vrijblijvend.
Na een nauwkeurige taxatie kunnen wij u een prijs bieden en als u hiermee akkoord 
gaat, kopen wij uw sieraden direct, tegen contante betaling.

Wij betalen de
hoogste dagprijs!

Het loont om langs te komen!
www.denederlandsegoudaankoop.nl

Vorden - Zutphenseweg 1A

 Doetinchem Zutphen
 Waterstraat 30-32 Korte Hofstraat 14

Tevens vestigingen in Arnhem/Lochem/Deventer/Huissen/Barneveld/Wageningen/Haaksbergen

Alle filialen geopend van dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur

Hengelo’s Gemengd Koor zoekt nieuwe leden

Onder leiding van onze nieuwe dirigent, Rob Mullink,  
zal ons koor een open repetitie-avond houden op dinsdag 
8 mei a.s., in onze repetitie locatie, Party-centrum Langeler, 
aan de Spalstraat 5, te Hengelo Gld.

Op deze wijze hopen wij mensen te bereiken die van zingen 
houden, en die misschien al vaker hebben gedacht, dat dit 
iets voor hen is. Kom gerust eens luisteren of misschien wel 
meezingen, en de gezellige sfeer binnen ons koor ervaren.

Natuurlijk zijn zangers voor alle partijen welkom, maar vooral 
de bassen en tenoren van ons koor behoeven aanvulling.

Wij zijn een koor in beweging, met nog pas 4 nieuwe leden, 
die met veel plezier met ons zingen. Voor volgend jaar staat 
zelfs een meerdaagse buitenlandse Concert-trip op het 
programma.

Wij begroeten U graag op onze onze  Open repetitie ! !

Kunt U zingen, zing dan mee !!!!!

 

 

  

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM: 
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR 

ZATERDAG VAN 9.00 TOT 15.00 UUR 
OF OP AFSPRAAK (06-51098865)-  

AAMMBBAACCHHTTSSWWEEGG  22AA    
77225511  KKWW  VVOORRDDEENN  

HHEETT  WWEERRKKVVEELLDD  

 

SSTTEEMMMMEENN--  RREEPPAARREERREENN--  RREEVVIISSIIEE  
  

VVEERRKKOOOOPP--  VVEERRHHUUUURR--  AACCCCEESSSSOOIIRREESS  
  

PPIIAANNOOLLEESSSSEENN--CCOONNCCEERRTTEENN  
EEXXPPOOSSIITTIIEESS  

D

0,99

Surfi nia

 

www.weevers.nl

Bij het aangaan van een verbintenis mag je uitgaan van vertrouwen. 

Denken aan Weevers Grafi media is dan een goede gedachte.  

Ga via ons de verbinding aan met de rest van de wereld: 

Internetdiensten, websites, webshops en goed advies.

ontwerp internet uitgaven digitaal drukken offsetdrukken sign afterpress

www.holthuisje.nl

heeft verbinding

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!



Helaas, de regering geeft het op maar...
Scheffer laat u niet in de steek en gaat door met de

Openingstijden:
Maandag  10.00  - 18.00 uur
Di t/m do 09.00  - 18.00 uur
Vrijdag  09.00  - 21.00 uur
Zaterdag  08.30  - 16.00 uur

ZELHEM Gildenweg 1 
Tel. (0314) 62 36 58

www.schefferkeukens.nl

* Vraag onze adviseurs naar de voorwaarden 

35%
korting

op de totale
keuken*

Tot

*Mega* Matsweken

1 inbouwapparaat GRATIS!  5 halen 4 betalen*

Bij aankoop van een nieuwe keuken*

GRANIETEN WERKBLAD 
VOOR DE PRIJS VAN
KUNSTSTOF!

*
KAST NAAR KEUZE CADEAU!
Bij aankoop van tien SieMatic keukenkasten**
*De maand april hebben we al flink uitgepakt. Maar omdat de 

regering u en ons in de steek laat, gaan wij door en laten u nog 

even profiteren van ónze sterke bezuiningsacties. Nu alles 

duurder wordt geven wij u nog tot 19 mei a.s. extra voordeel  

op uw nieuwe keuken. Kijk, dat is nou echt Scheffer!

Bij uw eerste keukenofferte* 

CADEAUBON T.W.V. 20,- 

Te verzilveren bij Groenrijk Doetinchem

Dít zijn onze bezuinigingsplannen 

      op uw nieuwe keuken!
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In Mariënvelde zal op zaterdag mor-
gen gestart worden met de Mini’s die 
het zogenaamde “Cool Moves Volley-
bal” (CMV) spelen en de ABC Jeugd 
tot 18 jaar in teams van 4 spelers. 
Zaterdagmiddag wordt er gestreden 
om de “Marvo-Beach-Cup”. In die 
klasse spelen de meer prestatiegerich-
te dames- en herenteams en wordt er 
nauwer volgens de regels gespeeld. 
Dit is bedoeld voor competitiespelers, 
waarbij het niveau gemiddeld rond de 
1e - 2e   klasse ligt en gespeeld wordt 
in teams van 3 personen. De zondag 
staat geheel in het teken van recrea-
tief beach volleybal voor bedrijven-, 
vrienden- en familieteams. Heren- en 

damesteams spelen 3 tegen 3, mixed
teams spelen 4 tegen 4. 
Teams kunnen zich tot zondag 24
juni inschrijven. De organisatie geeft
echter aan niet te lang te wachten,
want het “vol-is-vol-principe” geldt. 
De afgelopen jaren kwam het voor
dat een aantal teams “nee” verkocht
moest worden.

Voor meer informatie en opgave
kunt u bellen of mailen met Ellen
Melchers, coördinator beachvolley-
baltoernooi Marvo ’76 of toernooi@
marvo76.nl. Voor meer informatie 
kunt u ook terecht op onze website
www.marvo76.nl

Inschrijving 16e 
Beachtoernooi Marvo ’76

Mariënvelde - Traditiegetrouw in het weekend voor de ‘bouwvak’,
zaterdag 14 en zondag 15 juli 2012, organiseert volleybalvereniging
Marvo ’76 voor de 16e keer al weer een groots beach volleybaltoernooi.
Het kerkplein in Mariënvelde zal bedekt worden met een dikke laag
zand, waarop 5 velden aangelegd worden. Verder zal de omgeving van
het kerkplein worden ingericht als een gezellig strandpaviljoen met
een tent, een bar voor een hapje en een drankje, muziek en luchtkus-
sen voor de jeugd.

De Herwers Groep heeft Renault-dea-
lers in Hengelo, Doetinchem, Neede 
en Zevenaar en operators in Does-
burg, Zelhem, Aalten en Winterswijk. 
Het bedrijf werd afgelopen jaar ook al 
eerste in de Renault Global Quality-
wedstrijd, de voorloper van Dealer of 
the Year. ‘We zijn heel blij met deze 
erkenning’, zegt Jos Herwers, Direc-
teur van de Herwers Groep. ‘Kwaliteit 
bieden is bij ons de standaard, daar 

zijn we continu op alle fronten mee 
bezig. We willen dat zowel onze me-
dewerkers als onze klanten zich bij 
ons thuis voelen. Daarom denken we 
altijd vanuit de klant en is ons per-
soneel goed getraind. Tel daar onze 
gezonde organisatiestructuur bij op 
en dan haal je je doelen bijna vanzelf. 
De Dealer of the Year Award is een 
mooie beloning voor de inspannin-
gen van ons team.’

CONSTANT HOGE KWALITEIT
De twee beste Nederlandse Renault-
dealers van de Dealer of the Year-ver-
kiezing ontvingen tijdens een feeste-
lijke bijeenkomst in Parijs op 19 april 
hun onderscheiding uit handen van 
President-Directeur van Renault Car-
los Ghosn. Hij sprak lovende woorden 
over de organisatie van de dealers en 
hun professionele medewerkers. 

‘In een landelijk dealernetwerk tot 
de top behoren vereist een constante, 
hoge kwaliteit en een voortdurende 
inzet van de medewerkers. 
Als Renault zijn wij ontzettend blij 
met deze voorbeeldbedrijven’, aldus 
Ghosn.

Herwers Groep Renault 
Dealer of the Year 2011

Schiphol-Rijk – De Herwers Groep is in Nederland verkozen tot Renault 
Dealer of the Year 2011. Tijdens de nieuwe jaarlijkse Renault Dealer of 
the Year-verkiezing is de in het oosten van ons land gevestigde dealer-
groep als winnaar uit de bus gekomen. De verkiezing weegt de totale 
prestatie van een Renault-dealerbedrijf: de Sales- en After Sales-activi-
teiten, de kwaliteit van de servicelening en de rentabiliteit.

De heer Jos Herwers (midden), Directeur van de Herwers Groep, temidden van de Hoofddirectie van Renault tijdens de uitreiking van de 
Dealer of the Year Award.

In vier hoofdstukken wisselt Maddy 
Hulshof theorie over autisme af met 
praktische verhalen over haar zoon. 
De situaties zijn zeer herkenbaar 
voor alle ouders met een kind met 
autisme op de basisschool, maar ook 
voor leerkrachten en ambulant be-
geleiders, die de zorg hebben voor 

kinderen met autisme in de klas. Be-
grip voor de eigenheid van het kind
met autisme vormt de basis voor 
een goede ontwikkeling. Haar boek
is afgelopen najaar landelijk gepre-
senteerd, tijdens de Autismeweek.
Vorige maand nam Maddy Hulshof
deel aan het ouderforum in het ka-
der van de Onderwijsstaking Arena,
thema ‘passend onderwijs’ en werd 
geïnterviewd door tweede-kamerlid 
Ton Elias. 
Op deze door de Vrouwen van Nu ge-
organiseerde zgn. Open avond is ie-
dereen die belangstelling heeft voor
het onderwerp van harte welkom. 

De lezing wordt gehouden bij FF naar
Steef aan de Dorpsstraat en begint
om 19.45 uur.

Vrouwen van Nu - Hummelo en Keppel
Autisme
Hummelo - Maddy Hulshof geeft 
op donderdag 10 mei een lezing 
over Autisme. Deze lezing is een 
prachtige eye-opener voor ieder-
een die autisme wil leren her-
kennen.... Zij is leerkracht in het 
basisonderwijs en schrijfster van 
het boek ‘Dirigeren van de Oce-
aan’ over de essentie van autisme 
aan de hand van dagelijkse voor-
vallen.

De koningin van de groenten werden door de gasten geproefd 
en de reacties waren enthousiast. Kortom, dit beloofd een goed 
seizoen met heerlijk asperges te worden. Voorlopig zijn de as-
perges in allerlei combinaties bij Eetcafé ‘t Hoekje te proeven.

Asperges seizoen officieel geopend

Hengelo - Donderdag 26 april werd het seizoen 
van het witte goud geopend bij Eetcafé ‘t Hoekje 
door niemand minder dan de burgermeester van 
de gemeente Bronckhorst; de heer Aalderink.

De Boys spelen dit seizoen de ene 
mooie wedstrijd na de andere. Deze 
kwaliteit moet beloont worden met 
een kampioenschap en daarmee 
promotie naar de 4e klasse. Indien 
het afgelopen zondag reeds gelukt 

is in de uitwedstrijd tegen KSH is 
dit een uniek moment om de aan-
wezige klasse nogmaals te tonen in 
de laatste wedstrijd van het seizoen. 
Om competitievervalsing te voorko-
men beginnen alle wedstrijden deze 
zondag om 14.00 uur. Dus kom op 
tijd want in diverse wedstrijden 
werd dit seizoen al snel gescoord.
Na afloop is er een gezellige afslui-
ting mmv DJ Tim. De balsponsoren 
voor deze wedstrijd zijn  Bouwbe-
drijf Goossens Melgers, Autobedrijf 
Melgers en Staja Een Wereld Van 
Staal. We hopen weer op veel pu-
bliek op zondag 6 mei.
Graag tot ziens op de velden aan de 
Pastoor Thuisstraat.

Zondag 6 mei

SV Keijenburgse Boys 1 – 
GWVV 1
Keijenborg - Op het moment van 
schrijven waren de uitslagen van 
de wedstrijden van afgelopen 
zondag nog niet bekend. Voor 
het geval ons aller Keijenburgse 
Boys 1 nog geen kampioen is 
geworden in de vijfde klasse C 
wordt komende zondag alsnog 
de kampioenswedstrijd gespeeld 
en wel thuis tegen GWVV (Geel 
Wit Varsselder Veldhunten)
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Al een aantal jaar organiseert De 
Steenoven een open dag. Omdat het 
clubhuis van de scoutingvereniging 
Sweder van Voorst letterlijk op een 
steenworp afstand is, heeft deze club 
dit jaar de kans gekregen zich ook op 
deze dag te manifesteren en wellicht 
ook wat nieuwe leden te werven. Een 
mooie kans voor de scouting. Al op 

zaterdag zal er hard met touw en 
hout gebouwd worden om een enor-
me toren te bouwen waar vervolgens 
een stevige kabel overheen wordt ge-
spannen. Voeg daar een katrol en een 
stevig klimtuig aan toe en er ontstaat 
een pracht van een kabelbaan. Dat 
ook het publiek van harte welkom 
is om een ritje te maken, dat spreekt 

vanzelf. Maar dat is nog niet alles. 
Veel kleine kinderen vinden het ge-
weldig om met de mooiste kleuren 
geschminkt te worden. Of het nu een 
vlinder is, een prinses of misschien 
zelfs een Dracula het zal allemaal 
mogelijk zijn, want ook de schmink-
kraam zal opgebouwd worden. 
Wie een keer kennis wil maken met 
scouting of zin heeft in lekker ijs, 
een kleurig gezicht of een rit van de 
kabelbaan, is van harte welkom van 
11.00 tot 17.00 uur op zondag 6 mei 
aan de Broekstraat 2 te Hummelo.

Sweder van Voorst op opendag 
ijsboerderij

Hummelo - Wat hebben koeien, scouting, ijs en een kabelbaan met 
elkaar te maken? Wel dat is heel eenvoudig: allen zijn aanstaande 
zondag 6 mei te vinden op de open dag van IJsboerderij De Steenoven 
in Hummelo.

De scouting Sweder van Voorst is aanwezig op de opendag van IJsboerderij De Steenoven.

De start en finish is evenals voorgaan-
de jaren bij ‘t Schietkroontje achter 

café –restaurant - zalen De Keizers-
kroon. Halverwege is een locatie waar
eventueel een rustpauze ingelast kan
worden. Na de tocht is er gelegenheid
na te praten en te genieten van een 
consumptie bij De Keizerskroon. 

De afstand van de fietstochten is on-
geveer dertig kilometer (deze afstand
is ook geschikt voor scootmobielen) 
en 44 kilometer. Er kan gestart wor-
den vanaf 10.00 uur. Informatie: VVV
Ruurlo 0573 453926.

Ook geschikt voor de scootmobielen
Voorjaarsfietstocht 
VVV Ruurlo
Ruurlo - VVV Ruurlo organiseert 
zondag 6 mei een fietsdag. Heer-
lijk genieten op deze voorjaars-
dag in mei van de prachtige groe-
ne omgeving. De fietscommissie 
van VVV Ruurlo is er namelijk in 
geslaagd weer een schitterende 
route uit te zetten over stille we-
gen en paden in de omgeving van 
Ruurlo.

Dames 1, uitkomende in de promotie-
klasse, heeft het heel spannend weten 
te maken. In een poule van 12 teams, 
degradeerden de nummers 12 en 11 
rechtstreeks en zou de nummer 10 
promotie- en degradatiewedstrijden 
moeten spelen. 

Na vorige week 2 punten te hebben 
gepakt van de nr. 2 (die inmiddels 
kampioen zijn geworden) leek het 
nog haalbaar. Helaas pakten de di-
recte concurrenten de nodige punten 
waardoor Focus op een 10e plek ein-

digde met 45 punten en zal dus extra
wedstrijden moeten spelen. Aange-
zien de nr. 6 eindigde met 49 punten
kunt u wel nagaan hoe spannend het
was in deze competitie. Voor Focus
staat er dus behoud of degradatie op
het spel. Om in de promotieklasse te
kunnen blijven spelen, staan er nog
2 wedstrijden op het programma. Ze
moeten dus gaan knokken om een 
plek in de promotieklasse. 

U kunt de dames komen aanmoedi-
gen. De eerste wedstrijd is op zater-
dag 5 mei in Borculo tegen Gemini.
Deze wedstrijd begint om 14.00 uur. 

Alle supporters, die altijd aanwezig
zijn en iedereen die Dames 1 van
Focus een warm hart toedraagt en
hoopt op behoud in de promotieklas-
se, is uitgenodigd om de dames aan te
komen moedigen in Borculo. 

De tweede en laatste wedstrijd is op
zaterdag 12 mei in de Hessenhal te
Hoog-Keppel. Om 13.30 uur is het
dan erop of eronder voor Dames 1 te-
gen Dash uit Vorden.

Volleybalvereniging Focus
Knokken voor behoud 
promotieklasse
Hoog Keppel - De competitie is 
(bijna) geëindigd voor Volleybal-
vereniging Focus uit Hoog-Kep-
pel. ‘Het Meisjes’ team heeft ont-
zettend spannende wedstrijden 
gespeeld en zijn uiteindelijk op 
een prachtige 4e plek beland. ‘Da-
mes 1’ houdt de spanning er nog 
even in en moet nog een aantal 
wedstrijden spelen om in de pro-
motieklasse te kunnen blijven. 
Geen enkel team is gedegradeerd 
en zijn allemaal zo rond de 6e 
plek geëindigd.

Decocom is niet alleen een winkel 
waar men computers, printers, lap-
tops en talloze andere producten kan 
kopen. Het is ook een bedrijf waar 
service, reparaties en maatwerk hoog 
in het vaandel staat. ,,En dat is ook 
onze grote kracht en kenmerk. Wij 
adviseren duidelijk en oprecht wat 
de klant daadwerkelijk nodig heeft”, 
zo vertelt Arnold Temmink (39). ,,Om 
een beeldvorming te geven. Wij ver-
kopen onze klanten geen dure Ferrari 
als hij een gezinsauto nodig heeft. Dus 
niet te veel maar ook niet te weinig.” 
Decocom heeft in de afgelopen tien 
jaar een regionaal werkgebied ont-
wikkeld. Arnold Temmink: ,,In een 
straal van rond de vijftien kilometer 
‘Rondum Reurle’ zitten onze klanten. 
Van Gelselaar tot aan Keijenborg en 
van Lochem tot Beltrum.” 
De winkel vormt de basis en het visi-
tekaartje van het bedrijf. Daarnaast 
adviseren Arnold Temmink, Rick 
Klein Hesselink en twee parttime 
medewerkers nadrukkelijk de klant 
op hardware, software, netwerk en 
beveiligingssystemen. Ook installeert 
Decocom internetaansluitingen en 
zorgt het voor configuratie en pre-
ventief onderhoud en controle van 
computers, printers en netwerkpro-
ducten. Kenmerkend voor Decocom 
is de service ‘Hulp op afstand’. ,,We 
kunnen met deze service de klant 
direct helpen op afstand door mid-

del van een internetverbinding het 
beeldscherm thuis over te nemen. 
Dat werkt zeer efficiënt en kostenver-
lagend”, zo verklaart Temmink. Het 
klanten bestand bestaat grotendeels 
uit particulieren maar ook voor het 
midden- en kleinbedrijf biedt Deco-
com volop ondersteuning . Naast de 
bekende merken Samsung en Asus 
voert Decocom sinds kort ook het 
merk Real PC. De computers van 
Real PC kan men in de winkel ko-
pen maar ook middels de webwin-
kel www.realpc.nl online bestellen 
en daarna in de winkel afhalen en 
betalen. Decocom is aangesloten bij 
ICTWaarborg de brancheorganisatie 
voor computerwinkels, webwinkels 
en ICT-dienstverleners. 
 
ACTIES
In het kader van het tienjarig bestaan 
heeft Decocom tot en met 19 mei een 
aantal speciale en feestelijke acties. 
Zo krijgt men korting bij de aankoop 
of verlenging van Bullguard internet 
security virusbeschermer en bij elke 
besteding van boven de 25 euro een 
gratis USB stick zolang de voorraad 
strekt. Daarnaast heeft Decocom 
nog een aantal speciale acties. Dus 
kom snel naar de winkel voor meer 
geweldige aanbiedingen. Voor meer 
informatie en openingstijden: zie de 
website www.decocom.nl en de ad-
vertentie in dit blad.

Al tien jaar lang onbezorgd computeren

Decocom
Ruurlo - Computer- en internetservicebedrijf Decocom in Ruurlo zorgt 
al tien jaar voor onbezorgd computeren in de regio. Begon eigenaar 
Arnold Temmink in 2002 met Decocom in een pand aan de Dorpstraat 
achter de huidige Etos vestiging. Sinds vijf jaar is Decocom gevestigd 
aan de Zuivelweg nabij het Zuivelplein.

Arnold Temmink (rechts) en Rick Klein Hesselink adviseren nadrukkelijk de klant op hardware, software, netwerk en beveiligings-
systemen.
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Roelie Reiling en Menno Leistra wo-
nen sinds juni 2011 in Steenderen. 
Eerder woonden zij in Dieren en had 
Roelie een atelier in Arnhem. Ze ken-
den deze streek en kampeerden ‘s 
zomers in Toldijk en Achter-Drempt. 
“Toen we dit huis zagen, wat boven 
ook een atelier heeft, waren we he-
lemaal verkocht,” vertelt Roelie en-
thousiast. Roelie schildert nu ruim 20 
jaar. “Altijd als een passie naast mijn 

werk als theologe. Ik ben predikant 
voor mensen met een verstandelijke 
beperking op De Hartenberg in Otter-
lo. Dat doe ik drie dagen in de week. 
Geweldig werk, waar ik veel van mijn 
creativiteit in kwijt kan,” vertelt ze 
enthousiast. 
Ze volgde veel schilderscursussen, 
schoolde zich steeds bij. “De laatste 
acht jaar geef ik af en toe cursussen 
meditatief schilderen en gedichten 

schilderen. Soms als activiteit voor 
een kerkelijke gemeente of voor een 
bezinnende dag op de hei van een 
kerkenraad. Maar ook wel gewoon in 
mijn atelier voor twee of drie avon-
den. Dat ga ik hier in Steenderen ook 
doen!” Het atelier is geweldig. “Toen 
gingen we voor de bijl,” vertelt Men-
no, die alleen de fotostudio wat heeft 
moeten aanpassen. In Dieren hadden 
ze een kamer van twee bij drie en 
werd de woonkamer tot studio omge-
bouwd. “De vorige bewoners hadden 
deze verdieping als atelier ingericht. 
Ze hadden het prachtig voor elkaar. 
Wij hebben wel verwarming en licht 
aangebracht.” Roelie en Menno richt-
ten het in met hun eigen spullen. In 

het magazijn staan alle schilder- en 
fotospullen opgeslagen. Deze ver-
dieping is ook te huur, die hoort bij 
www.flexplexen.nl. “Als mensen eens 
een dag een atelier nodig hebben of 
een studio-ruimte, kan dat dus ook.” 
De schilderijen van Roelie Reiling 
zijn figuratief, soms lyrisch abstract 
genoemd. “Abstract met een verhaal. 
Lyrisch is vertellend, verhalend,” legt 
ze uit. “Het neigt naar abstractie. Ik 
houd van het terugbrengen van de 
veelheid van vormen naar de essenti-
ele, een paar. Maar tegelijkertijd vind 
ik kleur veel zeggingskracht hebben. 
En ik wil ook dat het ergens over 
gaat. Je ziet dan figuren, je ziet dat er 
iets gebeurt in het schilderij.” 
In de afgelopen jaren exposeerde zij 
verschillende keren. Zo was haar werk 
onder andere te zien in Vreedenhoff 
in Arnhem, de Kapel in Bronkhorst, 
Museum ’t Frerikshuus in Aalten, 
het Landelijk Centrum van de Pro-
testantse Kerken in Utrecht, Bundes-
gartenschau in het Duitse Gera, Non 
Verbaal in Amsterdam en Galerie ‘de 
Verbylding’ in het Friese Warns. Van 
mei tot en met augustus 2012 is er 
nog een expositie in de Grote Kerk in 
Elst. “En nu heb ik een eigen plek om 
te exposeren.” 
Fotograaf Menno Leistra maakte vroe-
ger nooit foto’s, zelfs niet tijdens zijn 
reizen. “Ik heb heel veel gelift vroe-
ger, naar Israel, in Amerika en naar de 
Noordkaap. Ik wilde altijd de dingen 
gewoon in mijn herinnering meene-
men. Ik hoefde er geen plaatjes bij,” 
lacht hij. “Dat heb ik nóg. Ik ben niet 
zo van de landschappen, maar ik vind 
het prachtig om in een foto mensen 
tot hun recht laten komen. Of je nu 
een handicap hebt of niet, je bent net 
zo goed mens als ieder ander. Ik was 
lange tijd geestelijk verzorger in Het 
Dorp in Arnhem. Ik merk dat het in 
mijn fotografie een adagium is, een 
mens tot zijn of haar recht te laten 
komen, een mooi portret te maken. 
Portretfotografie vind ik het leukst.” 
Menno en Roelie gingen afgelopen 
januari op vakantie, maar daarvan 

heeft hij uiteindelijk niet eens zoveel
foto’s gemaakt. “Ik hoef niet zo nodig
de hele vakantie vast te leggen. Ik ga
dan toch voor de portretten.” 
Eén keer per jaar gaan Roelie en Men-
no als reisleiders voor een organisatie
op stap. “Dan vind ik het heel leuk
om naast dat we samen de reis leiden,
foto’s te maken van de omgeving. Die
geef ik altijd op een cd’tje aan de men-
sen mee als herinnering. Dan speel ik
voor fotograaf van de groep.” 
Tijdens de Kunst10Daagse zullen in
de ruimte van flexplexen.nl een aan-
tal portretten te zien zijn, naast een
paar foto’s van Achterhoekse land-
schappen. Ook zijn er foto’s van Jan
Adelaar te zien, een goede vriend en
een geweldig fotograaf. Hij is een van
de gebruikers van de studio bij flex-
plexen.nl. 
Tijdens de kunst10daagse wordt een
portretstudio ingericht waar geïnte-
resseerden een portret kunnen laten
maken door Menno, voor een redelij-
ke prijs. De mensen hoeven zich daar-
voor niet van tevoren op te geven. 
Roelie heeft de expositieruimte de
naam KUDO EN ZO gegeven: Kunst
Uit De Omgeving. “Kudo is in inter-
nettaal een compliment. Dat vond ik
leuker dan Kado,” legt ze uit. KUDO
betekent ook dat zij niet zo nodig
alleen maar zelf hoeft te exposeren.
“Het lijkt me ook leuk als mensen
uit de omgeving die geen expositie-
ruimte hebben, er gebruik van kun-
nen maken.” 
Daarnaast zal zij van mensen met een
verstandelijke beperking kunstzinni-
ge producten laten zien en verkopen.
In de hal staat een ansichtkaarten-
standaard met alleen Menroe-cards:
Menno fotografeerde de schilderijen
van Roelie, waarvan kaarten werden
gemaakt. 
KUDO EN ZO, Kunst Uit De Omgeving
& Menroe-cards, schilderijen en kaar-
ten, Dorpsstraat 2, 7221 BP Steende-
ren, telefoon (0575) 845930, e-mail
leistra-reiling@chello.nl
Info staat op www.kudo-enzo.nl en 
www.menroe-cards.nl

Kunst10daagse Bronckhorst - 11 t/m 20 mei 2012

Roelie Reiling en Menno Leistra

Steenderen - De zesde editie van de Kunst10daagse wordt gehouden 
van 11 t/m 20 mei 2012. Dan zijn de deuren van meer dan 50 ateliers, 
galeries, musea en tentoonstellingsruimten in de gemeente Bronck-
horst geopend. Roelie Reiling exposeert haar schilderijen en Menno 
Leistra zijn portretfoto’s en Achterhoekse landschappen in hun eigen 
expositieruimte KUDO EN ZO.

Roelie Reiling en Menno Leistra in hun atelier cq fotostudio.

Het thema dit jaar speelde zich af
rond het wereldberoemde compute-
ricoon ‘Mario’. De kinderen hadden
zich uitgeleefd op dit thema met 
prachtige kleurrijke kleding, decora-
ties rondom de tent en ook werd er in
thema gekookt. Vrijdagavond begon 
het wedstrijdweekend met tenten 
opzetten, keukens pionieren en het 
kamp in ‘Mario’sfeer brengen. Za-
terdagmorgen konden na het ontbijt
de wandelschoenen aan en werden 
kompas en papieren ingepakt om een
uitdagende hike te lopen. 
De gehele dag stond in het teken van
lopen en opdrachten uitvoeren. Met
het correct lopen van de route en de
opdrachten konden uiteraard ook
weer veel punten verdiend worden.
‘s avonds kookte iedere ploeg zijn
thema-avondmaaltijd. Deze maaltijd 
werd door de jury beoordeeld voor
wat betreft de creativiteit, de smaak
en de samenwerking tijdens de berei-
ding. 
De scouts van Sweder van Voorst 
organiseerden ook een geslaagde po-
keravond, waar iedere deelnemer van
het kamp voor werd uitgenodigd. 
Zondagmorgen waren er een aantal
gezamenlijke spelen en vervolgens
was er de prijsuitreiking waar een 
geweldig trotse ploeg van Scouting
Sweder de eerste prijs overhandigd
kreeg. Het team werd vooral positief
beoordeeld op doorzettingsvermo-
gen, creativiteit en een uitstekende
samenwerking in een goede sfeer. Dit
team is nu uitgeselecteerd om mee te
doen aan de Landelijke Scouts Wed-
strijden welke in het Pinksterweek-
end in Baarn plaats zullen vinden. 
Voor meer informatie en de nodige
foto’s natuurlijk, zie 
www.scoutingsweder.nl

Scouting Sweder van Voorst

Winnaar van Regionale Wedstrijd

Hummelo - In het weekend van 20-22 april waren weer de jaarlijkse Re-
gionale Scouts Wedstrijden op het kampterrein in Wehl. Daar streden 
15 teams uit de regio om de wisseltrofee en uiteraard de eer om als 
winnaar over de streep te komen. Uiteraard waren ook de Scouts van 
Sweder van Voorst uit Hummelo-Keppel hierbij weer van de partij.

De Scouts van Sweder van Voorst winnen eerste prijs Regionale Scouts Wedstrijden 
2012.

De Grolsch Brouwerijdagen staan vol-
ledig in het teken van de smaak van 
bier en dan specifiek de smaak van 
Grolsch. 

Tijdens de uitgebreide rondleiding 
krijgt men informatie over de karak-
teristieke pilssmaak,  de unieke beu-
gelfles en het brouwen, bottelen en 
distribueren van bier. Bezoekers kun-
nen in de rijke reclamehistorie van 
Grolsch duiken of een bezoek bren-
gen aan de tentoonstelling Grolsch 
Living History. 

Tijdens een workshop over de smaak 
van Grolsch  geven Grolsch medewer-
kers uitleg over de ingrediënten van 
bier en hoe je het best bier kunt proe-
ven. Uiteraard is er gelegenheid om 
enkele Grolsch bieren zelf te proeven 
en rond te kijken in de Grolsch shop.

AANMELDEN
De Grolsche Bierbrouwerij is tijdens 
de Brouwerijdagen op 18 en 19 mei 
geopend voor publiek van 09.30 tot 
18.30 uur. Consumenten die inte-
resse hebben om de Grolsch Brouwe-
rijdagen te bezoeken dienen zich van 
tevoren aan te melden via telefoon-
nummer 053 48 33 442. Het aantal 
toegangskaarten is namelijk beperkt. 
De toegangsprijs is € 5,- per persoon 
(inclusief twee consumpties). Jonge-
ren in de leeftijd van 12 tot en met 18 
jaar zijn welkom onder begeleiding 
van een volwassene. 

WEEK VAN HET NEDERLANDSE 
BIER
Van 10 tot en met 20 mei 2012 vindt 
de allereerste ‘Week van het Neder-
landse Bier’ plaats. In die week gaan 
brouwerijen, cafés, restaurants en 
slijterijen ervoor zorgen dat de bier-
liefhebber op verschillende manieren 
kennismaakt met de variatie en rijk-
dom van de Nederlandse biercultuur. 
Bier zal uitgebreid onder de aandacht 
worden gebracht en er vinden door 
heel Nederland verschillende bierac-
tiviteiten plaats, zoals onder meer de 
Nederlandse Brouwerijdagen, proef-
avonden, regionale festivals en bier- 
en gastronomie-activiteiten.
Grolsch ondersteunt het initiatief en 
zal naast de Grolsch Brouwerijdagen 
ook aanwezig zijn bij het openings-
event van de ‘Week van het Neder-
landse Bier’ in Den Haag op 10 en 11 
mei en relatiedagen voor retailklan-
ten organiseren op 15 en 16 mei.

Grolsch organiseert 
Brouwerijdagen 
op 18 en 19 mei
Enschede - Vrijdag 18 en zaterdag 
19 mei aanstaande zijn de deuren 
van de Grolsche Bierbrouwerij in 
Enschede geopend voor geïnteres-
seerden. Grolsch organiseert dan 
de eerste Grolsch Brouwerijda-
gen. Met een uitgebreide rondlei-
ding en tal van activiteiten in de 
brouwerij kunnen consumenten 
alles te weten komen over bier, 
het brouwen en bottelen van 
bier en de smaak van Grolsch. De 
Grolsch Brouwerijdagen worden 
georganiseerd in het kader van 
de allereerste ‘Week van het Ne-
derlandse Bier’.



Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak (0575) 44 14 48
www.autobedrijfwisselink.nl
ONDERHOUD ALLE MERKEN

Opel Meriva
1600-16V Cosmo MPV

2003     5.950,-
OPEL MERIVA 1400-16V EDITION 2005  7250 
OPEL MERIVA 1600-16V COSMO MPV 2005  7950 
OPEL CORSA 1200-16V 5-DRS ELEGANCE 2002  4950 
OPEL ASTRA 1600-16V -DRS BUSINESS 2007  9450 
OPEL ASTRA 1800-16V STATION ENJOY 2005  8950 
OPEL ASTRA 1600-16V STATION EDITION 2006  9950 
OPEL VECTRA 1900 CDTI GTS BUSINESS 2007  10950 
HYUNDAI I 10 5-DRS ACTIVE COOL 2008  6450 
MINI COOPER 1600-16V 2004  10950 
MERCEDES C-200 COMBI SPORT-EDITION 2006  14950 
BMW 530 D AUTOMAAT/LEER 2005  17950 
VOLVO V 70 2.4 T COMFORT 2001  8450Peugeot 406 2.0 16V Coupé LPG G3 

blauw met. 1998

M
M Autobedrijf

Melgers
Opel Astra 1.8 Wagon G3 2007 147.000 km 9.975
Renault Twingo 1.2, 3-drs., airco 2006 34.000 km  5.750 
Chevrolet Kalos 1.4 5-drs. airco 2005 67.000 km  4.950
Alfa 147 5-drs.1.6 Veloce Edizione 2003 110.000 km  6.950
Hyundai Santa Fe 2.7i V6 automaat 2007 101.000 km  18.750
Nissan Primera Estate 1.8 Visia 2005 119.921 km  8.950
Peugeot 307 SW Pack 1.6 16v 2004 86.742 km  8.950
Volvo S60 2.4 nav/ecc 2003 148.725 km  8.950
Seat Ibiza 1.4 16v stylance 2004 87.000 km  7.250
Mazda Premacy 1.8 exclusive 2003 140.000 km  7.750
Kia Sorento 3.3 V6, automaat 2008 45.000 km  17.950
Toyota Corolla 1.3, terra 1997 128.000 km  2.250
Toyota Verso 1.8 Navi 2007 99.000 km  15.750

Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

Suzuki Ignis 1.3
5-drs., 2001,

98.000 km

4.950

Peugeot 407 coupe 3.0

v6 aut. 73,000 km 2005

€ 15,500
Citroen Xsara Break 1,4 12/2000 174.000 km € 1950,-

Chevrolet Kalos 1,2 5drs LPG Zwart 04/2006 113.000 km € 4950,-

Chevrolet Matiz 0,8 5drs Blauw 03-2007 84.000 km € 3950,-

Daewoo Tacuma 1,8 Airco 11/2000 66.000 km € 3950,-

Land Rover Discovery 2,5 TD5 Serie II 06/2001 226.000 km € 4950,-

Peugeot 206 1,4 3drs Airco 06/2004 49.000 km € 5350,-

Peugeot 307 XS 1,6 16V 5drs zwart 01/2004 129.000 km € 5950,-

Opel Astra 1,6 Airco 04/2000 169.500 km € 3450,-

... als het méér moet hebben!
meubelen

parket
tapijten

laminaat
slaapsystemen

gordijnen
zonwering

projectstoffering

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

Verkoop van diverse 
merken aanhangwagens 

en paardentrailers.
Ifor Williams, Anssems en Hapert.

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen.

Dealer van Huzen en Patura.

Kunt u terecht bij Van Hal Schilderwerken, 
want sommige klussen laat je alleen over 
aan Vakmensen!

Fiat  Panda  1.2 8V Emotion Clima control jan-08 35.729 km Zwart € 6.400

Fiat  Seicento  1.1 S feb-04 53.515 km Zwart € 3.250

Ford  Focus  1.6 16v Futura rally edition mei-06 61.774 km Zwart € 9.400

Hyundai  Getz  1.4i 5drs. Active cool jan-07 42.752 km Grijs met. € 6.250

Hyundai  i10  1.1 5drs. I-catcher Cool mrt-08 44.915 km Rood € 6.700

Renault  Scénic  1.6 16v Dynamique Luxe apr-04 131.032 km Grijs € 7.000

Renault  Scénic  1.6 16v Dynamique mei-02 182.606 km Grijs met. € 4.000

Renault  Twingo  1.2 3drs. Authentique Airco jul-08 34.285 km Zwart € 6.250

Seat  Altea  1.6 Stylance mrt-06 81.815 km Grijs met. € 11.000

Toyota Prius 1.5
Vvt-i Automaat 5-drs.

Comfort, jun-07, 122.372 km,
beige, Hatchback €11.750 

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond Tel. (0575) 44 16 21

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

Wij verzorgen 
kleinschalige, 
aangepaste vakanties 
voor ouderen. 
Bel voor onze gratis 
vakantiebrochure:
(0318) 48 51 83 
Of kijk op onze site: 
www.allegoedsvakanties.nl
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“Ja, dat valt te leren”, aldus Esther Vos. 
“Bijvoorbeeld met Neuro Linguïstisch 
Programmeren. Drie mooie woorden 
die eigenlijk alleen maar betekenen, 
dat je beter leert communiceren met 
jezelf en de ander, waardoor er snel-
ler goed contact ontstaat.”
Door NLP leer je dat de ander alleen 
maar spiegelt, datgene waar jij zelf 
nog moeite mee hebt en dat het vaak 
juist dat gedrag is, dat je in jezelf af-
keurt of onderdrukt. “Als je zo leert 
waarnemen, kom je los van je oor-
deel over de ander en kun je de ander 
aanraken in datgene wat hij met jou 
doet”, vertelt Esther over de resulta-
ten van NLP. 
De cursus blijkt bij uitstek geschikt 
voor mensen, die werken met men-
sen, ongeacht of dit in de gezond-
heidzorg, het bedrijfsleven of het on-
derwijs is, maar het kan je in je rol 
als ouder inzicht geven in de manier 
waarop jij met jouw kinderen om-
gaat. “En als je even geen werk hebt, 
kan het je helpen om datgene waar 
jij naar toe wilt, voor jezelf en daar-
door ook voor anderen duidelijk te 
krijgen”, noemt Esther als een ander 
mogelijk resultaat.. 
Op maandag 14 mei start Esther Vos 
een basiscursus NLP in cultureel cen-
trum ‘de Brink’ in Zelhem.
Esther: “Je gaat werken aan je per-
soonlijke, eigen communicatie. Je 

leert waarnemen wat jij doet en welk
effect dat op anderen heeft. Je leert
jouw communicatie te sturen bij het
overbrengen van jouw boodschap,
waardoor de ander beter begrijpt 
waar jij het over hebt. Verder leer je
vragen te stellen, waardoor je de an-
der beter gaat begrijpen.”
Volgens Esther is een gevolg dat er
zich in je leven minder grote con-
flicten zullen voordoen, dat je meer
levensruimte gaat ervaren en dat er 
zinvol contact ontstaat. In vijf avon-
den van 19.00 tot 22.00 uur krijg je 
praktische handvatten, die je meteen
kunt toepassen. De avonden worden
gehouden op 14, 21 mei, 4, 11 en 18
juni. Hieraan voorafgaand houdt Es-
ther Vos op maandag 7 mei om 19.00
uur een gratis informatieavond bij
‘de Brink’. Belangstellenden kunnen
zich via info@vostc.nl aanmelden 
voor deze bijeenkomst en Esther ook
om nadere informatie vragen.

Leren om je minder te ergeren

NLP cursus in Zelhem
Zelhem - “Hij doet altijd zo ver-
velend tegen me!” “Zij is altijd zo 
opvliegend, wat zou ze tegen mij 
hebben?” “Ik kan ook nooit iets 
goeds doen”. Het zijn voor veel 
mensen herkenbare gevoelens. 
Anderen kunnen jou vreselijk tot 
last zijn. Maar wat als je je niet 
meer zou irriteren? Is het moge-
lijk om ook met lastige personen 
te communiceren?

De televisie bestaat 60 jaar en Om-
roep MAX viert dit met deze Road-
show. Simon Stokvis is als razende re-
porter van De Bruine Rotterdammer 

van alle markten thuis. Hij is niet 
alleen putjesschepper en journalist, 
hij is ook zanger/entertainer. Samen 
met Bep Rodenburg, brengt hij een 

nostalgisch theaterprogramma met 
een lach en een traan. Een optreden 
waar het publiek nog lang over na zal 
praten. Voor deze middag zijn alle se-
nioren, dus leden én niet-leden van 
de KBO IJsselsenioren, van harte wel-
kom. De consumpties zijn voor eigen 
rekening, maar de toegang is gratis.

De KBO IJsselsenioren presenteert:

Simon Stokvis in de MAX Roadshow

Toldijk - Op donderdagmiddag 10 mei wordt voor alle senioren een 
theatermiddag georganiseerd door de KBO IJsselsenioren. Om 14.00 
uur start de MAX Roadshow in Zaal Den Bremer in Toldijk.

De club zoekt kinderen in de leeftijd 
van 6 t/m 16 jaar, die het leuk lijkt 
om voor een periode van ongeveer 
drie maanden een kalf te verzorgen. 
In die periode komt er tweemaal een 
jury aan huis voor een beoordeling. 
De eindkeuring is op 18 augustus bij 
camping De Warnstee in Wichmond. 
Op die dag kunnen de kinderen laten 
zien hoe goed ze voor hun kalf hebben 
gezorgd. Elk kind hoopt natuurlijk in 
de prijzen te vallen. Voor de kinderen 
en het publiek belooft het een leuke 
eindkeuring te worden. De kinderen 
kunnen dan ook naar elkaar kijken 
om te zien hoe iedereen met hun 
kalf omgaat. Wie graag wil meedoen, 

kan komen kijken op de instructie-
ochtend bij de familie Kemperman 
aan de Zomerweg 61 te Drempt op 
12 mei 2012. Aanvang 10.30 uur. Op 
deze ochtend wordt uitleg gegeven 
wat nu precies de bedoeling is van de 
wedstrijd. Er wordt verteld over on-
der andere het toiletteren, voorbren-
gen, kennis over het kalf en de vete-
rinaire aspecten. Vanaf 12 mei gaat 
de wedstrijd officieel beginnen. Dus 
kom kijken en aanmelden op 12 mei. 
Hopelijk tot dan! Verdere inlichtin-
gen of opgave via Annet Harenberg, 
telefoon (0575) 441372 of Henny Riet-
man, telefoon (0575) 441313, of mail 
kocbronckhorst@gmail.com

Kalveropfokclub Bronckhorst

Wie doet er mee?

Bronckhorst - Kalveropfokclub Bronckhorst organiseert dit jaar voor 
de 4e keer een kalveropfokclub-wedstrijd. De eerste drie jaren waren 
erg succesvol. Vele enthousiaste kinderen deden mee in de race om te 
laten zien wie zijn/haar kalf het beste kon verzorgen en voorbrengen 
voor de jury.

Kinderen en kalveren tijdens de eindkeuring in Wichmond.

Als u voor een zieke, dementerende of 
gehandicapte in uw directe omgeving 
zorgt, bent u mantelzorger. Meestal 
gaat het om zorg voor een familielid, 
zoals partner, ouder, kind, broer of 
zus maar het kan ook gaan om zorg 
voor iemand uit uw vriendenkring of 
uit uw buurt. 
Veelal gebruikt de zorgvrager als ge-
volg van lichamelijke of psychische 
klachten medicatie. Het is goed om 
te weten dat medicijngebruik in com-
binatie met alcohol problemen kan 
geven. Zo kunnen medicijnen de af-
braak van alcohol vertragen en kan 
alcohol de werking van sommige me-

dicijnen versterken, verzwakken of 
zelfs opheffen. Naarmate men ouder 
wordt verdraagt het lichaam alcohol 
slechter dan voorheen. De combina-
tie van alcohol en medicijnen is zeer 
verslavend en vaak oorzaak van on-
gevallen. Uiteraard speelt de hoeveel-
heid alcohol die gedronken worden 
een rol. Toch kunnen één of twee gla-
zen al een effect geven dat je eigenlijk 
niet zou verwachten. 
Deze middag geeft Ronald Vissers, 
preventiemedewerker van Iriszorg, 
u als mantelzorger meer kennis over 
alcohol en medicijngebruik. Er wordt 
ingegaan op de rol die uzelf kunt heb-

ben, bijvoorbeeld het signaleren van
overmatig gebruik en waar u voor
ondersteuning terecht kunt. Ook is
er gelegenheid om lotgenoten te ont-
moeten en ervaringen of informatie
uit te wisselen. De bijeenkomst begint
om 13.30 uur en duurt tot ongeveer
16.00 uur en is gratis toegankelijk.
Wel is opgave verplicht, dit kan tot
1 mei door te bellen naar VIT Oost-
Gelderland 0573-438400 of te mailen
naar info@vitoost-gelderland.nl 
Bij onvoldoende opgaven kan deze
themabijeenkomst niet doorgaan. De
bijeenkomst wordt gehouden aan de
Burg. Van Panhuysbrink 1 in Hoog
Keppel en is een initiatief van de VIT
Oost-Gelderland. Voor meer infor-
matie bel VIT Oost-Gelderland 0573-
438400 of kijk op 
www.vitoostgelderland.nl.

Themabijeenkomst: 
Alcohol en medicatie
Hoog Keppel - Op dinsdag 8 mei worden mantelzorgers uit de ge-
meente Bronckhorst geïnformeerd over alcohol en medicijngebruik. 
De bijeenkomst wordt van 13.30 -16.00 uur gehouden aan de Burg. Van 
Panhuysbrink 1 in Hoog Keppel.

Provinciale Staten stellen naar ver-
wachting eind april het programma 
Energietransitie “Werk met eigen 
energie” vast. Gedeputeerde Anne-
mieke Traag gaat daarna graag met 
u in gesprek hoe door samenwerking 
met partners in de Achterhoek en 
Liemers de energietransitie een extra 
stimulans kan krijgen. Op donderdag 

10 mei zal er een ontbijtbijeenkomst
zijn. Deze vindt plaats in het Streek-
huus aan de Dr. Grashuisstraat 8 in 
Zelhem van 8.30 uur tot circa 10.00
uur. Wij stellen het op prijs als u
vooraf uw komst meldt via 
info@streekhuus.nl

Stichting Plattelandshuis Achterhoek
en de provincie Gelderland organise-
ren enkele malen per jaar ontbijtbij-
eenkomsten in het Streekhuus. On-
der het genot van een eenvoudig ont-
bijt informeren wij u over een actueel
onderwerp. Daarnaast is ook ruimte
om met anderen te netwerken. 

De ontbijtbijeenkomst is interessant 
voor iedereen die betrokken is bij de
ontwikkelingen op het platteland.

Donderdag 10 mei
Zit er voldoende energie in 
Achterhoek en Liemers
Zelhem - In de Achterhoek en 
Liemers staan veel potjes op het 
vuur voor nieuwe energieprojec-
ten. Ook de provincie Gelderland 
zet zich in voor een omslag van 
fossiele energie naar hernieuw-
bare energie. Gedeputeerde An-
nemieke Traag vertelt op een ont-
bijtbijeenkomst op 10 mei hoe de 
provincie dit wil realiseren.

Nadat iedereen was ingescheept werd er een 
welkomstwoordje gesproken door Ilonka Jolink, 
hoofd van de dagbootcommissie. Zij heette alle 
gasten en vrijwilligers hartelijk welkom. Een 
speciaal woord van welkom was er voor pasto-
raal medewerkster Mia Tankink uit Keijenborg, 
arts Gerben Sterringa uit Vorden, accordeonis-
ten Theo Jaaltink en Ria Dolfijn uit Hengelo en 
de bemanning van de boot. 
De vrijwilligers van de drie regio’s hebben de 
gasten voorzien van een hapje en een drankje, 
voorbereid door vrijwilligers in de keuken. Ook 
de vrijwilligers in de zorg hebben hun steen-
tje weer bijgedragen. Voor gasten die tussen 
de middag even rust nodig hadden stonden 
de bedden opgemaakt klaar. En voor wie even 
extra zorg/hulp nodig had heeft de arts samen 
met het verzorgend team hulp kunnen bieden. 
Deze dag was er ook de traditionele verloting 
met prijsjes, afgewisseld met gezellige accorde-
onmuziek. Tegen 17.00 uur kwamen de gasten 
en vrijwilligers weer aan in Zutphen. 
Terugkijkend heeft de Zonnebloem en haar 
gasten een mooie en gezellige dag met elkaar 
gehad. Of wel: een behouden vaart gehad! Al-
lemaal bedankt en tot volgend jaar.

Dagboottocht 
Zonnebloem
Regio - Op zaterdag 14 april organiseerde 
de Zonnebloem regio IJsselstreek met de 
afdelingen Vorden, Hengelo/ Keijenborg, 
Wichmond en Steenderen, de jaarlijkse 
dagboottocht. De gasten vertrokken met 
de boot Eureka 1 vanuit Zutphen richting 
Deventer, Olst en weer terug naar Zutphen. 
In totaal gingen er deze dag 155 gasten en 
29 vrijwilligers mee.
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Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Angaon:  
  1. Binnengaan; “Gaot effen bi’j de bakker an en brengt 
   beschuten met”.  
  2. “Door ko’w wa’s effen angoan”. Ergens naar toe gaan    

 (bijv. naar een café). 
  3. “Goat maoran”. Loop maar vooruit. 
  4. “’n trad angoan”. Doorlopen. 
  5. “Wat geet ow toch an”. Wat mankeert jou toch. 
  6. “Angaon”. Lawaai maken.  

 B. Scheurdegrei, scheurderwark: 
  Aardewerk, borden, Kopjes, schoteltjes e.d. “Noo mo’w al 
  ’t scheurdewark nog  Afwasken”.  

 C. Roepe: Rups; 
  “De moes zit vol roepen”.

afd. Dialect

Het is gebleken dat veel teamsporters 
onder andere voetballers en volley-
ballers het trainen in de zomerperi-
ode missen. Na een zomerstop zijn 
de conditie en spierkracht flink ach-
teruit gegaan en moet er eerst weer 

flink worden getraind om na de zo-
mer weer terug in vorm te komen.
Aerofitt biedt hiervoor de oplossing; 
met een sport specifiek schema kan
er tijdens de zomermaanden door ge-
traind worden! Hierbij steunt Aero-
Fitt ook nog de clubkas van de vereni-
ging. Elk sporter die de naam van zijn
of haar vereniging doorgeeft, steunt
de clubkas met max. 5 euro! 
Wil je ook hier gebruik van maken?
Sportcentrum AeroFitt, Winkels-
kamp 5 in Hengelo. Tel. 0575-465001,
www.aerofitt.nl

Steun je clubkas
Kom sporten deze zomer 
bij AeroFitt
Hengelo - Sportcentrum AeroFitt 
biedt weer de mogelijkheid om 
gebruik te maken van een zomer-
lidmaatschap. Met dit lidmaat-
schap kun je drie maanden spor-
ten voor één bedrag en je betaalt 
geen inschrijfgeld.

Hoe lang geleden is het dat u in 
de bossen, op de hei bent geweest, 
konijntjes, zwanen, ganzen en veel 
vogels hebt gezien? En hoe lekker is 
het om te genieten van de natuur, 
vrolijke mensen om u heen, kopje 
koffie te krijgen en uw ogen uit te 
kijken? Voor iemand die afhanke-
lijk is van een rollator is dit vaak 
“die goede oude tijd”.

OVER DE DREMPEL STAPPEN
Nu is er op 10, 11 en 12 mei een 
mogelijkheid om opnieuw van dit 
alles te genieten, simpel door u op 
te geven voor de Roll-Over, de tra-
ditionele rolstoeldriedaagse, georga-
niseerd door de Zonnebloem, regio 

IJsselstreek. Men kan bij de Zonne-
bloem rolstoelen lenen!
“Ik in een rolstoel, echt niet!”, ho-
ren we u denken, maar denk er 
eens aan wat u uzelf ontzegt door 
niet deel te nemen aan het mooi-
ste en gezelligste evenement in 
Bronckhorst, een avontuur door de 
natuur en cultuur met vrijwilligers 
die gezellig keuvelend u al duwend 
wijzen op de mooie accenten die 
u onderweg tegenkomt. Dit laat 
u uzelf toch niet ontzeggen? Stap 
over die rolstoeldrempel en geef u 
op: er staan vrijwilligers klaar om 
u met alle plezier en toewijding bij 
te staan of neem een familielid mee 
en ontdek samen de mooiste plekjes 
in onze omgeving. Onderweg zijn er 
pauzeplekken, toiletten en krijgt u 
een kopje koffie, thee met iets lek-
kers. Met zijn allen genieten van de 
prachtige cultuur, dan gunnen wij 
ook u van harte.

GEEF U OP VIA DE SITE
www.rolloverbronckhorst.nl of bel 
06 - 22 15 72 73.

Van Rollator naar
Roll-Over
Bronckhorst - Stelt u zich voor 
dat u alleen nog maar kleine 
stukjes kan lopen achter een 
rollator? Uw vrijheid is beperkt 
want misschien kunt u nog wel 
met moeite uw dagelijkse bood-
schapjes doen, maar lange stuk-
ken wandelen door de prachtige 
natuur zit er niet meer in.

Voor de klant is ook de mogelijkheid 
om de eigen bloembakken mee te 
nemen. Perkplanten die bij Bloem-
sierkunst Elbrink worden gekocht, 
worden dan ter plekke gratis in de 
bakken verwerkt. Na de Geranium-

markt wordt het vizier bij Elbrink 
o.m. gericht op een grote collectie zo-
merbloemen, die door het bedrijf zelf 
worden gekweekt. Rutger Elbrink 
die begin december de bloemenzaak 
opende is dik tevreden over de tot nu 

toe bereikte omzet. Daarover zegt 
hij: ‘Ik heb al een hele klantenkring 
opgebouwd en wat zo leuk is, iedere 
week zie ik weer nieuwe gezichten 
in de winkel’. Inmiddels zijn er twee 
verkoopsters in de winkel werkzaam. 
Rutger is nog studerend en is buiten 
de schooluren en op zaterdag ook zelf 
in de winkel aanwezig. Na zijn studie 
zal hij fulltime in Bloemsierkunst El-
brink werkzaam zijn.
Zie de advertentie elders in Contact.

Geraniummarkt Bloemsierkunst 
Elbrink

Vorden - Zaterdag 5 mei houdt Bloemsierkunst Elbrink aan de Burge-
meester Galleestraat 5 in Vorden een Geraniummarkt. De consument 
kan die dag kiezen uit meer dan 100 soorten Geraniums, Fuchsia’s 
en Stekperkplanten. Verder vele soorten kuipplanten, hangpotten en 
tientallen soorten perkgoed planten.

De brengers van het grote brood op 
de foto konden niet vermoeden dat 
roggebrood, zo veel jaren later nog 
steeds gebracht wordt om ‘s middags 
vanaf 14.00 uur bij opbod verkocht te 
worden.

Sinds 1529, mogelijk nog veel eerder, 
mochten de bewoners van de toen-
malige Markegronden het Gooy en 
Dunsborg en op de Zellemmer- Hat-
temermarke, plaggensteken op voor-
waarde, dat ze jaarlijks rond Hemel-
vaartsdag roggebrood van minstens 
22 pond leverden bij de Dunsborger 
molen. Het brood was bestemd voor 
de armen in de gemeente. Deze dag 

bij de Dunsborger molen op Hemel-
vaartsdag, groeide uit tot een jaar-
lijkse feestdag van de Markegenoten 
bij de Muldersfluite. Degenen die het 
zwaarste brood leverde, vaak meer 
dan 100 pond, kreeg 2 flessen wijn, 
woog het brood minder dan 22 pond, 
dan moest de inbrenger 6 stuivers be-
talen. 
Na de ontbinding van de Marken en 
het aanstellen van Gemeente bestu-
ren, besloot men om als een blijvende 
herinnering de traditionele broodle-
vering Muldersfluite in ere te houden 
en de oude bestaande boerderijen, als 
belastingplichtigen daarmee jaarlijks 
te belasten.

Ook dit jaar is er weer een broodleve-
ring en verkoop bij de Muldersfluite,
de broden worden, voorafgegaan door
de blaaskapel, per paard en wagen 
aangevoerd, gewogen daarna onder 
de toeschouwers geveild. De brenger
van het grootste brood krijgt na de
weging, nog steeds 2 flessen wijn.
De activiteiten bij de Muldersfluite 
starten om 12.00 uur en de rogge-
broodweging begint om 14.00 uur.
Wilt u reageren op het verhaal achter
deze foto, hebt u aanvulling over eer-
der geplaatste foto’s of nog oude foto’s
met eventueel met een mooi verhaal,
neem dan via het e-mailadres: oudzel-
hem@gmail.com contact op met de
internetgroep van www.oudzelhem.
nl Dit kan ook per telefoon. Belt u
met Harry Somsen, tel. 0314-621011,
Willem Hartemink, tel. 0314-623686
of Eef Oosterink, tel. 06-55820125.

Broodweging Muldersfluite

Zelhem - Hengelo (Gld.) Ook dit jaar wordt de eeuwenoude traditie van 
broodlevering op Hemelvaartsdag 17 mei in ere gehouden. De brood-
weging en verkoop vindt plaats bij de Muldersfluite aan de Zelhemse-
weg tussen Hengelo en Zelhem.

Verder kunt u luisteren naar Sijtse 
Heeringa, Frans van Gorkum, Klaas 
Spekken, de Zwaogers, The Spitfires, 
Danièl Lohues, HaDiJan en ‘uut de 
Olde deuze’komen The Evening 
stars. Het programma in streektaal 
en muziek wordt verder opgevuld 

met Amparte Weurden, verhalen en 
spreuken en gezegden. Radio Ideaal 
Dialect is te beluisteren op de zondag-
morgen van 11.00 tot 12.00 uur op de 
frequenties F.M 105.4, 105.8 of op de 
kabel F.M 91.9, 94.0 of via C.P. www.
ideaal.org.

Nieuwe cd Flamingo’s 
bij Radio Ideaal Dialect
Zelhem - Zondag zijn enkele nummers van de nieuwe cd van de Zel-
hemse band de Flamingo’s ‘t geet wieter te beluisteren in het pro-
gramma Ideaal Dialect. De presentatie vond op 28 april plaats met een 
feestje in eetcafé ‘de Groes’. In het programma worden de nummers 
‘Café van Tante Fie’ en ‘Kom d’r in’ gedraaid.
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Denk aan je toekomst, 
maak van afval geschiedenis!

Meer weten? www.afvalvrij.nl/e-goed

Oude elektrische 
apparaten gooi je niet 

weg. Die lever je in!

inleverdag
zaterdag 12 mei

Meer info: www.afvalvrij.nl/e-goed

Net als Eddy. Die verzamelt namelijk alles met 
een batterij of stekker. Dus gooi uw elektrische 
apparaten niet weg, maar lever ze in bij Eddy. 
Op deze manier levert u een bijdrage aan een 
duurzaam milieu en een schonere leefomge-
ving. Meedoen is bovendien eenvoudig. Lees 
snel verder hoe u Eddy kunt helpen.

E-goed, wat is dat?
E-goed staat voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. 
Als vuistregel geldt: alles met een batterij en/of stekker wat u niet 
meer gebruikt. Denk hierbij dus niet alleen aan TV’s en wasmachines, 
maar ook aan kleine elektrische apparaten zoals dat oude koffi ezet-
apparaat op zolder, of het niet meer gebruikte elektrische speelgoed 
in de rommelkast. Ook energiezuinige verlichting, zoals kapotte 
spaarlampen, tl-buizen en ledlampen behoren tot E-goed. 

Ongemerkt verdwijnt veel E-goed in de 
grijze container. Zonde, want alles met een 

batterij en/of stekker 
is geschikt voor her-
gebruik. Door uw 
apparaten apart in 
te leveren, weet 
u zeker dat ze 

op een milieuverantwoorde manier worden verwerkt en dat bijna alle  
materialen worden hergebruikt. In veel elektronische apparaten zitten 
ook batterijen. Zijn deze leeg, lever ze dan apart in. Dit kan op dezelfde 
locaties waar u ook uw E-goed inlevert. Daarnaast kan dit in veel ge-
vallen ook bij winkels en supermarkten bij u in de buurt. 

Waarom E-goed?
Van de ingeleverde apparaten worden de bruikbare materialen herge-
bruikt. Denk hierbij aan ijzer, aluminium, koper en diverse kunststoffen. 
Zo besparen we grondstoffen en verminderen we de  CO2-uitstoot. Bo-
vendien zitten er in sommige apparaten stoffen die schadelijk zijn voor 
het milieu. In oude koelkasten zitten bijvoorbeeld CFK’s; spaarlampen 
en oudere LCD-televisies bevatten kwik. Door deze apart in te leveren 
worden de giftige stoffen onschadelijk gemaakt. 

Al het E-goed dat u inlevert bij de Kringloop krijgt bovendien 
een speciale behandeling. Het wordt eerst gesorteerd en ge-
controleerd. Vervolgens worden de herbruikbare spullen na 
reparatie verkocht in de winkel. Zo krijgt uw niet meer ge-
bruikte apparaat een nieuw leven. E-goed apart inleveren zorgt 
daarnaast voor een lekker opgeruimd huis en spaart ruimte in 
uw grijze container! Dat betekent lagere kosten omdat er minder 
restafval verbrand hoeft te worden. Zo zijn we samen E-goed bezig!

Meer informatie over E-goed
Neem een kijkje op onze website: www.afvalvrij.nl/e-goed. Daar vindt 
u meer informatie over de E-goed campagne en een volledig overzicht 
van apparatuur die tot E-goed wordt gerekend. 

E-goed kunt u heel gemakkelijk en gratis kwijt bij de Kringloop! 
Klein, groot, kapot of werkend: alles is welkom! Voor nog meer 
gemak kunt u uw E-goed ook aan huis laten ophalen door de 
samenwerkende kringloopbedrijven 2Switch en Aktief. Bel voor 
het maken van een afspraak de Kringlooplijn: tel. (0900) 02 05. 
Of breng uw E-goed gratis naar één van de volgende kringloop-
winkels en Afval Breng Punten: 

*) Vergeet niet uw afvalpas mee te nemen! 

Kijk voor adressen en openingstijden op uw Afvalkalender of op 
www.berkelmilieu.nl. Wist u trouwens dat u uw oude elektrische 
apparaat ook kunt inleveren in de winkel waar u een nieuw ap-
paraat koopt?

Hier kunt u op zaterdag 12 mei tussen 
10.00 en 12.00 uur uw E-goed gratis inleveren:

E-goed brengt u naar 2Switch en Aktief

Wat mag u inleveren?
Kijk voor een volledig overzicht van alle apparatuur die tot 
E-goed wordt gerekend op: 

De E-goed inleverdag

Kom ook en win!
Op zaterdag 12 mei is het zover

12 mei

Dan organiseren de gemeente Bronckhorst en Berkel Milieu sa-
men met vrijwilligers van Bronckhorster scholen en verenigingen 
de speciale E-goed inleverdag. 

Kom bij de speciale mobiele punten inleverpunten langs en lever 
uw oude elektrische apparaten en/of spaarlampen in! U kunt op 
deze speciale actiedag alleen elektrische apparaten inleveren 

koelkasten. Die kunt u wel altijd gratis wegbrengen of op laten 
halen door de Kringloop.

 Op=op.



TIJDENS KOOPZONDAG: 

Gratis voetbal afhalen bij de MEGASTORE * 

10 x IN UW KEUKEN*

Wijziging in maten, kleur en 
samenstelling apparatuur is mogelijk!

Tel. 0544 461917  

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND TOT 21.00 UUR
*Zonder tussenkomst van derden en uitgezonderd lopende acties, orders en projecten. Vraag naar de actievoorwaaren in de winkel.

Tel. 0544 476170
BETTING RESSING

TEGELS & NATUURSTEEN

Kliklaminaat

Megastore heet de nieuwe buurman Rolugro welkom op de Laarberg

515,95  

Trommelsteen

519,95  

Wandtegel

515,95 
NIEUW IN ONS 
ASSORTIMENT!

Volg ons op Facebook

9998,-

Keuken compleet 
incl. 10 X SIEMENS
van 20.249,- voor

Tel. 0544 760001  

nieuw!

Genieten ... van de super lage prijzen bij Badisign

*OP=OP

3 850,-

Glazen front, 
leverbaar in diverse 
kleuren en maten.

VANAF

Stuntprijzen bij MEGA
store
GROENLO

6 MEI
KOOP

ZONDAG
2e PINKSTERDAG 

OPEN



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

‘Bij Sensire verdien je méér
in je vakantie’

Zoek je voor de zomer vakantiewerk, 
dan verdien je een baan bij Sensire!
Als je minimaal 17 jaar bent, vind je 
bij Sensire volop mogelijkheden voor 
een vakantiebaan in de huishoudelijke 
 dienstverlening of in de verzorging. 
Het werk geeft elke dag veel voldoening 
en natuurlijk verdien je bij Sensire een 
aantrekkelijke beloning.
Voor de huishoudelijke dienstverlening 
heb je geen opleiding nodig. Volg je een
Mbo-of Hbo-opleiding in de zorg? Dan 
kun je direct aan de slag in de verzorging.

Vind jij dat je de baan verdient, die je 
meer geeft dan alleen maar werk? 
Kijk op onze website www.sensire.nl
voor alle informatie en meld jezelf aan. 

 
is onderdeel van Sensire.

 

Europlanit heeft volop vakantiebanen! Zoek jij een leuke bijbaan 
tijdens de vakantie in de regio Achterhoek, dan hebben wij vol-
doende keuze. Staat de vakantiebaan waar jij naar op zoek bent 
er (nog) niet bij? Schrijf je dan gratis en vrijblijvend in voor va-
kantiewerk. Inschrijven kan via onze website:

www.europlanit.nl/vakantiekrachten

Hier kun je het inschrijfformulier downloaden. Deze kun je uit-
printen, invullen en naar ons toesturen. Ook kun je het formulier 
digitaal naar ons toesturen. Dit kan naar vakantiewerk@euro-
planit.nl

Een nieuwe scooter, mobieltje, kleding of lekker op vakan-
tie? Als je lekker bijverdient, kun je ook lekker uitgeven! 
Een goede reden om deze zomer aan de slag te gaan bij 
Euro Planit Personeelsdiensten!

Voor de zomer van 2012 zijn wij op zoek naar:

VAKANTIEKRACHTEN M/V

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

PRODUCTIELEIDER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VCP921723

Werkzaamheden
Als productieleider stuur je de afdelingen productie, montage, 
engineering, magazijn en plaatbewerking (Totaal 35 FTE) aan. Je 
organiseert en controleert de werkvoorbereiding van de orders. 
Tevens ben je verantwoordelijk voor de personele bezetting en 
bewaak je de projectresultaten. Daarnaast analyseer je en los je 
voorkomende problemen van technische, logistieke, organisa-
torische en personele aard op. Ook onderhoud je contact met 
leveranciers. Je bent verantwoordelijk voor de juiste implementatie 
van het nieuwe ERP systeem

Functie eisen

-

-

MANAGER ENGINEERING M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VIO919978

Werkzaamheden
Voor deze uitdagende en verantwoordelijke positie als Manager 
Engineering zijn wij op zoek naar een ambitieuze en ondernemende 
persoonlijkheid die een volgende stap wil maken in zijn carrière. Je 
bent verantwoordelijk voor engineering binnen de gestelde termij-
nen. Je gaat leidinggeven aan de afdeling engineering (8-10 FTE) 
en ziet toe op het efficiënt plannen van productie en personeel. Je 
analyseert productiegegevens en productiecijfers en rapporteert 
aan de technisch directeur.

Functie eisen

bedrijfscultuur.

CONSTRUCTIEBANKWERKER/
MACHINEBOUWER M/V
Omgeving Varsseveld - Fulltime - vacaturenr. VMK921861

Werkzaamheden
Voor een bedrijf gespecialiseerd in machinebouw zoeken wij een 
aantal constructiebankwerkers/ machinebouwers. Je gaat zelfstan-

veelzijdige en uitdagende functie in dagdienst.

Functie eisen

JUNIOR METAALBEWERKER M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VVN922599

Werkzaamheden
Voor een relatie in de omgeving van Zutphen zijn wij op zoek naar 

-
sen plaatwerk en TIG lassen. Je krijgt opleiding en begeleiding “on 

bij de opdrachtgever.

Functie eisen

LASSER MIG/MAG EN TIG M/V
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr. VCP9224432

Werkzaamheden

voor langere tijd.

Functie eisen

Telecombinatie Service Center uit Lichtenvoorde is een telecomwinkel voor 
zowel particulieren als bedrijven. Wij zijn aangesloten bij de inkoop-
organisatie Telecombinatie. Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een:

Als shopmanager ben je eindverantwoordelijk voor het resultaat van de winkel. Door 
jouw correcte en klantgerichte houding motiveer je het team en zorg je voor een 
optimale uitstraling van de winkel. Je draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken.

Telecombinatie Service Center
Vragenderweg 3  7131 NS  LICHTENVOORDE 

0544-371802   WWW.TSCENTER.NL

 Werkzaamheden:
  Leiding geven aan en motiveren van het team
  Adviseren en verkopen van producten en diensten aan klanten in de  

  winkel en aan bedrijven
  Winkeladministratie, bestellingen, contractbeheer 
  Verantwoordelijk voor de winkelpresentatie
  Verantwoordelijk voor het realiseren van doelstellingen
  Meedenken en aandragen van verbeteringen
  Verantwoordelijk voor het kennisniveau van het team

 Functie eisen:
  Minimaal MBO-opleiding
  Je beschikt over commerciële ervaring in de detailhandel, bij   

  voorkeur in mobiele telefonie
  Je hebt leidinggevende ervaring, bent ondernemend en resultaat- 

  gericht
  Je bent accuraat, hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en  

  bent zeer klantvriendelijk en servicegericht

Wij bieden:
Een brede functie, ruimte voor persoonlijke en vakinhoudelijke ontplooiing. Natuurlijk met een 
marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor meer informatie kun je 
contact opnemen met Lianne Lettink via 0544-371802.
Solliciteren? Wij ontvangen je brief en CV graag via l.lettink@tscenter.nl 

SHOPMANAGER (M/V)

Gezocht zelfstandig werkend Kok m/v
Fulltime (38 uur) 

Wij zijn voor ons familie bedrijf op zoek naar een 
enthousiaste en creatieve kok, die er voor open 
staat om zichzelf te ontwikkelen. Wij bieden dan 
ook de mogelijkheid om door te groeien tot Chef 
kok.

Heb jij vijf jaar ervaring als zelfstandig kok?

Zou jij graag willen werken binnen ons team 

en wil jij graag door groeien tot Chef kok?

Stuur dan jouw c.v. met sollicitatiebrief naar
HRZ ’t Zwaantje
t.a.v. Dhr. H. Pillen
Zieuwentseweg 1, 7131 LA  Lichtenvoorde.
of info@zwaantje.com



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

De Molenkolk

Gerrit Jolink
Hoge Wesselink 10, 7221 CJ Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 13 68 85 13

de.molenkolk@planet.nl
www.demolenkolk.nl

Succesvolle relatietherapie!
Op basis van EFCT.

Marga Jansen,
praktijk voor psychosociale 
counseling
Individuele- en relatietherapie

Rozenstraat 17a, Baak mmjansen@hccnet.nl
Tel. 0575-441569 www.praktijk-margajansen.nl
Lid LVPW

  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

DUS JIJ HOUDT VAN DE LANDBOUW 
EN HEBT GEVOEL VOOR TECHNIEK?

MechaTrac BV
Pollaan 49, 7202 BV 
Zutphen

// MONTEUR LANDBOUW (M/V)

// SOLLICITEREN?

…wellicht ben jĳ  dan onze nieuwe technische vakman voor tractoren, tuin- en parkmachines 
en landbouwwerktuigen. Want wĳ  zoeken per direct een gepassioneerde en servicegerichte

Ben jĳ  de enthousiaste kandidaat die wĳ  zoeken? Stuur dan je sollicitatiebrief met 
CV naar Patricia Poelder (ppoelder@mechatrac.nl). 
Wil je meer informatie over de functie? Neem dan contact op met de aftersales-
manager Oscar Bloem (06 - 51 42 40 41). Kĳ k voor meer bedrĳ fsinformatie op 
onze website www.mechatrac.nl.

JOUW WERKZAAMHEDEN
Het onderhouden, repareren, inspecteren en afl everingsklaar 
maken van verschillende machines. Je werkt zelfstandig in 
een collegiaal team. 

JOUW KENMERKEN
–  Relevante (technische) opleiding en/of

ervaring op MBO-niveau;
– affi niteit met de landbouwmechanisatie;
– collegiale en fl exibele instelling.

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN 
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
 Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
 Of na telefonische afspraak.

Tel./fax: 0575 - 46 22 21 Beekstraat 1, Toldijk
Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Vos Training & Coaching organiseert in vijf avonden een basiscursus communicatie.

Met deze cursus ga je ervaren:

 Hoe je helder en creatief kunt communiceren
 Hoe je een betere balans tussen werk en privé kunt creëren
 Hoe je resultaatgerichter kunt leren werken
 Hoe je meer zelfvertrouwen kunt ontwikkelen
 Hoe je goed met je gevoelens kunt omgaan
 Hoe je je energiebalans op peil houdt

Kom naar de gratis informatieavond op woensdag 2 november om 19.00 uur 
bij Villa Ruimzicht, Ruimzichtlaan 150 in Doetinchem. 

De cursus vindt plaats op 5 woensdagavonden van 19.00 tot 22.00 uur. 
Voor meer informatie van de cursussen en de juiste data: zie www.vostc.nl.

We stellen het i.v.m. de organisatie op prijs als je je komst even meldt. 
Bel 06-27298850 of mail naar info@vostc.nl voor aanmelding of meer informatie.

Basiscursus Communicatie (NLP)

Waar ga jij voor?

Vos Training & Coaching organiseert in vijf avonden een basiscursus communicatie.
Met deze cursus ga je ervaren:

Maandag 7 mei om 19.00 uur in Centrum De Brink, Stationsplein 8-12 in Zelhem 

Woensdag 9 mei om 19.00 uur in Café Hartjes, Rijksweg 226-228 in Gaanderen

Waar ga jij voor voor?

Gezondheidsproblemen?
Zoekt u een natuurgeneeskundige oplossing,
zonder bijwerkingen?

Neem dan eens contact op met:
Eef Jansen 
orthomoleculair therapeut MBOG
Weverstraat 6, Zelhem e-mail: info@eefjansen.nl
Tel: 0314 - 622630 www.eefjansen.nl

Bij aanvullende verzekering worden consulten geheel 
of gedeeltelijk vergoed.



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 18 van 1 t/m
5 mei 2012www.ah.nl

H E N G E L O 

 Zaterdag 08.00 - 20.00 uur

van 14.00-16.00 uur


