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Klaverjascompetitie Ratti wordt na 

40 jaar nog steeds gewaardeerd

Bronckhorst

Noord

Vorden - Meer dan zesduizend do-
den. Vijftienduizend gewonden en 
meer dan 2.8 miljoen daklozen. Ie-
dereen heeft de verwoestende beel-
den van de aardbeving eind april in 
Nepal wel gezien. Wilna Bennink 
(62) en Gerda Bielderman (78) uit 
Vorden hebben de heftige beving 
persoonlijk aan den lijve onder-
vonden. “En die was onwezenlijk en 
uitermate beangstigend. De grond 
verdween letterlijk en figuurlijk on-
der je voeten. Wat als een feestelijke 
dag begon, eindigde in een drama 
dat niet te beschrijven is”, aldus het 
tweetal wanneer ze hun verhaal 
doen in bijzijn van Wilna’s dochter 
Ilse Bennink (33) en haar kinderen 
Vaya (5) en Arjun (3) in huize Ben-
nink.

Wilna Bennink en Gerda Bielderman 
waren op het moment van de aardbe-
ving in Nepal omdat ze werkzaamhe-
den verrichten voor de Stichting Diyo 
Nepal waarvoor ze actief zijn. Diyo 
Nepal is ontstaan omdat grondlegger 
Wilna’s dochter Ilse Bennink door een 
samenloop van omstandigheden lan-
gere tijd in Azië verbleef. Wilna: “Ilse 
was op reis in Nepal. Zij leerde het 
land en de mensen kennen en ging 
van het land en de mensen houden. 
Ilse vond in Nepal ook haar eigen 
grote liefde, ze ontmoette er haar man 
Shiva Sapkota (38). Samen zetten zij 
zich als veldwerkers met hart en ziel 
in voor Diyo Nepal. Ze trouwde met 
Shiva en geeft les aan Nederlandse 
kinderen.” Samen met Shiva runt Ilse 
ook het reisbureau Pure Nepal Reizen.

Koningsdag in Kathmandu
“Tijdens de aardbeving waren we met 
de andere Nederlanders Koningsdag 
aan het vieren in Kathmandu. Het was 
een groots feest. Iedereen was in op-
perbeste stemming. Maar plotseling 
kwam de aarde in beweging. Het is 
een gevoelig gebied, er komen regel-
matig aardschokken voor. Maar ik had 
direct in de gaten dat dit niet zo maar 
een schok was”, zo vertelt Ilse geëmo-
tioneerd. “Ik was aan het filmen voor 
de stichting. Er brak grote paniek uit. 
Iedereen begon te gillen. We zijn op 
de grond gaan liggen”, zo vertelt Gerda 
Bielderman. Filmbeelden van Biel-
derman waren tijdens de nationale 
inzamelingsactie op 1 mei in het pro-
gramma Pauw te zien waar Ilse ook 
haar verhaal deed.

Evacuatievlucht
Wilna, Gerda, Ilse en haar beide kinde-

ren zijn met de eerste evacuatievlucht 
vanuit Nepal naar Nederland terugge-
komen. “We wilden zo snel mogelijk 
naar Nederland terug. Hulp bieden 
was onmogelijk. We konden ons huis 
niet meer in. En voor de kinderen was 
het ook beter om rust te zoeken. De 
aardbeving was zo beangstigend en 
de situatie zo chaotisch dat we vrijwel 
geen eigendommen uit Nepal mee 
konden nemen. Zonder iets keerden 
we terug”, zo verklaart Ilse. Enkele 
Vordense ondernemers schonken Il-
se en Vaya en Arjun spontaan nieuw 
schoeisel en kleding. Inmiddels heeft 
Ilse met enige regelmaat contact met 
haar man. “Shiva is in het werkgebied 
van onze stichting noodhulp aan het 
verrichten terwijl wij geld proberen 
hiervoor bij elkaar te krijgen.”

Pure armoede
Stichting Diyo Nepal heeft hart voor 
de mensen in Nepal. Wilna Bennink: 
“Midden tussen grootse natuur en 
rijke oude culturen leven veel man-
nen, vrouwen en kinderen in pure ar-

moede. Mensen die met kleinschalige 
hulp zelf hun levensomstandigheden 
kunnen verbeteren. Diyo Nepal ziet 
volop mogelijkheden voor concrete 
acties en projecten om mensen in Ne-
pal verder te helpen.

Stichting Diyo Nepal
Stichting Diyo Nepal is een vrijwil-
ligersorganisatie en is opgericht in 
2007. Dankzij donaties, sponsoring 
en samenwerking heeft Diyo Nepal 
al voor veel mensen in Nepal iets 
kunnen betekenen. De gelden die de 
stichting ontvangt worden volledig 
besteed aan middelen om acties en 
projecten in Nepal voort te zetten of 
uit te breiden. Elke bijdrage steunt uit-
sluitend het werk van Stichting Diyo 
Nepal. Elke gift telt, zeker na de dra-
matische aardbeving.
Wilna, Gerda en Ilse zijn zich bewust 
dat Nederland zich al van haar beste 
kant heeft laten zien door massaal de 
ramp via giro 555 te ondersteunen. 
Toch hoopt het drietal dat mensen 
Stichting Diyo Nepal ook willen blij-

ven ondersteunen. Elke gift op bank-
nummer NL 75 RABO 0137589131 
t.n.v. stichting Diyo Nepal onder ver-
melding van aardbeving, is van harte 
welkom.
   

Op de foto zijn te zien: Ilse, Shiva, Vaya 
en Arjun Sapkota (rechtsvoor) en Ger-
da Bielderman (staand derde links) en 
Wilna Bennink (staand tweede rechts) 
met bestuursleden en vrijwilligers van 
Stichting Diyo Nepal.

“Wat als een feestelijke dag begon, eindigde in een  
drama dat niet te beschrijven is” 

  -  77e jaargang No. 07  Dinsdag 12 mei 2015

0573 - 251761

SPALSTRAAT 27  •  7255 AB  HENGELO GLD.  •  0575 - 46 17 71 
WWW.GROOTKORMELINKOPTIEK.NL

Maatwerkglazen voor 
optimaal zicht vind je 

bij de echte 
multifocaal specialist.

Land & Tuinbouwbeurs Oost Nederland / Achterhoek

Wo. 3, do 4 en vr. 5 juni 2015 
aan de Ruurloseweg, hoek Petersdijk in Zelhem

www.contact.nl



Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

0575 46 26 40

• Gratis controle van uw
 kunst- of klikgebit.

• Geen verwijzing nodig 
 van de tandarts.

• Spoedreparaties klaar 
 terwijl u wacht.

• Nieuw kunstgebit in één dag.

• De kosten worden groten-
 deels vergoed vanuit de 
 basisverzekering.

Adinda Brugman
Kastanjelaan 11B, Hengelo Gld.
info@tppbrugman.nl
www.tppbrugman.nl

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

“Het bijzondere zit vaak verborgen in het gewone”

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

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

Begeleiding bij artsenbezoek
Voor deskundige begeleiding bij bezoek 
aan uw (huis)arts, specialist, poliklinische 

behandeling, tandarts, therapeut, etc.

U kunt denken aan:
- Ophalen en weer thuis brengen
- Ondersteuning bieden bij het gesprek
- Verslag schrijven van het bezoek 
- Medicijnen ophalen
- Eerste zorg in gang zetten

Meer informatie: 
M. 06 - 27 21 65 08
www.coachingspraktijkbronckhorst.nl Maria Onstenk

verpleegkundige

persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

wist u dat 

je het leven ook kunt 

vieren bij een uitvaart?

UITVAARTVERZORGING

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze dochter 
en mijn zusje 

Esmee
 
Esmee is geboren op 6 mei 2015
Zij weegt 4370 gram en is 57 cm lang

Arno, Ellen en Brian 
Leerentveld - Huntink

Brinkerhof 73
7251 WX Vorden

Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen.
Gij doet mij rusten tot de morgen
en wonen in een veilig huis.

De strijd is gestreden, met telkens nieuwe moed.
Verbazingwekkend krachtig, maar nu is het voorbij,  
zo is het goed.

Verdrietig maar ook dankbaar voor wat zij voor ons 
heeft betekend, delen wij u mede dat in haar eigen 
vertrouwde omgeving rustig is ingeslapen onze lieve 
moeder en oma

JANTJE MAANDAG - VAN DIJK
sinds 1986 weduwe van 

Gerhard Maandag

* Lathum, 25 februari 1927 † Wichmond, 6 mei 2015

Betty en Henk

Johanna en Richard 
        Gérard
        Fabienne
        Marion en Fabien

Marieke en Jan

Onze speciale dank gaat uit naar het team Sensire en 
dokter van Engeland voor de goede zorg.

Lankhorsterstraat 18
7234 SR  Wichmond

De afscheidsdienst en begrafenis hebben op maandag 
11 mei plaatsgevonden te Wichmond.

 

"De strijd tegen de innerlijke onrust is voorbij."

 

Omringd door al diegenen die hem dierbaar
waren, heeft hij zijn 60-ste verjaardag

nog mogen vieren.
 

Verdrietig laten wij u weten dat plotseling
is overleden onze vader, schoonvader, 

mijn lieve zoon en onze fijne broer en zwager
 

Marinus Jacobus Brunsveld
Rinus

 

m Vorden
26 april 1955

t Arnhem
8 mei 2015

Bas en Melanie
Frank
R. Brunsveld
Zussen en Broers
Schoonzussen en Zwagers
Neven en Nichten

 

Correspondentieadres:
G. Modderkolk - Brunsveld
Slindewaterstraat 70
7203 GS  Zutphen

 

De crematieplechtigheid, waarvoor u wordt
uitgenodigd, zal plaatsvinden op woensdag 13 mei
om 18.45 uur in de aula van crematorium de
Omarming, Voorsterallee 95 te Zutphen.
 

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer van het crematorium.

Indien u geen uitnodiging heeft ontvangen, gelieve
deze advertentie als zodanig te beschouwen.

 Tot het laatst wilde je leven
 Door een sterke wil gedreven
 Je geest was nog op volle kracht
 Maar over je lichaam had je geen macht
 Alle liefde, vrolijkheid en energie
 Die jij ons hebt gegeven
 Blijft voor altijd in ons voortleven

Johanna Fredrika Lassche-Heerink
weduwe van Kornelis Lassche

* Hengelo Gld., 20 maart 1929 † Terborg, 9 mei 2015

 Rietje en Willem
 Arrien en Betty
 Jannie en Harrie
 Corry
 Jolanda en Bert
 Erna en Robert
 Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Oosterinkdijk 2, 7255 PL Hengelo Gld.

Moeder is thuis.

De herdenkingsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, 
zal worden gehouden op vrijdag 15 mei om 11.00 uur 
in de Remigiuskerk te Hengelo Gld. 
Voorafgaand is er gelegenheid tot afscheid nemen van 
10.20 tot 10.50 uur.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de 
Algemene Begraafplaats aldaar.
Condoleren na de begrafenis in “Ons Huis”, Beukenlaan 30 
te Hengelo Gld.
Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, kunt u deze 
advertentie als uitnodiging beschouwen.

EEN DIERBARE OVERLEDEN?

Stuur uw tekst naar:
advertentie@contact.nl
advertentie@groenlosegids.nl Voor informatie:
advertentie@elna.nl Tel. 0544-371323
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Weer een camping bij Wientjesvoort?
De raad vindt het prima, bij Wien-
tjesvoort weer een camping met 50 
staplaatsen voor semi-permanente 
tenten waar 8 personen in kunnen 
(in de hoek tussen Baakse Beek en 
Kostedeweg. De tenten worden deels 
ontmanteld buiten het seizoen). In 
een straal van 500 m rondom Wien-
tjesvoort is zo het aantal plaatsen in 
de afgelopen 10 jaar tot ongekende 
hoogte aan het stijgen. Met dit plan 
erbij wonen in de zomermaanden 
rond de 1200 bewoners in dit ooit zo 
mooie stuk buiten Vorden.

De Mosselseweg in de zomermaanden 
toont een bonte stoet aan e-bikers, 
steppende groepen, solex tochtjes, 
wandelaars, motortoertochten, ca-
brio-toertochten en we krijgen er hup 
nog eens 400 gasten bij.
De kip met het gouden ei (de mooie 
en rustige natuur) wordt geslacht door 
een overkill aan recreatie-aspiraties 
van een gemeente die geen rekening 
houdt dat dit leidt tot verschraling van 
het landschap (want niet alle cam-
pings zijn netjes afgeschermd van de 
weg maar je kijkt er pardoes in een ca-
ravanlandschap), een ongekende toe-
name van het verkeer (en dat is al zeer 

druk in de bocht bij Wientjesvoort) en 
recreatieafval om nog niet te spreken 
over de bonte stoet hondenuitlaters.
Dit besluit werpt ook een ander licht 
op alle commotie rondom Wientjes-
voort. Het zogenaamd wegwerken van 
de oude natuurcamping en een dispro-
portionele compensatie (een gebouw 
achter het landhuis dat groter is dan 
het landhuis zelf), 2 grote bouwperce-
len in een EHS hoofdstructuur (ja slim 
gekozen op de stukjes die de bestem-
ming “verweven” hadden) en nog een 
aantal woningen op het terrein waren 
voorbode van een besluit waarin die 
camping in andere gedaante gewoon 
aan de overzijde van de weg weer te-
rugkomt.

Geachte gemeenten en inwoners van 
Vorden. Er wordt hier in een tijdsbe-
stek van 7 jaar een compleet gebied 
“verstedelijkt” of laat ik zeggen “ver-
rommeld” met louter verlies van rust 
en woongenot van de omwonenden 
en winst voor een aantal slimme on-
dernemers. Actie is gewenst!
   

Frank van Zeldert
Kamphuizerweg 9, Vorden 

Hengelo/Wichmond - De kalverkeu-
ring is bedoeld voor kinderen vanaf 6 
jaar tot 16 jaar die ongeveer 3 maan-
den voor een kalf willen zorgen. In 
die periode komt er tweemaal een 
jury voor een beoordeling. 

De instructieochtend is op 23 mei bij 
de Fam. Waarlo- Peterse, Beijerinkdijk 
3 in Hengelo. Op deze ochtend wordt 
er wat verteld over het toiletteren, voor-
brengen, kennis over het kalf en de ve-
terinaire aspecten. Aanvang 10.30 uur. 
De eindkeuring is zaterdag 22 augustus 
bij Camping “de Warnstee”, Lankhor-
sterstraat 34 in Wichmond. Zijn er vra-
gen of kun je 23 mei niet en wil je toch 
mee doen, dan kun je je opgeven bij 
Henny Rietman (tel 0575- 441313) of 
bij Gerreke Boschloo (tel 0313-631179) 
of mail: kocbronckhorst@gmail.comDe kalverkeuring is voor kinderen vanaf 6 jaar tot 16 jaar.

KOC Bronckhorst organiseert voor het  
7de jaar de Kalveropfokkeuring

Vorden - Thijs Eckhardt is er dolblij 
mee: een prachtige A-locatie voor 
zijn winkel aan de Stationsweg 1D in 
Vorden. De Vordense ondernemer 
verhuisde naar het huis van zijn ou-
ders en maakte gelijk van de gele-
genheid gebruik om de oude werk-
plaats van zijn vader in te richten als 
showroom voor zijn zaak 4atHome. 
Vrijdag 15 mei om 13.30 uur gaat 
de winkel voor het eerst open op de 
nieuwe locatie.

Eckhardt breidt zijn activiteiten aan 
de Stationsweg ook meteen flink uit. 
Richtte hij zich met Inter-vloer - eerst 
een webshop en later een zaak aan de 
Kerkhoflaan - vooral op vloeren, met 
4atHome biedt hij nagenoeg een to-
taalpakket voor iedereen die zijn huis 
wil inrichten of verbouwen. Zo zullen 
in zijn nieuwe winkel ook de kwali-
teitsverf van Sigma en verschillende 
soorten raamdecoratie te verkrijgen 
zijn.

4atHome biedt 
totaalpakket voor 
woninginrichting

Eckhardt die naast eigenaar van 
4atHome ook schilder is, merkt dat er 
bij de consument behoefte is aan één 
aanspreekpunt voor het inrichten en 

verbouwen van woningen. Een deel 
van de werkzaamheden verricht hij 
zelf, maar hij werkt ook veel samen 
met aannemers, schilders, stoffeer-
ders en andere leveranciers. Zo biedt 
4atHome de meest gangbare kleuren 
binnen- en buitenverf, muurverf en 
schildersbenodigdheden. Een meng-
machine heeft hij niet, maar via een 
leverancier uit Zutphen die tweemaal 
daags levert, kan hij zijn klanten als-
nog snel bedienen. Ook raamdecora-
tie wordt aan het assortiment toege-
voegd. Aan de Stationsweg kan men 

straks dus tevens terecht voor plissé-
gordijnen, vouw- en rolgordijnen en 
jaloezieën. 4atHome is op vrijdag ge-
opend van 13.30 tot 21.00 uur en op 
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Op 
andere dagen is 4atHome in de avond 
ook op afspraak geopend. Daarnaast 
werkt Eckhardt ook aan de dooront-
wikkeling van zijn website en web-
shop. Zie de advertentie elders in deze 
krant voor de openingsaanbiedingen.
   

 ▶ www.4athome.nl 

Thijs Eckhardt voor de nieuwe showroom van 4atHome.

Vloeren, raamdecoratie en verf

Eckhardt opent 4atHome aan Stationsweg

Vorden - Het team van Shell Groot 
Jebbink, het tankstation met shop 
aan de Rondweg van Vorden, werd 
deze week verrast met een riante 
appeltaart. Wat bleek: een ‘mystery 
shopper’ van Shell had onlangs on-
aangekondigd een bezoek gebracht 
aan het tankstation om zaken als 
presentatie, klantvriendelijkheid en 
assortiment te beoordelen.

Mirthe Kreunen en haar team bleken 
de zaakjes zo goed voor elkaar te heb-
ben, dat Shell Groot Jebbink is beoor-
deeld met de maximale score van 100 
procent.

Trots
“Ik ben ontzettend trots op mijn 
team. We doen er alles aan om het 
onze klanten optimaal naar de zin te 
maken. Dan is het natuurlijk heel erg 
leuk als een anonieme beoordelaar 
dat ook ervaart.”

Uitgebreide shop
Shell Groot Jebbink combineert 
scherpe brandstofprijzen met een 
goed gesorteerde shop met veel dag-

verse verwennerijen als gehaktballen, 
croissants, saucijzenbroodjes, gevul-
de koeken en natuurlijk de lekkerste 
koffie van Vorden.

Mobiliteitswensen
In combinatie met het naastgelegen 
Bosch Car Service autobedrijf kun-
nen automobilisten bij Groot Jebbink 
terecht met al hun mobiliteitswensen.

Mirthe Kreunen is erg blij met de verassing. 

Mysteryshopper beoordeelt Shell met maximale score

Shell Groot Jebbink scoort 100%

In week 22 (week van Pinksteren) 
verschijnt Weekblad Contact 
gewoon op dinsdag 26 mei.

Advertenties en kopij kunt u aanleveren 
TOT DONDERDAG 21 MEI VOOR 12.00 UUR.

Voorjaarsrit VAMC
Kranenburg - Op zondag 17 mei organiseert VAMC De Graafschaprijders de 
Voorjaarsrit, een oriëntatie- en puzzelrit met de auto.

De route door de gemeente Bronck-
horst is 70 kilometer lang en is uitge-
zet door Wim Wisselink en Erik Klein-
reesink. De uitdaging is om de goede 
route te rijden, waarbij u moet op-
passen voor de instinkers. De rijtijd is 
ongeveer 3 uur. U kunt starten tussen 

12.30 en 13.15 uur vanuit ‘t Kontakt-
punt (clubhuis van de Graafschaprij-
ders), Eikenlaan 2a in de Kranenburg. 
Voor meer informatie zie de website.
   

 ▶ www.vamc.nl
   

Vrouwen van Nu Vorden
Vorden - Op woensdag 20 mei is alweer de laatste avond van het seizoen voor 
Vrouwen van Nu Vorden. Er wordt een meiproeverij gehouden, de invul-
ling van deze avond is een verrassing, maar het wordt ongetwijfeld een hele 
mooie avond. Aanvang 19.45 uur bij de Herberg.

Donderdag 11 juni is de verrassings-
fietstocht, vertrek ‘s morgens vanaf 
de sporthal. Opgeven kan nog tot 20 
mei bij Wilma Koers. Op de maan-
dagavonden 18 mei, 15 juni, 20 juli 
en 17 augustus kan er weer gefietst 
worden, vertrek is om 19.00 uur vanaf 
het marktplein, opgave niet nodig. Op 
zaterdag 1 augustus worden er weer 
pannenkoeken gebakken bij Fiets de 

Boer op, ook hiervoor kan men zich 
nog opgeven woensdag 20 mei of bij 
Johanna Berenpas. Ook in de zomer is 
er nog voldoende te doen bij de Vrou-
wen van Nu. De avonden beginnen 
weer op 16 september. Meer informa-
tie op de website en op facebook.
   

 ▶ vrouwenvannu.nl/vorden
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Check match4u.nl/match4ukomtnaarjetoe of er een leuke baan voor jou bij zit!

HENGELO GLD
Marktstraat/Kerkstraat

29 Mei 13:00 tot 15:00

VORDEN
Marktplein Vorden

29 Mei 10:00 tot 12:00

ZELHEM
Markt

28 Mei 10:00 tot 12:00

Aanbiedingen geldig tot 1 juni 2015
4atHome Stationsweg 1d, 7251 EL Vorden  Tel. 0575 - 76 40 31 

Openingstijden: vrijdag 13.30-21.00 uur - zaterdag 10.00-17.00 uur
ma. t/m do. op afspraak, ook ‘s avonds.

pvc vloeren - laminaat - tapijt - vinyl
karpetten - raamdecoratie - sigma verf

15% korting op al 
het tapijt & vinyl

10% korting op 
alle karpetten

10% korting op alle 

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

DE LEKKERSTE KANT EN KLARE...

HUISGEMAAKTE

ASPERGESOEP
 2 grote bekers   9.98

NIEUW!!!

Verse maaltijden service
GRATIS bezorgd aan huis
of af te halen in de winkel.

Bĳ  interesse bel 0575-550850.

Geldig van 12 t/m 18 mei 2015

Burgemeester Galleestraat 6a

7251 EB Vorden

Tel.: 0575-550850

BĲ  ONS VERKRĲ GBAAR... 

Super kwaliteit HOLLANDSE

AA ASPERGES 
500 gram   3.99

Winnaar van de verkiezing

Held van de Smaak 2014!

KASBONEN  250 gram   2.99
van teler Hollander

Nieuwe oogst uit Nieuw-Zeeland

SUNGOLD KIWI’S

van Zespri 500 gram   1.99
Zoete sappige

MANDARĲ NEN

zonder pit 15 voor   2.99

Aanbiedingen zijn geldig van 11 t/m 16 mei

TIP VAN UW KEURSLAGER

Ribkarbonade

 4 stuks  595

KEURSLAGERKOOPJE

Kogelbiefstuk 

3 stuks à 125 gram  750

SPECIAL

Uienbol
per stuk  225

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Varkenswangetjes

  100 gram  098

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden Zeeuws spek 
+ cervelaatworst

2 x 100 gram  298

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

Denk aan uw stempelkaart. 

De actie loopt t/m 16 mei. 

Volle kaarten kunt u inleveren 

t/m 23 mei!



Meimarkt met veiling bij 
kringloopwinkel “De Werf”
Vorden - Op 30 mei houdt ideële kringloopwinkel “De Werf” wederom een 
grote meimarkt op haar locatie aan de Enkweg 11 in Vorden. 

Naast het eigen, zeer uitgebreide, as-
sortiment aan goede en mooie arti-
kelen, geven op het voorplein aan de 
Enkweg verschillende verenigingen 
acte de presence. 

Uiteenlopende artikelen
In 20 marktkramen kan men uiteen-
lopende artikelen, variërend van mu-
ziekinstrumenten, sieraden en hob-
byspullen tot Afrikaanse kunst, be-
wonderen en kopen.

Daarnaast informeren verschillende 
goede doelen organisaties u over hun 
activiteiten en verkopen zij unieke 
producten.

Veilingmeester
Nieuw dit jaar is de veiling die op de 

Werf gehouden zal worden. Vanaf 12 
uur zal de veilingmeester meer dan 50 
unieke artikelen veilen. Wij adviseren 
u de spullen alvast te bekijken op onze 
website: www.veilingcommissie.nl

Maatschappelijke organisatie
Ideële kringloopwinkel “De Werf ” 
(stichting De veilingcommissie) heeft 
dit jaar de financiële bijdrage die aan 
maatschappelijke organisaties be-
steed gaat worden verdubbeld! Dit 
jaar wordt er € 20.000 verdeeld voor 
activiteiten die worden besteed aan 
het welzijn van de Vordense gemeen-
schap. De sponsorcheques worden 
‘s ochtends om 11.00 uur op de mei-
markt uitgereikt. Aan de inwendige 
mens wordt tijdens deze meimarkt 
ook gedacht.

   

Ouderwetse stapavond met muziek uit jaren ‘70, ‘80 en ‘90

Ouderwetse stapavond bij 
Vinyl Party Vorden
Vorden - Onder de noemer ‘Vinyl Party’ organiseert het Vordense Kulturhus 
het Dorpscentrum op zaterdagavond 13 juni een reis terug in de tijd. Wie 
heeft er geen zin in een heerlijke ouderwetse stapavond, gevuld met muziek 
uit de jaren zeventig, tachtig en negentig.

Vorig jaar bleek de reünie van ‘t Stam-
pertje (en begin dit jaar de nieuw-
jaarsparty) naar meer te smaken bij 
de oudere ‘jeugd’!

Doelgroep
Natuurlijk voldoet de organisatie 
graag aan de vraag uit de doelgroep 
25 plus. Sterker nog, als deze avond 
wederom een succes blijkt, kan er 
jaarlijks een feestje gebouwd worden!

Verzoeknummers doorgeven
Om de bezoekers zoveel mogelijk ac-
tief bij de avond te betrekken, wordt 
de mogelijkheid geboden al vooraf 
per e-mail of Facebook te laten we-
ten welke nummers er op deze avond 

volgens jou beslist gedraaid moeten 
worden.

DJ Richard Martens doet graag zijn 
best jullie verzoekjes op deze avond 
te draaien. Zo wordt een avond “uut” 
in het Kulturhus nog meer een avond 
van jezelf!

Gratis entree
De deuren van de Soos gaan om 20.30 
uur open en de entree is gratis. Ver-
zoekjes kan men indienen per e-mail 
of via de Facebook.
   

 ▶ stampertjevorden@gmail.com
 ▶ Facebook; Het Stampertje Vorden

   

Galerie De Burgerij nodigt 
senioren uit
Vorden - Dichtbij huis, in Vorden en omgeving, zijn verschillende galeries 
met boeiende kunst. Zin om een keer een galerie te bezoeken? Met anderen 
kunst bekijken, beleven en bespreken? Senioren zijn van harte welkom in 
Galerie de Burgerij. 

Daar zijn kleurrijke schilderijen en 
beelden van dieren te bewonderen. 
Ook de fleurige tuin met verschillen-
de beelden is een bezoek waard. Kom 
ook een kijkje nemen op donderdag 
21 mei, om 14.30 uur bij Galerie de 
Burgerij aan de Zutphenseweg 11 in 
Vorden. Kosten: vrijwillige bijdrage.

Aanmelden
Graag vooraf aanmelden (max. 8 deel-
nemers). Voor opgave, vervoer en in-
formatie bel: 06 57 07 95 58 (Vorden).

Vierakker - Bij Theetuin Vierakker 
is een nieuwe expositie ingericht 
met foto’s van Michiel van Kerk-
voorde. Deze natuurfotograaf heeft 
kleurrijke vlinders en bloemen vast-
gelegd, waardoor de expositie goed 
aansluit bij de theetuin. 

De expositie is gratis te bezoeken tij-
dens de openingstijden van Theetuin 
Vierakker (do t/m zo van 10.00 tot 
17.30 uur) aan de IJselweg 13 in Vier-
akker. De expositie loopt tot 13 juni. 
Als ecoloog werkt Michiel van Kerk-
voorde dagelijks in en met de natuur. 
Van Kerkvoorde fotografeert voorna-
melijk met de macrolens, waardoor 
details worden vastgelegd die met het 
blote oog niet te zien zijn. Planten en 
vlinders zijn favoriete. De werken zijn 
ook te koop.Eén van de foto’s uit de expositie van Michiel van Kerkvoorde.

Natuurfotograaf exposeert foto’s van bloemen en vlinders

Expositie Theetuin Vierakker

Vorden - De expositie van het schil-
derscollectief van leden van ‘t Pen-
seel tijdens de Kunst4daagse in de 
Vordense Dorpskerk wordt op zon-
dagmiddag 17 mei op passende wij-
ze afgesloten met een concert door 
het ensemble ‘Het Speelhuys’.

Het Speelhuys zingt en speelt ‘Kroeg-
barok’: liederen en dansmuziek uit 
het Hollandse uitgaansleven uit de 
17e en 18e eeuw, uitgevoerd met au-
thentieke instrumenten zoals de vi-
ola d’amore, violone en theorbe. De 
Amsterdamse speelhuizen anno 1700 
waren de ‘poelen des verderfs’ van het 
uitgaansleven.

Amsterdams 
speelhuis was 
‘poel des verderfs’

Drank, tabak, dansen op de muziek 
van viool en bas, luisteren naar de du-
bieuze liedjes of uit volle borst mee-
zingen en verleid worden door de da-
mes die er beroepshalve rondhingen.

Ensemble ‘Het Speelhuys’
Jos Koning (viool, viola d’amore) is 
als muzikant en als wetenschapper 
(musicoloog en socioloog) dé Neder-
landse expert op het terrein van de 
Amsterdamse speelhuizen, inclusief 
de muziek uit die wereld. In zijn spel 
hoor je zowel de oude folk-rot als de 

barokmusicus. Tussendoor schudt 
hij de - waargebeurde - rode oren 
verhalen rond de speelhuiswereld 
op vermakelijke wijze uit zijn mouw. 
Het ensemble bestaat verder uit Jos 
Somsen mezzosopraan, Martin van 
Vliet theorbe, barokgitaar en zang en 
Marcel Snijders contrabas en violone. 
Het Speelhuys brengt de muziek uit 
de Amsterdamse speelhuizen weer 
tot leven.

Muzikaal menu
Na zo’n 300 jaar bestaat het muzikale 
menu nog steeds uit liederen van ho-

ger en lager allooi uit alom bekende 
drukwerken als ‘t Amsterdamse rom-
mel-zootje (1651) en Amsterdamse 
Kermiskoeck (1680) afgewisseld met 
dansmuziek uit Oude en Nieuwe Hol-
lantse Boeren Lieties en Contredan-
sen (1701-1713) en nog veel meer. 

Aanvang is 16.30 uur. Toegang concert 
€ 10,00 en t/m 16 jaar gratis. Toegang 
expositie gratis. Zie voor meer infor-
matie de website. 
   

 ▶ vriendenvandedorpskerkvorden.nl  

Ensemble Het Speelhuys zingt en speelt ‘Kroegbarok’. 

Ensemble ‘Het Speelhuys’ sluit expositie 
van ‘t Penseel af in Dorpskerk

Vorden - Aarde is de titel van de so-
lo-expositie met werk van beeldend 
kunstenaar Jan Hein van Rooy die 
van 10 mei t/m 21 juni 2015 te zien 
is in Galerie Agnes Raben in Vorden. 
Landschappen maakt de kunstenaar 
zoveel mogelijk in het landschap 
waar hij is. Voor een deel van het jaar 
is dat in Spanje waar hij de ter plekke 
gevonden pigmentrijke aarde ver-
werkt tot verf en voor het werk uit de 
uiterwaarden gebruikt hij rivierklei, 
houtskool, aangespoeld drijfzand, 
krijt en kalk en wat titaanwit.

Naast recent en ook vroeger land-
schappelijk werk is er een selectie te 
zien uit het ornithologisch laborato-
rium van de kunstenaar. Hierin staan 
ruim 30 vogelsculpturen opgesteld die 
gemaakt zijn van aangespoelde drijf-
houtjes. Ook werkt de kunstenaar op 
papier van de moerbeiboom dat hij 
later op doek plakt. De ‘droge naalden’ 
zijn door Van Rooy ook in het vrije veld 
op aluminiumplaat met een scher-
pe naald getekend en daarna in zijn 

atelier afgedrukt. Jan Hein van Rooy 
(Voorburg 1940) is van jongs af aan ge-
fascineerd door landschap. Schrijver 
A. L. Snijders, bekend van zijn Zeer 
Korte Verhalen opent de expositie in 
aanwezigheid van de kunstenaar.

Voor meer informatie, bel of kijk op de 
website. 
   

 ▶ 0575 551647
 ▶ www.galerieagnesraben.nl

Vogelsculpturen die gemaakt zijn van aangespoelde drijfhoutjes.

Landschappen en aanstekelijke vogelfiguren 
in Galerie Agnes Raben in Vorden

HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT

DE GRAVIN VAN VORDEN
. . .

Nieuwe kaart
met acht

asperge-gerechten

Driegangen keuzemenu
à € 28,50

Voor info: www.degravinvanvorden.nl
Stationsweg 24, Vorden. Tel. 0575-551227

0575 - 52 25 94

vanaf 20 personen

voor 9,99 p.p
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Zonnehorst 5
7207 BT ZUTPHEN
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HEMELVAARTSDAG 

OPEN VAN 12:00 TOT 17:00 UUR.

wk 20. Geldig van 14-05 t/m 20-05. OP=OPGroenRĳ k Steentjes Doetinchem

Vlijtig Liesje

VAN 2,49DVOOR 

1,49
DE WEEK
FAVORIET VAN



Kranenburg/Vorden - Bevrijdings-
dag, in de middag, passeerde me-
vrouw Van Gerven uit Nuenen als 
100.000 betalende bezoekster de 
kassa van het museum aan de Ruur-
loseweg 101 te Kranenburg. De kras-
se 90 -jarige was op uitnodiging van 
en met haar kleindochter en vriend 
naar Vorden afgereisd om het Hei-
ligenbeeldenmuseum te bezoeken. 
Ze was ook zoals ze zei een kleine 
verzamelaar en dus erg geïnteres-
seerd in heiligenbeelden. Voorzitter 
Ton Rutting en bestuurslid PR Bart 
Overbeek verwelkomden haar en 
overhandigden haar enkele muse-
umpresentjes, waaronder het boek 
Heiligen in het Oosten. Ze was erg 
onder de indruk van de prachtige 
verzameling, het mooie klankbeeld 
en de uitstraling van het museum 
in de monumentale Cuyperskerk, 
waarvan de restauratie bijna is vol-
tooid.

Het bovenstaande bezoekersaantal 
toont nogmaals de grote belangstel-
ling aan die er bestaat voor het reli-
gieuze erfgoed bijeengebracht in het 
Heiligenbeeldenmuseum op de Kra-
nenburg te Vorden.

Begonnen in 2000 met een beschei-
den bezoekersaantal, mag men nu in 
het vijftiende seizoen de 100.000 be-
zoeker begroeten. Het vele werk dat 
werd en wordt verricht door de vele 
vrijwilligers mag hierbij niet onge-
noemd blijven. In het museum is dit 
jaar een thematentoonstelling gewijd 
aan prachtige voorwerpen uit de col-

lectie van de in 2014 overleden Henk 
Ensink.

Tentoonstelling 
collectie Henk 
Ensink

Het is een veelomvattende collectie 
bestaande uit heiligenbeelden,relik
wiehouders, huis-reis- en kinderalta-

ren, kruisbeelden, missie- en collec-
tebusjes, wijwaterbakjes en religieus 
vaatwerk. Ook wordt een aan hem en 
zijn verzameling gewijd klankbeeld 
vertoond.

Geopend op di., do. en zo. van 11.00 
tot 17.00 uur, t/m donderdag 29 okto-
ber, ook op: 2de Pinksterdag, Monu-
mentendag 12 en 13 september en de 
Gelderse Museumdag op 24 oktober. 
Telefoon 0575-55 64 88 (tijdens ope-
ningstijden). Informatie over reser-
veringen van groepen: VVV-kantoor 
Vorden (0575- 55 32 22) of website 
www.heiligenbeeldenmuseum.nl

Bronckhorst - Dit negende jaar 
kunst in Bronckhorst is de Kunst-
10daagse een Kunst4daagse gewor-
den waar vele kunstenaars, galerie-
houders en (gelegenheid)kunstlo-
caties hun poorten openen voor een 
breed publiek. Deze week aandacht 
voor de mooie (fiets)route van 37 
kilometer in en rond Baak, Steende-
ren en Wichmond. De locaties van 
de deelnemers zijn herkenbaar aan 
de vlag, beachvlag of banner.

Verbinden en samenwerken
Wichmond wordt altijd samen ge-
noemd met Vierakker, denk aan: 
Dorpsbelang, Oranjecomité, Energie-
coöperatie, Toneel, Muziekvereniging 
Jubal en Wielerclub Wichmond-Vier-
akker. Het Ludgerusgebouw, locatie 6 
van de kunst4daagse, is het centrum 
van de kernen: Hier komt alles uit de 
buurt.

Steenderen en Baak vormen samen 
met de kernen Toldijk, Bronkhorst, 
Olburgen en Rha Bronckhorst-West, 
sinds de gemeente Bronckhorst haar 
gebied in vieren splitste. Inmiddels 
zijn er gebiedsambtenaren, is er een 
sociaal team en één centrale onder-
wijs-, sport- en cultuurvoorziening 
in aanbouw waar ook voetbalvelden, 
sporthal en zwembad liggen. Het be-
vrijdingsvuur ging rond langs de ker-
nen van Bronckhorst-West.

Samen exposeren
In deze route rond Baak, Steenderen 
en Wichmond, die start in het centrum 
van Baak nabij Pastoor Teubnerstraat, 
zijn een aantal expositieruimten waar 
kunstenaars samenwerken en hun 
werken tonen. Zij delen de ruimte met 
elkaar en bieden zo voor de kijkers 
een grote hoeveelheid kunstuitingen 
om van te genieten.

Bij het Beeldhouwatelier Baak/Beel-
den in Baak aan de Wichmondseweg 
17 (locatie 17) exposeren Ada Hart-
man, Jos Ruis, Anne Brouwer, Tanja 
Blekkink en Pieter C. Schneider bin-
nen en in de tuin van de pastorie van 
de St. Martinuskerk een prachtige col-

lectie stenen en bronzen sculpturen 
en schilderijen. Aan de Reigersvoort-
seweg 26 in Toldijk (locatie 64) expo-
seren Anneke van der Meer en Erika 
Kuik hun keramiek en Marian Tiggel-
oven beelden in hout, brons en steen.

In Steenderen, bij tweewielerhuis Es-
kes aan de Bronkhorsterweg 27 (lo-
catie 27) hebben Jannie Eskes, Rietje 
Heeling, Dieuwke Lieuwma en Petra 
Kleve, die samen schilderles volgen, 
binnen het thema Kunst met fietsen/
fietsen met kunst hun schilderijen in 
acryl opgehangen.

Het Steenders Palet, Tineke Roorda, 
Ali Klompenhouwer, Diny Boogman 
en Walter Stellaart laten hun vrolijke, 
kleurrijke en in speelse kleuren ge-
schilderde werken zien aan de Mo-
lenstraat 11 (locatie 24) in Bronkhorst.

Kathleen Osborne woont en werkt op 
een pittoresk plekje aan de Hofstraat 2 
(locatie 51) in Baak. Zij schildert figu-

ratief met magische invloeden. Licht, 
kleur en inzicht zijn terugkerende the-
ma’s. In het oude boerderijtje naast 
de Kapeltoren, laten ook bevriende 
gastexposanten hun werk zien. Will 
Schropp maakt beelden van hout, 
van in Nederland voorkomende bo-
men. Elly Sonke maakt sieraden van 
natuurlijke materialen en edelstenen.

Annie Elissen-Groot Tjooitink schil-
dert koeien, kippen, mensen en tul-
pen op doek, maar ook op torso’s of 
lampen. Peer Mijland bouwt stads-
landschappen van primaire kleur-
vlakken met olieverf op linnen. Via 
de Dolfingweg is het een klein stukje 
terug naar de startplek.

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

   

 ▶ www.kunst4daagsebronckhorst.nl

Dieuwke Lieuwma schilderde deze fietsen.

 Ton Rutting (m) met presentje voor Mevrouw van Gerven (r).

Kunst4daagse Bronckhorst van 14 t/m 17 mei 2015

Kunstroute Baak, Steenderen en Wichmond

Bezoekersaantal toont de grote belangstelling die er bestaat voor het religieuze erfgoed

100.000 bezoeker Heiligenbeeldenmuseum

Voordelige bloemen

Prijsverlagingen

PER STUK1 KG

4x 125 G650 G

400 G 400 G

370 G 320 G

400 G

200 G

1.19
  WEEKEND

0.99
  WEEKEND

0.99
  WEEKEND

1.19
  WEEKEND

2.89
  WEEKEND

4.49
  WEEKEND

5.992.29

2.69
v   van 3.09

1.89
v   van 2.09

0.79
v   van 0.89

Komijne- of Toscaanse 
kruidenkaas*

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

15 T/M 17 MEI
VOORDEEL!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Uit de koeling ** Geldig t/m 17 mei.

- rood of roze
-  enkel- of 

dubbelbloemig
-  hoogte: ca. 55 cm
-  verkrijgbaar 

v.a. 13 mei

Oleander
Lengte 40 cm, 
max. 14 stelen 
of lengte 
50 cm, max. 
10 stelen.

Rozen**

Kalkoenovenschotel 
Pancetta met roomsaus* Italian burgers*

Satsuma mandarijnen

Mini-roma trostomaten Italiaans vloerbrood

Ananas

Goudse jong 
belegen 
gesneden 
48+*

Tortilla wraps
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Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken
Berendsen Omheiningen
Berendsen Aanhangwagens

Verkoop en plaatsen verschillende 
soorten dubbel staafmatten, sier-
hekwerken, poorten en nog veel 
meer!

Verkoop en plaatsen verschillen-
de soorten omheiningen, afraste-
ringen, schuttingen en nog veel 
meer!

Verkoop van diverse merken, nieu-
we en gebruikte aanhangwagens, 
paardentrailers, veetrailers. 
Reparatie van alle merken 
trailers.

Hekwerken

Omheiningen

Aanhangwagens

Fietspakker.nl  

E-bikes - Stads - Sports - Lifestyle en Kinderfietsen

Broederenkerkplein 1-7, Zutphen
Spittaalstraat 55, Zutphen • Tel.: 0575 - 767599

fietspakker.nl is een onderdeel van: addink tweewielers

MEIMARKT AANBIEDING 17 MEI 

RESERVEER DE FIETS OP DE SITE OF 

BESTEL DIRECT OP FIETSPAKKER.NL

Gazelle Orange EM 
Bosch Nuvinci
van € 2999.- 
voor 

€ 2199.-

Batavus Milano Bosch
In diverse kleuren leverbaar 
(kijk op de site)

van € 2624.- 
voor 

€ 2149.-

Evo Bike Middenmotor
van 
€ 1499.- 
voor 

€ 1149.-

Pegasus Siena Bosch
van € 2199.-  voor € 1799.-   
(model 2014)

van € 2399.-  
voor 

€ 1999.-  
(model 2015)

E-Bikes met middenmotor

MAANDMENU

VOORGERECHT
Asperge soep

geserveerd met stokbrood en 
kruidenboter

HOOFDGERECHT
Gebakken Zalm met dille saus 

(apart geserveerd)
of

Rib Eye met kruidenboter 
of pepersaus geserveerd met 
gebakken aardappelen / friet
Verse groente of rauwkost 

EN ASPERGES

DESSERT
Heerlijk vers Roomijs met 
verse vruchten en slagroom

€ 25,00 p.p.

Let op de maanden juni t/m september 
zijn wij ook dinsdags open!

 Houtkachels  Gaskachels
 Pelletkachels  Haarden

Onze showroom is geopend op: 
Donderdag 13.00 - 17.00 uur 
Vrijdag  09.00 - 17.00 uur 
Zaterdag  09.00 - 16.00 uur

Andere dagen op afspraak.

Kerkhoflaan 11

7251 JW Vorden

0575-470354

06 17236100

www.hetkacheltje.nl

Zaterdag 23 mei: “Chocolade op wielen” bij boerderijwinkel Den 4-akker aan de Kapelweg in Vierakker. 
Bronckhorster kunst4-daagse op 14, 15, 16, 17 mei in de chocolaterie. 
Op alle zaterdagen is de chocolaterie geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

“Chocolade op wielen”: iedere woensdag: 13.30 tot 17.30 op de weekmarkt in Gorssel.
“Chocolade op wielen”: iedere vrijdag: 8.00 tot 12.00 op de weekmarkt in Vorden.

Om licht en vrolijk 
het voorjaar te vieren
Chocolaterie Magdalena                           
Vierakkersestraatweg 37
7233 SH Vierakker

Chocolaterie        Magdalena     

Chocoladeweken bij Chocolaterie Magdalena  
Tijdens de Bronckhorster kunst4-daagse van 14 t/m 17 mei

Chocolade-kunst in de Chocolaterie 
Chocolade met een extra dimensie. U ziet de smaak.

Op zaterdag 23 mei presenteert Chocolaterie Magdalena
de Pinksterkrans 

Rijbewijs A  (motorfiets)

Rijbewijs B (personenauto)

Rijbewijs E bij B (aanhangwagen)

Rijbewijs A M (bromfiets)

Voor meer informatie:
0314-622556

www.Lidy.nl

Pluimersdijk 13
7021 HW  Zelhem

L
auto-
en
motorrijschool

 idy
 Ellenkamp

Eigen bijdrage 
wordt door ons 
vergoed

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

RJBM Degen, 
tandarts-implantoloog

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

Lieve mensen,

Na het beëindigen van

wil ik graag iedereen heel
hartelijk bedanken voor de

vele mooie bloemen, cadeaus
en lieve wensen.

Dank, dank, dank!

Groetjes, Willemien



Vorden - Rob Jansen van den Berg 
gaat na 44 jaar als fysiotherapeut 
te hebben gewerkt, met zijn vrouw 
Afra de fysiotherapiepraktijk over-
dragen aan zoon Joris en schoon-
dochter Hanneke. Met alle vertrou-
wen gaan Rob en Afra genieten van 
het leven, de kleinkinderen en hun 
vrijwilligerswerk in Kenia.

Historie
Het begon allemaal toen Rob Jansen 
van den Berg in 1971 de opleiding Fy-
siotherapie afrondde aan wat nu de 
Hogeschool Arnhem-Nijmegen is. Net 
afgestudeerd kon hij bij een collega 
waarnemen in een fysiotherapieprak-
tijk in Arnhem en vervulde daarna de 
dienstplicht, als subhoofd van de af-
deling fysiotherapie in het Militair Re-
validatiecentrum in Doorn. “Ik ben in 
februari 1973 begonnen in het Groene 
Kruisgebouw aan de melkfabriek hier 
in Vorden,” vertelt Rob. Hij vervolgde 
zijn praktijk aan de Willem Alexan-
derlaan van april 1973 tot en met no-
vember 1975. Rob en Afra verhuisden 
vervolgens naar een nieuw woonhuis 
met praktijkruimte aan de Christina-
laan 16. “In 1978 heb ik daarachter 
ook een therapie bad neergezet.” Afra 
Jansen van den Berg was diëtist van 
beroep, maar werkte jarenlang part-
time in het onderwijs. “Ik heb altijd 
op het Graafschap College gewerkt 
en daar heb ik lessen gegeven voor de 
opleiding Verpleging en Verzorging.” 
Daarnaast was zij tot twee jaar gele-
den in de praktijk betrokken bij de or-
ganisatie en administratie.
Met dokter Ben Albers en zijn vrouw 
Esther begonnen Rob en Afra in 2006 
achter De Wehme in units samen een 
gezondheidscentrum, met het oog om 
samen een nieuw pand te gaan bou-
wen. De huisartsen Radstake en De 
Jong sloten zich in een later stadium 
ook aan. “Die goede samenwerking 
in Vorden is altijd heel uniek geweest 
en een voorbeeld voor de regio. Dat 

compliment wil ik zeker maken, me-
de daardoor hebben de patiënten er 
denk ik ook een goed gevoel over ge-
had. “

Gezondheidscentrum Vorden
Het Gezondheidscentrum Vorden 
werd gerealiseerd in 2012, in samen-
werking met ProWonen. Naast huis-
artsen en fysiotherapeuten zijn er 
onder andere ook vertegenwoordigd: 
psychologen, maatschappelijk werk, 
ergotherapeuten, podotherapeuten, 
diëtist en het priklaboratorium van 
het Gelre ziekenhuis. De fysiothera-
piepraktijk van Jansen van den Berg 
heeft diverse specialisaties, zoals ma-
nuele therapie, bekkenfysiotherapie, 
psychosomatische fysiotherapie, oe-
deemtherapie, dry needling. Mensen 
kunnen gewoon zonder verwijzing 
behandeld worden. Aan de locatie 
Christinalaan werkt de verloskundige 
en in het warme zwembad zijn ver-
schillende activiteiten en therapieën. 
“De landelijke visie is dat gezond-
heidszorg zich steeds meer gaat cen-
traliseren en dat zorgdisciplines met 
elkaar samenwerken,” vertelt Joris 
Jansen van den Berg. “Daar hebben 
mijn vader, moeder en de huisartsen 
een vooruitstrevende blik in gehad bij 
de oprichting van Het Gezondheids-
centrum.” De praktijk is sinds 2013 
Plus Gecertificeerd. De huidige zorg-
verleners moeten aan bepaalde crite-
ria voldoen. “Wij werken samen met 
de patiënten toe naar betere resulta-
ten, die meetbaar zijn voor zowel de 
patiënt als de zorgverlener. Het fijne 
hiervan is dat je hierdoor zowel kwa-
litatief als organisatorisch jezelf con-
tinu kan verbeteren.”

Toekomst
Joris en zijn zus studeerden beide aan 
de Hogere Hotelschool in Maastricht. 
Zij leerden daar hun beide echtgeno-
ten kennen. Schoondochter Hanneke 
Jansen van den Berg begon als mana-

ger in het Gezondheidscentrum, maar 
ging al snel fysiotherapie studeren 
om zich vervolgens te specialiseren 
als handtherapeut. Joris heeft samen 
met Hanneke sinds juli 2013 de lei-
ding genomen in de praktijk. “Ik ben 
het zakelijke geweten van de praktijk,” 
lacht hij. “We willen graag dat onze 
fysiotherapeuten zich vooral bezig 
kunnen houden met hun vak en met 
de patiënten, wat uiteindelijk het be-
langrijkst is.”
Sinds januari 2014 zijn Joris en Han-
neke naast de praktijk gestart met Re-
validatie Centrum Achterhoek. Een 
revalidatie centrum voor patiënten 
met multidisciplinaire klachten. “Wij 
werken hier samen met een team van 
fysiotherapeuten, ergotherapeuten, 
psychologen en een diëtist, onder lei-
ding van onze revalidatiearts. Wij or-
ganiseren hiermee lokale revalidatie 
geneeskunde zonder wachtlijsten en 
met lokale therapeuten,” zegt Joris.
“We laten een mooie praktijk voor de 
kinderen achter,” weten Rob en Afra. 
Zij gaan genieten van het leven en de 
vier kleinkinderen. “De opa en oma 
fase,” lacht Rob, die al nadenkt over 
kamperen met een caravan om sa-
men met Afra van hun pensioen te ge-
nieten. Daarnaast verblijven zij twee 
keer per jaar twee maanden in Kenia, 
om vrijwilligerswerk te doen op een 
school voor zwaar gehandicapte kin-
deren. “Ik kan hiermee mijn vak als 
fysiotherapeut blijven uitoefenen.” 
Afra voegt toe: “Je doet het vooral voor 
die blije snoetjes.”

Receptie
Vrijdag 29 mei is er een receptie ach-
ter het Gezondheidscentrum in Vor-
den. Tussen 16.00-19.00 uur kunnen 
(oud)patiënten en relaties afscheid 
nemen van Rob en Afra Jansen van 
den Berg.
   

 ▶ www.jansenvdberg.nl
   

Tante Rikie lanceert glossy ‘Harder!’
Regio - Festivaldirectrice van de 
Zwarte Cross, Tante Rikie, presen-
teert de landelijke uitgave van glos-
sy: Harder! In samenwerking met 
F&L Publishing Group verschijnt 
het tijdschrift op 22 mei 2015 en is 
deze voor elke Nederlander op fiets-
afstand te koop.

Geheel tegen de trend van digitali-
sering in verschijnt de 100 pagina 
tellende Harder! op papier. De to-
tale Zwarte Cross way of life wordt 
samengevat in het nieuwe lifestyle 
magazine. Festivaldirectrice Tante Ri-

kie siert de cover: “Mijn gloednieuwe 
glossy is de apotheose van ruim 500 
jaar boekdrukkunst.” De Harder! is 
te koop in elke boekenwinkel en su-
permarkt van Nederland. Leden van 
de Zwarte Cross fanclub ontvangen 
het magazine op 23 mei. De inhoud 
van het magazine bedient alle Zwarte 
Cross doelgroepen, het bevat een kin-
derverhaal van Dominee Gremdaat, 
bodypainting met crossmotoren en 
Zwarte Cross 2015 artiesten en BNN 
presentator Filemon Wesselink, een 
wereldrecordpoging banken lanceren 
met een enorme katapult, een inter-

view met de vrouw van de Saudische 
gewetensgevangene Raif Badawi, een 
cursus Achterhoeks, het complete 
programma van de Zwarte Cross 2015, 
een Zwarte Cross lustbaby fotoshoot 
en interviews met Mark Tuitert, Kat-
zenjammer, Arjan Erkel, Giel Beelen, 
Miss Montreal, Jack Parow, Flogging 
Molly en anderen. Harder! is tot stand 
gekomen door een samenwerking 
van Zwarte Cross en F&L Publishing 
Group. 

 ▶ www.zwartecross.nl

Hanneke, Afra, Rob en Joris Jansen van den Berg.

Praktijk Jansen van den Berg wordt
overgedragen aan zoon en schoondochter

Jubileumeditie van de
Ronde van Wichmond
Wichmond - Wielervereniging RTV 
Vierakker-Wichmond organiseert 
zaterdag 23 mei voor de 40e keer de 
RABO Wielerronde van Wichmond. 
Sinds 1975 heeft de club RTV in mei 
een wielerronde georganiseerd en 
vanaf de allereerste ronde is de uit 
Wichmond afkomstige Rudi Peters 
betrokken geweest bij de organisa-
tie van de wedstrijden.

Het organiseren van een dergelijk 
evenement kost veel tijd en energie: 
het mobiliseren van alle vrijwilligers 
die nodig zijn, het werven van spon-
soren, het overleg met de gemeente 
en de Koninklijk Nederlandse Wieler 
Unie (KNWU) en ga zo maar door. 
Rudi Peters zet zich er elk jaar weer 
volledig voor in om de ronde in zijn 
dorp tot een succes te maken en dat 
nu al voor de 40e keer! Op een mooi 
parcours in en rondom Wichmond 
worden dan wielrenwedstrijden gere-
den in verschillende categorieën.

Het programma begint op 23 mei om 
15.15 uur met de Rabo Dikke Banden 
Race bedoeld om de jeugd van zeven 
tot en met twaalf jaar kennis te la-
ten maken met de wielersport. RTV 
Vierakker-Wichmond hoopt dit jaar 
op een extra grote opkomst voor deze 
dikke banden race. De deelnemers 
mogen dit jaar na afloop de Rabo-

helm mee naar huis nemen! Opgeven 
voor de wedstrijd kan bij Rudi Peters, 
tel. 06 2717103. Na de jeugd starten 
om 15.45 uur de Masters 40+, deze 
categorie rijdt zoveel rondes tot ze 
een totaal van vijftig kilometer heb-
ben afgelegd. Om 17.30 uur is het de 
beurt aan de categorieën Amateurs/
Sportklassen en Junioren. Deze twee 
categorieën rijden in totaal zestig ki-
lometer. De organisatie hoopt op een 
goede opkomst zodat ook deze jubile-
umeditie een succes wordt.

Naast het organiseren van deze wed-
strijden fietsen de verschillende leden 
van RTV ook elk weekend wedstrijden 
door het hele land. Om een paar uit-
slagen te noemen van de laatste we-
ken:

- 12 april - Omloop van de Glazen 
Stad - Rens te Stroet 6e plaats.
25 april - Ronde van de Vijver - Jan 
Weevers 3e, Ralf Vos 23e en Peter 
Makkink 31e plaats.

26 april - Koningscup Gavelterberg - 
Jan Weevers 4e plaats.

3 mei - Ronde van Stokkum - Peter 
Makkink 11e plaats.
   

 ▶ www.rtvvierakkerwichmond.nl
   

Heren WIK geschiedenis?
Steenderen - Niet als het aan de volleybalclub ligt. Die zit, net als vele ande-
ren, niet te wachten op een eerste seizoen zonder een herenteam in de com-
petitie. Doordat er een aantal heren stoppen met volleyballen is WIK heren 
1 met spoed op zoek naar sportieve en enthousiaste teamspelers die willen 
volleyballen in de 1e klasse.

Heren 1 is een gezellig team, dat 
houdt van een fanatiek potje volleybal 
met daarna een welverdiend biertje 
bij sponsor Café Heezen of in de kan-
tine van sporthal Het Hooge Wessel. 
Volleybalvereniging WIK (Willen Is 
Kunnen) Steenderen is een sportieve, 
actieve en gezellige vereniging die 
een goede mix biedt van sport, spel 
en ontspanning. WIK vierde in sep-
tember 2014 haar 50-jarig jubileum 
en heeft vanaf de oprichting altijd een 
herenteam in de competitie gehad. 

Uiteraard wil de vereniging ook de ko-
mende 50 jaar het succesvolle heren-
team in stand houden.

Ben jij de man die WIK zoekt? Neem 
dan contact op met de Technische 
Commissie via tc@wiksteenderen.nl 
of kom langs op een trainingsavond. 
Heren 1 traint iedere dinsdagavond 
van 21.00 tot 22.30 uur.
   

 ▶ www.wiksteenderen.nl
   

Duivenberichten
Bronckhorst - Uitslagen van de eer-
ste midfondvlucht van de drie dui-
venverenigingen in de gemeente 
Bronckhorst: PV De Koerier uit Zel-
hem, PV Vorden en PV Steeds Snel-
ler Hengelo Gld. De duiven werden 
zaterdag 9 mei gelost om 10.15 uur 
vanuit het Franse St. Quentin.

PV De Koerier Zelhem
Op zaterdag 9 mei werden door 21 lief-
hebbers in totaal 248 duiven ingezet. 
De gemiddelde afstand tot Zelhem zat 
rond de 322 km. Na het startschot be-
gonnen de duiven aan hun terugreis 
met een zuidwesten wind. De snelste 
duif is geklokt om 13.04.45, deze duif 
was tevens de eerste van 2113 duiven 
en is door Wilma Meijerman als jonge 
duif aan Anton Kamperman gegeven. 
De uitslag van de top 10 ziet er als 
volgt uit: 1 A. Kamperman, 2-3-7-9 
F. Meijerman, 4-8-10 H. Wassink, 5 J. 
Wassink, 6 M. Velthorst.

PV Vorden
De eerste midfondvlucht had een 
lengte van 330 kilometer van Vorden. 
De snelheid met de wind achter kwam 
op 110 km/uur. Winnaar na een span-
nende strijd: 1-4 Marc Tiemessen, 2-7-
8-9 Ria Luesink, 3 Ashley Eykelkamp, 
5 Theo Berentsen, 6 Paul Hendriks, 10 
H.B.M. Hoksbergen.

PV Steeds Sneller Hengelo Gld.
Op 9 mei vloog Steeds Sneller Hen-
gelo met 117 duiven van 10 deelne-
mers. Met een zuidwestenwind kracht 
4 gingen de duiven op weg naar huis. 
Uitslag: L. Te Stroet (8/26) 1-2-3-7-15-

17-18-25, R. Koers (7/20) 4-9-10-11-
20-21-28, G. Kempers (4/12) 5-19-22-
27, E. Koers (2/14) 6-24, G. Duitshof 
(4/12) 8-12-16-29, J. Teunissen (2/9) 
13-30, A.H.J. Peters (2/12) 14-26, C. Te 
Stroet (1/7) 23. 

Anton Kamperman, winnaar van 
2113 duiven.
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Kranenburg - Zaterdag 2 mei is het Ratti E1 team onder leiding van top coach 
Robert Ruiterkamp en Jeroen ten Haven kampioen geworden!

In een spannende wedstrijd tegen 
Wolfersveen werd met 3 - 2 gewon-
nen. Vele ouders waren naar ‘stadion 
De Stikke Bocht’ in Wolfersveen afge-

reisd om het team aan te moedigen. 
Met negen gewonnen wedstrijden 
en één gelijk is het team overtuigend 
kampioen geworden. 

Spelers en technische staf van harte 
gefeliciteerd met deze mooie presta-
tie!

   

 ▶ www.ratti.nl
   

Vorden leidt flinke nederlaag
Vorden - Vorden 1 heeft zondag 10 
mei de laatste competitiewedstrijd 
van het seizoen 2014-2015 met 6-2 
verloren van Gendringen. De kam-
pioen die in de twee weken hiervoor 
nog zo glorieus won van PAX en 
kampioen werd tegen VVO in Velp, 
bewees zichzelf in het laatste half 
uur een slechte dienst door een ma-
tige wedstrijd met maar liefst 6-2 te 
verliezen. Vanaf donderdag 14 mei 
start de nacompetitie. 

Vorden 1 begon niet goed aan de 
wedstrijd en was steeds het in de 
voetbalsport bekende ‘metertje te 
laat’. Tekenend hiervoor waren een 
drietal identieke situaties in het eer-
ste kwartier waarbij Frank Hiddink en 
Gijs van der Veen wel 50 meter in de 
achtervolging moesten, toen de beide 
backs van Gendringen met fraai posi-
tiespel mee op kwamen en tot aan de 
achterlijn de aanval opzette. Het had 
beide spelers drie keer een sprint van 
50 meter gescheeld als direct bij de 
eerste voorwaartse beweging van de 
back er al mee gelopen was.

Het tekent de ploeg van Vorden 1 dat 
de in de voetballerij onmogelijke ge-
achte stap, om de wedstrijdinstelling 
‘om te draaien’, toch lukte. Maar daar-
voor moest het bij spelers als Stefan 
Eggink, Wiebe de Jong, Bas Abbink en 
Gijs van der Veen wel echt uit de te-
nen komen. Maar terwijl Gendringen 
de betere ploeg was en ook de veel be-
tere kansen kreeg, bleef Vorden 1 wel 
in de wedstrijd en kon het zelfs twee 
keer heel koel en efficiënt een ach-

terstand wegwerken, zodat het door 
doelpunten van Rick Schröer (1-1) en 
Stefan Eggink (2-2) toch met een ac-
ceptabele ruststand de kleedkamer 
kon opzoeken.
In de tweede helft moest Bas Abbink 
vervangen worden door zijn broer 
Sam. Met deze technisch zeer begaaf-
de linksback werd het spel in balbezit 
direct een stuk beter en werd er vooral 
aan de linkerkant regelmatig goede en 
gevaarlijke aanvallen opgezet.

Op maandag 
1 juni is de 
kampioensreceptie

In de 65e minuut resulteerde dit in 
een dot van een kans voor Vorden 1. 
Met een prachtige pass van Wiebe de 
Jong werd Gijs van der Veen in één 
keer in de sprint aangespeeld en hij 
kreeg vrije doorgang richting het doel 
van Gendringen. Net voor de 16 meter 
besloot Gijs de bal alsnog naar binnen 
te kappen om de meegelopen back af 
te schudden en gaf hij de bal keurig 
breed aan de meegelopen Frank Hid-
dink. Deze kon vanaf 8 meter zonder 
enige tegenstand vrij inschieten met 
de binnenkant van de voet, maar de 
uitvoering was onvoldoende zodat 
de bal een meter naast het doel ver-
dween.
Nog geen vijf minuten later lag de bal 

er aan de andere kant wel in bij Gen-
dringen en kwamen de rood-witten 
voor de derde keer deze middag op 
voorsprong: 3-2. Trainer Michel Feuk-
kink wisselde toen Niek Nijenhuis en 
Bas Boers en bracht Wiebe de Jong en 
Rick Schröer naar de kant, waardoor 
de samenstelling op het middenveld 
veranderde en daar nu Koen Oos-
terhuis, Roy Böhmer en Sam Abbink 
moesten gaan spelen. Het werden 
20 erg zware minuten want het mid-
denveld werd compleet overlopen, 
tegenstanders liepen ‘uit de rug’ en 
de omschakeling na balverlies was 
dramatisch.
De achterhoede van Vorden kwam 
zodoende in drie identieke situaties 
telkens in een ondertal situatie te 
voetballen, aangezien de middenvel-
ders van Gendringen geen strobreed 
in de weg werden gelegd. De techni-
sche ploeg met oog voor combinatie-
voetbal kon prima overweg met deze 
geboden ruimte en Gendringen zette 
met drie identieke ‘zaalvoetbaldoel-
punten’ tegenstander Vorden volledig 
voor schut; 6-2.
Vorden kon zodoende het fantasti-
sche seizoen waarin het verdiend en 
glansrijk kampioen werd van de 3e 
klasse, niet op de juiste wijze afslui-
ten en ging met een lichte kater weer 
terug naar Vorden. Er rest nog een 
aantal trainingen, een kampioensre-
ceptie op 1 juni en het bekende Wikee 
de Vikingtoernooi als afsluiting van 
het seizoen en dan zal het een streep 
zetten onder deze jaargang dat als 
hoogtepunt betiteld kan worden van 
de historie van v.v. Vorden.

   

Vordenaar doet mee aan Marathon Madrid
Vorden - Zondag 26 april werd de 
marathon van Madrid gelopen, daar 
liep ook Vordenaar Ton ten Have 
mee. Zijn bruto eindtijd: 3:44:29, in 
totaalwas. hij nr. 3.594 en liet daar-
mee 8.4059 lopers na zich finishen.

Om 8.30 uur startte eerst de 10 km 
loop, waarna de lopers van de ½ en 
hele marathon op dezelfde start plek 
konden starten om 9.00 uur. Toen de 
10 km lopers weg waren, moesten de 

lopers van de ½ en hele marathon 
eerst om de rotonde lopen om in hun 
startvakken te komen. Het was er zo 
druk dat er geen doorkomen aan was. 
Tien minuten voor de start, om 8.50 
uur, zijn lopers zelf begonnen om de 
hekken weg te halen om nog in een 
start vak te kunnen starten. Deze 
chaos vond ook op het parkoers zijn 
weergave. Na die 7 km begon het te 
regenen. En wel zo hard dat de stra-
ten blank kwamen te staan, zodoende 

kon men de scheuren minder zienen 
werd het voor de lopers gevaarlijker. 
Op een gegeven moment waren er 
toeschouwers die het water met be-
zems aan het weg halen waren. Ton 
was tevreden met de eindtijd van zijn 
64ste marathon. Bij de finish stond 
vrouw Willy trouw op Ton te wachten, 
ondertussen doorweekt van de regen. 
Dit, en alle positieve reacties, doet Ton 
goed. Hij hoopt nog jaren loopplezier 
met andere lopers te kunnen delen.

Ratti E1 team kampioen. Foto: Vivian Brandsen.

De wedstrijd werd gespeeld bij stadion De Stikke Bocht in Wolfersveen

Ratti E1 is kampioen geworden
Van Ditshuizen zwaait af bij 
Sociï met winst
Wichmond - Voor Sociï was het op 
de laatste speeldag van de compe-
titie, een dag waarop zaken werden 
afgesloten. Dit begon ‘s ochtends 
al met de laatste wedstrijd van “het 
vijfde” in oude samenstelling, dat 
werd afgesloten met een klinkende 
1-0 overwinning. ‘s Middags speelde 
Sociï 1 de laatste wedstrijd van het 
seizoen bij Anadolu ‘90 in Eerbeek. 
Tevens de laatste wedstrijd onder de 
leiding van trainer Hugo van Dits-
huizen, die na drie jaar afscheid 
neemt van Sociï.

Sociï begon goed aan de wedstrijd 
en speelde met een veel betere wed-
strijdinstelling dan Anadolu. In de 
tiende minuut was het Raymon Gol-
stein die Marco Vreeman diep wilde 
sturen, maar een gemankeerd passje 
gaf. Doordat de tegenstander een di-
to verdediging in huis had, kwam de 
bal toch bij Vreeman aan. Hij haalde 
doeltreffend uit vanaf de rand van 
de zestien; 0-1. Sociï besloot tot het 
verdedigen van de voorsprong en 
maakte niet veel aanstalten om rich-
ting de goal te gaan. Het verdedigen 
werd Sociï veelal makkelijk gemaakt 
doordat de spitsen van Anadolu con-
tinu buitenspel liepen. De ene keer 
dat dat niet het geval was, stond kee-
per Henry Vreeman uitstekend op zijn 
post. Voor het overige stond ook de 
Sociï-verdediging goed opgesteld. De 
rust werd bereikt met de voorsprong 
van 0-1.

In de tweede helft leek Anadolu ein-
delijk wakker geworden en viel het 
scherp aan. Door goed ingrijpen van 
de volledige Sociï-verdediging kwam 
de gelijkmaker er niet. In de 50e mi-
nuut was het zelfs Raymon Golstein 
die de 0-2 tegen de touwen werkte. 
Gert-Jan Loman fungeerde als rechts-
buiten en bracht de bal laag in de 
zestien. Deze makkelijk te verdedigen 
bal stuiterde over de voet van een ver-

dediger van de gastheren, waardoor 
Golstein een buitenkansje kreeg dat 
hij niet onbenut liet. Daarna had de 
ploeg van Anadolu twee gezichten. 
De verdediging vond het wel mooi 
geweest, terwijl de aanvallers er ei-
genlijk nog wel wat aan wilden doen. 
Dit betekende dat Sociï legio kansen 
kreeg op de 0-3, maar bij iedereen 
ontbrak de scherpte. Onder meer 
Gert-Jan Loman, Raymon Golstein 
en Marco Vreeman waren ongeluk-
kig in de afronding. Aan de andere 
kant waren aanvallers te zien die van 
lange ballen nog wat probeerden te 
maken. In de 80e minuut betaalde dit 
zich toch nog uit toen de 1-2 tegen 
de touwen werd geschoten. Daarmee 
keerde het geloof terug in de Eer-
beekse ploeg. Henry Vreeman hield 
zijn doel in het vervolg keurig schoon, 
waardoor Sociï met drie punten naar 
huis mocht. Enkele minuten voor tijd 
kreeg gelegenheidsaanvoerder Maar-
ten Rensink een publiekswissel van 
Hugo van Ditshuizen. Rensink neemt 
na vele jaren in het eerste te hebben 
gespeeld afscheid, vanwege woon- en 
werkomstandigheden is voetballen in 
het eerste elftal niet langer een optie.

Met deze overwinning gaf het elf-
tal aan Hugo van Ditshuizen het af-
scheid dat hij verdient. Sociï bedankt 
Hugo voor drie mooie jaren en wenst 
hem veel geluk en gezondheid in de 
toekomst! Volgend seizoen staat Tim 
Kollen aan het roer bij Sociï en begin-
nen alle ploegen weer met een gelijke 
kans. Ook verzorger Mike Toker neemt 
afscheid, wij zijn hem dankbaar voor 
de vele blessurehandelingen die hij 
heeft verricht! Tot zover het laatste 
verslag van dit seizoen, nu eerst “va-
kantie”. Kijk voor alle uitslagen en het 
programma van Sociï op de website.

   

 ▶ www.svsocii.nl
   

Klaverjascompetitie Ratti 
bestaat al 40 jaar
Kranenburg - Klaverjassen is een 
sport voor jong en oud. Al veertig 
jaar organiseert Ratti in de winter-
maanden een heuse klaverjascom-
petitie. Uit de deelname van een 
trouwe groep enthousiastelingen 
blijkt dat het organiseren van deze 
klaverjascompetitie na veertig jaar 
nog steeds gewaardeerd wordt. 

Daarom kregen de beide organisato-
ren, Gerard Lichtenberg en Laurens 
Bleumink, tijdens de laatste klaverjas-
avond van dit seizoen als dank voor 

hun jarenlange inzet een bos bloe-
men. Overhandigd door het bestuur 
van Ratti. Voor alle deelnemers was er 
gebak. Laurens Bleumink is al vanaf 
de start, nu veertig jaar geleden, be-
trokken bij de organisatie. Ook Gerard 
Lichtenberg is al meer dan 15 jaar een 
mede organisator.
Het bestuur van Ratti sprak de hoop 
uit dat beide organisatoren nog jaren 
bereid zijn om deze klaverjascompe-
titie te organiseren voor alle klaverjas 
enthousiastelingen. Ook Ratti is meer 
dan alleen maar een voetbalclub! 
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Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

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

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

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

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

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

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

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

De artikelen staan ook op de website 
www.bronckhorst.nl. 
Op deze website vindt u de belangrijkste 
informatie over de gemeente.
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Het is u vast niet ontgaan. De afgelopen weken is er hard doorgewerkt en de 
contouren van het nieuwe kindcentrum op de Prins Bernhardlaan in Steenderen 
worden zichtbaar. De meeste gemetselde wanden van de begane grond zijn 
klaar. De staal constructie van de begane grond is aangebracht. Ook de steiger 
rondom het gebouw is al zo goed als klaar. Hierdoor is het mogelijk dat 12 en  
13 mei de verdiepingsvloer gelegd wordt.

Bouw kindcentrum Steen-
deren vordert  gestaag
Deze week komt verdiepingsvloer 

Het stadje Bronkhorst trekt jaarlijks 
vele bezoekers. Omdat zij binnen de 
bebouwde kom niet mogen parke-
ren zoeken zij een parkeerplek bui-
ten het stadje. Voorheen moesten 
bezoekers vanaf het pontje bij 
Brummen door Bronkhorst rijden 
om de parkeerplaats aan de Steen-
derense kant te bereiken. Om dit 
verkeer uit het stadje te weren en 
meer parkeergelegenheid te bieden 
voor bezoekers aan o.a. het Kunst-

gemaal en de vernieuwde veerom-
geving hebben we een nieuwe par-
keerplaats aan de Veerweg bij 
Bronkhorst aangelegd. De parkeer-
plaats is vorige week in gebruik 
genomen. We kozen voor asfalt 
omdat de parkeerplaats bij hoog 
water onder water staat. Daar komt 
binnenkort nog een laag steenslag 
overheen om het goed in te passen 
in het landschap. Om dezelfde 
reden hebben we ook niet gekozen 

Aanleg parkeerplaats 
Veerweg Bronkhorst gereed

Binnenkort beginnen we weer met de 
eerste ronde van de jaarlijkse 
onkruidbestrijding. Dit doen wij om 
zware onkruidgroei tegen te gaan en 
zo een net straatbeeld te houden. 
Onkruidbestrijding op verharding 
doen we twee keer per jaar. Afhan-
kelijk van de weersomstandigheden 
verwachten wij de eerste ronde 
 binnen vijf weken af te handelen. In 
augustus starten wij met de tweede 
onkruidbestrijdingsronde.

Preventieve maatregelen
Daarnaast proberen we onkruid 
zoveel mogelijk te voorkomen door 
preventieve maatregelen. Bijvoor-
beeld door te kiezen voor bepaalde 
soorten verhardingen bij herinrich-
tingen, waarop onkruid minder kans 
heeft te groeien, het snel herstellen 
van verzakkingen, beperken van 
obstakels en waar mogelijk versmal-
len van verhardingen. Dit scheelt 
inzet van menskracht en chemische 
middelen en zo dragen deze preven-
tieve maatregelen bij aan onze duur-
zaamheids- en bezuinigingsdoelen.

Certificering
De stichting Milieukeur heeft het 
 certificaat ‘Barometer Duurzaam 
Terreinbeheer’ (BDT) ontwikkeld. 
Onze gemeente is ‘Brons’ gecertifi-

ceerd. Hiermee voldoen wij aan alle 
criteria van BDT en wordt het gebruik 
van bestrijdingsmiddelen geredu-
ceerd tot een minimum.

Een beter milieu, begin bij jezelf
U kunt daarnaast ook een steentje 
bijdragen aan het terugdringen van 
bestrijdingsmiddelen. Door het 
 trottoir voor uw woning milieuvrien-
delijk onkruidvrij  te maken. Beter 
voor het milieu, mens en dier en uw 
straat ziet er goed uit! Het ontslaat 
ons overigens niet van onze taak om 
straten op onkruid te controleren en 
waar nodig te bestrijden.

Vragen
Heeft u vragen over onkruidbestrij-
ding? Neemt u dan contact met ons 
op via info@bronckhorst of tel. 
(0575) 75 02 50.

Onkruidbestrijding op 
 verhardingen

Het wordt steeds mooier weer en 
natuurlijk trekt u er bij mooi weer 
graag op uit voor een frisse duik. In 
een zwembad in de buurt of in 
natuurwater. Het is goed om te weten 
dat ‘s zomers de kwaliteit van het 
natuurzwemwater in Gelderland 
nauwlettend in de gaten wordt 
gehouden. Waterschappen en Rijks-
waterstaat controleren regelmatig 
de natuurwaterkwaliteit. De provin-
cie toetst vervolgens of de water-
kwaliteit voldoende is. Verder houdt 
de provincie bij of er gezondheids-
klachten worden gemeld, of dat er 
andere aanwijzingen zijn dat de 
waterkwaliteit achteruit gaat.  
Door hoge watertemperaturen en de 
verminderde afvoer van water wordt 
het risico op aanwezigheid van scha-
delijke bacteriën en andere ziekte-
verwekkers (o.a. botulisme) in 
natuurzwemwater groter. Wanneer 
er iets met zo’n zwemplaats aan de 
hand is, maakt de provincie dit ter 
plaatse bekend via onder meer 
 borden en hun site www.gelderland.nl. 
Heeft u vragen of klachten over 
 veiligheid, hygiëne of waterkwaliteit 

van een zwemplas? Dan kunt u 
terecht bij het Provincieloket van de 
provincie. Dit kan via een digitaal 
klachtenformulier op de website.  
U kunt ook bellen (026) 359 99 99 of 
mailen provincieloket@gelderland.nl

Folder 
Elk jaar geeft de provincie de folder 
‘Zwemwater in Gelderland’ uit met 
natuurzwemplassen en hun voorzie-
ningen (bijvoorbeeld aanwezigheid 
toiletten, speelvoorzieningen en 
horeca) in de provincie en tips voor 
veilig zwemmen. Deze vindt u o.a. bij 
campings en bibliotheken. Er staan ook 
handige tips in over veilig zwemmen. 

Zwemmen in natuurwater                                                                                                                 

Op officiële feestdagen waaronder 
ook Hemelvaart en tweede Pinkster-
dag zamelt Circulus-Berkel geen 
huishoudelijk afval in. De inzameling 
vindt dan op zogenaamde ‘inhaalda-
gen’ plaats. Deze data vindt u hier-
onder én op uw afvalkalender. 

De data op een rij:
• Op 14 mei (Hemelvaartsdag) 

wordt het afval niet ingezameld. 
Uw container (gft of oud papier) 
wordt geleegd op zaterdag 16 mei. 

• Ook op 25 mei (tweede Pinkster-
dag) vindt er geen inzameling 
plaats. Uw gft of oud papier wordt 
opgehaald op de zaterdag vooraf-
gaand: zaterdag 23 mei.

•  Zowel het Recycleplein in Zutphen 
als Dusseldorp Reststoffencen-

trum in Doetinchem zijn op He-
melvaartsdag en tweede Pinkster-
dag gesloten. 

Meer informatie 
Op www.circulus-berkel.nl vindt u 
veel informatie over het aanbieden 
van uw afval, afvalscheiding én over 
het voorkomen van afval.  Vragen 
kunt u stellen via het Digitaal Loket 
op deze site of Servicenummer 
(0900) 95 52 (regulier tarief). 

Gewijzigde inzameldata 
rondom Hemelvaart en 
tweede Pinksterdag



Om mee te kunnen doen aan leuke 
en gezonde activiteiten in de samen-
leving kunnen inwoners met een laag 
inkomen en een laag vermogen in 
aanmerking komen voor de partici-
patiebijdrage in de kosten van 
bijvoorbeeld het lidmaatschap van 
een sportclub, zwemles of concert-
bezoek. Om voor deze bijdrage in 
aanmerking te komen, geldt een 
leeftijds-, inkomens- en vermo-
genseis. Hieronder leest u hoe hoog 
de participatiebijdrage is, welke 
voorwaarden er zijn en hoe u een 
aanvraag kunt indienen.

Laag inkomen? 
Vraag participatiebijdrage aan om sporten of culturele 
actviteiten mogelijk te houden

Alleenstaanden of alleenstaande ouders

18 tot 21 jaar €  248,-

21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd €  1.004,-

pensioengerechtigde leeftijd €  1.126,-

in zorginstelling wonend €   359,-

ouder, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd €     1.291,-

Gehuwden

18 tot 21 jaar zonder kinderen €   496,-

18 tot 21 jaar met kinderen €  783,-

één 18 tot 21 jaar, ander 21 jaar of ouder zonder kinderen €   965,-

één 18 tot 21 jaar, ander 21 jaar of ouder met kinderen €  1.252,-

21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd €   1.434,-

pensioengerechtigde leeftijd €   1.538,-

in zorginstelling wonend €   583,-

Let op! Bij medebewoning met anderen van 21 jaar of ouder gelden andere inkomens-

grenzen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met één van de sociale 

teams.

Hoogte
De hoogte van de participatiebijdrage is:
• leeftijd 0 tot 18 jaar  € 200,- per gezinslid
• leeftijd 18 jaar en ouder   € 150,- per gezinslid

Leeftijdseis
Inwoners van 18 jaar en ouder kun-
nen voor de participatiebijdrage in 
aanmerking komen. 

Inkomenseis
Het inkomen mag niet hoger zijn dan 
110% van de geldende bijstands-
norm. Inkomen is bijvoorbeeld loon, 
uitkering, alimentatie en heffingskor-
ting. De volgende inkomensgrenzen 
(netto exclusief vakantietoeslag) per 
maand zijn van toepassing:

Vermogenseis
Vermogen is bezittingen min schul-
den. Voorbeelden van bezittingen 
zijn: bank- en spaargelden, koopwo-
ning, auto, boot, caravan, aandelen, 
lijfrente. Het vermogen mag niet 
meer bedragen dan:
• gehuwde/samenwonende en 

alleenstaande ouder  € 11.790,- 
• alleenstaande   €  5.895,-

Aanvragen en informatie
U kunt de participatiebijdrage met 
uw DigiD digitaal aanvragen via 
www.bronckhorst.nl. Het is ook 
mogelijk een aanvraagformulier 
op te vragen bij de publieksbalie in 
het gemeentehuis. 
Inwoners met een bijstandsuitke-
ring van de gemeente, hoeven 
geen aanvraag in te dienen. Zij 
krijgen de participatiebijdrage 
automatisch op hun bankrekening 
overgemaakt. 
Voor vragen kunt u contact opne-
men met één van de sociale teams 
in de gemeente via e-mail: info@
bronckhorst.nl of tel. (0575) 75 02 
50. Voor uitgebreide contactgege-
vens en inlooptijden, zie www.
bronckhorst.nl/sociale teams.

Op 21 mei a.s. organiseren we een 
inloopbijeenkomst voor inwoners 
van het gebied Olburgen en andere 
belangstellenden, over de plannen 
voor recreatiepark Dorado Beach in 
Olburgen. Geïnteresseerden zijn 
 tussen 17.00 en 21.00 uur van harte 
welkom in cafe/restaurant Kraantje 
Lek in Olburgen. De avond is als 
informatiemarkt georganiseerd, 
bezoekers kunnen komen en gaan 
wanneer zij willen.

Plannen
Dorado Beach wil een kwaliteits-
slag voor de toekomst maken. 

 Tijdens de bijeenkomst krijgen de 
aanwezigen informatie over het 
nieuwe bestemmingsplan van het 
bestaande recreatiepark en de uit-
breiding van het terrein. Alle 
 stacaravans en de meeste overige 
bebouwing worden verwijderd en 
vervangen door eigentijdse  chalets 
en recreatiewoningen en enkele 
toeristenplaatsen. Voor de vernieu-
wing en uitbreiding van het recrea-
tiepark is meer ruimte nodig, het 
aantal recreatieobjecten blijft gelijk. 
Zodra het ontwerpbestemmings-
plan ter inzage ligt, is het mogelijk 
eventuele zienswijzen in te dienen. 

Inloopbijeenkomst Dorado 
Beach Olburgen op 21 mei

In verband met Hemelvaart is het gemeentehuis op 14 en 15 mei gesloten. 
Wij zijn u vanaf 18 mei graag weer van dienst.

Gemeentehuis met 
Hemelvaart gesloten

In 2014 hebben zeven Achterhoekse 
gemeenten de hoofdkernen van de 
Achterhoek in beeld gebracht door 
middel van zogenaamde Kernenfo-
to’s. In Bronckhorst hebben we vier 
kernen op deze manier geanaly-
seerd: Hengelo, Steenderen, Vorden 
en Zelhem. 

Uitnodiging voor inwoners Zelhem
Wethouder Spekschoor neemt graag 
de resultaten van het kernenonder-
zoek met u door. Hiervoor organise-
ren wij in Hengelo, Steenderen, 
 Vorden en Zelhem inloopavonden. 
Het is geen avond met presentaties, 
maar een avond waar ruimte is voor 
een persoonlijk gesprek. Heeft u 

 vragen over het woonbeleid? Wilt u 
weten waarom de gemeente bepaal-
de keuzes maakt voor woningbouw? 
Schuif dan aan en ga informeel onder 
het genot van een kop koffie hierover 
met de wethouder in gesprek. Op 20 
mei 2015 is wethouder Spekschoor 
van 19.30 tot 21.30 uur aanwezig in 
Centrum De Brink, Stationsplein 
8-12, Zelhem. Loop binnen en stel 
uw vraag!

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

De Regionale Woonagenda Achter-
hoek 2015-2025 vormt het nieuwe 
kader voor het regionale en lokale 
woonbeleid. Op 28 mei 2015 ligt de 
Woonagenda ter vaststelling voor 
aan de gemeente raad.

In gesprek met wethouder 
Spekschoor over toekomstige 
woningbouw  in uw kern
De beurt is aan Zelhem op 20 mei

De Achterhoekse gemeenten werken 
samen bij de bestrijding van de 
eikenprocessierups. Door de geza-
menlijke aanpak van bestrijden en 
voorlichten, bereiken we een effi-
ciëntere bestrijding. Het doel is met 
name de overlast van de processie-
rups tegen te gaan en niet het 
 bestrijden van het beestje op zich. 
Uitgangspunt is de landelijke 
 ‘Leidraad beheersing eikenproces-
sierups’, zie www.nvwa.nl.

De eikenprocessierups
De eikenprocessierups is de larve 
van een nachtvlinder. Het is een 
behaarde rups die in de maanden 
mei tot en met september overlast 
kan veroorzaken. Ze leven in groepen 
bijeen en maken op de stammen of 
dikkere takken van eikenbomen 
 spinselnesten. Vanuit hun nesten 
gaan de rupsen ’s nachts groepsge-
wijs (in processie) op zoek naar voed-
sel (eikenbladen). U herkent de rups 
aan zijn sterke beharing. De besmet-
te eikenbomen zijn te herkennen aan 
de specifieke nesten: dichte spinsels 
met vervellinghuidjes, uitwerpselen 
en brandharen.

De overlast
De brandharen van de eikenproces-
sierups zijn de veroorzakers van 
overlast. Nadat iemand in contact is 
geweest met de brandharen kunnen 
gezondheidsklachten ontstaan. Ook 
mensen die in de nabijheid van de 
besmette bomen komen, kunnen 
 hinder ondervinden omdat de 
 brandharen zich ook door de lucht 
verspreiden. De reacties kunnen van 
persoon tot persoon verschillen. De 
huidirritaties zijn rood en pijnlijk en 
gaan gepaard met hevige jeuk. Als de 
brandharen in de ogen komen, treedt 
snel een rode, pijnlijke en jeukende 
zwelling en irritatie op. Inademing 
van de brandharen kan leiden tot 
 irritaties en ontstekingen van het 
slijmvlies van de neus, keel en lucht-
wegen. Klachten verdwijnen over het 

algemeen binnen twee weken. Een 
zachte crème met menthol kan 
 verlichting geven. Neem bij ernstige 
klachten contact op met uw huisarts.

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

Preventieve bestrijding in mei
We bestrijden de rups preventief 
door eiken in het buitengebied te 
bespuiten met een biologisch middel. 
We spuiten op basis van een inven-
tarisatie van de meldingen in de 
afgelopen jaren. Alleen eiken langs 
wegen waarvan meldingen bekend 
zijn, worden preventief gespoten. We 
spuiten niet preventief in en langs 
bossen en in particuliere bomen. Half 
april zijn de eerste rupsen uit het ei 
gekropen en deze week mei starten 
we met de preventieve bestrijding. 
De firma Wolterinck uit Beltrum voert 
de werkzaamheden uit. In verband 

met de verneveling van het (biologi-
sche) bestrijdingsmiddel en de 
mogelijke verwaaiing van brand-
haren van de rups is het aan te raden 
niet in de spuitnevel te komen en die-
ren 15m uit de buurt te houden van 
de spuitactiviteiten. Deze voorzorgs-
maatregelen moeten ertoe bijdragen 
dat zo min mogelijk overlast als 
gevolg van het spuiten ontstaat. 

Werkwijze bestrijding nesten
Wij kunnen, ondanks de preventieve 
bestrijding, niet voorkomen dat in het 
buitengebied nesten ontstaan. Deze 
nesten zullen overlast veroorzaken. 
De gemeente bestrijdt nesten in de 
openbare ruimte binnen de bebouw-
de kommen, een zone van 500 meter 
rondom de kernen en op openbare 
publieksgevoelige locaties.

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

Bestrijding eikenprocessierups start weer



De perspectiefnota 2016-2019 is een 
vooruitblik naar de begroting voor 
die periode, waar de raad eind dit 
jaar over beslist. Wethouder Spek-
schoor van financiën: “We zien een 
tekort voor de komende jaren, maar 
denken dit op verschillende manie-
ren op te kunnen vangen, waardoor 
een positieve balans ontstaat. In 
2016 is nu een tekort voorzien van 
ruim 6 ton oplopend tot 1 miljoen 
euro in 2019. Maar de verwachting is 
dat we dit jaar een hoger bedrag dan 
voorheen ontvangen van het rijk 
voor onze taken. Dit komt doordat 
het rijk de gelden die zij aan 
gemeenten overmaakt (de jaarlijkse 
algemene uitkering) heeft herver-
deeld en gemeenten met grote 
 buitengebieden en veel wegen meer 
gelden uitkeert dan voorheen. Daar-
naast zien we dat we de laatste jaren 
op de jaarrekening aanzienlijke 
bedragen overhouden. Om nog beter 
te begroten, zetten we nu in op een 
strakkere budgetbeheersing door 
minder budgethouders aan te 
 wijzen. Dit moet in 2016 leiden tot 
een sluitende begroting, waarin 
zelfs gelden overblijven om te inves-
teren in een aantal zaken die we 
belangrijk vinden.” 

Voorbeelden
Als voorbeelden hiervoor noemt de 
wethouder onder meer een uitbrei-
ding van onze inzet op verbindend 
werken. De gebiedsambtenaren zijn 
op pad in Bronckhorst om nog beter 
te weten wat er speelt en hoe we als 
inwoners, bedrijfsleven, verenigin-
gen en gemeente elkaar nog meer 
kunnen vinden en daar voordelen uit 

kunnen halen voor de samenleving. 
De gemeente bekijkt de mogelijkhe-
den om hun werk uit te breiden. Ook 
de raadsleden willen hun vergader-
structuur onder loep nemen en 
bezien hoe inwoners meer bij werk-
zaamheden en besluiten van de raad 
betrokken kunnen worden. Er wordt 
extra budget gevraagd voor regiona-
le samenwerking om de gevolgen 
van de veranderende bevolkingssa-
menstelling op te kunnen vangen en 
om cofinanciering van leefbaar-
heidsinitiatieven mogelijk te maken. 
Verder streven we naar levendige en 
compacte dorpskernen. Dit betekent 
dat we onderzoeken of panden aan 
de rand van centra bijvoorbeeld een 
andere bestemming kunnen krijgen 
(van ‘winkel’ naar ‘wonen’ of wellicht 
‘sloop’ etc). Spekschoor: “We stellen 
ook voor de starterslening weer te 
verstrekken om voor jongeren de 
kans op een koopwoning te vergro-
ten. Daarnaast willen we ook een 
doorstroomregeling voor huizen-
bezitters opzetten, waarmee we het 
mensen onder bepaalde voorwaar-
den mogelijk maken om door te 
 stromen naar een andere woning. 
Daardoor blijft beweging in de 
 huizenmarkt. Andere zaken waar we 
ons hard voor (blijven) maken zijn 

onder meer: het bevorderen van 
duurzaamheid(sprojecten), glasve-
zel in het buitengebied, leer/werk-
trajecten als een duwtje in de rug 
voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt en het opzetten van 
een basisvervoersysteem in de regio 
(hieronder valt onder meer leerlin-
genvervoer en vervoer van mensen 
naar hun dagbesteding).” 

De raad beslist
Tijdens de commissievergadering 
van 21 mei discussieert de raad over 
de perspectiefnota. Op 4 juni beslist 
de raad erover en kunnen de fracties 
aangeven welke uitgangspunten 
voor hen belangrijk zijn om in de 
begroting dit najaar rekening mee 
te houden. 

• Jaarrekening 2014 Bronckhorst
 De jaarstukken 2014 van de 

 gemeente Bronckhorst liggen ook 
ter vaststelling voor aan de raad. 
Daarbij gaat het om goedkeuring 
van onder meer de volgende pun-
ten:
- Van het positieve jaarresultaat 

(ca. € 5,5 miljoen) een bedrag 
van ca. € 2 miljoen bestemmen 
voor 8 projecten die in 2014 
worden uitgevoerd of opgestart 
(o.a. herinrichting Dorpsstraat 
e.o. (huiskamer) in Hummelo, 

ontwikkeling van nieuwe zorg-
initiatieven en vernieuwing 
 bestemmingsplan buitengebied, 
waardoor procedures voor 
 inwoners eenvoudiger worden) 

- Het restant van het jaarresultaat 
over 2014 na bestemming voor 
projecten in 2015, zijnde ca. 
€ 3,4 miljoen toe te voegen aan 
de algemene reserve. De uitge-
breide informatie over de jaar-
rekening heeft u al eerder op 
 deze gemeentepagina’s kunnen 
lezen

• Eerste Tussenrapportage 2015 
Bronckhorst

 Tot slot wordt de raad gevraagd 
in te stemmen met een aantal 
 wijzigingen in de planning en 
 uitvoering van de programma-
begroting 2015-2018

Volg de vergadering live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u ver-
gaderingen van de raad live volgen. 
Neem eens een kijkje. U hoeft hier-
voor dus niet meer per se naar het 
gemeentehuis. 

Hoe kan ik mijn stem laten 
horen?
Tijdens de raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over 
onderwerpen die op de agenda 
staan kunt u inspreken tijdens de 
commissievergadering. Over onder-
werpen die niet op de agenda staan 
heeft u hiervoor de mogelijkheid tij-
dens het agendapunt ‘Mogelijkheid 
tot inspreken over niet-geagendeer-
de onderwerpen’ in de commissie-
vergadering.

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

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de agenda van de 
raads- en commissievergaderingen  
staan, verwijzen wij u naar www.
bronckhorst.nl/Gemeenteraad of 
scan de qr-code. 

 Perspectiefnota blikt vooruit op begroting in najaar

Een gemeente neemt jaarlijks vele 
besluiten. Dit kan ook gaan over 
zaken die gevolgen kunnen hebben 
voor uw buurt. Bijvoorbeeld over een 
nieuw bestemmingsplan of een ver-
gunning voor een evenement, ver-
bouwing of het kappen van een 
boom. Ook nieuwe en aangepaste 
verordeningen vallen onder deze 
besluiten. In een verordening, zoals 
de Algemene Plaatselijke Verorde-
ning, staan regels waaraan inwoners 
en bedrijven in Bronckhorst zich 
horen te houden. Wist u dat wij deze 
besluiten alleen nog officieel publice-
ren op www.officielebekendmakin-
gen.nl? De rijksoverheid heeft hiertoe 
besloten. Om de informatie over 
Bronckhorst het gemakkelijkst te 
vinden, raden wij u aan te kijken op 
http://overuwbuurt.overheid.nl. Hier 
staat meer over de inhoud en hoe u 
kunt reageren door bijvoorbeeld een 
bezwaar of zienswijze in te dienen. 

Wat valt er onder officiële bekend-
makingen?
De officiële bekendmakingen van 
onze gemeente bevatten o.a. de vol-
gende aanvragen en (ontwerp)
besluiten:
• Bestemmingsplannen
• Evenementenvergunningen
• Omgevingsvergunningen (bouwen, 

slopen, milieu, kappen etc.)
• Verkeersbesluiten
• Beleidsregels en verordeningen 

(bijvoorbeeld de subsidieverorde-
ning met bijbehorende beleidsre-
gels)

Gemeentepagina’s 
In de rubriek Bekendmakingen en 
mededelingen op deze gemeentepa-
gina’s vindt u wekelijks alleen nog 
een beknopt overzicht van de beslui-
ten, hieraan kunt u geen rechten 
meer ontlenen.

Officiële besluiten bekend maken 
doen we digitaal

E-mailservice
Een voordeel van het digitaal bekendmaken van allerhande besluiten is dat 
u gemakkelijk op de hoogte kunt blijven van wat er in uw straat of buurt 
gebeurt. Hoe? Door u aan te melden voor de gratis e-mailservice op 
http://overuwbuurt.overheid.nl. Na aanmelding ontvangt u steeds automa-
tisch een mail in uw mailbox van de bekendmakingen die u interessant 
vindt. Doen! Heeft u thuis geen computer? Dan kunt u tijdens onze 
 openingstijden in het gemeentehuis terecht om stukken digitaal in te zien.

Ieder jaar en veelal rond Koningsdag 
worden Koninklijke onderscheidin-
gen (Ko’s ) uitgereikt. Ook in onze 
gemeente gebeurt dat bij regelmaat. 
Inwoners ontvangen een Koninklijke 
onderscheiding omdat zij een bijzon-
dere prestatie hebben geleverd. Of 
zich op bijzondere wijze verdienste-

lijk hebben gemaakt voor de samen-
leving. Mensen op wie we trots kun-
nen zijn! Vaak gaat het om personen 
die zich lange tijd, vaak vrijwillig, 
inzetten voor verenigingen of maat-
schappelijke organisaties.

Ook u kunt een inwoner van Bronck-
horst voordragen voor een Koninklij-
ke onderscheiding. Dien een aan-
vraag wel op tijd in. Omdat diverse 
personen en instanties de aanvra-
gen toetsen en daarover adviseren, 
neemt het gehele traject geruime 
tijd in beslag. Om de aanvragen voor 
Lintjesregen 2016 op tijd te kunnen 
verwerken, is het noodzakelijk dat 
de aanvraag uiterlijk 1 juli 2015 bij 
de gemeente is ingediend. Wanneer 
u een aanvraag wilt indienen voor 
een uitreiking tijdens een andere 

gelegenheid dan Koningsdag (bij-
voorbeeld een afscheid of jubileum) 
dan moet u de aanvraag minimaal 
zes maanden van tevoren indienen.

Iemand voordragen?
Wilt u iemand voor een Koninklijke 
onderscheiding in aanmerking laten 
komen? Neem dan contact op met 
het bestuurssecretariaat van de 
gemeente via tel. (0575) 75 02 50. Zij 
kunnen in grote lijnen aangeven of 
de verdiensten bijzonder genoeg zijn 
voor een Koninklijke onderschei-
ding. Ook lopen ze procedure met u 
door. Meer informa-
tie vindt u ook op 
www.lintjes.nl of 
scan de QR-code.

Voor Lintjesregen van 2016 aanvraag uiterlijk 
1 juli van dit jaar indienen!
Kent u iemand die een lintje verdient? U kunt hem of haar voordragen!

Iedere dag leggen jongeren contact 
via internet. Facebook, instagram, 
webcam’s, het is razend populair. 
Lekker anoniem van alles uitwisse-
len en misschien wel tot een 
afspraak komen. Jammer genoeg 
zijn er ook jongens die doen alsof ze 
verliefd zijn, maar verkeerde bedoe-
lingen hebben. Bijvoorbeeld lover-
boys. Ze zijn vaak actief op internet. 
Ook komen ze op schoolpleinen, bij 
het busstation of in de discotheek. 

Loverboys zijn vaak aantrekkelijk en 
stoer. Ze lijken in het begin het per-
fecte vriendje. Ze maken indruk met 
geld en hebben vaak mooie spullen. 
Jongens waar meisjes graag mee 
gezien willen worden….. Het komt 

zowel in  steden als dorpen voor. 
Maar helaas gaat het sommige jon-
gens niet om liefde en wil hij geld aan 
het meisje wil verdienen. Door haar 
te verleiden tot het maken van 
gewaagde foto’s of het afsluiten van 
telefoonabonnementen op haar 
naam om te chanteren. Het kan dan 
om een loverboy gaan. 

Meldpunt
Het is goed om te weten dat er in de 
Achterhoek het speciale meldpunt 
loverboys is: (0900) 50 07 080, 
7 dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar. Help erger voorkomen en 
aarzel niet contact met op te nemen 
als u hiermee te maken heeft! Ze 
geven graag advies.

Ik ben bang dat mijn kind met een loverboy omgaat
Wat kan ik doen?

MELDPUNT  Loverboys

o9oo - 5oo7o8o

Echte liefde?
 

Nee, niet ...

   .. als je iets doet tegen je zin,

   .. als iemand je dwingt tot seks, 

   .. als je seks hebt in ruil voor geld dat je niet mag houden

   .. als je denkt dat jijzelf of iemand anders te maken 

      heeft met een loverboy

        

Onderneem dan actie !!



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

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

Baak:
• Baak, Bonte Koeweg, oprichten melkveebedrijf met bedrijfswoning, aanvraag ontvangen
• Kerveldijk ong., aanleggen uitrit, aanvraag ontvangen

Drempt:
• Gildeweg 49, bouwen tuinhuis, aanvraag ontvangen
• Molenweg 38, vergroten opslagloods en vervangend bouwen loods, aanvraag ontvangen

Halle:
• Bielemansdijk 42, veranderen inrichting, melding beoordeeld
• Dorpsstraat 87, afwijking gebruik bedrijfswoning tot burgerwoning, procedure termijn verlengd
• Halle-Heideweg 1, activiteit milieu: veranderen inrichting, ontwerpvergunning
• Roggestraat 50, kappen 2 essen, vergunning verleend

Hengelo (Gld):
• Banninkstraat 45, vernieuwen bewaarplaats, vergunning verleend
• Bleuminkweg 1 en 1A, verbouwen twee woningen, vergunning verleend
• Elderinkweg 5, bouwen kleedaccommodatie, aanvraag ontvangen
• Heideweversweg 4A, bouwen machineberging/opslagruimte, aanvraag ingetrokken
• Menkhorsterweg 6, wijzigen activiteit milieu, vergunning verleend
• Sarinkdijk 6, veranderen inrichting, melding beoordeeld
• Wichmondseweg nabij nr. 34A, aanleggen uitrit en een duiker, aanvraag ontvangen

Hummelo:
• Broekstraat 2, organiseren Campina open boerderijdag, vergunning verleend
• Dorpsstraat 1, organiseren avondvierdaagse, vergunning verleend
• Keppelseweg 36, veranderen en vergroten woning, vergunning verleend

Steenderen:
• Landlustweg 12, het organiseren van beachvolleybalweekend 2015, vergunning verleend

Toldijk:
• Hoogstraat 21, plaatsen silotank en mestsilo, aanvraag ontvangen

Vierakker:
• Boshuisweg 8, tijdelijk afwijking bestemmingsplan voor jaarrond kamperen voor een periode van 

5 jaar, vergunning verleend

Vorden:
• Lankampweg 2, veranderen inrichting, melding beoordeeld
• Lindeseweg 23, ontheffing sluitingsuur, ontheffing verleend
• Raadhuisstraat 6, organiseren avondvierdaagse, vergunning verleend

Zelhem:
• Hengeloseweg 17, plaatsen dakkapel, vergunning verleend
• Het Hietland 10A, vergroten woning, aanvraag ingetrokken
• Orchideestraat 25, intern verbouwen woning en plaatsen carport, aanvraag ingetrokken
• Orchideestraat 25, intern verbouwen woning en plaatsen carport (gewijzigd plan), aanvraag 

 ontvangen 
• Pluimersdijk 5, het organiseren van textiele handwerkdag 2015, vergunning verleend
• Pluimersdijk 5, het organiseren van harmonicadag 2015, vergunning verleend

Mededelingen 
Wegwerkzaamheden 
Op de onderstaande wegen vinden wegwerkzaamheden plaats op de aangegeven data. De door-
stroom op de wegen is  tijdens die momenten wat minder goed. 

• 19 mei 2015       Zelhem, Terborgseweg 
• 20 mei 2015 Zelhem, Terborgseweg
   Zelhem, Kampweg 
   Achter-Drempt, Remmelinkweg
• 21 mei 2015 Achter-Drempt, Remmelinkweg 
   Steenderen, Doesburgseweg

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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

gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!



(Infotorial)

Chiropractie Zutphen 
opent de deuren 
aan de Zaadmarkt
Op 13 mei start chiropractor Ivar Schenk aan de Zaadmarkt de 
praktijk “Chiropractie Zutphen”. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring 
als chiropractor en is gespecialiseerd in de behandeling van 
rug- en nekklachten. Met een doelgerichte werkwijze kunnen 
diverse lichamelijke klachten effectief worden behandeld. 

De chiropractor
Ivar Schenk is geen onbeken-
de in Zutphen. Na zijn 4- jarige 
universitaire studie chiropractie 
in Engeland, vestigt hij zich 12 
jaar geleden in de Torenstad. 
Gedurende deze periode runt 
hij een praktijk in Tiel, waar hij 
samenwerkt met meerdere ge-
zondheidsdisciplines. 

De praktijk in Tiel heeft een regi-
onale bekendheid; ruim 13.000 
patiënten uit de Betuwe be-
zochten inmiddels de praktijk. 
De meeste patiënten melden 
zich aan op advies van bestaan-
de klanten, maar vaak ook op 
verwijzing van huisartsen of 
specialisten. 

De praktijk 
Chiropractie Zutphen is geves-
tigd in “Pand Walburgis” aan 
de Zaadmarkt. Het is een verza-
melgebouw waar meerdere ge-
zondheidsspecialisten zijn ge-
huisvest. De unieke uitstraling, 
de ruime opzet en de aanwe-
zigheid van andere disciplines 
zijn de redenen om juist hier de 

praktijk te starten. De praktijk 
is dagelijks telefonisch bereik-
baar en via de website kunnen 
ook online afspraken worden 
gemaakt. 

Werkwijze 
De werkwijze van Ivar Schenk 
kenmerkt zich door een gron-
dige analyse van patiënten hun 
klachten. Hierbij wordt het ge-
hele lichamelijk bewegen in 
ogenschouw genomen. Op de-
ze manier worden alle “zwakke 
bewegingsschakels” in beeld 
gebracht. 

Daarnaast wordt er kritisch ge-
keken naar dagelijkse houding- 
en bewegingsgewoontes. Zo 
ontstaat een goed beeld waar 
de oorzaken van de pijnklachten 
liggen. De behandeling is vaak 
een combinatie van “hands-on” 
behandeltechnieken, oefenin-
gen en gerichte adviezen. 

Zorg voor alle leeftijden
Chiropractische zorg kan voor 
iedereen van toepassing zijn. De 
behandeling wordt aangepast 

aan ieders lichamelijke gesteld-
heid en leeftijd. Zo kunnen bij-
voorbeeld jongeren worden be-
handeld voor hoofdpijnklachten 
of klachten als gevolg van snelle 
groei of intensief sporten. Vol-
wassenen lopen eerder tegen 
rug- of nekpijn aan, of klachten 
ten gevolge van een hernia. 

Op latere leeftijd kunnen juist 
weer klachten ten gevolge van 
artrose of zenuwbeknellingen 
optreden. Chiropractie kan zo 
voor iedereen van toepassing 
zijn. 

U kunt zonder verwijzing 
een afspraak maken bij 
Chiropractie Zutphen. 
Chiropractie wordt 
(groten-)deels vergoed in 
het aanvullend pakket. 

U kunt contact met ons 
opnemen op telefoonnr. 
0575 - 793030

Of voor meer informatie 
kijkt u op:
www.chiropractie-zutphen.nl

 

GAZELLE INNERGY
DEMO E-BIKES

Orange/Medeo/Chamonix
Pure Nieuwprijs vanaf 1799.-  Demo prijs      899.-*

Plus  Nieuwprijs vanaf 1999.-  Demo prijs     999.-*

Excellent  Nieuwprijs vanaf 2499.-  Demo prijs 1099.-*

XT uitvoering + 100.- *Fietsen zijn gebruikt voor 
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Jazzy koopzondag Vorden
Vorden - De koopzondagen zijn een 
uitstekende gelegenheid om even lek-
ker te winkelen in Vorden. Zondag 17 
mei is het weer zover: de winkels zijn 
open en het is extra gezellig in het dorp. 
Vanzelfsprekend onthaalt de horeca 
je gastvrij met een kop koffie, lekkere 

lunch of gezellig drankje na het winke-
len. De winkels zijn geopend van 12.00 
uur - 17.00 uur. Jazzliefhebbers zijn 
zondag aan het juiste adres. De Piece of 
Cake Jazzband, een vrolijke Dixieland-
band, verzorgt zondag in Vorden gezel-
lige muziek wandelend door de straten.

   

Rowena Peters exposeert bij 
Bistro de Rotonde
Vorden - Van Hemelvaartsdag 14 t/m 
zondag 17 mei 2015 vindt de negende 
Kunstmanifestatie plaats in de gehele 
gemeente Bronckhorst. Op 66 loca-
ties tonen 126 kunstenaars hun crea-
tiviteit, zie de kunstkrant die u vorige 
week in het contact heeft mogen ont-
vangen. Zowel amateurs als profes-
sionals stellen hun werk ten toon op 
heel verschillende plaatsen. Dat vari-
eert van galerie tot boerenschuur, van 
tuinhuis tot horecagelegenheid. 
Gedurende de 4-daagse exposeert Ro-
wena Peters bij Grand Bistro de Ro-
tonde. In het hele pand, zowel op de be-
gane grond (o.a. de kasteelkamer) als op 
de eerste verdieping kunt u haar schil-
derijen bekijken. De stijl van Rowena 
beweegt zich tussen realisme en het ab-
stractere paletmes. De belangrijkste the-
matiek in haar kleurrijke werk is de liefde 

voor mens en dier. Zij zal regelmatig live 
schilderen bij Grand Bistro de Rotonde. 
Naast haar persoonlijke werk schildert 
zij ook in opdracht. Vanaf Hemelvaarts-
dag tot en met 31 mei kunt u genieten 
van een speciaal 3-gangen Kunstmenu 
zie advertentie in het Contact, inclusief 
unieke ‘Kunstmok’ met daarop een van 
haar schilderijen ‘Rainbow of Love’. Wilt 
u Rowena’s schilderijen komen bezich-
tigen, van 10.00 tot 22.30 uur bent u van 
harte welkom. Mocht u het speciale 
kunstmenu komen eten dan mag u re-
serveren, 0575-551519.
   

 ▶ www.rowenapeters.nl
 ▶ www.facebook.com/
rowenapeterskunst

 ▶ www.grandbistroderotonde.nl

   

Vossenjacht doolhof Ruurlo 
Ruurlo - Er vindt vrijdag 15 mei een 
nieuw evenement in de Ruurlose 
doolhof plaats, namelijk een Vossen-
jacht. De vossen die rond dolen moe-
ten de kinderen zoeken. Zij lopen de 
hele middag in leuke opvallende kle-
ding rond. Een leuke activiteit voor 
jong en oud.
Elke vos heeft een vraag en men moet 
het antwoord van de vraag op een brief-
je schrijven. Als het briefje met alle ant-
woorden na afloop bij de kiosk wordt 
ingeleverd, krijgt een ieder een traktatie. 
Daarnaast maakt men kans om nog een 

prijsje te winnen. Uit de ingeleverde 
briefjes trekt men later de prijswinnaars. 
Kom allen met het hele gezin voor een 
leuke gezellige middag naar de Doolhof. 
De Doolhof ligt aan de Hengeloseweg 
in Ruurlo. De vossen beginnen te lopen 
vanaf 13.30 uur. De entreeprijs voor kin-
deren is twee euro en volwassenen drie 
euro.
Voor meer informatie: VVV Ruurlo 
Kerkplein 18, tel. 0573 453926 of de 
website www.vvvhartjeachterhoek.nl. 
(Zie contactje).Hengelo - Op zaterdag 16 mei vindt 

een geweldig uniek gebeuren plaats. 
Lady en de Vageband en Popkoor 
Reborn treden die avond samen op. 

Tijdens deze avond brengen beide 
hun eigen repertoire, maar er worden 
ook een aantal nummers samen ten 
gehore gebracht. Een uniek gebeuren 
waarvoor hard is gerepeteerd en nu 
dus klinkt als een klok. Dus mis het 
niet.

Locatie Zaal Langeler in Hengelo. 
Zaal open vanaf 19.30. Entree 5,- in-
clusief een kop koffie. Kaarten in de 
voorverkoop via het onderstaande 
emailadres.
   

 ▶ gerardhannyvangurp@gmail.comEr wordt hard geoefend voor het gezamenlijke optreden. 

Lady en de Vageband en Popkoor Reborn 
treden samen op

Vorden - In de bloemrijke beelden-
tuin van Galerie De Burgerij (Zut-
phenseweg 11) is zondagmiddag 
een expositie geopend met werk van 
Erica van der Miessen, Dries Olthof, 
Jan Opdam en Hennie Pasman. Het 
is een zeer gevarieerd samenge-
stelde tentoonstelling, in de zin van 
beeltenis, materiaal en techniek. 
De tuin is tijdens de openingsuren 
(vrij) toegankelijk.

De beelden van Erica van der Miessen 
zijn gegoten in Neolith: ‘nieuwe steen’. 
Het resultaat heeft dezelfde uitstraling 
als brons, maar lichter. Erica laat zich 
inspireren door karakteristieke bewe-
gingen en houdingen van mensen, 
die ze uitwerkt tot een ‘typisch Erica 
beeld’ waarbij ze lichaamsdelen ver-
groot of juist verkleind, dit dikwijls 
met een ironische toon.

Beeldentuin te 
bezichtigen tijdens 
openingstijden

Dries Olthof en Jan Opdam werken 
samen in ‘Studio O’. Als basismateriaal 
kiezen ze robuuste, natuurlijke mate-
rialen. Vanuit weerbarstig plaatijzer 
vormt Dries Olthof ruimtelijke mens-
sculpturen waarbij de driedimensi-
onale tedere uitstraling verrast. De 
inwerking van weersinvloeden doen 
de rest. Jan Opdam maakt ruimtelijk 

werk en muurobjecten. Zijn favoriete 
thema’s zijn engelen, mandorla’s en 
labyrinten. Na bewerking van de ste-
vige aardse middelen weet hij zijn 
werk een spirituele dimensie te geven. 
Of zoals hij het zegt: ‘Het afbeelden of 
becommentariëren van de realiteit 
boeit me niet. Het gaat me om het be-
leefbaar maken van de werkelijkheid 
achter de werkelijkheid.”

Hennie Pasman beeldhouwt zonder 
vooropgezet plan. De steen is haar 
leidraad. Met respect voor de vorm 
en kleur van de ruwe steen zoekt ze 

voorstellingen. Al werkend komen de 
speciale kenmerken van de steen naar 
voren die ze accentueert en figuratief 
uitwerkt - vooral mensfiguren - of be-
werkt tot abstracte voorstellingen.

In de galerie van De Burgerij zijn 
schilderijen te zien van Jan Reudink 
en bronzen beelden van Sebastiaan 
Brinkhorst. Open t/m 14 juni: vr-zo 
13-17 u. (14/5 t/m 17/5 en 14/6: 11-17 
u.) Info op de website.
   

 ▶ www.deburgerij-vorden.nl 

Buitenbeeld ‘Liggende vrouw’ door Hennie Pasman.

Gevarieerd samengestelde tentoonstelling, in de zin van beeltenis, materiaal en techniek

Expositie Beeldentuin Galerie de Burgerij

Bekveld - Op Hemelvaartsdag 14 mei 
mogen alle kinderen om 10.00 uur 
naar Kinderboerderij Feltsigt komen 
om mee te helpen met het ontbijt 
maken voor de dieren. “Nou zul je 
denken wat moet daar nou aan klaar-
gemaakt worden,” zegt Everlien Jan-
sen. “Het zal je verbazen misschien 
maar echt alle dieren krijgen apart 
voer, dus dat is best een hele klus.”

Daarom zal de boerin het ook zo fijn 
vinden als de kinderen komen helpen. 
Zo moeten de biggetjes natuurlijk hun 
brokjes krijgen, de cavia’s hun speciale 
vitamine C brokjes en de ezels hun ont-
bijt en dan nog de rest van de dieren. 
Als de kinderen om 10.00 uur komen, 
krijgen ze allemaal wat te doen zodat 
iedereen de dieren kan eten geven. 
Nadat de dieren hun ontbijt heb-
ben gehad is de mogelijkheid om het 
mooie Bekveldse coulisselandschap te 
verkennen per fiets, zelf fiets meene-
men, routebeschrijving krijgen fietsers 
mee. Het is een tocht van ongeveer 14 
km, dus ook goed te doen voor de kin-

deren. De kinderen kunnen nog lekker 
spelen in de vernieuwde speelweide 
of op de skelterbaan. Of de konijntjes 
aaien of ezels borstelen, terwijl de ou-
ders zich tegoed kunnen doen aan een 
welverdiende kop koffie of cappuccino 

met huisgemaakt cake. Ontdek het zelf 
bij Kinderboerderij Feltsigt aan de Bek-
veldseweg 5 te Bekveld.
   

 ▶ www.feltsigt.nl

Op Hemelvaartsdag mogen de kinderen de dieren voeren.

De boerin zal het fijn vinden als de kinderen komen helpen

Hemelvaartontbijt voor de dieren

Iedereen kan leren schilderen
Art Partout Academie voor Realisti-
sche schilderkunst houdt een serie 
van 11 kennismakings-workshops 
van mei tot en met september. 
Tijdens zo’n workshop wordt een 
klein stilleven met olieverf ge-
maakt, wat iedereen na afloop mee 
naar huis kan nemen. De workshop 
is gratis, voor materiaalkosten 
wordt slechts 10,- gevraagd. Tij-
dens de workshops wordt ook in-
formatie verstrekt over de oplei-
ding realistisch fijnschilderen.

Deze gedegen opleiding waarbij alle 
kneepjes van het vak op een klas-
sikale wijze worden onderwezen, 
is bedoeld voor zowel mensen die 
nog nooit geschilderd hebben maar 
ook voor de geoefende amateur of 
professionele kunstenaar die zijn of 
haar technieken wil verfijnen of uit-
breiden. De academie is vijftien jaar 
geleden in Deventer gestart en is in-
middels met bijna 400 leerlingen uit-
gegroeid tot een van de grootste par-
ticuliere academies van Nederland. 
Uit alle windstreken van het land 
komen mensen om de cursussen 
fijnschilderen in Deventer te volgen. 
De filosofie van de academie is dat 
iedereen kan leren schilderen, talent 
is relatief. Het heeft vooral te maken 
met te vergaren kennis en passie. De 
afgelopen 15 jaar hebben veel men-
sen die een opleiding bij Art Partout 
Academie voor Realistische Schilder-
kunst hebben gevolgd exposities op 
hun naam staan en enkelen zijn zelfs 
professioneel met de schilderkunst 
bezig.

Het is verbazingwekkend dat men-
sen die nog nooit een penseel heb-
ben vastgehad al na enkele weken 
met een fraai schilderij thuis komen.
De technieken van de oude meesters 
vormt de kern van de opleiding, ge-
goten in een modern educatief con-
cept, aangeboden door vakkundige 
docenten. De opleiding kan men op 
drie verschillende manieren volgen; 
wekelijks 2,5 uur op verschillende 
dagdelen in de week gedurende 
30 weken, ook s ‘avonds ; eens per 
maand een gehele dag, geduren-
de negen maanden op vrijdagen of 
zaterdagen, of in één aangesloten 
week met vier terugkomdagen. Deze 
varianten zijn bedoeld om iedereen 
in de gelegenheid te stellen om de 
opleidingen te kunnen volgen. Een 
verkorte opleiding kost € 463,- even-
tueel te voldoen in 12 termijnen van 
€ 38.60 p.mnd.

De opleiding wordt afgerond met 
een eindopdracht en een certificaat.
Voor meer informatie over de oplei-
ding en de workshopdagen, zie de 
website: www.fijnschilderen.nl 

WORKSHOPS en CURSUSSEN
Met deze rubriek bieden wij de mogelijkheid een workshop of cursus bij onze 
lezers onder de aandacht te brengen. Neem voor de voorwaarden en kosten 
contact op via advertentie@contact.nl of 06-52584992
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HERWERS HENGELO
Kruisbergseweg 8
7255 AE Hengelo Gld.
WWW.HERWERS.NL

Het aflopend krediet wordt verstrekt door Renault Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunnings-nummer 12009781). Alleen geldig op occasions aangeschaft tijdens Herwers occasion festival 15 tm/ 17 mei 2015. Jaarlijks kostenpercentage 0% tot 36 maanden. Maximaal te financie-ren bedrag € 5.000. Jaarlijks kostenpercentage na actie perio-de bedraagt 7,9%. Elke kredietaanvraag wordt getoetst bij het Bureau Krediet Registratie te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Totaal 
krediet-
bedrag

Looptijd in 
maanden

Vaste 
debet 

rentevoet

Jaarlijks 
kosten-

percentage

Totaal te 
betalen 
bedrag

Maand-
termijn€ 5.000 24 0% 0% € 5.000 € 208€ 5.000 24 7,9% 7,9% € 5.407 € 225

“KUNSTMENU” ROWENA PETERS - 3 gangen € 28,50 

Vooraf: Duo van Mosterd & Asergesoep
-

Hoofdgerecht: Zalmfilet op een bedje van spinazie met geitenkaas gegratineerd
Hierbij een honing-mosterdsaus of Argentijnse steak met kruidenboter

Garnituren: gebakken aardappelen, rauwkostsalade en vruchtencompote
Extra te bestellen: portie asperges € 6.50

-
Dessert: Coupe Picasso voorjaarsstijl

Heerlijk frisse coupe met ijs, meloen, limoncello en meer..

info@grandbistroderotonde.nl
www.bistroderotonde.nl

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

Ruurloseweg 118, 
Vorden (‘t Medler)

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



Vorden - Zaterdagavond 9 mei 
was het een gezellige drukte in het 
clubgebouw van motorvereniging 
V.A.M.C. ‘De Graafschaprijders’. Daar 
werd de jaarlijkse feestavond georga-
niseerd. Een flink aantal leden werd 
gehuldigd door Johannes van Kem-
pen, waaronder een drietal 25 jarige, 
zeven 40 jarige en zelfs twee 50 jari-
ge jubilarissen. Ze kregen allen een 
speldje en een grote bos bloemen 
overhandigd van Kiss Miss Marieke 
Rouwenhorst.

Kampioenen gehuldigd
Zij die niet aanwezig konden zijn, krij-
gen de prijzen thuis uitgereikt. Evenals 
de jubilarissen werden alle clubkam-
pioenen gehuldigd in de 50cc, 65cc, 
125cc jeugd, Open-klasse en Recrean-
ten. De eerste drie in elke klasse kregen 
een beker en bloemen. De grootste be-
kers gingen naar de winnaars: Milan 
Modderkolk, Mike Roes, Thijs Bulten, 
Sjoerd Eskes en Remco Toonk.

De Vordense club heeft een aantal 
ONK Enduro kampioenen in haar 
gelederen: Sjoerd Eskes Enduro Na-
tionaal N1, Robin Nijkamp senioren 
klasse, Peter Bergsma uit Hummelo 
Nederlands kampioen Enduro klasse 
EV40. Deze heren kregen evenals de 
jubilarissen en clubkampioenen ook 
een prachtige beker en bloemen. Bij 
de afdeling toer ging de Schoenaker-
toer-trofee naar Henk Mokkink en Bert 
Regelink. Mokkink werd kampioen in 
Nederland en Regelink pakte de titel in 
het buitenland.

De afdeling Oriëntatie kende een vier-
tal kampioenen, waaronder het echt-
paar Hartman in de B-klasse van deze 
afdeling. Erik Klein-Reesink en Bertus 
Kolkman wonnen titels in respectieve-
lijk de A-klasse en Schoenaker-ritten-
trophee. Dit jaar geen prijs voor jeugd-

motorsportman 2014. Koen van Dort 
en Damon Teerink kregen een T-shirt 
met het logo van de club en de tekst 
Kanjers. Dit omdat deze twee jeugdige 
clubleden begin januari een fiets En-
duro bij Klooster van Kranenburg had-
den georganiseerd. De opbrengst ging 
naar KIKA.
Naast al deze prijsuitreikingen was de 
feestavond succesvol en werd er onder 
het genot van een hapje en drankje nog 
lang nagepraat.

Motor sportman 
2014 is Joop 
Wuestenenk

Motor Sportman 2014 V.A.M.C.
Joop Wuestenenk kreeg thuis zijn prijs 
uitgereikt. Hij werd Motor Sportman 
2014 V.A.M.C. Zijn onmetelijke passie 
voor de cross- en endurosport bracht 
hem in het jaar 1966 bij de Vordense 
Auto en Motor Club. Hij is sinds die tijd 
van enorme waarde voor de club uit 
Vorden. Al sinds 1966 rijdt Joop Wue-
stenenk trainingen en wedstrijden bij 
V.A.M.C. ‘De Graafschaprijders’. Zon-
der twijfel heeft hij de meeste ronden 
op het circuit van Delden gereden. Zijn 
lijfspreuk was en is nog steeds: “Ik heb 
weer lekker gereden.”
Naast zijn sportieve prestaties bij club-
wedstrijden, enduro nationalen en 
nationale crosswedstrijden, is hij met 
name bestuurlijk en organisatorisch 
buitengewoon actief voor de V.A.M.C. 
Samen met Jan Oosterink zette hij de 
‘Oost-Gelderlandrit’ uit met als kroon 
op dit werk de kampioensritten van 
1990 en 2000. Joop trok de kar voor 
de clubleden tijdens de zesdaagse van 

Assen in 1993. Bij de wintertrainingen 
was Joop vele malen waarnemend trai-
ner , was jarenlang woordvoerder van 
de feest- en activiteitencommissie met 
als hoogtepunt het jubileum in 2000 en 
is ruim 25 jaar bestuurslid, de laatste 9 
jaar als voorzitter. Hij behoorde bij de 
animators voor aankoop van het hui-
dige clubhuis in de Kranenburg. Hij is 

voorman van de V.A.M.C. als het gaat 
om behoud van de cross- en enduro-
sport, zorgde ervoor dat de club vijf 
jaar langer gebruik kon maken van het 
‘Grote Veld’ voor de enduro, trial en 
uitwisseling crossen uit een ver verle-
den. De grootste waardering gaat ech-
ter uit naar zijn vasthoudendheid om 
het circuit Delden te behouden voor 

de V.A.M.C. Vanaf 1999 is hij hier veel 
mee bezig. Zijn enorme dossierkennis 
en doorzettingsvermogen zijn voor de 
club van onbetaalbare waarde.

Meer informatie, zie de website.
   

 ▶ www.vamc.nl

V.A.M.C. kampioenen en jubilarissen 2014. Foto: Henk Teerink

Evenals de jubilarissen werden alle clubkampioenen gehuldigd in de 50cc, 65cc, 125cc jeugd, Open-klasse en Recreanten

Jubilarissen gehuldigd feestavond V.A.M.C. ‘de Graafschaprijders’

Achterhoekse Oldtimerrit
Regio - Oldtimer liefhebbers kunnen 
op zondag 31 mei deelnemen aan de 
eerste Achterhoekse Oldtimerrit. De 
start zal plaats vinden om 10.30 uur 
bij restaurant ‘Het Onland’ in Doe-
tinchem. Daar staat vanaf 10.00 uur 
de koffie klaar. 

Van daaruit wordt een 100 kilometer 
lange route gereden langs imposante 
kastelen, authentieke boerderijen en 
door pittoreske dorpjes in de prach-

tige Achterhoek. De kosten zijn 5 euro 
p.p. Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden voor deze rit via de mail. 
Graag onder vermelding van naam, 
e-mailadres, met hoeveel personen 
wordt deelgenomen en wat gegevens 
van de auto: merk, type, bouwjaar en 
kenteken.

   

 ▶ achterhoekseoldtimerrit@gmail.com

   

Galeriebronkhorst
Steenderen- Genoeg te beleven tijdens de Kunst4daagse, zo ook aan de Wil-
gen 5 in Steenderen. In de tuin, met een prachtig uitzicht richting uiterwaar-
den en IJssel, zijn beelden te zien van de beeldhouwer Ties Mulder.

Het huis zelf, ontworpen door de Lie-
veldse architect Erik Wamelink, leent 
zich uitstekend voor het houden van 
een expositie. Al wordt voor deze gele-
genheid de woonkamer leeggehaald. 
Presentatiepanelen worden geplaatst 
zodat kunstwerken van respectievelijk 
Joke Logtenberg, Ineke Rethans en 
Ina Bijvank de aandacht krijgen die ze 
verdienen.

De kunstkrant (vorige week bijlage bij 

deze krant), is ook bij Galeriebronk-
horst (locatie 5) verkrijgbaar. Hierin 
alle info waaronder de fietsroute 
Baak/Wichmond/Steenderen. Ope-
ningstijden: van 14 t/m 17 mei dage-
lijks van 11.00 tot 17.00 uur.

Meer informatie, zie de website. 

   

 ▶ www.galeriebronkhorst.nl

Vorden - De tiende editie van het de 
kunst- en ambachtsmarkt ‘Goedge-
mutst’ van hoedenmaakster Frida 
Pelgrum werd afgelopen weekeinde 
een van de meest succesvolle. ‘Goed-
gemutst’ werd door ruim twaalfhon-
derd bezoekers bezocht. “En ze ble-
ven allemaal lang ‘hangen’. Iedereen 
was lovend, zowel publiek als stand-
houders. En daar doe je het toch uit-
eindelijk voor. Er waren alleen nog 
wat plaatjes cake over”, aldus orga-
nisatrice Frida Pelgrum. 

“En wat hadden we geluk met het 
weer. Waar het zaterdag nog bewolkt 
was maar droog scheen de volgende 
dag de zon en dat was goed te merken 
aan alle mensen die er kwamen. Men 
genoot volop van al die verschillende 
ambachten en creatieve mensen. Ver-
bazing alom wat hier stond”, aldus de 
Deldense organisatrice van de markt.

Genieten van 
ambachten en 
creatieve mensen

De bezoekers hadden bewondering 
hoe de hobbyisten hun hobby uitoe-
fenden en voor de verscheidenheid 
aan producten die men er trof. Voor 
elk was er wel wat wils.

Frida: “De standhouders waren zeer 
verrast met al die aandacht en ver-
kochten goed. Dat maakt men niet zo 
vaak mee en dat straalden ze ook uit. 
De bezoekers bleven vaak lang rond 
neuzen of zaten te genieten op het 
terras van koffie met al dat lekkers.” 
De eigen gebakken taart of cake van 

Frida waren helemaal op aan het eind 
van de dag. Er was voor het eerst op 
de markt een papierschepper aan het 
werk. Het handgeschepte papier werd 
gretig gekocht evenals de zijden sjaals 
van Marietje en Ineke en de tasjes en 
sierraden van Ans. Keramiste Bea had 
gewoon fans zo bleek die steeds weer 
iets nieuws willen kopen van haar. Ze 
zijn ook zo mooi in haar kleuren en in 
de vormen, niets is hetzelfde.

Ook glasblazer Frans had aan belang-
stelling niet te klagen en liet zien hoe 
hij een mooi glas blaast. De schattige 
kleine handgevilte zonnen kindpop-
jes van Nora gingen ook grif van de 
hand evenals Leny’s Tiffany lampen 
of ramen. Zaterdag nog rustig, maar 
zondag waren er ontzettend veel lief-
hebbers die wat kochten. Ook Gerda 
‘s Kampermans bloemstukken waren 

zeer geliefd en Hanny’s Schotman 
kreeg flinke korting op haar voorraad 
jam of compote. Vlechten van web-
bing, ook dat zag men nooit op de 
markt.

Hoeden passen
En in het atelier van Frida Pelgum 
werden vele hoeden gepast. Staat 
het me wel? En zo ging er ook nog 
menigeen met een hoedje naar huis. 
Frida: “De sfeer was heel prettig en 
dat voelde je op alle fronten Tien jaar 
‘Goedgemust’ was een heel warm bad 
van vele mensen die allemaal ook nog 
die fantastische mooie versierde toe-
gangspoort roemde en genoten van 
de mooie plek rond boerderij Groot 
Enzerink waar alles plaatsvond.”
   

 ▶ www.fridagoedgemutst.nl

Er was een grote verscheidenheid aan hobbyisten op de kunst en ambachtsmarkt.

Succesvolle tiende editie van ‘Goedgemutst’ weekeinde

‘De sfeer was heel prettig en dat voelde je’

Oude auto’s door pittoreske dorpjes in de Achterhoek.
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Coco Loco
‘

Area 5.1

The Jukebox Gedurende het festival zijn er diverse theateracts 
te zien op het festivalterrein. 

Muziek, theater, attracties en feest!

Zo-de-knetter! Wat hebben we op Eerste Pinksterdag een gigantische bak 

feest voor je in petto! Tien vette bands, tien stomende DJ’s, absurde 

theateracts en knettergek vermaak. En niet te vergeten vier podia, een 

smijtpaleis, de kleinste karaoke- en schlagerbar van Nederland en héél 

véél feest, ontspanning en gezelligheid!

Naast heel veel muziek en feest is er werkelijk van alles te beleven op het 

Over De Top Festival. Mannen kunnen hun baard laten trimmen bij de festival 

barbier, kinderen kunnen zich vermaken in rock ‘n lollyland, er zijn diverse 

theatervoorstellingen, attracties, thema café’s en verschillende cateraars met 

allerlei lekkernijen! Over De Top is een heerlijke dag uit voor iedereen! 

Coco Loco
Bij het Coco Loco podium is het altijd hartje 

zomer! Dit jaar neemt een felgekleurde favela 

je mee op wereldreis met al haar exotische 

muziek, fruitige cocktails en relaxte sfeer. 

The Jukebox
In dit muzikale circus speel jij de hoofdrol! 

Alle genres komen langs en alles draait om 

het maken van één gigantisch feest waarbij  

je keihard kan meezingen!

Area 5.1
We weten allemaal dat ‘t bestaat, maar wat 

zich binnen Area 5.1 exact afspeelt blijft een 

mysterie. Buitenaardse basslines, spacende 

grooves en mysterieuze melodieën. Ontdek 

de donkere materie zelf in Area 5.1.

Hardrock Cafe
We gaan een hoop stof doen opwaaien in 

het Hardrock Café. Geef je over aan het wilde 

westen met vijf moddervette bands! 

 Tijd:  van 12:00 tot 00:00 uur

 Entree:

  <18 jaar: gratis! 

 Camping: entree + camping: € 17,50

 Voorverkoop: Café De Zaak, Tapperij Van Ooijen 

  en Shoeby Fashion in Lichtenvoorde 

  of via www.overdetopfestival.nl

Jah 
Mission

reggae

The
Cool Trick

punkrock

The 
Dreamboats

rock ‘n roll

Texas
Radio

blues ‘n roll

Tjalf Bakker
tech-house

DJ Lars
80’s / 90’s

Robby Reyes
dance / top40

Feest DJ Martin
party kneiters

Wat Als Het Lev
interactief dansfestij

Jos C
house/techno

Maask
live beatbox

Sam Fearon
deephouse

Hau
Ba

melodi

Rectum 
Raiders

glamrock

AC/DC
tribute

Mama 
Franko

reggae/balkan

Yanesh!
soul/funk

Balkanari
balkan/gypsy

Pe
s

Hardrock Cafe



Workshop vaste planten door Joke Klein Tiessink
Barchem - Joke Klein Tiessink van tuinontwerpbureau ‘de Krosenbrink’ aan 
de Lenderiet 8 in Barchem verzorgt op 4, 5, 6, en 8 juni een workshop vaste 
planten. Doordat Joke Klein Tiessink veel ervaring met planten heeft, denk 
maar aan de tuinen die ze ontworpen heeft en haar eigen grote tuin die vol 
geplant staat, leek het haar een goed idee om deze kennis te gaan delen. 
Vorig jaar heeft Joke nog stage gelopen bij vaste planten kwekerij Heuting 
om zich nog meer te verdiepen in de vaste planten en hun gebruik er van.

“Met vaste planten kunt je erg veel 
sferen creëren door bijvoorbeeld het 
gebruik van kleur combinaties. Ook 
met vaste planten kun je een onder-

houd vriendelijk of juist een span-
nende tuin maken. Maar hoe doe je 
dat? De mogelijkheden zijn zo groot, 
denk maar aan de duizenden soorten 

planten die er te koop zijn. In deze 
workshop leer je hoe je een keuze 
kunt maken en waarom je bepaalde 
planten beter niet naast elkaar kunt 
gebruiken”, zo verklaart Joke Klein 
Tiessink. In een klein stukje praktijk 
komt aan de orde hoe je planten stekt 
en scheurt om meer planten te kwe-
ken. Maar ook hoe je kunt zien dat een 
plant een gezond wortelstelsel heeft 
en nog veel meer tips en trucs. Om 
planten en combinaties in het echt te 

bekijken wordt men rondgeleid over 
‘de Krosenbrink’ met praktijkvoor-
beelden en uitleg. Haar eigen tuin is 
geen showtuin maar een uitprobeer-
tuin om combinaties en planten uit 
te proberen. “Tops en flops komen 
hier ook aan de orde want daar kun 
je alleen maar van leren”, vind Joke. ‘s 
Middags is er een rondleiding bij kwe-
kerij Heutinck in Borculo om dit alles 
in het groot te zien. Er is dan gelegen-
heid om daar planten te kopen. Joke: 

“Al met al een leuke maar zeer leer-
zame dag zodat je geïnspireerd wordt 
om ook eens andere vaste planten te 
gebruiken.”

Deze dag is inclusief koffie/ thee, 
eenvoudige lunch, rondleiding over 
de kwekerij Heutinck en ‘de Krosen-
brink’. Vol is vol. Opgave bij Joke klein 
Tiessink via de website www.dekro-
senbrink.nl of tel. 0573 441182. (zie 
ook advertentie).

Hengelo - Ook dit jaar organiseert 
autobedrijf Herwers weer het groot-
ste occasion-spektakel van de regio. 
In het weekend na Hemelvaart zul-
len er aan de Kruisbergseweg 8 in 
Hengelo ruim 200 occasions worden 
gepresenteerd.

Op vrijdag 15 van 10.00 tot 21.00 uur, 
zaterdag 16 van 10.00 tot 17.00 uur 
en zondag 17 mei van 10.00 tot 17.00 
uur, is iedereen die op zoek naar een 
gebruikte auto bij Herwers aan het 
juiste adres. Zij bieden namelijk ruim 
200 occasions aan tegen zeer scherpe 
van/voor prijzen. 
De aanwezige occasions zijn een se-
lectie van occasions in iedere prijs-
klasse. Zo kunnen de jongste bezoe-
kers genieten van popcorn en spelen 
op het springkussen. Ook staat er een 
patatkraam klaar om alle bezoekers te 
voorzien van een heerlijk patatje en is 
er een DJ die voor de gezellige muziek 

zorgt. Bovendien maken bezoekers 
kans op het winnen van een reis-
cheque. Tijdens het Occasion Spek-
takel staat er een auto vol ballonnen 
en moet het juiste aantal ballonnen 
worden geraden. Naast de reischeque 

heeft Herwers ook een leuke tweede 
en derde prijs beschikbaar gesteld. 
Kortom, het Herwers Occasion Spek-
tal is een groot feest, dat u niet wilt 
missen!
www.herwers.nl

Herwers jaarlijkse ‘Occasion Spektakel’

Regio - Het gastouderbureau en 
gastouders van Avonturijn organi-
seren op zaterdag 30 mei van 14.00 
tot 17.00 uur een ‘open gastouder 
route’. Geïnteresseerde (toekomsti-
ge) ouders kunnen op bezoek gaan 
bij gastouders van Avonturijn om 
zo een indruk te krijgen van gast-
ouderopvang. Gastouderopvang is 
professionele kinderopvang bij een 
gastouder in huis.

Toekomstige ouders kiezen niet altijd 
voor een gastouder, omdat ze de mo-
gelijkheid niet kennen of zich er geen 
voorstelling van kunnen maken. Deze 
mogelijkheid wil het gastouderbureau 
in samenwerking met een aantal gast-
ouders hen bieden. Zo kunnen ouders 
op een ongedwongen manier kennis-
maken met de kwaliteit en de voorde-
len van gastouderopvang. 

Alle gastouders van Avonturijn zijn 
gediplomeerd en officieel geregi-
streerd. Dit houdt in dat zij deskun-
dig zijn in het verzorgen, begeleiden 
en opvoeden van kinderen. Ouders 
komen in aanmerking voor de kin-
deropvangtoeslag van de Belasting-
dienst. De gastouders van Avonturijn 
hebben Kinder EHBO gevolgd, zijn in 
het bezit van een Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) net als al hun huisge-
noten boven de 18 jaar en hun huis 
voldoet aan de verplichte hygiëne- en 

veiligheidseisen, de GGD controleert 
hier ook op. De gastouders die aan-
gesloten zijn bij Avonturijn hebben 
regelmatig contact met de bemid-
delingsmedewerkers van het gastou-
derbureau, zodat er persoonlijk en op 
maat, snel bemiddeld kan worden. De 
medewerkers hebben een pedagogi-
sche achtergrond en kunnen gastou-
ders en vraagouders ondersteunen 
bij opvoedkundige vragen. Avontu-
rijn heeft per direct een aantal leuke 
opvangplaatsen bij de gastouder vrij 
voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Geïn-
teresseerde ouders kunnen op 30 mei 
tussen 14.00 en 17.00 uur vrijblijvend 
gastouders bezoeken. Neem contact 
op met het gastouderbureau voor 
meer informatie.
   

 ▶ gob@avonturijn.nl
 ▶ 0573-760223
 ▶ www.avonturijn.nl

Kinderen op een speeltoestel.

Geïnteresseerde (toekomstige) ouders op bezoek bij gastouders

Open-Gastouder-Route Avonturijn

Op donderdag 21 mei organiseert het Vordens 
Ondernemerscafé (VOC) weer haar maande-
lijkse thema-avond. Voor ondernemers uit 
Vorden e.o. dé kans om inspiratie op te doen 
en te netwerken. De Lindesche molen vormt 
letterlijk het decor voor deze avond, want op 
het programma staat o.a. een interactieve 
zangworkshop. Who’s got talent bij het VOC? 

De gastspreekster (en zangeres) van de avond 
is Maartje Epema, kersverse winkelier van Boe-
derijwinkel De Vijfsprong én sinds jaren drijven-
de kracht achter muziekboerderij de Venhorst. 
Maartje, van oorsprong Amsterdamse, is actief 
op vele fronten en volgt haar eigen koers. Mu-
ziek loopt als een rode draad door haar leven en 

dat geldt evenzeer voor het ondernemerschap. 
Precies op 21 mei is haar boerderijwinkel twee 
maanden open. 

Hoe is Maartje deze turbulente beginperiode 
doorgekomen en wat is haar aanpak geweest? 
Welke praktische problemen kwamen voorbij en 
hoe heeft zij deze het hoofd geboden? Hoe zien 
haar toekomstplannen met de winkel eruit? En 
hoe combineert zij eigenlijk de boerderijwinkel 
met de muziekboerderij én het moederschap? 

Maartje zal op al deze vragen antwoord zal ge-
ven. Maar u krijgt meer dan alleen antwoorden: 
u krijgt namelijk de kans om uw eigen toonvast-
heid te testen tijdens een interactieve en reuze-

leuke zangworkshop. En u zult erachter komen 
dat zingen meer raakvlakken heeft met het on-
dernemerschap dan u misschien in eerste instan-
tie denkt. 

Het programma dat start om 18:45 uur (ont-
vangst vanaf 18:15 uur) bestaat uit een interview 
met Maartje, de interactieve zangworkshop én 
natuurlijk lekker eten en drinken. U krijgt deze 
avond warm en koud buffet voorgeschoteld. 

De Lindesche molen vindt u aan de Lindeseweg 
29 te Vorden. Parkeren kan voor de deur, maar u 
kunt ook op de fiets komen natuurlijk. De kosten 
bedragen €17,50 per persoon (exclusief drankjes, 
voor eigen rekening).

Benieuwd naar de ondernemersverhalen van 
Maartje? Of nieuwsgierig naar uw eigen zang-
talent? Meld u dan aan voor deze thema-avond 
door uiterlijk 19 mei een mailtje te sturen naar 
info@vordensondernemerscafé.nl

Geen lid? Geen probleem, u kunt zich laten intro-
duceren door één van onze leden of gewoon even 
contact met ons opnemen. 

Meer info? Check onze website: 
www.vordensondernemerscafé.nl 

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

Ieder zingt zijn eigen lied
Interactieve zangworkshop bij Vordens Ondernemerscafé

VORDENS ONDERNEMERSCAFÉVOC

Liesbeth Oukes exposeert  
tijdens Kunst4Daagse

Toldijk - Ze is een veel en graag geziene gast op evenementen, activiteiten 
en andere gebeurtenissen in de gemeente Bronckhorst. Middels duizenden 
woorden en honderden prachtige foto’s deelt Liesbeth Oukes sinds 2004 de 
indrukken die ze opdoet met de lezers van weekblad Contact. Bezoekers van 
de Kunst4Daagse Bronckhorst krijgen aankomende week bij Kunsthandel 
Baak aan Dambroek 10a een selectie van deze nieuwsfoto’s te zien, het 
zogeheten Eerste Luik. In het Tweede Luik toont Liesbeth foto’s die tot nu 
toe alleen bij vrienden en familie onder ogen kwamen.

Klein van stuk, de grote lens in de aan-
slag, voor een groot aantal inwoners 
van deze gemeente een herkenbaar 
beeld. Velen van hen - jong en oud, 
bekend en onbekend - kwamen de af-
gelopen elf jaar ook zelf voor haar lens 
tijdens kermisoptochten, musicals, ex-
posities en dorpsfeesten. Onder meer 
de door haar enorm bewonderde bur-
gemeester Henk Aalderink is vaak te 
zien op de foto’s, maar tevens kiekte 
Liesbeth andere bekende Bronckhor-
sters als boer Jos Sloot, Piet Oudolf 
en Bennie Jolink. Natuurlijk mag ko-
ningin Beatrix die haar woonplaats 
Toldijk in 2013 bezocht ook niet ont-
breken in de expositie van Liesbeth. 
Tijdens de Kunst4Daagse hangt er een 
aantal foto’s ingelijst in de Kunsthan-
del Baak. Liesbeth heeft ze voorzien 
van een geschreven toelichting. De 
foto’s uit het Eerste Luik geven een 
prachtig tijdsbeeld van Bronckhorst.

Het Tweede Luik is minstens zo inte-
ressant als het eerste. Het zijn plaatjes 
die tot nu toe voor de lezers van deze 
krant verborgen bleven. Prachtige fo-
to’s van landschappen, leden van het 
Koninklijk Huis en ook erg origineel: 
de Achterkanten-collectie. Laatst-
genoemde zijn kiekjes waarop de 
hoofdpersonen van de achterkant zijn 
gefotografeerd. Liesbeth Oukes werd 
op 12 oktober 1959 in Den Helder ge-
boren. Al op jonge leeftijd begon ze 
met fotograferen. Eerst met de camera 
van haar moeder en op haar twaalfde 
kreeg ze haar eerste eigen cameraatje. 
Na jaren hobbymatig gefotografeerd te 
hebben, begon ze na haar verhuizing 
naar Toldijk in 2004 met het maken 
van foto’s voor deze krant. De foto’s 
van Liesbeth zijn van 14 tot en met 17 
mei tussen 11.00 en 17.00 uur tijdens 
de Kunst4Daagse Bronckhorst.
www.crealiesje.com

De foto’s van Liesbeth zijn te zien tijdens de Kunst4Daagse.
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ZomerBlijf fit deze zomer met het

lidmaatschap

Sportcentrum AeroFitt heeft vestigingen in Hengelo GLD, Zutphen, Didam, Duiven en Zelhem.

Kijk voor het aanbod van jouw vestiging op www.aerofitt.nlVraag naar de voorwaarden. ** Hengelo Gld

* Verlenging zomerlidmaatschap per maand ook mogelijk

Vraag naar onze tarieven 
voor Tieners en Kids!

2 maanden 
sporten*

voor maar

 € 69,95
Geldig tot 1 augustus

25% EXTRA

Ben jij lid van 
een aangesloten 
sportvereniging? 

dan ontvang jij

KORTING
Meer info: mail naar 

info@aerofitt.nl  € 29,00
BASIC

Voordelig sporten bij BASIC AeroFitt.

2 maanden 
sporten */** voor maar

Geldig tot 1 augustus

Hengelo Gld WINKELSKAMP 5, 7255 PZ, HENGELO (GLD), T: 0575 46 50 0 1 HENGELO@AEROFITT.NL
STATIONSPLEIN 8-12, 7021 CN ZELHEM T: 0575 46 50 01 ZELHEM@AEROFITT.NLZelhem

Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

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

Examenkandidaten m/v

Doe jij dit jaar examen en wil je daarna graag 
aan het werk?

Functieomschrijving
Na de examens en in de vakantieperiode hebben 
wij diverse banen die geschikt zijn voor examen-
kandidaten. Het werk is veelal van uiteenlopende 
aard en hierbij kan je denken aan werken in een 
magazijn, in de productie, in de groenvoorziening 
of bijvoorbeeld de horeca. 

Heb jij interesse in een vakantiebaan? Dan horen 
we graag van jou! Kom bij ons binnenlopen of bel 
ons op 0573-250185.

Constructiebankwerker/lasser m/v

Heb jij ervaring als constructiebankwerker/
lasser en kan je zelfstandig werken?

Functieomschrijving
Voor een opdrachtgever in de omgeving van 
Raalte zijn we per direct op zoek naar een con-
structiebankwerker/lasser. Het is belangrijk dat 
je kennis hebt van het werken met metaal. Je 
beheerst het vak goed en kan zelfstandig wer-
ken. Het betreft een fulltime functie in dagdienst.

Allround timmerman m/v

Ben jij een ervaren timmerman en woonach-
tig in de regio Deventer?

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

Assemblagemedewerker m/v

Ben jij een ervaren assemblagemedewer-
ker en woon je in de directe omgeving van 
Zutphen?

Functieomschrijving
In de functie van Assemblagemedewerker  ben 
je verantwoordelijk voor het zelfstandig produ-
ceren van mechanische en elektrotechnische 
componenten. Om dit werk goed te kunnen 
uitvoeren is het van belang dat je ervaring hebt 
in een soortgelijke functie en gemakkelijk met 
gereedschappen overweg kunt. Je bent in staat 
om snel te werken en je beschikt over een ruime 
mate van technisch inzicht. Tevens ben je verant-
woordelijk voor het verpakken van de producten.

Machinaal Houtbewerker m/v

Ben jij een ervaren CNC machinaal houtbe-
werker en op zoek naar een fulltime functie?

Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het 
instellen en bedienen van CNC machines voor 
het maken van diverse meubels. Het is belangrijk 
dat je snel kunt schakelen tussen diverse werk-
zaamheden en dat je over een goed technisch 
inzicht beschikt. Als machinaal houtbewerker 
werk je zelfstandig en zorg je voor een volledige 
juiste verwerking van de productie orders, van 
het controleren van de opdracht, het bepalen 
van de gereedschapskeuze tot het controleren 
van het proces en het nameten van het product.

Hovenier m/v
 
Heb je een rijbewijs BE en affi-
niteit met groen onderhoud en 
aanleg?
 
Functieomschrijving
Per direct zoeken wij voor onze 
opdrachtgever een hovenier. Het 
is belangrijk dat je zelfstandig kunt 
werken, aangezien je veel vrijheid 
krijgt. Je komt veel in contact met 
particulieren, waarbij er van je 
wordt verwacht dat je netjes en 
correct werkt. 

NU 20% 
KORTING

OP DE GEHELE 
BINNENZONWERING 

COLLECTIE VAN VIVANTE*
VIVANTE BE HOME

GRATIS
PowerRise® bediening

t.w.v. € 179,-
Op Plissé Shades, 
Duette® Shades en 

Silhouette® Shades*

OOK GRATIS SmartCord® en LiteRise® bediening t.w.v. € 50,- op 
Plissé en Duette®Shades, Horizontale Jaloezieën en Rolgordijnen*

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

VIVANTE PAKT UIT!

61736_EUR_Binnenzonwering_Adv.indd   1 22-04-15   10:37

Zutphenseweg 24 Vorden  I  0575 55 15 14  I  info@helminkwonen.nl

HELMINK WONEN MA AK T HE T MOOIER B I J U THUIS

ZONDAG GEOPEND

ZONDAG
17 MEI

GEOPEND
van 12 - 17 uur
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facebook.com/helminkwonen
K L E U R  &  I N T E R I E U R

Op zoek naar een
leuke vakantiebaan? 

Wat bieden wij: 
• Gezellige collega’s 
• Prima salaris 
• Licht administratief werk
• Werk in zomermaanden (mei, juni, juli, augustus) 

Wat vragen wij: 
• Serieuze student (v.a. 15 / 16 jaar) 
• Kan werken met Excel / Word 
• Minimaal 3 dagen per week beschikbaar 

Kun je je vinden in bovenstaande omschrijving? 
Dan zoeken wij jou! Mail je cv + motivatie naar 
info@harmsenvakschilders.nl t.a.v. J.W. Harmsen.

Zelhemseweg 21, Hengelo (Gld.)
Tel.: 0575-464000
www.harmsenvakschilders.nl

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

OP ZOEK
NAAR EEN
NIEUWE
UITDAGING?

WWW.GELEIDEHOND.NL/AUTISME

KNGF Geleidehonden leidt autismegeleidehonden op voor  
jonge kinderen met ASS. Onze honden vergroten de mobiliteit; 

ouders en kind kunnen veilig samen op stap.
Ook organiseren we PAWS workshops waar u leert wat een 

huishond kan betekenen voor uw autistisch kind. Meer weten? 
Bel 020-496 93 33 of kijk op onze site.

VIER POTEN 
DIE ZORGEN DAT 

UW KIND 
STERKER OP EIGEN 

BENEN STAAT.



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

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

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

Aanleveren
Redactie: vrijdag 12.00 uur
Advertenties: maandag 9.00 uur 

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord
/ContactVorden
/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers
Tel. (0575) 55 10 10

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

Kijk voor het allerlaatste nieuws 
op www.contact.nl

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

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

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

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

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

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

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

Tandarts:
14-17 mei: R.C. Boersma, Vorden, tel. (0575) 55 19 08.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoord-
apparaat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Donderdag 14 mei Hemelvaartsdag, gezamenlijke dienst 
in de Gereformeerde kerk, 9.00 uur: ds. H. Gijsen, Holten.
1e C: Diaconaal werk; 2e C: Nederlands Bijbel, Genootschap.
Zondag 17 mei, 10.00 uur, Gezamenlijke dienst in de 
Dorpskerk. Voorganger: ds. E. Fokkema uit Twello. Collecten: 
1e C: Diaconaal werk (Quotum); 2e C: Eredienst & Pastoraat.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Donderdag 14 mei Hemelvaartsdag, gezamenlijke dienst 
in de Gereformeerde kerk, 9.00 uur: ds. H. Gijsen, Holten.
1e C: Diaconaal werk; 2e C: Nederlands Bijbel, Genootschap.
Zondag 17 mei, 10.00 uur, Gezamenlijke dienst in de 
Dorpskerk. Voorganger: ds. E. Fokkema uit Twello. Collecten: 
1e C: Diaconaal werk (Quotum); 2e C: Eredienst & Pastoraat.
   
Protestantse gemeente Wichmond
Donderdag 14 mei, 9.00 uur, Ds. Tim Wiersum, hemelvaart.
Zondag 17 mei, 10.00 uur, mevr. J. Ruiterkamp, Bathmen.

R.K. kerk Vierakker
Donderdag 14 mei, 9.30 uur, Eucharistieviering, 
vg. pastoor F. Hogenelst, Hemelvaart.
Zondag 17 mei, 9.30 uur, Eucharistieviering, 
vg. J. Hulshof, pater.

R.K. kerk Vorden
Donderdag 14 mei, 9.30 uur, Woord- en Communieviering,
Locatie: Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Joppe, 
vg. diaken Th. ten Bruin, Hemelvaart. 
Zondag 17 mei, 9.30 uur, Woord- en Communieviering, 
vg. werkgroep.

  Op do. 14 mei (Hemelvaarts-
dag), zo. 24 en ma. 25 mei 
(Pinksteren) zijn de Tuinen van 
de Wiersse van 10-17 geopend. 
Op 14 mei geeft Romke van de 
Kaa om 11.00 en 14.30 uur een 
lezing over varens, met aan-
sluitend een wandeling door 
de Wilde Tuin en de Lage Tuin. 
Reserveren aanbevolen via 
wiersse@xs4all.nl. Ingang N319 
tussen Vorden en Ruurlo bij km. 
16,7. Rondleidingen (zonder af-
spraak): elke do. en iedere 1e 
za. van de maand om 10.30 uur. 
Groepsbezoek (op afspraak): 
0573-451409 of wiersse@xs4all.
nl. Honden worden niet tot de 
tuin toegelaten. Opbrengsten 
ten bate van het tuinonderhoud. 
www.dewiersse.nl

 Repair Café: Zaterdag 13 juni 
10.00 - 12.00 uur. Kulturhus Vor-
den.
       
    Gezocht : Hal of Loods voor 
opslag en reparatie van export-
meubels. +/- 200 m2. Moet be-
schikken over stroom en water. 
Tel 06 - 21944049. 
       
    Te koop gevraagd: antiek, cu-
riosa en alles wat verzameld 
wordt. Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, Rijks-
straatweg 35, (0575) 52 29 19.
       

    KIPPENMESTKORRELS, het bes-
te voor uw GROENTE-SIERTUIN 
en GAZON 25 kg zak 7 euro, 
4 zakken 25 euro. Morsdijk 2, 
Ruurlo. Tel.: 06-12971503.
       
    Luciënne, uw kapster aan huis. 
Bel voor info & afspraak 06 
21297821. Zie ook: www.lucien-
nesknipatelier.nl
       
    Vrijdag 15 mei Vossenjacht in 
de Doolhof. v.a. 13.30 uur. Kind. 
€ 2.-. Volw. € 3.-. Hengeloseweg 
Ruurlo.    
       
    Bert van Genderen  koopt en 
haalt uw boeken  en betaalt à 
contant. Tel. (0543) 45 13 11.
     
    Te koop: KIPPEN AAN DE LEG. 
Goossens, tel. 06 - 21 92 23 08. 
Alleen op afspraak.
       
    Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel 
gewoon Frits Peppelinghausen, 
tel. (0575) 55 29 16, 06 51 60 15 
16.
       
    Te huur bovenwoning in het 
centrum van Zelhem geschikt 
voor 1 à 2 personen. Br. o.nr. 20-
02  
       
    2e Pinksterdag, 25-mei-2015 
Grootste Indoor Kofferbakmarkt 
van de Achterhoek. 100 - 200 
plaatsen beschikbaar markt 
open van: 10.00-16.00 inschrij-
ven: www.deboedelhof.nl/kof-
ferbakverkoop   

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

BRANDENBARG V.O.F.

Halseweg 38 • 7021 HX Zelhem

tel.: 0314-622267 • fax: 0314-620066

13 t/m 19 mei. Dagmenu’s ophalen € 8,00. Dagmenu’s bezorgen € 9,25. 
Dagmenu bĳ ons consumeren € 11,00. (Bestellen mag, maar hoeft niet.)  Vanaf 
16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in 
het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 13 mei Mosterdsoep/Boeuf Bourguignon met aardappelkro-
ketten en rauwkostsalade

Donderdag 14 mei Hemelvaartsdag

Vrĳdag 15 mei Groentesoep/Pangafilet op Oosterse wĳze met rĳst en 
groente

Zaterdag 16 mei Spare ribs met frieten en rauwkostsalade/Ĳs met slagroom 
(alleen afhalen / bezorgen) 

Maandag 18 mei Gesloten

Dinsdag 19 mei Wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade/Ĳs met 
slagroom

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

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

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

www.contact.nl




