
Deze week:

Uitgave
Achterhoek Nieuws
Info of bezorgklachten: (0544) 37 13 23

Alarmnummer 112
Politie, ambulance en brandweer

Politie (0900) 88 44

Huisartsenposten
Zutphen (0900) 200 9000
Doetinchem (0314) 32 98 88
Winterswijk (0900) 500 9000

Kringloopwinkel De Werf schenkt
recordbedrag aan sponsorcheques

Petje af voor wielerfanaat en 
-organisator Rudi Peters

Bronckhorst
Noord

Vorden - De Vordense Auto- en Mo-
torclub De Graafschaprijders staat 
eind juli voor haar grootste ultieme 
uitdaging in haar 65-jarige clubge-
schiedenis. Men is namelijk gast-
heer voor maar liefst duizend mo-
torrijders uit de gehele wereld. Vor-
den zal van 25 juli tot en met 31 juli 
worden ‘overspoeld’ met motorlief-
hebbers voor de jaarlijkse internati-
onale FIM Rally die onder auspiciën 
van de Federation International 
Motocycliste nabij Kasteel Vorden 
plaatsvindt. Deze 70e editie van de 
FIM Rally wordt extra kleur gegeven 
door een uitgebreid programma 
waarbij de VAMC De Graafschaprij-
ders alles in het werk stelt om er een 
fantastisch evenement van te ma-
ken. Menigeen zal zich het FIM-Mo-
tocamp van 2006 nog herinneren. 
Naar aanleiding van dit uitstekende 
evenement, waarbij de jury uit Zwit-
serland de VAMC als excellente or-
ganisator bestempelde, komt dan 
nu de FIM-Rally naar Vorden.

Het gehele evenement vindt plaats op 
de evenementenweide nabij Kasteel 
Vorden. Hier zal de camping worden 
ingericht en de feesttent/secretariaat 
worden geplaatst. Aan de FIM Rally 
mag alleen worden deelgenomen per 
voorinschrijving onder goedkeuring 
van de motorbond van het betreffen-
de land. De inschrijvingstermijn is nu 
gesloten.

De duizend motorrijders komen uit 
zo’n dertig landen naar Vorden waar 
ze een cultureel en toeristisch pro-
gramma krijgen gepresenteerd. De 

VAMC heeft het evenement in 2012 
aangevraagd bij de FIM in Genève en 
heeft hiervoor een aparte organisatie-
commissie aangesteld bestaande uit 
Bert Regelink, Wouter Memelink, Ge-
rard Versteege en Gerard Hartman. Zij 
worden ondersteund door een viertal 
commissies met hun specifieke deel-
taken en natuurlijk de ruim 120 vrij-
willigers die de VAMC een warm hart 
toedragen.

Voorzitter Bert Regelink van de orga-
nisatiecommissie: “De FIM is verge-
lijkbaar met de FIFA (voetbal) maar 
dan voor de motorsport. De wereld-
bond houdt zich ook bezig met ac-
commodaties, veiligheid en milieu, 
dit natuurlijk in relatie tot motor-
sportactiviteiten.” Naast de sportacti-
viteiten kent de FIM ook een toeraf-
deling, bekend onder de afkorting 
CTL, voorheen CM.” Leden van de 
organisatiecommissie namen stuk 
voor stuk deel aan diverse FIM Rally’s. 
“We zijn al in alle windstreken van 
Europa geweest”, zo verklaart secreta-

ris Wouter Memelink. Bert Regelink: 
“Tijdens de Rally in Vorden delen de 
duizend deelnemers hun passie voor 
motorfietsen en natuurlijk hun erva-
ringen. Elke volgende (jaarlijkse) rally 
wordt gehouden in een ander land. 
Dit wordt gedaan om de deelnemers 
elke keer weer kennis te laten maken 
met de lokale cultuur, geschiedenis en 
folklore. Het organiseren van de Rally 
wordt gezien als een grote eer voor het 
gastland en haar locatie.”
   

 ▶ Lees verder op pagina 7.

Het bestuur van de Internationale FIM Rally: v.l.n.r.: Bert Regelink, Gerard Versteege, Wouter Memelink en Gerard Hartman.

Vordense Auto- en Motorclub gastheer voor duizend motorrijders

Ultieme uitdaging voor VAMC De Graafschaprijders
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0573 - 251761

D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87

info@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

Aanbiedingen zijn geldig van 1 t/m 6 juni

Rundvlees-
salade
500 gram      € 398

Verse worst 
grof of fijn

500 gram € 375

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

Wij zijn een 

Pick Up Point 

van Jumbo.com
Wij zijn een 

Pick Up Point 

van Jumbo.com

.com
Hollak

 Zelhem, Bergstraat 1

Zelhem  Gildenweg 1 Tel. 0314 623658

KIJK SNEL OP WWW.SCHEFFERKEUKENS.NLWWW.SCHEFFERKEUKENS.NL

TAXFREE 
SHOPPEN

VAKANTIEVOORDEEL IN JUNI 

 OP ALLE KEUKENS

Reageren op een artikel?
www.contact.nl



Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij staan dag en nacht voor u klaar.

Henriët Klein Gelti nk-ten Arve • Anton Ruiterkamp

ruiterkampuitvaart.nl • info@ruiterkampuitvaart.nl
telefoon 0575 - 45 20 20

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

“Het bijzondere zit vaak verborgen in het gewone”

Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze zoon

Gijs
 
Gijs is geboren op 20 mei 2015.
Hij weegt 3935 gram en is 52 cm lang.

                      Paul Zweverink & Else van Wijhe

Brinkerhof 41
7251 WX Vorden

Ons 50-jarig huwelijk is door de komst van u allen een 
onvergetelijke dag geworden. 

Bedankt!

Jannie en Joop Reintjes

Op 1ste Pinksterdag 2015 is, na een korte ziekteperiode 
overleden
 

Hans Timmer
 
7 januari 1938 24 mei 2015

 Antoinette Timmer-Gerritsen
 
 Kinderen en kleinkinderen

De Horsterkamp 1
7251 AZ Vorden

Het afscheid heeft in besloten kring plaats gevonden.

Onze Ton stierf vanmorgen vroeg in alle rust in het 
ziekenhuis. 

Wij houden van hem vanwege zijn nooit aflatende 
optimisme, zijn eigenwijsheid en brede interesse. 

Wij bewonderen de manier waarop hij een zinvolle 
invulling gaf aan zijn extra speeltijd. 

HARMANUS ANTONIE ALBERS
EC. DRS.

Vorden 17-02-1937 Doetinchem 30-05-2015

Mijn allerliefste man, onze inspirerende vader en 
slimme grootvader. 

 Silvolde:  Tia 

 Vorden:  Ben en Esther
  Lucas, Erin 

 Amersfoort:  Evert en Judith 

U wordt uitgenodigd om samen met ons afscheid van 
Ton te nemen op donderdag 4 juni a.s. om 11:00 uur in 
de Protestantse Kerk aan de Kerkenstraat te Silvolde. 
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in De Sprank, 
naast de kerk. 
Daarna zal Ton in besloten kring worden begraven in 
Vorden. 

Correspondentieadres:
Soesterweg 2-G
3812 BA Amersfoort

HOVENIERSBEDRIJF  LUIJENDIJK

www.hoveniers-luijendijk.nl

Reuling Intervar B.V. is als zelfstandige handelsonderneming werkzaam in de productie-
kolom voor varkens in zowel Nederland als Duitsland. In dit werkgebied richt het bedrijf 
zich op de handel in vleesbiggen en vleesvarkens. Middels een dochteronderneming richt 
het bedrijf zich op de afzet van Deense genetica. Met een jaarafzet van ruim 1,5 miljoen 
dieren behoort zij tot de grotere ondernemingen in haar sector. 
Met een team van 20 zeer betrokken medewerk(st)ers wordt gewerkt aan de vergroting 
van klanttevredenheid door kennis van het varken en een nadruk op kwaliteit in dienst-
verlening. Dit laatste wordt mede bereikt door een sterke logistieke- en administratieve 
organisatie. 

Functieomschrijving
Voor vervanging en uitbreiding van ons 
wagenpark zijn wij opzoek naar Chauffeurs 
(M/V). Als chauffeur zorg je voor het trans-
port van zowel biggen als vleesvarkens in 
Nederland en Duitsland.

Functie-eisen
Voor de vacature Chauffeur (m/v) zoeken 
wij een kandidaat met:
• In het bezit van het rijbewijs B-C-E
• Ervaring in het rijden met aanhanger is 

een pré
• Interesse in dieren en affi niteit met de 

agrarische sector
• De mentaliteit om klantvriendelijk te werk 

te gaan
• Een fl exibele instelling met betrekking tot 

werktijden

Wij bieden
Een afwisselde baan met een prettige en 
directe werksfeer bij een gezonde en groei-
ende onderneming. Daarnaast bieden wij 
marktconforme arbeidsvoorwaarden.

Heb je interesse?
Stuur of mail je sollicitatie voorzien van 
een CV naar:
Reuling Intervar B.V.
t.a.v. M. van Onna
Postbus 9, 6930 AA Wehl
Info@reuling.nl

Chauffeurs (m/v)

Reuling Intervar B.V.     t.a.v. M. van Onna   
Postbus 9   6930 AA Wehl   info@reuling.nl

Bedrijfsomschrijving.

Reuling Intervar B.V. is als zelfstandige handelsonderneming werkzaam in de 
productiekolom voor varkens in zowel Nederland als Duitsland. In dit werkgebied richt 
het bedrijf zich op de handel in vleesbiggen en vleesvarkens. Middels een 
dochteronderneming richt het bedrijf zich op de afzet van Deense genetica.
Met een jaarafzet van ruim 1,5 miljoen dieren behoort zij tot de grotere ondernemingen 
in haar sector.
Met een team van 20 zeer betrokken medewerk(st)ers wordt gewerkt aan de vergroting 
van klanttevredenheid door kennis van het varken en een nadruk op kwaliteit in 
dienstverlening. Dit laatste wordt mede bereikt door een sterke logistieke- en 
administratieve organisatie. 

Functieomschrijving.

Voor vervanging en uitbreiding van ons wagenpark zijn wij opzoek naar Chauffeurs 
(M/V). Als chauffeur zorg je voor het transport van zowel biggen als vleesvarkens in 
Nederland en Duitsland.

Functie-eisen.

Voor de vacature Chauffeur (M/V) zoeken wij een kandidaat met:
• In het bezit van het rijbewijs B-C-E
• Ervaring in het rijden met aanhanger is een pré.
• Interesse in dieren en affiniteit met de agrarische sector
• De mentalitiet om klantvriendelijk te werk te gaan
• Een flexibele instelling met betrekking tot werktijden

Arbeidsvoorwaarden.

• Marktconform maandsalaris
• Pensioenregeling, WIA verzekering etc.
• 8,25% vakantietoeslag
• 25 vakantie dagen en 3 atv dagen (op basis van 40 uur per week).
• Reiskostenvergoeding

Heb je interesse?

Stuur of mail je sollicitatie voorzien van een CV naar:
Sollicitatie kun je richten aan:
Reuling Intervar B.V.
t.a.v. M. van Onna
Postbus 9
6930 AA Wehl
Info@reuling.nl
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Seniorensoos Vierakker-
Wichmond
Vierakker - Alle 60 plussers uit de 
omgeving Vierakker-Wichmond 
worden van harte uitgenodigd 
voor het gezellige, jaarlijkse uitje. 
We gaan dit keer lekker uit eten in 
Coens Bistro en bezoeken ook nog 
de naburige wijngaard Um den ol-
den smid.

We gaan met eigen vervoer. Als u het 
onderling kunt regelen, is dat prima. 
U kunt ook meerijden met iemand. 

Er zijn genoeg auto’s. Verzamelen om 
13.45 uur bij het Ludgerusgebouw in 
Vierakker op donderdag 25 juni. Ver-
trek om 14.00 uur. Om 14.30 uur staat 
de koffie bij Coen voor ons klaar.

Opgave bij voorkeur voor 18 juni 2015 
bij het bestuur, die als u nog vragen 
heeft, deze graag beantwoordt. Tele-
foon mevrouw R. Tijssen, voorzitter 
0575-441743 en mevrouw J. Meijer te-
lefoon 0575-547930.

   

Ont-moeting 7 juni
Vorden - Op zondag 7 juni is er weer 
de maandelijkse Ont-moeting in het 
Achterhuus. Deze keer komt er een 
spreekster die onlangs een zeer ge-
sloten land heeft bezocht en daar-
over boeiend kan vertellen. Ook zal 
zij foto’s laten zien van deze bijzon-
dere reis. 

Het onderwerp van deze avond sluit 
goed aan bij de landelijke nacht van 
gebed voor vervolgde christenen 

wereldwijd, die juist in dit weekend 
wordt gehouden. Muzikale bege-
leiding deze avond is met gitaar en 
dwarsfluit. De Ont-moetingen zijn vrij 
toegankelijke voor iedereen. Het be-
gint om 19.00 uur en duurt ongeveer 
een half uur. Daarna is er altijd koffie 
en tijd voor ontmoeting.
   

 ▶ Voor info bel Carolien Brouwer: 
0575 551060

   

Collecteweek Anjeractie
Vorden - De leden van Harmonie 
Vorden collecteren ook dit jaar 
weer voor Het Prins Bernhard Cul-
tuurfonds van maandag 1 juni tot 
en met zaterdag 6 juni. Onder de 
naam ‘Anjeractie’ collecteert het 
Cultuurfonds jaarlijks voor cultuur 
en natuur in uw regio. Het is dit jaar 
de 70e keer dat het Cultuurfonds de 
Anjeractie organiseert.

Een derde van de opbrengst van de 
Anjeractie is voor de clubkas van de 
collecterende vereniging, Harmonie 
Vorden. Het overige geld is bestemd 
voor projecten op gebied van cultuur, 
natuur en wetenschap binnen de re-
gio waar het geld is opgehaald.

Over de Anjeractie
Tijdens deze week gaan zo’n 25.000 
collectanten op pad om geld op te ha-

len voor hun vereniging én voor het 
Prins Bernhard Cultuurfonds. Mede 
dankzij de opbrengsten van de An-
jeractie kan het Cultuurfonds jaarlijks 
ruim 3.500 projecten ondersteunen: 
www.cultuurfonds.nl/anjeractie.

Vorden - Rijendik stonden ze voor 
de kassa. Kringloopwinkel De Werf 
had zaterdag 30 mei niet aan publie-
ke belangstelling te klagen. Evenals 
de Vordense verenigingen en stich-
tingen die acte de presence gaven 
aan de Meimarkt op het voorterrein 
van de ideële kringloopwinkel aan 
de Enkweg. De belangstelling voor 
de veiling viel tegen. Een deel van 
de artikelen die ‘onder de hamer’ 
kwamen van veilingmeester Arend 
Jan Menkveld ging niet over de 
‘toonbank’. Het publiek hield vooral 
in het begin een zeer afwachtende 
houding aan. Toch leverde de vei-
ling nog een totaalbedrag van 660 
euro op.

Het was vooral in de ochtenduren 
dringen geblazen in de looppaden 
van de kringloopwinkel. Honderden 
koopjesjagers struinden de winkel 
af. Kassamedewerkers konden de 
toeloop maar amper aan. Voorzit-
ter Henk Vaags liep met zijn mede 
bestuursleden en de talloze vrijwil-
ligers dan ook met een goed gevoel 
rond. En menig bestuurslid van de 
instanties en verenigingen die een 
sponsorcheque ontvingen bedankten 
hun voor de financiële bijdrage. “We 
zijn zeer content met de bijdrage. En 
dan spreek ik denk ik namens allen”, 
zo vertelt penningmeester Diana Wil-
lemsen van Stichting Zwembad In 
de Dennen die de recordcheque van 
vijfduizend euro ontving. Inmiddels 
attenderen vrijwilligers van Volkstuin-
vereniging Vorden de bezoekers er op 
dat ze nog enkele ‘volkstuinen’ in de 
verhuur hebben op hun locatie aan 

de Raadhuisstraat achter de Bruna 
winkel. Ook Gospelkoor Inspiration 
‘pikte’ op de Meimarkt hun graantje 
mee. De zangers en zangeressen heb-
ben in de laatste weken de handen 
flink uit de mouwen gestoken. Met 
allerlei spulletjes die ze te koop aan-
boden willen ze hun 40-jarig jubileum 

eind dit jaar financieel kracht bij zet-
ten. Muzikaal lieten jeugdleden van 
Harmonie Vorden zich horen en de 
vrouwelijke folkloredansers van de De 
Knupduukskes lieten hun rokken flink 
zwieren voordat regengod Pluvius het 
wolkendek opentrok. Maar dat was 
gelukkig maar van korte duur.

Vorden - Ideële Kringloopwinkel De 
Werf (Stichting Veilingcommissie 
Vorden) heeft dit jaar de financiële 
bijdrage die aan maatschappelijke 
organisaties besteed wordt verdub-
beld. Dat bleek zaterdag 30 mei tij-
dens de Meimarkt die de kringloop-
winkel op haar terrein aan de Enk-
weg had georganiseerd. 

Uit handen van voorzitter Henk Vaags 
ontvingen maar liefst negentien in-
stanties (verenigingen en stichtingen) 
een sponsorcheque. De totale financi-
ele bijdrage aan de instanties bedroeg 
maar liefst 21.970 euro. Nog nooit werd 
er zoveel geld uitgereikt. Er waren dan 
ook alleen maar blijde gezichten te 
zien bij de talloze bestuursleden van 

de verenigingen en stichtingen. Alle 
instanties waren bij de uitreiking aan-
wezig. De sponsorcheques varieerden 
van 180 euro (Scouting Vorden) tot 
5000 euro (Stichting Zwembad In de 
Dennen). Hier een overzicht van de ge-
honoreerde aanvragen van 2015: Basis-
school De Vordering 400 euro voor een 
nieuwe geluidsinstallatie; Boomfeest-
dag Vorden 250 euro voor de jaarlijkse 
Boomfeestdag; Buurtzorghuis Warns-
veld 1550 euro voor tweepersoonsbed 
met matrassen; De Lindenhof 300 
euro voor bloembakken; Harmonie 
Vorden 2000 euro voor muziek basis-
scholen; Peuterspeelzaal ‘t Kraankui-
kentje 750 euro voor buitenspeelgoed; 
Menvereniging In de Reep’n 400 euro 
voor 40-jarig jubileum; Historische 

vereniging Old Vorden 1500 euro voor 
een A2 scanner; Scouting Vorden 180 
euro voor statafels; School Het Hoge 
1500 euro voor snoezelruimte; School 
Kraanvogel 400 euro voor een geluids-
installatie; Seniorensoos Vierakker 
440 euro voor aanvulling op begro-
ting; Stichting Theater Onder de Mo-
len 1500 euro voor geluidsinstallatie; 
Vrienden van de Dorpskerk 700 euro 
voor stoepbord en promotie cd; Vrou-
wenclub Medler 600 euro voor 45-ja-
rig jubileum; VVV Vorden 1000 euro 
voor nieuwe vloerbedekking kantoor; 
IJsvereniging Vorden 1000 euro voor 
tekort op exploitatie; ZoZijn 2500 euro 
voor sporttoestellen voor volwassenen; 
Zwembad In de Dennen 5000 euro 
voor herstel lekkage zwembad.

Henk Vaags (r) overhandigt Peter Kramer (l) van Scouting Vorden en Marieke van Loo, Diana Willemsen en Timme Koster 
van Zwembad In de Dennen de sponsorcheques. 

De belangstelling voor de veiling viel tegen, maar leverde toch nog 660 euro op.

Kringloopwinkel De Werf schenkt
recordbedrag aan sponsorcheques 

Kassamedewerkers De Werf kunnen de
publieke toeloop maar amper aan

Zoals onlangs 
al in deze krant 
is gemeld, heb-
ben de uitgevers 
BDUmedia en 
Weevers de han-
den ineengesla-
gen. De bedrijven 
hebben per 1 juni hun Achterhoekse 
titels samengebracht in Achterhoek 
Nieuws BV.
Als gevolg daarvan is het telefoon-

nummer van de redactie en adver-
tentieafdeling van Contact gewijzigd. 
Wilt u contact met één van onze me-
dewerkers, dan kunt u bellen met het 
telefoonnummer 0544 - 37 13 23. 

Het bezoekadres van de uitgeverij is 
Bleekwal 10 in Lichtenvoorde.

De mailadressen blijven hetzelfde: 
redactie@contact.nl en
advertentie@contact.nl

Wijziging telefoonnummer 
Contact

 

Voor officieel 
goedgekeurde 

pasfoto’s 
bent u welkom bij

Barendsen

Zutphenseweg 3
7251 DG Vorden
(0575) 55 40 82

gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!

3



Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

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

Bĳ  interesse bel 0575-550850.

Geldig van dinsdag 2 t/m maandag 8 juni.

Burgemeester Galleestraat 6a
7251 EB Vorden
Tel.: 0575-550850

IN DE ´VOLSMAAK´: NIEUWE OOGST

Hollandse BLOEMKOOL
 per stuk   0.99
IN DE ´VOLSMAAK´: ZE ZĲ N ER WEER...

Mooie en zoete 
abrikozen 500 gram   1.99
VOOR DE LEKKERE NORMALE POT...

HOLLANDSE ANDĲ VIE
heel kg of 400 gram gesneden   1.49

DE LEKKERSTE UIT MALI...

MANGO’S
 KOOPJE! 3 voor    1.99
KANT EN KLAAR...
HUISGEMAAKTE WRAPS + 
EEN GROTE BAK RAUWKOST 
NAAR KEUZE

complete maaltĳ d voor 2 personen   9.98
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D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87

info@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

KEURSLAGERKOOPJE

Procureurlapjes naturel of 

gemarineerd

ELKE 4E GRATIS

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram 

mortadella

GRATIS 100 GRAM 

EIERSALADE

SPECIAL

Blijedije spies

1

80

100 gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Kalfsentrecote 

heerlijk zacht

3

98

100 gram

MAALTIJD IDEE

Gebraden 

Gehaktbal

1

85

per stuk
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, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87

info@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

KEURSLAGERKOOPJE

Procureurlapjes naturel of 

gemarineerd

ELKE 4E GRATIS

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram 

mortadella

GRATIS 100 GRAM 

EIERSALADE

SPECIAL

Blijedije spies

1

80

100 gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Kalfsentrecote 

heerlijk zacht

3

98

100 gram

MAALTIJD IDEE

Gebraden 

Gehaktbal

1

85

per stuk
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D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87

info@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

KEURSLAGERKOOPJE

Procureurlapjes naturel of 

gemarineerd

ELKE 4E GRATIS

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram 

mortadella

GRATIS 100 GRAM 

EIERSALADE

SPECIAL

Blijedije spies

1

80

100 gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Kalfsentrecote 

heerlijk zacht

3

98

100 gram

MAALTIJD IDEE

Gebraden 

Gehaktbal

1

85

per stuk

MAALTIJD IDEE

Gebraden gehaktbal

 per stuk  185

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Kalfsentrecote
heerlijk zacht

100 gram 398

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram mortadella

GRATIS 100 GRAM EIERSALADE 

SPECIAL

Blijedije spies

  100 gram  180

KEURSLAGERKOOPJE

Procureurlapjes naturel of 

gemarineerd

ELKE 4E GRATIS

Aanbiedingen zijn geldig van 1 t/m 6 juni

 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

Uw kunstgebit verdient 
een erkend specialist

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

Reparaties snel en vakkundig 
uitgevoerd óók in het weekend

●	Gratis controle

●	Op afspraak bezoek ik u thuis

●	Géén verwijzing tandarts nodig

●	Vooraf prijsopgaaf op basis van   
 uw wensen

●	Contacten met alle zorgverzekeraars

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

T. (0575) 46 44 33  (06) 51 44 62 99  
Koningsweg 26a   7255 KR Hengelo (G)

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

T. (0575) 46 44 33  (06) 51 44 62 99  
Hoetinkhof 1a  7251 XM Vorden
www.tppriefel.nl

Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

T. (0575) 46 44 33  (06) 51 44 62 99  
Hoetinkhof 1a  7251 XM Vorden
www.tppriefel.nl

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

Zonnige prijzen!

Nijverheidsweg 6, 7255 RA Hengelo
Tel. (0575) 46 16 55 • www.regelinkschildersbedrijf.nl

Vraag vrijblijvend
een offerte voor

uw pand aan,
wij hanteren

aantrekkelijke prijzen!

ZOEK JE EEN NIEUWE UITDAGING?
De Herberg in Vorden zoekt per direct een keu-
kenmedewerker man of vrouw 25-35 jaar die 
ons team wil komen versterken. Deze collega 
moet zelfstandig kunnen werken en ook als 
kok zijn/haar kwaliteit kunnen bieden wat past 
bij ons uitstekende restaurant. De tijd is ca. 32 
uur per week en het salaris is n.o.t.k.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij:

De Herberg Vorden
Dorpsstraat  10 Vorden.

(0575) 55 22 43
of via de mail bij Hannie en Volkert:

hanniehendriksen@hotmail.com

www.
debierkaai.nl

E info@debierkaai.nl

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

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
NIEUWE EN UNIEKE STREEKARRANGEMENTEN

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
MET PRACHTIG ZONNETERRAS

PARTY-CATERING

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

WWW.HET-KLAVIER.NL

Locatie: Kulturhus - Raadhuisstraat 6 - Vorden
www.harmonievorden.nl

Culturele Zondag Doesburg
Elke eerste zondag van de 

maand openen meer dan dertig 
deelnemers hun deuren van 

12.00 tot 17.00 voor bezoekers. 
In de historische Hanzestad 
liggen de galerieën, de am-

bachtsateliers en de musea dicht 
bij elkaar. Parkeren en atelier / 

galerie bezoek zijn gratis.

www.culturelezondagdoesburg.nl 

MAANDMENU

voorgerecht
Champignon Dordogne

geserveerd met stokbrood
en kruidenboter

hoofdgerecht
Duitse biefstuk

of

Roodbaarsfilet met dillesaus
geserveerd met gebakken 

aardappelen, friet,
verse groente en rauwkost

dessert
Roomijs met verse aardbeien 

en slagroom

€ 25,00 p.p.
Let op:

dinsdag t/m zondag 
geopend

vanaf 11.00 uur



Vordens Mannenkoor krijgt 
bezoek uit Twente
Vorden - Het koor geeft op zaterdag 13 juni haar eerste concert onder leiding 
van de nieuwe dirigent Christo Guenov. Er zal een gevarieerd programma 
gebracht worden van bestaand en ook nieuw repertoire. Geheel nieuw is 
o.a. het overbekende “Bridge over Troubled Water” van Simon en Garfunkel. 

Door de medewerking van het thema-
koor uit Twente, wat een dameskoor is 
met een zeer herkenbaar eigen geluid 
en ook onder leiding staat van dirigent 
Christo Guenov zal er een mooie mix 
ontstaan van verschillende muziek-

stijlen. Het repertoire van de dames 
omvat pop, soul, gospel en klassieke 
kerkliederen. 
Het concert is op zaterdag 13 juni in 
het Dorpscentrum in Vorden aanvang 
20.00 uur. De toegang is gratis. 

   

Beregoede musical
Vorden - Op zondag 7 juni voert Musi-
calschool FAME uit Baak hun nieuwe 
musical ‘Een BEREgoede reis’ op in 
Kulturhus Vorden om 14.00 en 17.00.

Het is een geweldig leuke en humor-
volle voorstelling voor het hele gezin, 

boordevol zang, dans en toneel. De 
musical wordt opgevoerd door 60 ta-
lentvolle kinderen uit de hele regio. 
Kaarten zijn te bestellen via de website. 
   

 ▶ www.musicalschoolfame.nl 
   

Kinderen zaaien bijenlint 
bij Theetuin Vierakker
Vierakker - Op zondag 31 mei staan 
de bijen en vlinders centraal bij 
Theetuin Vierakker. Het gonst dan 
letterlijk van de activiteiten. Belang-
rijkste daarvan is het inzaaien van 
een 50 meter lang bijenlint door leer-
lingen van Basisschool de Garve uit 
Wichmond en andere kinderen. Ook 
zijn er informatiestands en worden 
er bij- en vlindervriendelijke planten 
verkocht. 

Er is een knutselhoek waar insecten-
hotels worden gemaakt om thuis op te 
hangen. De bijen- en vlinderdag is van 
11.00 tot 16.30 uur bij Theetuin Vierak-
ker, IJselweg 13 in Vierakker en de toe-
gang is gratis.

Dat bijen en vlinders het tegenwoordig 
niet gemakkelijk hebben, is inmiddels 
bekend. Gelukkig kunnen we er veel 

aan doen om een handje te helpen, op 
31 mei kom je daar alles over te weten! 
Er zijn informatiestands van Zutphen 
Bijenstad en Vlinderwerkgroep Achter-
hoek en tuinadviesburo Kwaliteitstuin. 
Er worden honing en andere bijenpro-
ducten verkocht. Ook planten die aan-
trekkelijk zijn voor bijen en vlinders 
zijn te koop. En er is live muziek.

Bijenlint
Centrale activiteit van de dag is het in-
zaaien van het bijenlint door kinderen. 
Iedereen is van harte welkom. Eerst 
mag je je eigen naambordje knutselen 
om naast het bijenlint te zetten. Dan 
kun je later zien wat het hoeveel bijen 
en vlinders op jouw eigen stukje bijen-
lint af komen. Er zijn vrijwilligers die 
uitleg geven en je kunnen helpen bij 
het zaaien.

   

Astrologe geeft lezing
Vorden - Zondagmiddag 14 juni 
opent de Kieftskamp in Vorden haar 
deuren voor astrologe/psychologe 
Carla Kerklaan.

Een lezing over de weg van de mens 
zoals deze wordt weergegeven door 
de sterren en planeten aan de hemel. 
De officiële titel van de lezing luidt: 
‘intuïtief weten en oorspronkelijk 
handelen in het licht van de zon en de 

maan.’ De maan symboliseert het pad 
van de wijsheid en de zon het pad van 
de liefde. In de lezing wordt vertelt 
welke fasen wij op deze paden door-
lopen en voor welke uitdagingen wij 
komen te staan. De levensweg is uni-
verseel terwijl deze toch in elk mens 
een eigen typering krijgt op grond van 
plaats en tijd van geboorte. Carla heeft 
een praktijk in Vorden. Voor informa-
tie en opgave: C.Kerklaan@xs4all.nl.

Vorden - Gospelkoor ‘Inspiration-
Vorden’ bestaat dit jaar veertig jaar. 
Het nog steeds in ledenaantal groei-
ende Gospelkoor gaat dit jubileum 
vieren. Op zaterdagavond 21 novem-
ber zal er een jubileumconcert wor-
den gegeven in de Christus Koning-
kerk, Het Jebbink 8 te Vorden. Naast 
het jubilerende Gospelkoor zal ook 
medewerking worden verleend door 
het Urker Mannenkoor ‘Hallelujah’.

Gospelkoor ‘Inspiration-Vorden’ had 
40 jaar geleden een andere naam: 
Zanggroep ‘Interchrist’. Na het 25 jarig 
jubileum in 2000 maakte het koor een 
nieuwe start met een nieuwe dirigent: 
Piet Piersma, een nieuw repertoire, 
een andere naam en veel nieuwe le-
den. In 2015 wordt opnieuw een ju-
bileumjaar gevierd, het Gospelkoor 
‘Inspiration-Vorden’ bestaat 40 jaar.
Het Vordense Gospelkoor treedt in 
heel veel situaties op, zoals in kerken, 
zieken- en verzorgingshuizen, etc. De 
koorleden zijn woonachtig zowel in 
Vorden als in de wijde omgeving. “Het 
koor viert een feestje, veertig jaar in 
Vorden en wil dat dan ook vieren met 
het geven van een uniek jubileumcon-
cert. Voor het te houden jubileumcon-
cert is het Urker Mannenkoor ‘Hallelu-
jah’ uitgenodigd,” vertelt Piet Piersma 
enthousiast. “Net als ons Gospelkoor 
brengt ook Het Urker Mannenkoor 
religieuze liederen ten gehore. Zij zin-
gen heel veel Nederlandstalig en wat 
Engelstalig en bij ons is dat net an-
dersom.”
De geschiedenis van het Urker Man-
nenkoor ‘Hallelujah’ gaat terug naar 

26 januari 1897, wanneer een groep 
vissers start met het samen zingen 
van psalmen en christelijke liederen. 
Aanvankelijk heet het koor ‘Oefening 
kweekt kunst’. In 1913 wordt de naam 
veranderd in ‘Hallelujah’, Looft den 
Heere. Nadat Urk door de inpoldering 
van de Zuiderzee aan het vasteland 
komt te liggen, treedt het mannenkoor 
meer naar buiten. Het is ook vandaag 
nog één van de bekendste koren van 
Nederland. Vanaf 1960 maakte het 
koor 30 langspeelplaten, 24 cd’s en 10 
dvd’s. De leden, onder wie vele jon-
geren, repeteren op zaterdagavond, 
als de vissers thuis zijn. Tijdens de 

optredens dragen de circa 80 zangers 
de mooie klederdracht van het eiland. 
Het Urker Mannenkoor ‘Hallelujah’ 
staat sinds 2003 onder leiding van Bert 
Moll.
De kaartverkoop is inmiddels gestart. 
Via de website van Gospelkoor ‘Inspi-
ration-Vorden’ zijn de kaarten à 12,50 
euro in de voorverkoop te bestellen. 
Aan de kerkzaal zal 15,00 euro worden 
gevraagd. Bestel vroegtijdig de toe-
gangskaarten, want vol is vol!
   

 ▶ www.inspirationvorden.nl
 ▶ www.urkermannenkoor.nl

Vorden - Op zaterdagmiddag 6 juni 
zwaaien de deuren van de grote zaal 
in het Kulturhus om 16.00 uur wijd 
open om heel veel publiek binnen te 
laten voor het limonadeconcert uit-
gevoerd door de leerlingen van Har-
monie Vorden. Het leerlingenorkest 
onder leiding van Harry ten Brinke, 
de slagwerkleerling van Geert Jan 
Dijkerman en de blokfluitleerlingen 
van juf Jannie Bakker willen u graag 
laten horen hoe de toekomst van de 
vereniging klinkt. Daarnaast zul-
len een aantal leerlingen een solo 
optreden voor u verzorgen, zodat u 
met eigen oren kunt vaststellen dat 
er veel muzikaal talent is.

Zou je best een instrument willen le-
ren bespelen maar durft de stap nog 
niet te maken, de leden van Harmonie 
Vorden dagen je uit om eens te komen 
kijken en luisteren. Na afloop van het 
concert kun je al je vragen kwijt en je 
eventueel aanmelden als leerling. De 
toegang is gratis dus dat mag geen be-
lemmering zijn.

Ontdek ook welk 
instrument jij zou 
willen bespelen

Een instrument leren bespelen
Bij Harmonie Vorden kun je elk instru-
ment leren bespelen dat in een har-
monieorkest past. De keuze bestaat 
voor een deel uit blaasinstrument, 
zoals saxofoon, klarinet, trompet of 
dwarsfluit, maar ook leren drummen 
behoort tot de mogelijkheid.

Via Harmonie Vorden krijg je weke-
lijks privéles. De lessen worden zoveel 
mogelijk in het Kulturhus gegeven, de 
lestijden worden in overleg met de do-
cent bepaald en natuurlijk wordt daar 
bij rekening gehouden met schooltij-
den. De instapleeftijd om muziekles 
te gaan volgen is vanaf ongeveer acht 

tot tachtig jaar. Een instrument aan-
schaffen hoeft niet, zolang je lid bent 
van de vereniging krijg je een muziek-
instrument in bruikleen.
Er is hierop één uitzondering, wil je 
leren drummen dan zul je uiteindelijk 
zelf een drumstel moeten kopen. Wel 
krijg je een trommel en bijvoorbeeld 
stokken via de vereniging.

Noten leren
Kinderen die jonger zijn en niet kun-
nen wachten om noten te leren lezen, 
kunnen bij Harmonie Vorden terecht 
voor blokfluitlessen. Onder leiding 
van een ervaren juf leer je in een klein 
groepje de eerste beginselen van het 
samen muziek maken.
Deze lessen worden elke woensdag-
middag gegeven in het Kulturhus. Na 
een jaar blokfluitlessen heb je een re-
delijke basis kennis en kun je kiezen 
voor een ander instrument binnen de 
muziekvereniging.

Jeugd is de toekomst
Enthousiast geworden? Bij Harmonie 
Vorden staan ze je graag te woord en 
zijn ze altijd bereid vragen te beant-
woorden. Je twijfelt nog? Maak een 
afspraak en kom eerst eens kijken en 
kennismaken met de vereniging en 
natuurlijk je mogelijke leraar.

Wil er in de toekomst een levendige 
muziekvereniging in Vorden blijven 
bestaan dan is de jeugd nu hard no-
dig. En onthoud, in de muziek geldt: 
jong geleerd is nooit verkeerd.

Meer informatie
Een e-mail kun je sturen naar; info@
harmonievorden.nl of ga naar de web-
site, hier zijn ook de telefoonnum-
mers van de bestuursleden te vinden.

   

 ▶ www.harmonievorden.nl

Harmonie Vorden laat u graag horen hoe de toekomst van de vereniging klinkt.

Het Urker Mannenkoor ‘Hallelujah’.

Leerlingenorkest laat graag hun muzikale talent horen

Limonadeconcert Harmonie Vorden

Gospelkoor ‘Inspiration-Vorden’ bestaat dit jaar veertig jaar

Urker Mannenkoor ‘Hallelujah’ in Vorden

Graskaas
Aan het begin van de lente als de 
weilanden niet te nat meer zijn 
gaan de koeien voor de eerste keer 
weer naar buiten. Enthousiast als ze 
zijn om weer uit de stal te mogen, 
huppelen ze vrolijk in het lentezon-
netje het weiland in. En na de be-
nen te hebben gestrekt en weer een 
beetje gewend aan het buiten zijn, 
beginnen ze op hun gemak het verse 
weidegras te grazen. 

Dit verse weidegras is van een andere 
samenstelling dan hooi, kuil of silo-
voer wat ze ’s winters in de stal krijgen. 
Het is malser, heeft zachtere vezels en 
zachtere vetten, en bevat meer caro-
teen. 

Het resultaat is een kaas die een rijke, 
volle romige smaak heeft en door de 
caroteen ietsje geler van kleur kan zijn. 
Graskaas dus. 

De eerste graskazen uit de Beemster-
polder hebben we veertien dagen ge-
leden al binnengekregen. Half maart 
zijn de eerste koeien naar buiten ge-
gaan en ongeveer vijf tot 6 weken later 
komt de eerste graskaas in de verkoop.

Maar de lekkerste (vind ik dan) moet 
nog komen, en dat is de boerengras-
kaas van Cock Verweij uit Polsbroek. 

Een kaas van ongeveer 18 kilo die iets 
meer tijd nodig heeft om op smaak 
te komen. Maar dan is hij fantastisch. 
Een échte boerenkaas, romig en vol 
van smaak met dit jaar een prachtig 
etiket. 

Kom langs om mijn mening te delen 
en proef  (en koop) deze lekkere boe-
rengraskaas van Cock Verweij

Marcel Schilt 
Kaasspecialist in Zutphen

Kaas van gegeten

5Kunst & CULTUUR



Verasol biedt u de 
keuze uit 3 systeemlijnen!

Greenline 
Veranda

Gratis
schoon-
maakset,  

+ Gratis set 
dimbare LED-

verlichting

Profiline 
Veranda

50% korting 
op poeren 

+ gootsierlijst 
naar keuze 

HiGHline 
Veranda

50% korting 
op poeren 
+ Gratis 

set dimbare 
LED-

verlichting
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YQ
de 5 beloftes Van uw 
Verasol sPecialist

1. Inmeten van uw project is

bij ons vanzelfsprekend,

2. Maatwerk is bij ons altijd gratis,

3. 10 jaar garantiecertificaat,

4. Gelaagde glasdaken met statische

berekening,

5. Laagste prijs/beste kwaliteit garantie!

Dat is waarvoor wij staan.
Daar kunt u 100% op rekenen!

VErasoL sELEctED 
DEaLEr

BZW Zonwering is Verasol selected dealer

trend 2015: Glastuinkamer

Tuinkamer
compleet v.a.

€ 6.529,-*

400 x 250 cm

nationale
Veranda
daGen 2015

actieperiode van 18 mei t/m 17 juni 2015.

Veranda’s 
compleet v.a.
€ 798,-*

Vanaf
€ 798,-*

Vanaf
€ 1.279,-*

Vanaf
€ 2.854,-*

Bronckhorstzonwering

Actieperiode t/m 17 juni 2015. Druk- en zetfouten onder voorbehoud. Let op, prijzen exclusief fundatie en montage.

Profiline 500 x 300 cm
incl. glasdak gelaagd glas 44.2.:         € 3.123,-
T200 onderdakzonwering:         € 2.287,-
Normaal samen:         € 5.410,- 

Nu met combikorting: € 4.869,-*

10% COMBI
KORTING

Glasdak i.c.m. 
onderdakzonwering

*prijzen zijn exclusief montage

*prijzen zijn exclusief montage

*prijzen zijn exclusief montage

*prijzen zijn exclusief montage

www.bzwzonwering.nl

Actieperiode t/m 17 juni 2015. Druk- en zetfouten onder voorbehoud. Let op, prijzen exclusief fundatie en montage.

Bronckhorstzonwering

Actieperiode t/m 17 juni 2015. Druk- en zetfouten onder voorbehoud. Let op, prijzen exclusief fundatie en montage.Actieperiode t/m 17 juni 2015. Druk- en zetfouten onder voorbehoud. Let op, prijzen exclusief fundatie en montage.

Bronckhorstzonwering

Actieperiode t/m 17 juni 2015. Druk- en zetfouten onder voorbehoud. Let op, prijzen exclusief fundatie en montage.Actieperiode t/m 17 juni 2015. Druk- en zetfouten onder voorbehoud. Let op, prijzen exclusief fundatie en montage.

BronckhorstzonweringBronckhorstzonwering

Boshuisweg 5 
7233 SE Vierakker
0575 - 470078
06 - 48233666 
info@bzwzonwering.nl

SHOW-
ROOM IN 

ONZE VESTIGING 
HENGELO IS 
VERNIEUWD!

Keukenacties
20% KORTING OP ALLE MIELE KEUKENAPPARATUUR 

Hengelo (Gld) Kruisbergseweg 13 Zevenaar Ampèrestraat 3 Telefoon (0575) 46 81 81 www.hci.nl

Kom voor meer acties naar onze showrooms.

Wij ontzorgen u 
van A tot Z met uw 

nieuwe keuken!



Vorden - De eerste experimentele 
toerrally werd gehouden in 1935 
in Brussel. De eerste officiële FIM 
Rally werd gehouden in 1936 in Ber-
lijn. Er waren honderd deelnemers 
uit elf verschillende landen. De 
volgende rally’s werden achtereen-
volgens georganiseerd in Frankrijk 
(1937), Tsjechië (1938) en Zwit-
serland (1939). Ten gevolge van de 
Tweede Wereldoorlog is er voor een 
periode van tien jaar geen FIM Rally 
geweest. 

De eerste naoorlogse Rally vond plaats 
in 1950 in Nederland. Na de Tweede 
Wereldoorlog was de FIM-Rally voor-
namelijk een West-Europese aange-
legenheid. Wouter Memelink: “Voor 
onze Oost-Europese vrienden was het 
zeer moeilijk om het ijzeren gordijn 
te slechten. Het waren voornamelijk 
Russische deelnemers die de moge-
lijkheid hadden in grotere getale de 
Rally te kunnen bezoeken. Een maal 
is de Rally in Moskou (1967) geor-
ganiseerd, voor de deelnemers een 
schokkende confrontatie qua cultuur 
en immense bureaucratie. De afge-
lopen decennia zijn meerdere Rally’s 
georganiseerd in voormalige Sovjet-
republieken. Hierbij zijn die oude ge-
woontes en handelingen nog steeds 
voelbaar.”

Nederland en de FIM-Rally
De Rally is vijf keer in Nederland 
georganiseerd, te weten: Gronin-
gen (1950), Maastricht (1971), Mid-
delburg(1979), Eindhoven(1991) en 
Arnhem (2004). Vorden wordt in 2015 
de zesde plaats van handeling. Vorig 
jaar zomer waren de leden van de 
VAMC te gast in het Finse Tampere. 
Hier werd de 69e FIM-Rally georga-
niseerd. Voor de VAMC de uitgelezen 
mogelijkheid om zich te promoten, 
alhoewel de meeste FIM-gangers 
hun wel kennen van de oranje klom-
pen waarmee ze begonnen zijn in 
1994 in Havirov, Tsjechië. “Veel deel-
nemers hebben de FIM Rally vast in 
hun agenda staan. Het is dan ook een 
jaarlijkse ‘Meet en Greet’. Wel zijn de 
deelnemers aantallen de laatste tien-
tallen jaren minder als voorheen. In 
Edinburgh (1992) waren ruim 3000 
deelnemers aanwezig. Midden jaren 
negentig is een dalende trend inge-
zet. In 2004 in Arnhem waren er zo’n 
1400, dit aantal is sinds die tijd bijna 
niet meer gehaald. In Vorden willen 
we graag weer terug naar dit niveau. 
Promotie en een mooi programma 
zijn hiervoor de voorwaarden.”

Gesprekken instanties
In de afgelopen maanden zijn er door 
de organisatiecommissie intensieve 
gesprekken gevoerd met diverse in-

stanties zoals de gemeenten Bronck-
horst en Zutphen, de provincie Gel-
derland, Rijkswaterstaat, de Vordense 
Ondernemers Vereniging (VOV) en 
divers sponsoren. Voor Vorden is dit 
een ongekende activiteit die groten-
deels wel besloten is. Maar er zijn di-
verse momenten waarbij het publiek 
nadrukkelijk betrokken wordt zoals 
een historische wegrace op bedrij-
venterrein Het Werkveld en de offici-
ele finish op woensdag 29 juli van alle 
deelnemers in het centrum van het 
dorp waar alle landen zich zullen pre-
senteren die aan de Rally deelnemen 
en de Parade de Nations die vanuit 
Vorden door een aantal kernen van de 
gemeente Bronckhorst naar Zutphen 
voert op vrijdag 31 juli.”

Programma
- Zaterdag 25 juli: Opening camping/
Rally nabij kasteel Vorden. De eerste 
deelnemers arriveren dan in Vorden.

- Zondag 26 juli : Historische Wegrace, 
industrieterrein Vorden.

- Maandag 27 juli : Excursies en toer-
ritten omgeving Achterhoek/Twente. 
Onder begeleiding een rondrit door 
de Achterhoek en Twente waarbij 
excursie gepland staan naar authen-
tieke klompenmakers en de Grolsch 
fabriek.

- Dinsdag 28 juli : Excursie Amster-
dam. Per bus gaan de deelnemers 
naar Amsterdam voor een rondvaart 
door de grachten en een bezoek aan 
het Rijksmuseum.

- Woensdag 29 juli : Finish per land in 
centrum Vorden en officiële opening 
FIM Rally.

Elk land wordt daar ontvangen en fi-
nisht officieel onder de klanken van 
hun nationale volkslied. Het eerste 
land start rond 10.00 uur, de laatste 
deelnemers zullen rond 15.00 uur 
aankomen in het centrum. Het cen-
trum is de gehele dag afgesloten voor 
het overige verkeer.

- Donderdag 30 juli: Excursie Rotter-
dam Havengebied en de molens van 
Kinderdijk.

Ook hier gaan alle deelnemers per 
bus in twee groepen naar de molens 
van Kinderdijk en de havens van Rot-
terdam..

- Vrijdag 31 juli: Parade de Nations 
vanaf Vorden via enkele kernen van 
Bronckhorst

naar centrum Zutphen, Prijsuitreiking 
en feestavond.

- Zaterdag 1 augustus: Sluiting Cam-
ping.

Werkzaamheden/verkeersregelaars
Voor de finishroute en met name de 
parade op 31 juli zoekt de VAMC nog 
verkeersregelaars. Voor de parade 
vergt dit slechts twee uur tijd met 
daarbij een onvergetelijke ervaring! 
Heeft u een verkeersregelaarspasje of 
wilt u de VAMC die dag steunen neem 
dan contact op met de organisatie. 
Ook voor het toezicht houden op het 
terrein is nog hulp welkom.

   

 ▶ Opgave bij Bert Regelink, tel. 0575-
552534 of Wouter Memelink, 0575-
554118 of info@fimrally2015.com.

De officiële finish vindt plaats in het centrum van het dorp. Het centrum zal de gehele dag afgesloten zijn voor verkeer.

Vervolg van voorpagina

VAMC gastheer duizend motorrijders

Voordelige bloemen

Prijsverlagingen

5 T/M 7 JUNI5 T/M 7 JUNI5 T/M 7 JUNI
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

De motorrijders zullen op de ‘camping’ bij kasteel Vorden verblijven. 
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van 8 t/m 11 juni 2015

Avondvierdaagse Vorden
Vorden - Het schiet nu echt op. Nog 
een kleine week en de 48e Avond-
vierdaagse Vorden gaat weer van 
start, want van 8 t/m 11 juni barst 
het wandelspektakel namelijk los! 
Iedere avond zullen de diverse 
scholen, verenigingen en organi-
saties, maar ook individuele lopers 
uit Vorden en omgeving hun beste 
beentje weer voor zetten om iedere 
avond de eindstreep van de 5 of 10 
km te behalen. Uiteindelijk hopen 
de deelnemers op de donderdag-
avond hun medaille in ontvangst te 
nemen.

Om ze onderweg een warm hart toe 
te dragen en de tweede helft van de 
tocht wat extra energie te geven, staan 
ook dit jaar weer de 4 dagsponsoren 
Wiltink Installatietechniek bv, bakke-
rij Joop, bakkerij van Asselt en Albert 
Heijn Grotenhuys Vorden, onderweg 
klaar met wat lekkers. Dit jaar gaat de 
voetbalverenging Vorden, de organi-
sator van de Avondvierdaagse Vorden, 
de samenwerking aan met Stichting 
Litania.

Stichting Litania staat voor het helpen 
van kinderen met een beperking en 
zet zich in, binnen gemeente Bronck-

horst en directe omgeving, om hen 
een toch zo normaal mogelijk leven te 
bieden. Tijdens de laatste avond van 
de Avondvierdaagse laat de stichting 
zien waar ze precies voor staat, wat 
zij hiervoor ondernemen en proberen 
zij het belang van de stichting onder 
de aandacht te brengen. In de Avond-
vierdaagse week worden er op diverse 
manieren donaties opgehaald.

Op de laatste avond zullen rond de 
klok van 20.00 uur alle deelnemers 
nog eenmaal de ereronde, de intocht, 
door het dorp maken. Hopelijk mogen 
zij u treffen aan de kant van de weg 
om toegejuicht en warm onthaald te 
worden.

Meelopen en inschrijven
Wilt u ook meelopen tijdens de Avond-
vierdaagse Vorden? U kunt zich op de 
eerste avond nog inschrijven, van 17.45 
t/m 18.30 uur, voor de 4 dagen. Het is 
ook mogelijk dat u 1 avond meeloopt. 

De normale inschrijfkosten zijn € 6,-. 
Maar u kunt ook direct Stichting Lita-
nia steunen door mee te lopen voor 
het speciale bedrag van € 7,50.-. Het 
extra geld komt dan ten goede aan de 
stichting.

   

Geslaagd uitstapje PCOB 
naar Glasblazerij in Laren
Vorden - Vrijdagmiddag vertrok-
ken een 25-tal personen begunstigd 
door mooi weer met auto’s richting 
Laren. Daar aangekomen werden 
we door de reisorganisator Ton 
Knevel welkom geheten in deze bij-
zondere omgeving, nabij het voor-
malige Larense station. Vervolgens 
werden we door de eigenaar, Mart 
Martorell, verwelkomd en getrak-
teerd op koffie of thee met gebak.

Hierna vertelde Mart ons de gehei-
men van het glasblazen. Hij is 5 jaar 
geleden hier neergestreken en heeft 
zijn werkruimte tot een waar glasbla-
zerijmuseum ingericht.

De grondstof bestaat uit zilverzand, 
soda en kalk. Voordat met het glas-
blazen wordt begonnen is een neutje 
alcohol aan te bevelen, om het blazen 
te verlichten.

Naast de uitleg kregen we een de-
monstratie glasblazen aan de brander 
te zien, met het blazen via de pijp. Er 
wordt met vloeibaar glas gewerkt.

Na een enthousiaste inleiding en pre-
sentatie van het glasblazen kreeg één 
van de gasten,de heer Joop Penne-
kamp uit Ruurlo de gelegenheid om 
deze kunst in praktijk te brengen. Met 
goede adviezen van Mart wist hij een 
mooie creatie tot stand te brengen.( 
zie foto).

Aan het eind van de demonstratie 
werden door de aanwezigen vele 
mooie glasproducten gekocht.

Daarna gingen de aanwezigen naar 
restaurant de Zonnebloem aan de 
Zutphense weg te Lochem,waar deze 
dag met een heerlijk en uitgebreid di-
ner werd afgesloten.

   

VVN Fietsexamen
Vorden - Woensdag 20 mei half ne-
gen stonden 124 leerlingen van de 
basisscholen uit Vorden, Wichmond 
en Kranenburg klaar op het Markt-
plein in Vorden voor hun fietsexa-
men. 

Jaarlijks wordt in samenwerking met 
de basisscholen door Veilig Verkeer 
Nederland afdeling Bronckhorst de 
praktijk fietsexamen georganiseerd 
voor leerlingen uit groep 7 of 8.

Voordat de leerlingen van start moch-
ten gaan, werden eerst alle fietsen ge-
controleerd door fietsenmaker Klein 

Bleumink, bij 18% van fietsen wer-
den gebreken geconstateerd die eerst 
verholpen moesten worden. Zo heeft 
de fietsenmaker losse handvaten en 
voorvorken en slecht functionerende 
remmen weer in orde gemaakt.

Na het afleggen van het parcours met 
examinatoren, hebben 122 leerlingen 
hun verkeersdiploma in ontvangst ge-
nomen. 

Een mooi resultaat dat mede is moge-
lijke gemaakt door de politie, fietsen-
maker Klein Bleumink en alle ouders 
die meegeholpen hebben.

   

Tevreden kippen Vijfsprong
Vorden - De kippen van boerderij 
De Vijfsprong leven als nomaden. 
De mobiele unit wordt regelmatig 
verplaatst en dagelijks krijgen deze 
nomaden een groot stuk weiland tot 
hun beschikking.

De kippen dragen bij aan het onder-
houd van het grasland en hebben ze 
altijd beschikking over vers gras, in-
secten en wormen. Op deze manier 
kunnen ze voor een groot deel hun 
eigen ‘kostje’ bij elkaar scharrelen.

Op 20 juni vanaf 14:00 uur is deze 
nomadefamilie inclusief hun mobile-
home te bezichtigen tijdens de open 
boerderijdag.

Vorden - Voor de 3e keer organi-
seert de STEVO haar paradepaardje 
Booming Vorden! Nadat er in 2013 
is begonnen met het voortzetten van 
de midzomerfeesten in de vorm van 
Booming Vorden, viert de organisa-
tie haar 3e Booming festival op rij.

Ook dit jaar zullen er weer aanspre-
kende acts komen tijdens het festival 
op zaterdag 27 juni. De Duitse muziek 
DJ Dune zal met bekende eigen num-
mers zoals “Harcore Vibes” en “Can’t 

stop raving” de tent op de kop gaan 
zetten. Ook de grootste feestband 
van België; ‘The Fools’ zullen aanwe-
zig zijn in Vorden, zelfs al voor de 2e 
keer. Verder zal er buiten de tent een 
Rockcafé komen, waar plaatselijke DJ 
Edwin Gotink zijn kunsten zal verto-
nen.
Voor de kinderen is er in de middag 
vanaf half 13.30 uur tot ongeveer 17.00 
uur een leuke kindermiddag met als 
thema dit jaar ‘Circus’. Tijdens de 
middag zullen er allerlei leuke festi-

viteiten plaatsvinden zoals een bal-
lonnenwedstrijd, een paardenshow, 
spelletjes, clowns en spelletjes. Voor 
popcorn en ranja wordt gezorgd. De 
kinderen kunnen voorafgaand een 
kleurplaat ophalen bij tankstation de 
Weule, Bruna en Fashion Corner en 
inleveren tot 26 juni en op de dag zelf. 
Hierna zal aan het eind van de dag 
een winnaar worden gekozen.
De kaartverkoop gaat zaterdag 6 juni 
van start bij de voorverkoopadressen, 
de Weule, Bruna en Fashion Corner.

Ook de grootste feestband van België ‘The Fools’ zullen aanwezig zijn in Vorden, zelfs al voor de 2e keer.

Kindermiddag met ballonnenwedstrijd, een paardenshow, spelletjes, clowns en spelletjes

Stevo presenteert Booming 2015

Buitenexpositie met 70 keramische objecten 
van Jan Homan

Bijna gingen de HuttenBouwDagen 2015 niet door, maar toen was er een telefoontje

HuttenBouwDagen krijgt andere opzet
Vorden - Na verschillende oproepjes 
om drie bestuursleden te werven, 
ontvingen Saskia Vliem en Wenneke 
Zweverink van de HuttenBouwDa-
gen maar 1 respons. Daarop beslo-
ten zij dat dan de HuttenBouwDagen 
2015 niet door konden gaan. Maar 
toen was er een telefoontje die de 
gedachten weer deed veranderen. 

Aan de andere kant van de lijn hing 
Timme Koster van het zwembad In de 
Dennen, die hen uitnodigde om eens 
om de tafel te gaan zitten. Na wat uit-
leg, ideeën en vooral het doel van de 
HuttenBouwDagen met elkaar te be-
spreken, is het volgende ontstaan.  De 
HuttenBouwDagen 2015 worden dit 
jaar in samenwerking met het zwem-

bad “In de Dennen” georganiseerd en 
de dagen zullen plaatsvinden op het 
zwembad. Het zal op zaterdag 15 en 
zondag 16 augustus 2015 zijn.

Overnachten in eigen hut
Nieuw is dat er van zaterdag op zon-
dag overnacht kan worden in of bij 
de eigengemaakte hut. Degenen die 
blijven overnachten (maximaal 30 
kinderen en per kind/gezin 1 ouder) 
mogen bij goed weer buiten de ope-
ningstijden zwemmen en er wordt 
een gezellige sfeer met kampvuur en 
marshmallows roosteren gemaakt. 
Dit alles kan alleen doorgaan bij vol-
doende deelname bij zowel de hutten 
bouwen en het overnachten, en voor 
beide onderdelen zullen er ookvol-

doende vrijwilligers moeten zijn, an-
ders kan één of beide activiteiten niet 
doorgaan.

De kinderen kunnen zich t/m 18 juli 
opgeven. De organisatie hoopt na-
tuurlijk op voldoende aanmeldingen 
voor zowel het bouwen als het over-
nachten. 

Binnenkort worden de flyers (tevens 
inschrijfformulieren) aan de kinde-
ren van de basisscholen meegegeven. 
Ook kun je informatie vinden op de 
websites. 
   

 ▶ www.huttenbouwdagenvorden.nl / 
www.zwembad-indedennen.nl

Vorden - Op 14 juni vindt de mani-
festatie KunstZondagVorden plaats 
van 11.00 - 17.00 uur. Bij De Ezelstal, 
die als doelstelling heeft ‘De kunst 
om niet te vergeten’ is de binnen-
expositie “schenkingen” met werken 
van Gradus Verhaaf, Jetty Homan en 
Jan Homan te bezichtigen.

Heel bijzonder is dit jaar de buiten-
expositie van een 70 tal keramische 
objecten in hoog-reliëf van Jan Ho-
man. Dit unieke kunstwerk is in de ja-
ren “60 van de 20e eeuw in opdracht 
van de gemeente Doesburg door Jan 
Homan gemaakt voor de toenmalige 
ambachtsschool. Na afbraak van de 
school heeft het werk een aantal jaren 
op de gemeentewerf gelegen en is in 
2006 geschonken aan De Ezelstal.

Na intensieve pogingen om het te her-
plaatsen bleek dit niet mogelijk. Het 
object is gigantisch, de totale opper-
vlakte bedroeg 6 / 10 meter. De opslag 
in kratten werd erg kwetsbaar. Daarom 
hebben we de indivuduele delen eruit 
gehaald en worden ze nu als unica te 

koop aangeboden, stuk voor stuk ge-
weldig van kleurstelling en vormge-
ving. Het is prachtig voor in de tuin, op 
het balkon en zelfs binnenshuis.

   

 ▶ www.ezelstal.net
 ▶ www.kunstzondagvorden.nl

De objecten zijn gemaakt in ‘60 voor de toenmalige ambachtsschool Doesburg.
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Wichmond - Ze horen bij elkaar zo-
als de kip en het ei. Dat geldt ook 
voor Wichmonder Rudi Peters. 
Sinds 1975 is hij actief op het wiel-
renners front. Zaterdag 23 mei orga-
niseerde Rijwiel- en Tourclub Vier-
akker-Wichmond namelijk de veer-
tigste editie van de Rabo Ronde van 
Wichmond. En vanaf de allereerste 
editie is Rudi Peters (59) verbonden 
aan deze wielerronde. Het mobilise-
ren van alle vrijwilligers, het werven 
van sponsoren, het overleg met de 
gemeente Bronckhorst en de Ko-
ninklijke Nederlandse Wielrenners 
Unie (KNWU) en ga zo maar door. 
Niets is Peters te veel. Zo ook dit jaar 
niet. Tot in de kleinste details had hij 
de ronde weer georganiseerd. 

Nog snel verzamelt Peters de bossen 
bloemen bij elkaar die bestemd zijn 
voor de winnaars van de koers voor A 
-amateurs en Junioren die het slotstuk 
vormden van de veertigste editie van 
de Wichmondse ronde, die overigens 
meer publiek had verdiend. Dit in te-
genstelling tot het deelnemersveld. 
De slotkoers was met negentig cou-
reurs totaal volgeboekt. Voor het eerst 
besliste een massasprint de ‘omloop’ 
zoals de wielerwedstrijd wordt beti-
teld.

Er was namelijk door RTV een par-
cours van 2650 meer in en om het 
dorp uitgezet. “De renners vinden 
een wedstrijd op zo’n parcours veel 
interessanter dan een stratenparcours 
van maar 1500 meter”, aldus Peters 
die ook trainer is binnen de Vierak-
ker-Wichmondse wielerclub. RTV is 
er trots op dat men nog steeds een 
wielerronde heeft in Wichmond. Dit 
in tegenstelling tot veel andere om-
liggende dorpen waar in de loop der 
tijd veel koersen van de agenda zijn 
verdwenen. “De kracht is dat we de 

sponsoren persoonlijk bezoeken die 
dan op hun beurt ook weer positief 
meewerken. En dit doen ze al jaren. 
Eigenlijk heel bijzonder en typisch 
voor zo’n klein dorp als Wichmond”, 
aldus Peters.

Wilde wedstrijden
Met dank aan diezelfde Rudi Peters. 
Want hij trekt die kar jaarlijks weer na-

drukkelijk met veel enthousiasme. De 
bevlogen wielerfanaat herinnert zich 
dat de eerste twee Wichmondse wie-
lerronden in 1975 en 1976 zogenaam-
de ‘wilde’ wedstrijden waren. “We 
reden toen zonder KNWU licentie en 
op eigen risico werd er voor de over-
winning gestreden. Ook hadden we in 
de begin jaren een bijprogramma met 
een solexrace en diverse malen een 

bakfietsenrace met teams uit veelal 
de gehele regio. In 1977 werd RTV op-
gericht. De eerste leden waren veelal 
Wichmonders en Vierakkersen.” Zelf 
koerste Peters in die jaren ook met 
veel succes. “Als KNWU renner heb ik 
ook in Wichmond als winnaar op het 
ereschavot gestaan evenals bij talloze 
andere koersen.” Ooit mocht de mon-
teur schietsystemen bij de landmacht 

zich in 1992 de beste B- amateur van 
Nederland noemen.

Wielerronde van Vorden
Bestond de organisatie voor de 
Wichmondse wielerronde in eerste 
instantie uit een commissie van drie 
personen. Uiteindelijk trok Peters al-
leen de kar. “De laatste vijftien jaar 
was het een beetje mijn ronde gewor-
den. Ik moet zeggen dat ik altijd veel 
hulp en medewerking van het bestuur 
en de leden heb gekregen. Voor de 
sponsoring zorgt tegenwoordig ook 
Peter Makkink nadrukkelijk.

Volgende 
wielerronde 14 
juni op ‘t Werkveld

En met de Rabobank hebben wij een 
prachtig sponsorcontract kunnen af-
sluiten. Enkel met deze sponsor en 
de talloze andere plaatselijke en regi-
onale sponsoren kan de wielerronde 
in Wichmond in stand worden gehou-
den. Dit is goed voor de wielersport in 
het oosten van het land.”

Volgende wielerronde
RTV Vierakker-Wichmond organi-
seert zondag 14 juni opnieuw een 
wielerronde. Bedrijventerrein ‘t Werk-
veld in Vorden is dan de locatie voor 
de 37ste editie van de Rabo Wieler-
ronde van Vorden. Peters neemt in 
de komende dagen de details van het 
draaiboek voor deze koers met zijn 
mede vrijwilligers door. Niets is hem 
te veel. De wielerpet gaat ongetwijfeld 
in het peloton diep voor hem af.

Wichmond/Vierakker - Het was vooraf door ‘De Mannen Van Af en Toe’ 
(MVEAT) aangekondigd als een ludiek spektakel. En dat werd het Eerste 
Pinksterdag in Wichmond ook. Hoewel? In de loop van de dag werd er op 
het scherpst van de snede om de hoogste sportieve eer gestreden. In samen-
werking met café D’n Olde Kriet (DOK) vond er zondag 24 mei van 9.30 tot 
21.30 uur een heuse twaalf uur durende ‘Spartametrace’ plaats. Uniek in de 
regio. Met als hoogtepunt de doorgang van de ‘opgevoerde’ fietsen door het 
cafégedeelte van DOK. De penetrante brandstofgeur verdrong rond de bar 
de bierlucht. Het spektakel werd een doorslaand succes. Als het aan MVAET 
ligt komt er volgend jaar zeker een vervolg op de race. MVEAT is een club 
‘mansleu’ die minder serieuze zaken naar een hoger plan willen tillen. En 
daar paste een Spartametrace natuurlijk bijzonder goed bij!

De meest ludieke teams met namen 
als Spartudara, La Ze Ma Lullen, Du-
kes uut Wichmond, Altied Vedan, 
Andurain, De Stugge Veer, Berma 
Rukkers, De Dorstige 2-Takt, Sparta-
tje Met, Baker Boys en Spek en Bonen 
namen deel aan de race. Welgeteld 
zeventien teams in getal. Goed voor 
68 razend enthousiaste deelnemers. 
Exact om 9.30 uur ging de race van 
start. Al rennend in de geest van de 
start van de bekende 24-uurs race 
van Le Mans gingen de deelnemers 
op pad. Het ‘Tulpvormige’ circuit, 
grotendeels door het buitengebied 
van Vierakker, had een lengte 6600 
meter. Vereiste was dat niet alleen de 
‘machines’ voldeden aan de Wegen-
verkeerswet maar dat ook de deelne-
mers zich daaraan streng moesten 
houden. En het moet gezegd worden. 
Iedereen hield zich aan de verkeersre-
gels ondanks dat het Pinksterzondag 
‘barstend’ druk was op de buitenwe-
gen van Vierakker. Ook de discipline 
om in het rennerskwartier geen bier 
‘bij te tanken’ werd hoog gehouden. 
En dat kan als een groot compliment 
worden gezien. “De deelnemers ken-
nen hun verantwoordelijkheid. Ze 
helpen elkaar waar mogelijk is. Zie 
die uitgeklede Spartamet staan? Die is 
van Gerrit Borgman. Bijna alle onder-
delen zijn voor de andere fietsten ge-
bruikt die ‘maleur’ opliepen”, zo wijst 

Frank ten Damme maar de fiets die 
samen met Gerrit Borgman, Naut Nij-
enhuis en Geert Harmsen het MVEAT 
team vormt.

Discipline ‘niet 
bijtanken’ in café 
werd volgehouden

Topsnelheid
Met de ‘boek’ over het stuur scheurde 
André Derksen over de Vierakkerse 
buitenwegen. Als top registreerde hij 
een snelheid van iets boven de der-
tig kilometer. “Maar dan moet je wel 
meetrappen.” En dat ging niet altijd 
van een leien dakje. Derksen droeg 
evenals zijn teamgenoot Jan Borgman 
klompen aan zijn voeten.

Het team bestond verder uit twee 
vrouwen: Rianne Neerlaar en An-
net Harenberg. Nog snel werd voor-
dat de race werd afgevlagd de ‘tank’ 
van de fiets met nog wat brandstof 
bijgevuld. Intussen ‘scheurde’ Vor-
denaar Bob Keurentjes op zijn ‘fiets’ 
café D’n Olden Kriet binnen om zijn 
stempelkaart van het team De Dor-

stige 2Takt af te laten stempelen bij 
‘stempeldame’ Lotte van Dam. ‘Turf-
dame’ Annet Dekker noteerde achter 
het team dat verder uit de Ruurloërs 
Michel Buiting, Arno Mennink en Jo-
rik Wolsing en de Vordense ‘monteur’ 
Tom Berends bestond vervolgens het 
volgende streepje. Tot de teamleden 
van Spartatje Met behoorden Hans 

Jasperse, Daan Korporaal, Dominque 
Sins en Kars van Duuren. Gehuld in 
hun gele outfit gingen zo ook als een 
speer evenals Spartstief. Met nog een 
klein half uur voor de boeg kon het 
team bestaande uit Evelien Verheij, 
Nicole ten Damme, Mathijs Oonk en 
Carla Vije de overwinning met meer 
ontgaan.

Hoogste aantal
De met een bloemetjesslinger ver-
sierde ‘renners’ kwamen tot de hoog-
ste aantal omlopen: 55 in getal. Goed 
voor de overwinning met een totale 
afstand van 333 kilometer gevolgd 
door DSG Racing met 53 ronden en 
De Dorstige 2-Takt met 51 ronden.

Na elke ‘omloop’ werden de deelnemers door een ‘stempeldame’ van een stempel op de deelnemerskaart vvoorzien.

Rudi Peters na afloop van de Wielerronde van Wichmond met twee van zijn pupillen van RTV Vierakker-Wichmond.

Vereiste was dat niet alleen de ‘machines’ voldeden aan de Wegenverkeerswet maar dat ook de deelnemers zich daaraan streng moesten houden

Eerste Wichmondse Spartametrace ludiek spektakel

Bestond de organisatie voor de Wichmondse wielerronde in eerste instantie uit een commissie van drie personen, uiteindelijk trok Peters alleen de kar

Petje af voor wielerfanaat en -organisator Rudi Peters
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HSV De Snoekbaars

Wedstrijden jeugd
Vorden - Op donderdagavond 21 mei 
2015 hebben de jeugdleden van HSV 
De Snoekbaars hun 1e wedstrijd ge-
vistbij de vijver op plan ‘t Joostink.

Het weer was goed, fris, maar toch 
hadden we 14 vissertjes aan de wa-
terkant. De vis was nog niet goed los, 
samen vingen ze 46 vissen met een to-
tale lengte van precies 7,00 meter.

Categorie 6 t/m 10 jaar
1. Stan Dekkers: 7 stuks,122 cm.
2. Twan Rouwenhorst: 4 stuks, 78 cm.
3. Tom van Leijden: 4 stuks, 75 cm.

Categorie 11 t/m 16 jaar
1. Jari Jansen: 13 stuks, 143 cm.
2. Twan Meppelink: 7 stuks, 102 cm.
3.Thijmen van Dijk: 1 stuks, 19 cm.

Overige uitslagen
Uitslag 55 plus van 21 mei
1 W.Vreeman: 620 gram.
2 J. Aartsen: 220 gram.
3 A. Vruggink: 210 gram.

Uitslag senioren van 23 mei:
Vak A: 1 R. Golstein: 3140 gram.
2 J. Groot Jebbink: 440 gram

3 M. van Gijtenbeek: 340 gram

Vak B: 1 B. Wassink: 3820 gram.
2 W. Vreeman: 1080 gram.
3 J. Aartsen: 440 gram.

Tweede wedstrijd jeugd
Op dinsdagavond 26 mei 2015 hebben 
de jeugdleden van HSV De Snoek-
baars hun 2e wedstrijd gevist bij de 
vijver op plan ‘t Joostink. 
12 vissertjes vingen in totaal slechts 21 
vissen met een totale lengte van pre-
cies 3,00 meter.

Categorie 6 t/m 10 jaar
Ties Dekkers: 4 stuks,78 cm.
Twan Rouwenhorst: 2 stuks, 24 cm.
Floris van Zeeburg:1 stuks, 22 cm.

Categorie 11 t/m 16 jaar
Thijmen van Dijk: 7 stuks, 84 cm.
Twan Meppelink: 4 stuks, 56 cm.
Yari Janssen: 1 stuks, 13 cm.

Volgende wedstrijd
De volgende wedstrijd word gevist op 
dinsdagavond 9 juni. Let op! Uiterlijk 
18:00 uur verzamelen bij Sporthal ‘t 
Jebbink.

Vorden - Wat al in de lijn der ver-
wachtingen lag is afgelopen zater-
dag gebeurd. Het mixteam, bestaan-
de uit Hans Chevalking, Carmen 
Bruins, Henk Olthaar, Ilse Winkel, 
Thiedo Sytsma en Miranda Vos-
kamp, is (ongeslagen) kampioen 
geworden!

Teamcaptain Carmen kijkt terug op 
een mooi tennisseizoen.

Ook liet de teamcaptain weten dat dit 
niet mogelijk was geweest zonder de 
sportieve inzet van de invallers Henk 
Annevelink, Joyce Hovenkamp, Fre-
derique Olthaar en Nancy Stada.
   

 ▶ www.vordenstennispark.nl
Het mixteam VTP is ongeslagen kampioen geworden. 

Teamcaptain Carmen kijkt terug op een mooi tennisseizoen

Mixteam VTP kampioen

Regio - Op zondag 17 mei werd al-
weer de vijfde competitie ronde 
gehouden. Deze keer was touwtrek-
vereniging Eibergen de gastheer. 
Het weer was goed en ook het veld 
lag er mooi en glad bij.

In de ochtend kwamen de heren van 
Heure in actie in de klasse tot 680 
kg. Bij het wegen bleek dat het lange 
Hemelvaartweekend had gezorgd 
voor hier en daar een pondje meer. 
Er werd daardoor eerst geprobeerd 
door middel van hardlopen de 7 kilo 
overgewicht weg te werken. Dit bleek 
te veel moeite en daardoor moest er 
gewisseld worden. Er werd een heer 
ingewisseld voor een dame (Suzanne 
van touwtrekvereniging Koapman), 
zodat er toch gestempeld kon worden.

In eerste instantie leek hierdoor het 
team wat zwakker te zijn geworden, 
maar dat viel erg mee. Er werd hard 
getrokken met als eindscore de ge-
deelde 4e plaats in de daguitslag. De 
Bisons waren weer dagkampioen en 
liepen in de tussenstand weer verder 
uit. Tweede werden de heren van Vor-
den die in de tussenstand iets dich-
terbij de tweede plaats van Heure zijn 
gekomen. Okia werd derde.

Jeugd
Ook de jeugd kwam in actie. Zij wer-
den tweede achter de jeugdploeg Bi-
sons A en voor de jeugdploeg Bisons 
B. Ook kwam er een tweede jeugdteam 
van Heure in actie die wel goed mee-
trok maar nog wel wat te kort kwam. 
Zij werden dan ook puntloos laatste. 
In de tussenstand staat de jeugdploeg 

ook tweede achter de sterke Bisons A 
en voor de ploeg van Bekveld.

Dames
In de middag werd er getrokken in 
de klassen 640 en 720. Ook de dames 
kwamen in actie bij verschillende 
ploegen. Bij de dames werd Eibergen 
eerste voor Oele en Monnickendam. 
In de 640 klasse kwamen de heren 
net het beetje extra kracht tekort om 
wedstrijden te winnen. Ze pakten nog 
wel een paar punten, maar konden ei-
genlijk geen potten breken en werden 
zesde. Okia en Bisons werden gedeeld 

eerste en beste van de dag. Eibergen 
werd op gepaste afstand derde.

De 720 ploeg van Heure begon stroef, 
maar gaandeweg ging het beter wat 
resulteerde in een tweede plaats ach-
ter Touwtje en voor Koapman. In de 
tussenstand blijft Heure eerste voor 
Koapman en Touwtje.

Volgende competitieronde
Voor de volgende competitieronde 
gaat het touwtrekcircus naar de Betu-
we naar Erichem. Dit vindt plaats op 
zondag 31 mei.

Het weer was goed en ook het veld lag er mooi bij.

Vijfde competitieronde touwtrekken
in Eibergen

Vorden - De reüniewedstrijd van 
oud-waterpolovereniging Vorden 
‘64 smaakt naar meer. “We hebben 
afgelopen maand met bijna 25 oud-
leden een partijtje waterpolo ge-
speeld. Op woensdagavond 10 juni 
gaan we op herhaling”, zegt organi-
sator Peter Besselink.

De komende zomer is er voor oud-
leden van Vorden ‘64 één keer per 
maand de mogelijkheid om met el-
kaar een wedstrijdje te spelen in 
zwembad In de Dennen. Naast 10 juni 
is gekozen voor de woensdagen 1 juli, 
5 augustus en 2 september. 

Opgave niet nodig
“Iedereen die ooit bij Vorden ‘64 gewa-
terpolood heeft, is van harte welkom. 
Je hoeft je niet van te voren op geven. 
Gewoon komen”, zegt Peter Besselink. 
De inloop is vanaf 19.45 uur en vanaf 
20.00 uur wordt er -gewoon voor de 
lol- een partijtje met elkaar gespeeld.
Voor vier avonden wordt er een be-

drag van 12 euro gerekend. De op-
brengst komt ten goede aan het be-
houd en beheer van het zwembad. 

   

 ▶ www.zwembad-indedennen.nl

Iedereen die ooit bij Vorden ‘64 gewaterpolood heeft, is van harte welkom.

Weer waterpolo in zwembad In de Dennen:

Krijgt Vorden ‘64 een doorstart?

Land & Tuinbouwbeurs Oost Nederland / Achterhoek

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

(Advertorial)

Hoveniersbedrijf Piek Zweverink 
pakt flink aan
U heeft hem vast wel eens gezien 
in Vorden: een grote witte ho-
veniersbus... bedrijfsnaam en logo 
erop, onderweg van de ene naar de 
andere tuin. Hoveniersbedrijf Piek 
Zweverink VOF bestaat sinds 1 ja-
nuari 2008. Het ontstond toen er-
varen hovenier Stephan Zweverink 
ging samenwerken met partner 
Mariska Piek, ook een vakbekwa-
me hovenier en tuinontwerper. 

Soms is er verwarring over de be-
drijfsnaam. Men denkt, ‘die Zwe-
verink’ heet Piet …. maar nee, de 
bedrijfsnaam is samengesteld uit 
beider achternamen. Het bedrijf was 
eerst gevestigd in Zutphen, maar is 
nu sinds januari 2012 gevestigd in 
Vorden. Stephan Zweverink is gebo-
ren en getogen in Vorden. Er deed 
zich eind 2011 een mooie gelegen-
heid voor om naar Vorden te verhui-
zen, zowel privé als zakelijk.

De administratie is (nu nog) in de 
Kerkstraat gevestigd, in combinatie 
met een grote loods op het industrie-
terrein. Er zijn momenteel vergevor-
derde gesprekken over verhuizing 
van het bedrijf naar een locatie el-
ders in Vorden, waar het bedrijf meer 
zichtbaar zal zijn. Sinds dit voorjaar 
(2015) is het team versterkt met Harm 
Sesink. Ook hij is een gediplomeerde 
hovenier met ruime ervaring.   

Het hoveniersbedrijf is allround; 
alle mogelijke tuinklussen worden 
aangepakt: het team legt complete 
tuinen aan, zet schuttingen, legt vij-
vers aan, adviseert, doet onderhoud, 
bestraat opritten, paden, terrassen. 

Piek Zweverink werkt voor parti-
culieren, maar ook voor bedrijven 
(kantoren, winkels, horeca).  Naast 
de werkzaamheden, kunt u ook be-
mesting, materialen en planten via 
de hoveniers bestellen.

Het bedrijf werkt op vele adressen 
in de gemeente Bronckhorst, maar 
ook in en rond Doetinchem, Ruurlo, 

Zelhem, en in en rond Zutphen en 
Apeldoorn. Door een samenwerking 
met tuinontwerpbureau Piekobel-
lo te Den Haag (familie van Mariska 
Piek) wordt er soms ook buiten de 
eigen regio gewerkt, in Den Haag, 
Voorburg, Leidschendam en sinds 
najaar 2014 ook in de buurt van Hil-
legom (NH). 

Kortgeleden kwam de geheel ver-
nieuwde website in de lucht. Met 
veel foto’s wordt recent werk van het 
bedrijf getoond. Aardig is de rubriek 
‘metamorfose’ waar  u kunt zien, hoe 
een tuinaanleg van begin tot eind 
aangepakt wordt. 
Het begin, het opschonen van de 
oude tuin, het weghalen van oude 
materialen, straatwerk terwijl het 
gemaakt wordt, de beplanting; 
in meerdere foto’s toont men een 
complete aanleg. 

Naast de online aanwezigheid, tim-
mert Piek Zweverink “aan de weg” 
met een eigen rotonde. In 2014 is 
de rotonde aan het einde van de 
Horsterkamp (in de rondweg) ge-
adopteerd. Nadat de gemeente het 
beheer van de rotondes afstootte, 
en elders onderbracht, heeft het ho-
veniersbedrijf de rotonde flink aan-
gepakt. Alle bestaande beplanting is 
gerooid, de verarmde grond flink ver-
beterd en tenslotte compleet nieuw 
ingeplant: vaste planten in combina-
tie met beuken en taxuscilinders. De 
eerste bloei is nu te zien! 

Kerkstraat 15, 7251 BC Vorden 
Tel. 0575-842091
www.piekzweverink.nl
info@piekzweverink.nl
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P.V. Vorden sluit Sofie Legtenberg in haar armen

Duivenberichten
Bronckhorst - Uitslagen van de 
vluchten van de drie duivenvereni-
gingen in de gemeente Bronckhorst: 
PV De Koerier uit Zelhem, PV Vor-
den en PV Steeds Sneller Hengelo 
Gld. Vanwege het slechte weer van 
zaterdag 23 mei moesten de vluch-
ten worden uitgesteld naar zondag 
de 24ste. Er werden twee vluchten 
vervlogen: de korte vlucht van-
uit Mons (Belgie), de verre vanuit 
Auxerre (Frankrijk). Zaterdag 30 
mei werd er gevlogen vanuit Cha-
lons en Champagne.

PV De Koerier Zelhem
Op zondag 24 mei stond voor de leden 
van P.V. de Koerier een vitessevlucht 
vanuit Mons op het programma. Door 
20 liefhebbers zijn er in totaal 207 dui-
ven ingezet. De gemiddelde afstand 
tot Zelhem zat rond de 240 km. De 
snelste duif is geklokt om 11.07.09 uur. 
Uitslag: J. Wassink 1-3, A. Kamperman 
2-5-6-8, H. Niesink 4, F. Meijerman 
7-10, M. Burghout 9.
Zaterdag 30 mei stond voor de leden 
van P.V. de Koerier een midfondvlucht 
op het programma vanuit Chalons en 
Champagne. Door 20 liefhebbers zijn 
er in totaal 210 duiven ingezet. De eer-
ste duif ging naar Frits Meijerman, die 
een fantastisch seizoen vliegt. De ge-
middelde afstand tot Zelhem zat rond 
de 368 km. Na het startschot een goed 
vertrek vanaf de losplaats met een 
lichte westenwind. De snelste duif is 
geklokt om 13.19.55 uur. Uitslag: F. 
Meijerman 1, H. Niesink 2-7, J. Was-
sink 3, A. Kamperman 4-6-9, S. Gem-
mink 5-10, H. Wassink 8.

PV Vorden
De duiven van Vorden vlogen 24 mei 
vanuit het Belgische Mons, afstand 
260 km. De winnende duif kwam 
uit de dit jaar zeer sterk presterende 
stal van Martijn Schuerink. Naar alle 
waarschijnlijkheid is de winst te dan-
ken aan de extra aandacht die de dui-
ven gekregen hebben van trainee So-
fie Legtenberg van negen jaar oud. Zij 
was namelijk aanwezig in het kader 
van haar te houden spreekbeurt op 29 
juni. Zij heeft in de aanloop geholpen 
met het inkorven, inschrijven en op 
transport zetten van de duiven. Een 
ware belevenis voor deze jongedame. 
Zo leerde zij dat de doffers het best 
presteren wanneer zij voor de wed-
strijd even bij de duivinnen worden 
gezet! Na een spannende vlucht heeft 
Sofie de duiven mogen opwachten 
en registreren bij het duivenhok van 
Edwin Bruinsma. Vol spanning zag zij 
de duiven terugkomen en snel hun 
partner opzoeken. Het lijkt erop dat 
de P.V. Vorden wederom een jeugdlid 
toe kan voegen aan haar ledenbe-
stand! Uitslag: Martijn Schuerink 1, 
Ria Luesink 2-3-4, Roy Schipper 6-10, 
Berentsen 7, D. Gotink 8, H.J. Stokkink 
9.
Ook werd 24 mei gevlogen vanuit 
Auxerre, een 1daagse fondvlucht van 

510 km. Deze werd gewonnen door 
onze 1daagse specialist Hans Hoks-
bergen, tevens eerste in de kring van 
3000 duiven en vierde in de afdeling! 
Uitslag: H.B.M. Hoksbergen 1-2-3-5-
7-10, Ashley Eykelkamp 4-6-8 P. Hen-
driks 9.
Zaterdag 30 mei werd er gevlogen van-
uit Chalons en Champagne, 370 km. 
Snelheid 90 km/uur. De vanuit Steen-
deren komende Ria Luesink werd 
eerste, na twee wedstrijden tweede te 
zijn geweest. Uitslag: Ria Luesink 1, 
T.J. Berentsen 2-6, H.B.M. Hoksbergen 
3-4, P. Hendriks 5, Martijn Schuerink 
7, Roy Schipper 8, Ashley Eykelkamp 
9, R. de Beus 10.

PV Steeds Sneller Hengelo Gld.
Zondag 24 mei vlogen 117 duiven 
van 12 deelnemers van Steeds Snel-
ler vanuit Mons. Uitslag: G. Duitshof 
(4/10) 1-6-7-25, R. Koers (5/10) 2-19-
20-21-26, L Te Stroet (5/14) 3-4-5-27-
28, C. Te Stroet (5/12) 8-22-23-24-30, 
G. Kempers (9/12) 9-10-11-12-13-14-
15-16-18, E. Koers (1/4) 17, J. Teunis-
sen (1/10) 29.
Eveneens op zondag 24 mei werden 67 
duiven van 6 deelnemers van Steeds 
Sneller gelost vanuit Auxerre. Uitslag: 
L. Te Stroet (4/12) 1-2-3-8, A.H.J. Pe-
ters (3/20) 4-7-9, R. Koers (8/20) 5-6-
10-11-12-14-15-16, E. Koers (1/5) 13, 
J. Teunissen (1/7) 17.
Op 30 mei gingen 76 duiven van 10 
deelnemers van PV Steeds Sneller 
van start in Chalons en Champagne. 
Uitslag: R. Koers (6/10) 1-8-11-12-14-
15, L Te Stroet (5/14) 2-5-7-10-19, C. 
Te Stroet (1/6) 3, E. Koers (3/5) 4-16-
17, G. Kempers (1/12) 6, G. Duitshof 
(3/10) 9-13-18.

Steenderen/Hengelo/Vorden - De 
Lionsclub Bronckhorst organiseer-
de op zaterdag 30 mei, samen met 
de openluchtzwembaden in Henge-
lo, Steenderen en Vorden de eerste 
Tribadlon, zes fietstochten tussen 
de genoemde baden met bij elk bad 
leuke activiteiten. Het weer is voor 
buitenbaden echter een belangrijke 
factor en door de regenbuien, hagel 
en onweer konden onderdelen van 
de programma’s bij de drie baden 
niet geheel worden geboden. Voor 
fietsers was het niet aantrekkelijk 
om op de fiets te stappen. Sommige 
mensen kochten wel een kaart voor 
het goede doel, maar gingen niet 
fietsen.

Karin van Heijst en Aart Steenbergen 
zijn de Lionsleden die het project Tri-
badlon hebben geleid. Samen met 
werkgroepleden van elk zwembad 
bedachten zij leuke activiteiten. Wet-
houder sport Jan Engels was aanwe-
zig bij de opening van de Tribadlon 
bij zwembad In de Dennen in Vorden.

Voor het midgetgolf was wel be-
langstelling, zwemmers kwamen er 
wat minder. “We hadden wat triatle-
ten vanochtend, die gingen in ieder 
zwembad even de banen maken en 
met de fiets zo hard mogelijk tussen 
de baden heen en weer,” vertelde 
Ernst Jan Somsen, badmeester en lid 
van Lionsclub Bronckhorst.

Bij zwembad Het Elderink in Hengelo 
draaide DJ Jordy. Daar was voldoen-
de belangstelling voor de stormbaan 
en het springkussen. Behalve tijdens 
de onweersbuien werd er wel ge-
zwommen, was er een demonstratie 
schoonspringen en gingen de versge-
bakken wafels schoon op. 

Bij het Burgemeester Kruijffbad in 

Steenderen kon deze dag voor de eer-
ste keer worden gerend over de nieu-
we loopmat en rolden de aquabub-
bles veelvuldig over het water. 

Volgend jaar 
nieuwe editie van 
de tribadlon

Het was een gezellige dag met een de-
monstratie van RTV Rutjes en er wer-
den frietjes van Aviko gebakken. 
Bij de drie baden waren rondleidin-
gen in de machinekamer, loterijen, 
stonden medewerkers van Sensire 

met een kraam met informatie en 
konden deelnemers genieten van een 
verse appel van Horstink. 

Goede doel
De Lionsclubleden vinden het jam-
mer dat het weer de dag zo heeft be-
invloed. Omdat de Tribadlon werd 
gehouden voor het goede doel, de 
drie stichtingen van de zwembaden 
in Hengelo, Steenderen en Vorden, 
wordt nagedacht over een nieuwe 
editie.

Lionsclublid Henk van der Wende 
was stellig: “We hebben het draaiboek 
en gaan de eerstvolgende vergadering 
bespreken om het volgende seizoen 
opnieuw een Tribadlon te organise-
ren, maar dan later in het seizoen met 
mooier weer.”

Wichmond - Als eerste onderdeel van de Wielerronde van Wichmond stond 
zaterdagmiddag 23 mei de Rabo Dikkebanden Race op het programma. 
Daar werd bij de jeugd van zeven tot en met twaalf jaar gestreden om een 
plek op het erepodium. 

Bij de jongste categorie (7-8 jaar) werd 
Diede Meerbeek eerste, Lynn Bouw-
meester tweede en Mart Dijkman der-
de. Bij de categorie 8-9 jaar werd fel 
gestreden en daar wist Quinten Gilde 
net te finishen voor Yannick Burger-
voet. Bij de categorie van 10 tot 12 jaar 
was Jens Systma net wat sneller dan 
zijn broertje Thyn die tweede werd, 
gevolgd door Jelle Meerbeek op de 
derde plaats.

Parcours
Daarna was het parcours, wat weer 

een prachtig ‘omloop’ opleverde, voor 
de Masters 40+. Tussen de ruim zestig 
renners die aan de start verschenen 
werd fanatiek gekoerst. Lang bleef het 
peloton intact, een enkele renner die 
probeerde weg te rijden werd steeds 
weer teruggepakt.

Pas in de laatste ronde van de 55 kilo-
meter lange koers lukte het drie ren-
ners een kleine voorsprong te nemen, 
met slechts tien seconden voorsprong 
werd Ferry de Ruiter uit Putten eer-
ste, Edwin Ophof uit Raalte tweede 

en Nico Vuurens derde. Namens RTV 
Vierakker-Wichmond deden ook drie 
renners mee aan deze categorie: Pe-
ter Makkink uit Hengelo (G) werd 14e, 
Ralf Vos uit Warnsveld 19e en Martin 
Weijers uit ‘s Heerenberg 32e. Maar er 
zat maar weinig verschil in: tussen de 
winnaar en de laatste renner die over 
de finish kwam zat nog geen dertig se-
conden.

Amateurs/Sportklasse/Junioren
Darna was het de beurt aan de cate-
gorie Amateurs/Sportklasse/Junioren 
voor een wedstrijd over zestig kilome-
ters. Deze categorie was met honderd 
renners helemaal volgeboekt.

Voor het eerst 
finish met 
massasprint

Er werd vanaf de eerste meters hard 
gereden, er waren ronden bij met een 
gemiddelde snelheid van 45 kilome-
ter per uur. De Ronde van Wichmond 
werd dit jaar voor de veertigste keer 
gereden en in haar geschiedenis was 
het nog niet eerder voorgekomen dat 
er met een massasprint gefinisht werd, 
maar dit keer gebeurde dat toch.

Het ging om honderdsten van secon-
den maar Nick Lubbers uit ‘s Heeren-
berg mocht zich de winnaar noemen, 
Giorgio Renleo uit Deventer werd 
tweede en Jan Kanis uit Zwolle derde.

Ook in deze categorie waren mannen 
van RTV van de partij; Wesley Wil-
lems uit Steenderen werd 37e, Felix 
Wolbert uit Hengelo (G) 49e en Koen 
Jansen uit Baak 50e. 

Nick Lubbers uit ‘s Heerenberg ging als eerste over de finish. 

De Tribadlon bij In de dennen:  slecht weer zorgde voor tegenvallende deelname.

Ronde van Wichmond eindigt voor het
eerste bij A-amateurs in massasprint 

Minder deelnemers Tribadlon dan verwacht 
door slecht weer

(Advertorial)

Gratis voetscreening bij 
Schoenmode Hermans
Met enthousiasme kunnen wij u 
mededelen dat Hallux podothera-
pie vanaf heden de samenwerking 
met Schoenmode Hermans in Hen-
gelo - zoals voorheen - weer heeft 
opgestart.

Onze podotherapeut Jantina van der 
Kolk ontvangt u graag op de vrijda-
gen bij Hallux Podotherapie Snijder 
aan de Ruurloseweg 17D in Hengelo 
(GLD). Omdat uw voeten belangrijk 
zijn en de nodige aandacht verdienen, 
nodigen wij u op vrijdag 5 juni uit 
voor een gratis voetscreening, voorzien 
van een passend advies. 

Heeft u klachten aan voet, enkel, 
knie, heup of lage rug, schrijf u dan in 
bij Schoenmode Hermans (tel. 0575-
462547) voor de gratis screening op 
vrijdagmiddag 5 juni.

Wees er snel bij, want het aantal 
screeningen is helaas beperkt.
www.schoenmodehermans.nl

Sofie Legtenberg leert over de duiven-
sport voor haar spreekbeurt.
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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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Hebt u een stukje gemeentegrond in 
gebruik? Bijvoorbeeld een deel 
openbaar groen grenzend aan uw 
voor- of achtertuin, zonder dat hier-
over afspraken zijn gemaakt met de 
gemeente? Dat noemen we ongere-
gistreerd gebruik van gemeente-
grond en deze situaties lopen wij 
 allemaal na. In Bronckhorst zijn 
 ongeveer 900 gevallen bekend. 
Soms gebeurt dit onbewust, maar 
soms ook bewust. Om de rechts-
gelijkheid van onze inwoners te 
waarborgen, willen wij ongeregi-
streerd grondgebruik aanpakken. 
Het is immers niet eerlijk als de ene 
inwoner de grond kosteloos in 
 gebruik heeft en de ander de grond 
heeft gekocht. Binnenkort gaan we 
aan de slag in Steenderen. Alle 
 kernen komen de komende paar jaar 
aan de beurt. 

Voorstel
Hebt u gemeentegrond in gebruik 
dan bespreken wij de situatie met u 
en ontvangt u een brief waarin wij u 

een voorstel doen om het gebruik te 
legaliseren. Dit kan bijvoorbeeld door 
de grond van ons te kopen tegen een 
gereduceerde m2-prijs (exclusief 
kosten koper), die geldt tijdens dit 
traject. Soms is verkoop niet moge-

lijk, omdat de grond tot de hoofd-
groenstructuur behoort of omdat er 
belangrijke kabels en leidingen 
lopen. Is de grond niet goed door ons 
te beheren, dan kan bruikleen een 
passende oplossing zijn. Met inwo-

ners die de grond niet willen of kun-
nen kopen, maken we afspraken over 
teruggave van de grond.

Wederzijds belang
Een juiste registratie van erfschei-
dingen en openbaar groen is voor u 
en ons van belang. Het voorkomt 
misverstanden over beheer. Mocht u 
uw huis willen verkopen, dan is een 
juiste weergave van uw perceel in 
een kadastrale tekening ook van 
belang om problemen bij de verkoop 
te vermijden. 

Meer informatie
Heeft u vragen over dit traject? Op 
www.bronckhorst.nl/gemeentegrond 
(of scan QR-code) vindt u meer infor-
matie over de procedure en antwoor-
den op veel gestelde 
vragen. U kunt uiter-
aard ook contact 
met ons opnemen 
via e-mail: info@
bronckhorst.nl of 
tel. (0575) 75 02 50.

Gemeente controleert gebruik gemeentegrond 
in Steenderen
Stuk gemeentegrond in gebruik? U kunt het kopen

In verband met een personeelsdag is het gemeentehuis op 12 juni gesloten. 
Op  15 juni zijn wij u graag weer van dienst.

Gemeentehuis gesloten 
op 12 juni

In onze gemeente kunt u bij een 
 sociaal team terecht met al uw 
 vragen over ondersteuning op het 
gebied van zorg, welzijn en werk. In 
elk team werken professionals op 
het gebied van bijvoorbeeld welzijn, 
jeugd en opvoeding, schulden en 
werk. Zij helpen u graag bij het 
 zoeken naar praktische oplossingen. 
U vindt de sociale teams op vijf loca-
ties in Bronckhorst en kunt hier bin-

nenlopen tijdens de openingstijden. 
Voor meer informatie hierover zie 
www.bronckhorst.nl/socialeteams. 
U vindt op de site ook een kort filmpje 
met meer informatie over de werk-
wijze van de teams en wat zij voor u 
kunnen betekenen. Bekijk deze eens! 
Voor vragen kunt u de teams ook 
 bellen, via (0575) 75 02 50, of mailen, 
e-mail: info@bronckhorst.nl.

Hoe werken de sociale teams 
in Bronckhorst? 
Bekijk filmpje voor meer info

Wilt u het energieverbruik in uw 
woning verminderen en daarmee de 
kosten verlagen? En tegelijkertijd 
een bijdrage leveren aan een duur-
zame leefomgeving? Dan kunt u 
energiebesparende maatregelen 
aanbrengen in uw woning. De 
gemeente stimuleert dit door woning-
eigenaren de mogelijkheid te bieden 
hiervoor subsidie aan te vragen.  

Subsidie voor isolatiemaatregelen 
(‘Achterhoek bespaart’)
Net zoals voorgaande jaren kunt u 
ook dit jaar als woningeigenaar weer 
subsidie aanvragen voor het aan-
brengen van isolatiemaatregelen aan 
uw huis. Denk hierbij aan dak-, gevel- 
of vloerisolatie of het aanbrengen 
van HR++-glas. Deze regeling is 
bekend onder de naam ‘Achterhoek 
bespaart’. Werkzaamheden aan 
woningen moeten voor 1 november 
2015 zijn uitgevoerd en aanvragen 
kunnen tot uiterlijk 1 oktober worden 
ingediend. Voor het uitvoeren ervan 
krijgt de gemeente geld van de 
 provincie Gelderland. Alle woningen, 
ongeacht het bouwjaar, komen in 
aanmerking voor de subsidie. Meer 
informatie over de voorwaarden en 
het aanvraagformulier vindt u op 
www.verduursaamenergieloket.nl ➝ 
Financiën ➝ Gemeente Bronckhorst.
Afwijkend van voorgaande jaren toen 

de regeling ook van kracht was, 
 worden aanvragen niet door de 
gemeente afgehandeld, maar het 
door VerduurSaam Energieloket, dat 
door de Achterhoekse gemeenten is 
opgericht voor duurzame projecten!

Tips
Op www.zonatlas.nl/bronckhorst 
kunt u kijken of het plaatsen van 
 zonnepanelen op uw dak mogelijk is 
en zin heeft. Verder heeft het rijk een 
‘energiebespaarlening’ voor wonin-
geigenaren die graag energiebespa-
rende maatregelen willen aanbren-
gen, maar de investering op dit 
moment niet direct kunnen/willen 
betalen. Zij kunnen een goedkope 
lening afsluiten bij 
het Nationaal Ener-
giebespaarfonds. 
Meer informatie 
vindt u op www.
ikinvesteerslim.nl.

Er ligt 500 euro subsidie voor u 
klaar voor energiebesparende 
maatregelen aan uw woning

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



Glasvezel Buitengebied 
Bronckhorst

Het glasvezelargument van Stijn Siemes, 
buitengebied Vierakker:

 “We wachten hier 
al zo lang op een snelle 

internetverbinding”
Stijn Siemes is 17 jaar en sinds zijn 10e thuis al aan het 

 proberen een glasvezelaansluiting voor elkaar te krijgen. 
“Mijn vader heeft alles uitgezocht, maar het is veel te duur om 

glasvezel zelf aan te laten leggen. Ik baal daar van, want ik heb er last van dat onze internetverbinding 
zo slecht is. Ik kan op deze manier school niet goed bijhouden.” Stijn volgt de opleiding Internationale 

Groothandel op het Graafschapscollege in Doetinchem. “Leerkrachten denken wel eens dat ik onze trage 
internetverbinding als smoes gebruik als ik opdrachten niet kan uitvoeren. Maar het is echt zo! Ik moet nu 
afspraken maken met mijn zusje over het downloaden van schooldocumenten. Dat moeten we om de beurt 
doen, tegelijkertijd kan echt niet.”

Gesprek
Stijn hoopt vurig dat Glasvezel Achterhoek doorgaat. Reden voor hem om een afspraak te maken met 
 wethouder Paul Seesing om te horen wat de stand van zaken is. “Het duurt allemaal zo lang, waarom is 
dat zo?”, vraagt Stijn de wethouder. Paul Seesing: “Ik vind het ook erg lang duren en ik begrijp je ongeduld. 
Maar de opzet van dit grote glasvezelproject is nieuw. Niet eerder hebben gemeenten en provincie op 
deze manier glasvezelaanleg aangepakt. En van die aanpak moeten allerlei instanties wat gaan vinden. 
De belangrijkste is de Europese Commissie die controleert of er bij ons in de Achterhoek geen sprake is 
van oneerlijke concurrentie met het bedrijfsleven. Dat zijn de regels. En daar moeten ook gemeenten 
zich aanhouden. Wij zullen er alles aan doen om ons glasvezelproject binnen de regels te laten vallen. 

Maar dat kost tijd, zelfs meer tijd dan wij hadden ingeschat.”

Positief
Wethouder Seesing blijft geloven in Glasvezel Achterhoek. Glasvezel is te belangrijk voor het 

 buitengebied van Bronckhorst. Steeds meer zaken worden via internet geregeld. Winkelen, zorg, 
leren, bankieren, contacten onderhouden: noem maar op. Steeds meer mensen hebben daarom 

een goede internetverbinding nodig. Dat geldt niet alleen voor jonge mensen, ook voor de 
ouderen. De verwachting is dat al voor 2020 de benodigde capaciteit daarvoor verdrievou-

digt. Stijn heeft daar wel beeld bij. “De verbinding is nu bar slecht. Wij hebben als familie 
Siemes in ieder geval veel meer capaciteit nodig! Ik spreek af bij 

vrienden in de ‘bewoonde wereld’ om daar mijn Facebookpagina 
bij te werken of een filmpje op internet te bekijken. Dat is wel 

gezellig, maar iedere avond langsgaan wordt te gek.”
“Zodra we aan de slag kunnen, laat ik het je weten”, zegt 

Paul Seesing. “Kun je mooi helpen de eerste geul te 
graven.” “Afgesproken!”, lacht Stijn.

Stijn Siemes uitgezwaaid door wethouder 
Paul Seesing

Stelt u zich eens voor: u staat voor 
rood licht op een kruispunt. Er komt 
een politieauto aan met zwaailicht 
en sirene. De rijstrook naast u is 
bezet. De vraag is nu: wat doet u? 

Op de website www.zwaailichten 
sirene.nl staat het antwoord op 
deze vraag. De site is onderdeel van 
de campagne ‘Wat doe jij bij zwaai-
licht en sirene’ en geeft informatie 
over hoe weggebruikers veilig 
 kunnen reageren als er een 
 voertuig nadert met zwaailicht en 

sirene. De belangrijkste boodschap 
is om kalm te blijven en rustig te 
reageren. Op de site kunt u filmpjes 
bekijken of een app downloaden om 
uw kennis te testen. 

Wat doet u bij zwaailicht en 
sirene?

De gemeente ontwikkelt een nieuwe 
gemeentewerf/brandweerpost op 
bedrijventerrein Winkelskamp in 
Hengelo, op een kavel aan de zijde 
van de Zelhemseweg. De nieuwe 
gemeentewerf wordt de toekomstige 
huisvesting van het cluster Buiten-
ruimte van de gemeente dat nu nog 
vanuit twee locaties werkt (Hengelo 
en Zelhem). De nieuwe brandweer-
post komt in de plaats van de huidige 
locatie aan Het Iekink in Hengelo. De 
voorbereiding voor het gecombineer-
de gebouw is in volle gang. Inmiddels 
is het programma van eisen gereed.

Planning 
Op basis van het programma van 
eisen selecteren we een architect, 
installatieadviseur en een construc-
tieadviseur. Voor de voorselectie van 
de architect hebben we 14 architec-
ten benaderd, waarvan zeven lokaal/
regionaal en zeven van buiten de 
regio. Zij zijn onder meer vanwege 
hun ervaring gekozen. Vervolgens 
selecteren we vijf architecten op 
basis van loting. Voor de zomer 2015 
vragen we deze vijf architecten om 
ons een voorstel te doen. Op basis 
van onder andere een presentatie 
met hun visie hopen wij begin 
 september de architect te selecteren.

Hierna kan het ontwerp van het 
 nieuwe complex worden gemaakt. 
Op basis van een voorlopig ontwerp 
wordt eind 2015 een aannemer 
 gekozen om de nieuwbouw vanaf het 
voorjaar 2016 te realiseren. De 
 planning is dat de bouw eind 2016 is 
afgerond en de gebruikers eind 

2016/begin 2017 vanuit het gebouw 
hun werk kunnen doen.

Achtergrond nieuwbouw
Om de veiligheid van onze inwoners 
te waarborgen en te voldoen aan de 
wettelijke brandweerzorg heeft de 
post Hengelo een nieuwe kazerne 
nodig. De huidige brandweerkazerne 
in het dorp is 60 jaar oud en voldoet 
niet meer aan de wettelijke (Arbo-)
eisen. Zo is de stallingsruimte voor 
de voertuigen te klein en is er nauwe-
lijks kleedruimte. De huidige locatie 
ligt ook midden in een woonwijk 
waar geen ruimte is voor een oefen-
terrein en de parkeergelegenheid te 
beperkt is. 
Om het beheer van de openbare 
ruimte efficiënter uit te kunnen 
 voeren, is het voor de gemeente 
belangrijk dat het cluster Buiten-
ruimte vanuit één centrale locatie 
werkt. De huidige personeelshuis-
vesting op de werf in Zelhem is 
bovendien een tijdelijke voorziening. 
Een gezamenlijke huisvesting van de 
kazerne en één gemeentewerf levert 
efficiëncy voordelen op doordat 
onder andere kantoren, parkeer-
plaats, kantine, garderobe en sani-
taire faciliteiten worden gedeeld.

Nieuwbouw gemeentewerf/
brandweerpost in Hengelo

In de meeste kernen in onze gemeen-
te zijn één of meerdere milieuparkjes 
waar u afval (gratis) gescheiden in 
kunt leveren. Dit geldt onder meer 
voor drankkartons, plastic, metaal, 
textiel en glas. Sinds kort zijn hier 
ook ondergrondse containers geko-
men waar u tegen betaling een zak 
grijs afval kwijt kunt met een specia-
le afvalpas. De milieuparkjes zijn 
openbaar en voor iedereen beschik-
baar. Maakt u er al gebruik van? Mooi 
voor het milieu en afval scheiden is 
goed voor uw portemonnee! Onlangs 

kregen we van enkele inwoners 
 vragen over het gebruik van ‘zoge-
naamde’ verzamelcontainers bij 
appartementencomplexen. Dit zijn 
ondergrondse containers die er 
 hetzelfde uitzien als de containers bij 
de milieuparkjes. Deze zijn echter 
niet voor algemeen gebruik en alleen 
toegankelijk voor de bewoners van 
de complexen met een speciale 
 toegangspas. Bent u geen bewoner 
van zo’n complex dan kunt u dus 
geen afval kwijt in deze containers.

Goed om te weten: milieupark-
jes en verzamelcontainers

Milieuparkje in Zelhem waar iedere bewoner zijn afval gescheiden in kan leveren!

De nieuwbouw van het nieuwe kind-
centrum op de Prins Bernhardlaan in 
Steenderen krijgt langzamerhand 
steeds meer vorm! In de afgelopen 
twee weken zijn na het leggen van de 
verdiepingsvloeren, de voorbereidin-
gen begonnen voor het plaatsen van 
de wanden en de staalconstructie 
van de eerste verdieping. Ondertus-
sen is ook al een groot gedeelte van 
het metselwerk van de buitenmuren 
op de begane grond gerealiseerd. Als 
alles volgens planning verloopt, 
plaatst de aannemer deze week de 
dakelementen. Het kindcentrum gaat 
plaats bieden aan een school voor ca. 
250 leerlingen (het wordt een fusie-
school van de scholen St. Martinus in 
Baak, De Akker, Joannes en De 
Steenuil in Steenderen en de voor-

malige Willibrordus in Olburgen) en 
kinderopvang. Daarnaast komt er 
een gemeenschapsruimte voor een 
muziekaanbod, consultatiebureau, 

JEKK, schoolbibliotheek en Steende-
rens Belang. De planning is dat het 
nieuwe gebouw eind 2015/begin 
2016 klaar is.

Bouw nieuwe kindcentrum Steenderen 
 verloopt voorspoedig

De komende drie weken maaien we 
de bermen en bermsloten. De werk-
zaamheden worden gedaan door de 
Agrarische Natuurvereniging ’t 
Onderholt, CWV Almen Harfsen en 
Hobelman Halle. We maaien de 
 bermen volgens ons Bermbeheer-
plan. Uitzichthoeken en de strook 
direct langs de verharding maaien 
wij ieder jaar. Het overige deel van 
de berm maaien wij eens per drie 
jaar. Dit jaar maaien wij de hele 
berm in het oostelijk deel van de 

gemeente. De eerste maaironde is in 
mei/juni, de tweede ronde in augus-
tus.

Proef verwerking bermmaaisel
Wij vinden het belangrijk om berm-
maaisel op een goede manier te 
 verwerken. Dit jaar starten wij daar-
om samen met proefboerderij de 
Marke in Hengelo, onderdeel van de 
Universiteit Wageningen, met een 
proef om bermmaaisel te verwer-
ken in de landbouw.

Maaien bermen van start



De provincie Gelderland start op 
22 juni met werkzaamheden aan de 
N314 tussen de bebouwde kom van 
Baak en de aansluiting industrie-
terrein Revelhorst in Zutphen. Om 
sluipverkeer op de Vierakkerse-
straatweg tussen Vierakker en 
Wichmond te voorkomen, sluiten wij 
als gemeente deze weg af. De weg is 
niet berekend op veel verkeer. Met de 
afsluiting willen wij verkeersoverlast 
en onveilige verkeerssituaties voor 
schoolgaande kinderen op de fiets 
voorkomen. Deze maatregel is 
besproken met dorpsbelangenorga-
nisatie Wichmond-Vierakker. Tijdens 
de afsluitperiode staat bij de rotonde 
in Wichmond en op de IJselweg in 

Vierakker een verkeersregelaar om 
het verkeer goed door te verwijzen. 
De afsluiting duurt van 22 juni tot 
10 juli. Aanwonenden kunnen uiter-
aard wel de weg gebruiken.

Werkzaamheden N314
De volgende werkzaamheden staan 
in de planning:
• Reconstructie van de bebouwde 

kom van Baak
• Asfaltonderhoud rotonde Baak
• Reconstructie aansluiting N314 / 

Gelderhorst naar het industrie-
terrein Revelhorst en aanbrengen 
verkeersregelinstallatie.

• Op diverse locaties asfaltonder-
houd fietspaden tussen Hummelo 
en Zutphen

Afsluiting
Om het werk in Baak veilig uit te 
 kunnen voeren, sluit de provincie de 
N314 binnen de bebouwde kom van 
Baak af voor het doorgaande verkeer. 
Het autoverkeer wordt met borden 
omgeleid, fietsers kunnen er wel 
door.

Omleidingen
• Op de N314 tussen Doetinchem en 

Zutphen wordt het doorgaand 
 verkeer omgeleid via de N316 
(Hengelo - Vorden - Zutphen en 
omgekeerd) of via de N317 
 (Doesburg - Ellecom) en de N348 
(Dieren - Brummen - Zutphen en 
omgekeerd)

• Toldijk, Steenderen en Baak blijven 
bereikbaar via de N314 komende 
vanuit Hummelo

• Industrieterrein de Revelhorst en 
Bronsbergen in Zutphen blijven 
 bereikbaar vanuit Zutphen

• Fietsers worden tijdelijk omgeleid 
over het fietspad aan de andere 
 zijde van de weg

Meer informatie
Voor vragen over de werkzaamheden 
kunt u terecht bij het Provincieloket 
van provincie Gelderland, 
(026) 359 99 99 of per 
e-mail provincieloket@gelderland.nl 
(www.gelderland.nl/provincieloket).

Vierakkersestraatweg Wichmond afgesloten 
tijdens wegwerkzaamheden N314

Sociale media zijn niet meer weg te denken in deze tijd. Ook de gemeente 
maakt hier gebruik van. Via onze facebook en twitter accounts informeren wij 
u over wat er bij ons speelt en kunt u reageren op berichten of een vraag stel-
len. Dit gebeurt al bijna dagelijks. Naast sociale media informeren wij u ook 
via deze gemeentepagina’s, onze website en allerhande bijeenkomsten en 
gesprekken. Omdat op onze sociale media soms bijzondere reacties en handi-
ge info voorbij komt, delen we in deze rubriek graag enkele berichten met u: 

In Bronckhorst kan afval 
scheiden op vele manie-
ren en vaak gewoon bij u 
thuis. Bijvoorbeeld drank-
kartons, metaal/blik en 
plastic verpakkingen kun-
nen allemaal in de oranje 
container, handig en gra-
tis! Geen oranje contai-
ner? Niet erg, u kunt het 
ook bij de milieuparkjes in 
de dorpen inleveren. Op 
deze manier kan dit afval 
gerecycled worden en als 
grondstof voor nieuwe 
producten dienen. 
Dit bericht op facebook 
zagen ruim 1.224 inwo-
ners. Dat metaal/blik er in 
kan is nieuw en was nog 
niet bij iedereen bekend.

Roll Over Bronckhorst is een prachtig evenement in onze gemeente dat 
alweer voor de elfde keer plaatsvindt. Dit jaar op 4, 5 en 6 juni. Deze unieke 
wandel 3-daagse voor mensen met een beperking die rolstoelgebonden 
zijn, of niet in staat zijn om zelfstandig te wandelen, hun begeleiders en 
mensen met een scootmobiel, geeft de deelnemers enorm veel plezier. Rit-

ten gaan door onder meer Steen-
deren en Zelhem. De organisatie 
kan nog duwers gebruiken en 
natuurlijk is het ook leuk als u 
langs de kant kijkt. Meer informatie 
zie www.rolloverbronckhorst.nl. 

 Tweets van de maand

ten gaan door onder meer Steen-
deren en Zelhem. De organisatie 
kan nog duwers gebruiken en 
natuurlijk is het ook leuk als u 
langs de kant kijkt. Meer informatie 
zie www.rolloverbronckhorst.nl. 

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

Het Centraal Orgaan opvang asiel-
zoekers (COA) heeft de gemeente 
gevraagd of wij mogelijk medewer-
king willen verlenen aan een tijde-
lijke opvang voor asielzoekers in het 
Kervel in Hengelo (Gld). Het gaat om 
een opvang van maximaal 100 
 personen.  

Bijeenkomst 
Om de mening van buurtbewoners 
(omwonenden in een straal van 

500m. rond het Kervel) te horen 
over de komst van een mogelijke 
 tijdelijke opvang hebben we hen 
 uitgenodigd voor een informatie-
markt op 8 juni om 19.30 uur in het 
gemeentehuis in Hengelo. Tijdens 
de avond zijn vertegenwoordigers 
van de gemeente en medewerkers 
van het COA aanwezig. Voor vluchte-
lingen is het belangrijk om een veili-
ge plek in de samenleving te vinden. 
Ons land biedt hiervoor opvang. Als 

gemeente willen we zowel hun 
belangen als die van omwonenden 
meenemen in een zorgvuldige afwe-
ging. 

Mogelijk tijdelijke opvang asielzoekers op het 
Kervel in Hengelo

Uit de raad

Raadsvergadering 28 mei 
2015
De gemeenteraad vergaderde op 28 
mei 2015. Op de agenda stonden o.a. 
de volgende onderwerpen:
• Overdracht Openbare Basisschool 

Velswijk
 De raad stemt in (1 stem PvdA 

tegen) met de overdracht van OBS 
Velswijk van stichting IJsselgraaf 
naar de op te richten stichting 
Openbaar Onderwijs Velswijk en 
het aangaan van een convenant 
met deze stichting en stichting 
GelderVeste. De raad gaat ook 
 akkoord met de benoeming van de 
leden van de raad van toezicht van 
de nieuwe stichting en met de 
 gemaakte afspraken over werk-
wijzen en toezicht. De raad spreekt 
zijn waardering uit voor het initia-
tief van de ouders en betrokkenen 
en wenst de school veel succes

• Fusie OBS De Steenuil
 De raad stemt unaniem in met de 

fusie van OBS De Steenuil met 
 basisscholen Joannes, De Akker 
en Martinus. De scholen gaan 
samen de fusieschool vormen die 

vanaf 2016 in het nieuwe kindcen-
trum (De Pannevogel) op de Prins 
Bernhardlaan in Steenderen komt

• Kredietafronding kindcentrum 
Steenderen en actieve info brief 
raad 26 maart 2015

 De raad stemt unaniem in met het 
beschikbaar stellen van een aan-
vullend krediet van € 539.000 voor 
de bouw van het multifunctionele 
kindcentrum. In eerste instantie 
was in 2013 € 3,7 miljoen bere-
kend voor de bouw van een nieuwe 
school voor vijf scholen. Door de 
demografische ontwikkelingen is 
het leerlingenbestand de afgelo-
pen periode veranderd en besloten 
de scholen te gaan fuseren. Verder 
ontstond een vraag om meerdere 
voorzieningen voor het dorp in één 
gebouw te concentreren, waardoor 
een mooie efficiëncyslag mogelijk 
is. In de nieuwe multifunctionele 
accommodatie is daarom ook plek 
ingeruimd voor kinderopvang Juut 
& Co, een muziekaanbod, consulta-
tiebureau, JEKK, de schoolbiblio-
theek en tot slot sloot Steenderens 
Belang zich aan met een gemeen-

schapsvoorziening. Ook zijn de 
kosten voor onder meer de ver-
plaatsing van de skatevoorziening, 
het bouwrijp maken van de locatie, 
een extra rioolvoorziening, leges 
omgevingsvergunning, aanleg 
back-up installatie warmtenet, een 
post onvoorzien etc. nu concreet 
gemaakt. Een groot deel van deze 
kosten waren bij de eerste budget-
ramingen voor kindcentrum wel 
benoemd, maar nog onvoldoende 
duidelijk om mee te kunnen nemen 
in de kostenraming. De totale extra 
kosten zijn € 539.000. Een bijdrage 
van € 100.000 voor de gemeen-
schapsvoorziening wordt door 
PRO8 en Steenderens Belang via 
een provinciale subsidie beschik-
baar gesteld aan de gemeente en 
vermindert dit bedrag uiteindelijk 
tot € 440.000 

• Bestemmingsplan ‘Buitengebied 
Bielemansdijk ong. Zelhem’

 De raad neemt het voorstel over 
een partiële herziening van het 
 bestemmingsplan ‘Buitengebied; 
Zelhem 2011’ met algemene stem-
men aan. Hiermee vervalt de 
 bestemming ‘landgoed’ met de 
aanleg van nieuwe ‘natuur’ en is 
de bouw van één woning mogelijk 
waarbij de omliggende agrarische 
gronden hun functie blijven behou-
den 

• Subsidieverordening Achterhoek 
Bespaart 2015

 Inwoners met een eigen woning 
kunnen ook in 2015 weer gebruik 
maken van de regeling Achterhoek 
bespaart. Met de regeling kunnen 
200 woningeigenaren voor een 
bedrag van max. 500 euro subsidie 
krijgen als zij isolatiemaatregelen 
aan hun huis uitvoeren. De raad 
stemde met algemene stemmen in 

met de verordening. Zie het artikel 
hierover elders op deze gemeen-
tepagina’s  

• Regionale kostenverevening en 
risicodeling in de financiering van 
de jeugdhulp 2015 in de jeugdzor-
gregio Achterhoek

 De acht Achterhoekse gemeenten 
hebben besloten een gezamenlijke 
regionale verantwoordelijkheid te 
willen dragen voor de financiering 
van de jeugdhulp in 2015. Deze 
 gezamenlijke afspraken moeten 
nu vertaald worden in een duidelij-
ke regeling voor kostenverevening 
en risicodeling. De raad stemde 
unaniem in met de voorgestelde 
regeling

• Privacybeleid sociaal domein 
 gemeente Bronckhorst

 Vanaf 2015 is de gemeente verant-
woordelijk voor een aantal nieuwe 
sociale taken. De gemeente moet 
nog meer dan voorheen aandacht 
hebben voor een zorgvuldige 
 verwerking van persoonsgege-
vens van inwoners die een onder-
steuningsvraag stellen. De raad 
stelde het bijbehorende visiedocu-
ment met algemene stemmen vast 

• Programmabegroting 2016 
Veiligheidheidsregio Noord- en 
Oost Gelderland

• Vaststelling Regionale 
Woonagenda Achterhoek 2015 – 
2025

 De raad stelde de Regionale 
Woonagenda Achterhoek unaniem 
vast. In deze Woonagenda schetst 
de provincie de kaders voor het 
woonbeleid, die tot stand zijn 
 gekomen met inbreng van dorps-
belangenorganisaties, onderne-
mers, maatschappelijke organisa-
ties en bestuurders. Het doel is 
behoud van een aantrekkelijke en 
gezonde woningvoorraad in de 
regio

De eerstvolgende reguliere gemeen-
teraadsvergadering is op 25 juni 
2015. Op 4 juni vergadert de raad 
over o.a. de Perspectiefnota 2016-
2019 en de Jaarrekening 2014.

Commissievergadering 
11 juni 2015
De raadscommissie vergadert op 
11 juni om 20.00 uur in de raadzaal 
van het gemeentehuis. Hieronder 
vindt u de vergaderagenda van deze 
openbare vergadering. U bent van 
harte welkom om de vergadering bij 
te wonen! De commissie spreekt o.a. 
over:

• Bestemmingsplan ‘Buitengebied; 
Hengelosestraat 2 Keijenborg’

 De raad wordt gevraagd dit 
 bestemmingsplan gewijzigd vast 
te stellen. Het plan gaat over 
 smederij Besselink die een nieuwe 
loods wil bouwen en de winkel wil 
uitbreiden 

• Jaarverslag en jaarrekening 2014 
ODA, 1e begrotingswijziging 2015 
ODA en concept programma-
begroting 2016 ODA

 De gemeente neemt deel aan de 
gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst Achterhoek 
(ODA). De ODA behandelt aanvra-



Uit de raad - vervolg
gen voor vergunningen rond het 
omgevingsrecht (milieu), toetst 
meldingen, houdt toezicht op en 
handhaaft de Wet algemene bepa
lingen omgevingsrecht. Deze 
 financiële stukken liggen ter vast
stelling voor aan de raad

• Programmabegroting en finan
ciële begroting 20162019 Regio 
Achterhoek

 Volgens de wet moet de Regio 
Achterhoek haar begroting ter 
goedkeuring aan de gemeentera
den van de Achterhoekse gemeen
ten zenden. De raad mag kantteke
ningen plaatsen bij de inhoud van 
deze financiële stukken

• Aanvraag suppletieuitkering 
 gemeentefonds bommenregeling 
t.b.v. Landgoed Keppel

 Landgoed Keppel wil twee poelen 
in het Sterrenbos op het landgoed 
uitbaggeren. Voordat het baggeren 
begint, is eerst onderzoek gedaan 
naar aanwezigheid van explosie
ven uit de Tweede Wereldoorlog. 

De kosten van dit onderzoek 
kunnen voor 70% vergoed worden 
door het ministerie van Binnen
landse Zaken en Koninkrijks
relaties. Alleen de gemeenteraad 
kan deze vergoeding aanvragen. 
Het project heeft verder geen 
 financiële consequenties voor de 
gemeente. De overige 30% betaalt 
Landgoed Keppel zelf

Volg de vergadering live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u 
 vergaderingen van de raad live 
volgen. Neem eens een kijkje. U 
hoeft hiervoor 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 
 tijdens het agendapunt ‘Mogelijkheid 
tot inspreken over nietgeagendeer
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 
 persoon. Voor meer informatie of 
aanmelden voor het spreekrecht 
kunt u contact opnemen met de 
 griffie, via tel. (0575) 75 02 50 of 
 griffie@bronckhorst.nl.

Voor alle informatie over de onder
werpen die op de agenda staan 
 verwijzen wij u 
naar www.
bronckhorst.nl/
Gemeenteraad of 
scan de QR code.

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 emailservice bekendmakingen
Wilt u de officiële bekendmakingen in uw mailbox ontvangen, 
abonneer u dan via http://overuwbuurt.overheid.nl op de 
emailservice 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:
• Rozenstraat 17A, renoveren kapconstructie schuur, aanvraag ontvangen

Bronckhorst:
• diverse kernen, het tijdelijk plaatsen van reclameborden nieuwe theaterseizoen 20152016, 

 vergunning verleend

Drempt:
• Zomerweg 11, renoveren schuur, aanvraag ontvangen

Halle:
• Tulnersweg 2, bouwen 2 opslaghallen, aanvraag ontvangen

Hengelo (Gld):
• Banninkstraat 45, veranderen bedrijf, melding beoordeeld
• Beatrixlaan 23, bouwen kantoor, vergunningvrij
• Dijenborghsestraat (Steintjesweide), organiseren van kermis Hengelo 2015, vergunning verleend
• Kerkstraat (parkeerplaats achter de NHkerk), standplaatsvergunning op woensdag op Plein 

40/45, vergunning verleend
• Koekoekweg 4, kappen notenboom, vergunning verleend
• Sint Michielsstraat  6, organiseren van een reünie basisschool De Leer, vergunning verleend

Keijenborg:
• Pastoor Thuisstraat (Booltinkplein), standplaatsvergunning op vrijdag op het plein bij de kerk, 

vergunning verleend

• Weeninkweg 2B, tijdelijk bewonen recreatiewoning, aanvraag ontvangen
• Wolsinkweg 6, slopen met mobiel puinbreker, melding beoordeeld

Olburgen:
• Pipeluurseweg 8, herstructurering en uitbreiding van het bestaande recreatiepark Dorado Beach, 

ontwerp bestemmingsplan

Rha:
• Prinsenmaatweg 3, organiseren Asociaal tentfeest, vergunning verleend

Steenderen:
• Prins Bernhardlaan 7, verbouwen sportaccommodatie, aanvraag ontvangen

Toldijk:
• Lamstraat 12A, activiteit milieu: uitbreiden inrichting, ontwerp besluit
 
Vorden:
• Mosselseweg, bouwen dienstwoning, aanvraag ontvangen
• Schoolstraat 13, kappen kastanjeboom, aanvraag ontvangen

Wichmond:
• Broekweg, ophogen grond, aanvraag ontvangen
• Hackforterweg, bouwen woning, aanvraag ontvangen
• Polweg 7, bouwen schuur, vergunning verleend

Zelhem:
• Akkermansstraat 11, veranderen bedrijf, melding beoordeeld
• Hyacinthweg 1, bouwen berging/carport, aanvraag ontvangen
• Jozef Israelstraat nabij Vincent van Goghstraat 1, het plaatsen van een container, vergunning 

 verleend
• Nijmansedijk 16, organiseren besloten verjaardagsfeest, vergunning verleend
• Terborgseweg 10A, veranderen bedrijf, melding beoordeeld
• Landgoed ’t Zand, organiseren enduro, aanvraag ontvangen

Mededelingen
Vaststelling subsidieverordening ‘Achterhoek bespaart’ 
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 28 mei 2015 de subsidieverordening ‘Achterhoek 
 bespaart’ vastgesteld. U vindt de verordening op www.bronckhorst.nl onder Bestuur ➝ 
Regelgeving en beleid ➝ Natuur en milieu. U kunt hiervoor tijdens onze openingstijden ook 
 langskomen in het gemeentehuis of tegen betaling van kopiekosten een exemplaar mee naar huis 
nemen. Voor meer informatie over de regeling ‘Achterhoek bespaart’ en hoe u in aanmerking kunt 
komen voor de subsidie als u maatregelen neemt om uw huis (beter) te isoleren, zie het artikel 
elders op deze gemeentepagina’s. 

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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

Tuinaanleg • Tuinadvies • Tuinontwerp • Tuinonderhoud

Kerkstraat 15 • 7251 BC  Vorden • Tel. 0575-842091
www.piekzweverink.nl • info@piekzweverink.nl

Kabinetsplannen onduidelijk?

Bij ons in juli en augustus 
nog steeds 6% BTW 

over werkuren. 

Bespaar 15% 
op uw tuinklus! 

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

Telefoon 0314 - 623584

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

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden
●  Reparatie- en restauratie werkzaamheden
●  Zetten van edelstenen
●  Verkoop van gouden en zilveren sieraden

www.de-goudsmid.nl

Kerkweg 13 - 7021 CM  Zelhem

Telefoon 0314 - 623584

●

•	 Ontwerpen	van	nieuwe,	en	veranderen

	 van	speciale	sieraden	in	opdracht	o.a.:

	 -	Trouw-	en	relatieringen

	 -	Herinneringssieraden

•	 Reparatie-	en	restauratie	werkzaamheden

•	 Zetten	van	edelstenen

•	 Verkoop	van	gouden	en	zilveren	sieraden

•	 Inkoop	oud	goud

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

WONING VERKOPEN ?  

Bel ons voor een
vakkundig advies!           

Uw makelaar voor deze regio

 Vierakkersestraatweg 26 
7233 SG Vierakker   
 Tel. 0575-441331

mob. 06-22684706

www.lomanvastgoed.nl
                 www.huislijn.nl

www.jaap.nl ● www.huizenzoeker.nl
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Nieuwsbrief voor bedrijven binnen de gemeente Bronckhorst 

Polycomp B.V. is gespecialiseerd in 
de ontwikkeling, analyse en productie 
van hoogwaardige rubbermengsels
Vorden – Polycomp B.V. is in 1990 opgericht en is sinds 1995 gevestigd in het huidige be-
drijfspand aan de Handelsweg in Vorden. Polycomp is gespecialiseerd in de ontwikkeling 
en productie van klantspecifieke, hoogwaardige rubbermengsels (ook wel compounds 
genoemd) voor veeleisende toepassingen binnen de automobiel-, olie-, gas-, medische-, 
chemische- en procesindustrie.

Sinds de oprichting heeft het bedrijf een 
aanzienlijke internationale ontwikkeling 
doorgemaakt, zo is meer dan 70% van de 
omzet afkomstig uit het buitenland. 
Polycomp levert kleine tot middelgrote 
hoeveelheden door heel Europa en is ge-
specialiseerd in de productie van rubber-
compounds in vrijwel alle mogelijke lever-
vormen en kleuren. De rubbercompounds 
zijn opgebouwd uit polymeren (op basis 
van onder meer synthetische materialen) 
en worden als halffabricaten geleverd aan 
de producent die de compounds vulkani-
seert tot rubbervormdelen (denk aan 
O-ringen, pakking e.d).

Specifieke eigenschappen
Rubbercompounds bestaan uit een grote 
hoeveelheid ingrediënten die samen de 
specifieke eigenschappen bepalen van het 
verwerkingsproces en het (eind)product. 
Voorbeelden van eigenschappen zijn de 
hardheid, de sterkte en elasticiteit, maar 
ook de bestendigheid tegen olie, vetten, 
zuren e.d. bij verschillende temperaturen. 
Zo moeten rubberdelen die worden ingezet 
in de verbrandingsmotor van een auto of in 
olieparken beschikken over een hoge resis-
tentie tegen brandstoffen bij hoge tempe-
raturen. 

Onderzoek en ontwikkeling
Polycomp B.V. beschikt over een Research 
& Development afdeling en eigen laborato-
rium. Op de R&D afdeling wordt in nauwe 
samenwerking met de klant gewerkt aan de 
ontwikkeling van producten en oplossin-

gen. Het laboratorium beschikt over testap-
paratuur voor het testen van de fysische 
eigenschappen van de rubbercompounds . 
Hier worden bijvoorbeeld testen op het ge-
bied van bestendigheid, veroudering en 
extractie (voedingsindustrie) uitgevoerd. 
Daarnaast maakt Polycomp voor andere 
specifieke testen gebruik van een uitge-
breid netwerk van onafhankelijke testlabo-
ratoria en universiteiten. 

Advies en ondersteuning
Polycomp is dankzij de jarenlange ervaring 
en een wereldwijd netwerk goed in staat om 
ondersteuning te bieden bij een analyse van 
beschadigde rubberdelen. Maar ook bij pro-
blemen op het gebied van de compoundver-
werking, kan Polycomp zijn expertise inzet-
ten om een gedegen advies te geven.

Ambachtelijk maatwerk
Polycomp hanteert een hoge kwaliteits-
standaard en onderscheidt zich in de markt 
door de nauwe samenwerking met de klant. 
De specifieke vragen van de klant en als 
antwoord de grote diversiteit aan rubber 
compounds, zorgen ervoor dat automatise-
ring binnen Polycomp niet mogelijk is. De 
productie is en blijft mensenwerk. Boven-
dien blijven de eisen van de markt groeien, 
waardoor Polycomp continue innoveert. 
Niet voor niets staan ontwikkeling, onder-
zoek en analyse centraal binnen de organi-
satie.

Voor meer informatie over Polycomp, zie 
de website: www.polycomp.nl. 

Vanwege de grote diversiteit aan producten en de specifieke wensen van de klant blijft de 
productie van rubber compounds mensenwerk. 

Colofon

Redactie

redactie@breezz.info

Bedrijvenkring Bronckhorst (BKB)

www.bkbronckhorst.nl

Gemeente Bronckhorst

www.bronckhorst.nl

Bijdrage gemeente voor Technieklokaal blijft
Goed nieuws voor het Technieklokaal. Tijdens het voorjaarsoverleg van de 
Bedrijvenkring Bronckhorst is ook het onderwerp Onderwijs/werkgelegenheid aan 
de orde geweest. De bedrijvenkringen hebben aangegeven dat zij hierin ook een rol 
voor de overheid zien weggelegd en dan met name m.b.t. het Technieklokaal.

Inmiddels heeft het college B&W besloten 
om het Technieklokaal te ondersteunen 
met de jaarlijks gewenste bijdrage van  

€ 4.200,- voor de jaren 2014 t/m 2018. 
Daarna zal er een nieuwe afweging ge-
maakt worden.

Ondernemers zien meerwaarde 
van het KVO-B
Bronckhorst - De werkgroepen Keurmerk Veilig Ondernemen-Bedrijventerreinen 
(KVO-B) zijn op alle vier bedrijventerreinen binnen de gemeente Bronckhorst aan 
het werk. Het gaat om samenwerking tussen lokale ondernemers, politie, brand-
weer en gemeente. Samen werken zij aan veilige en schonere bedrijventerreinen. 

Twee jaar na het oprichten van de KVO-B 
vertellen vier ondernemers over deze 
samenwerking. Ze zijn onverdeeld posi-
tief. Het keurmerk wordt binnenkort ver-
lengd, nu voor een periode van drie jaar.

Matthijs Leussink van eXtremelyWeb 
neemt deel voor het bedrijventerrein in 
Vorden. Hij is te spreken over de samen-
werking tussen de verschillende partij-
en. “Het werkt goed. We hebben een 
schoon en veilig industrieterrein. Aan 
datgene wat wordt aangedragen, wordt 
wel gehoor gegeven.”

Namens het bedrijventerrein in Hengelo 
heeft Herbert Regelink van Regelink 
Schildersbedrijf zitting in de werkgroep. 
“De samenwerking verloopt vlot. 
Hengelo is een redelijk rustig bedrijven-
terrein. De samenwerking met Peter van 
der Meulen van de gemeente en de poli-
tie en brandweer verloopt perfect. Als er 
wat gebeurt, kaarten we het aan, bijvoor-
beeld tijdens de vergaderingen. We be-
spreken de boel en dan wordt daar snel 
wat mee gedaan.”

Renzo Engbers heeft zijn bedrijf MotoPort 
Zelhem aan de Brinkweg. Als werkgroep-
lid geeft hij aan de korte lijnen een groot 
voordeel te vinden. Er is voldoende aan-
dacht voor onderwerpen als verkeersvei-
ligheid, voldoende verlichting, veilige 
oversteek voor fietsers, orde en netheid. 
“Net als voor je eigen huis. Je wilt dat 
het netter wordt, het beter wordt bijge-

houden. Er is de laatste twee, drie jaar 
veel bereikt. Er staan geen stapels pal-
lets of tegels meer. Het ziet er verzorgd 
en netjes uit.” Ondernemers werken pri-
ma samen en zijn zich beter bewust van 
de veiligheid. “De sociale controle is be-
ter, we weten van elkaar wat er gebeurt 
en de lijnen tussen overheid en het be-
drijfsleven worden korter. Je voelt je 
nuttig en dat is belangrijk.”

Namens het bedrijventerrein in 
Steenderen zit ondernemer Rogier Kluit 
van Autobedrijf Kluit in de werkgroep. 
Ook hij is zeer tevreden over het functio-
neren van de werkgroep. “Heel goed, de 
communicatie met de verschillende par-
tijen. De problemen zijn zo veel sneller 
op te lossen.” Als hij bijvoorbeeld troep 
langs de weg ziet liggen, neemt hij direct 
actie. “Iedereen pakt het op en alles is 
netjes op orde. Ik ben er zelf enthousiast 
over.”

De ondernemers weten Rogier te vinden. 
“Ik neem de problemen mee naar de ver-
gadering van de werkgroep. Een tele-
foontje naar wijkagent Harm Baarslag en 
er is snel actie, zodat een probleem, zo 
mogelijk, snel opgelost wordt.”

De verlenging van het Keurmerk in sa-
menwerking met het MKB is nu onder-
werp van gesprek. “Het gaat erom, nu de 
opgepakte zaken zijn geregeld, bezig te 
gaan met de continuïteit.”

Agenda
Vrijdag 5 juni, 08.00 uur 
Bezoek Tweede Kamer Den Haag

Woensdag 17 juni, 12.30 uur 
Zomerborrel 2015
Wijngoed Kranenburg,
Kostedeweg 2, Vorden



Collecteweek voor het
Epilepsiefonds
Regio - In de week van 8 tot en met 13 juni gaan ruim 30.000 vrijwilligers op 
pad om huis aan huis te collecteren voor Epilepsiefonds. De opbrengst van 
de collecte is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichtingsacti-
viteiten, de organisatie van aangepaste vakanties voor mensen met epilepsie 
en individuele hulp.

In Nederland leven 120.000 mensen 
met epilepsie. Zij kunnen onver-
wachts een epileptische aanval krij-
gen: een plotselinge, tijdelijke ver-
storing van het elektrisch evenwicht 
in de hersenen. Gelukkig hebben de 
meeste mensen met epilepsie baat bij 
medicijnen. Maar helaas blijft 30 pro-
cent last houden van aanvallen. Epi-
lepsie is nog niet te genezen. Weten-
schappelijk onderzoek naar de oorza-
ken van epilepsie is daarom van groot 
belang. Het Epilepsiefonds financiert 
onderzoeken die genezing dichter-
bij brengen. Samen met duizenden 

vrijwilligers zamelen we tijdens de 
collecteweek geld in voor epilepsie-
onderzoek. Naast het steunen van 
onderzoek, geeft het fonds voorlich-
ting en hulpverlening waaronder aan-
gepaste vakantiereizen voor mensen 
met epilepsie.

Collecte
Het Epilepsiefonds helpt mensen met 
epilepsie op vele terreinen. Om dit te 
kunnen blijven doen, is geld nodig. 
Daarom komen de collectanten in de 
week van 8 juni voor een vrijwillige 
bijdrage aan de deur.

   

Reborn, Klein koor Second Edition en Klein Holte Koor

Korenavond
Wichmond - Op dinsdagavond 9 ju-
ni organiseert het koor Reborn een 
korenavond in Wichmond. Deze 
korenavond wordt gehouden in de 
Hervormde kerk in Wichmond en 
begint om 20.00 uur.

Aan deze avond werken naast het 
koor Reborn, Klein koor Second Edi-
tion uit Lichtenvoorde en Klein Holte 

Koor uit Doetinchem mee. Second 
edition wordt op piano begeleid door 
Dennis Vallenduuk. De pianiste van 
Reborn, Petra Hilderink zingt in het 
Klein Holte Koor. Klein Holte koor, 
een vierstemmig à capellakoor staat 
onder leiding van Dineke de Roo. Het 
belooft een gezellige avond te worden, 
dus kom allemaal luisteren naar deze 
3 koren. De toegang is gratis!

   

Stinzenpaleis Hackfort 
zoekt hulp in huishouding
Vorden - Wie zin heeft in een dagje gezellig buitenwerk in het parkbos van 
kasteel Hackfort, bij Vorden, kan daarvoor op woensdag 10 en/of donderdag 
11 juni terecht bij Natuurmonumenten. Het stinzenplantenpaleis rondom 
het kasteel heeft een paar dagen onderhoud nodig en de boswachter zoekt 
hiervoor hulp.

Op beide dagen wordt gewerkt van 
9.00 tot ca. 16.00 uur. Speciale ken-
nis is niet nodig. Natuurmonumenten 
zorgt voor begeleiding en materialen. 
Lijkt het u leuk om een of meerdere 
dagen te helpen als ‘lid’ van de hof-
houding van het stinzenpaleis? Aan-
melden kan via Graafschap@natuur-
monumenten.nl.
De afgelopen jaren zijn het parkbos 
zo’n 200.000 bloembollen geplant. 
Maar zo’n tuinpaleis heeft natuurlijk 
wel onderhoud nodig. Dit bestaat uit 
het wieden en rooien van braamstrui-
ken en brandnetels, het afsteken van 

graskanten, bladvrij maken van de 
wandelpaden en het oprooien, split-
sen en uitplanten van bloembollen.

Graag andere keer?
Het verzamelpunt is op beide da-
gen de parkeerplaats van landgoed 
Hackfort, Baakseweg 8 in Vorden. 
Deelnemers wordt gevraagd zelf hun 
lunchpakket mee te nemen. Heeft u 
interesse maar bent u deze dagen ver-
hinderd? Noteer dan 8 en 9 juli in uw 
agenda, dan vindt het vervolg op deze 
werkdagen plaats. Ook in het najaar 
zullen nog werkdagen plaatsvinden.

   

Normaal special
Regio - Op zaterdag 13 juni verzorgt Radio Ideaal een 4 uur durende special 
‘40 jaar Normaal’. Met hierin alle feiten, hoogte- en dieptepunten van de ja-
rige band.

Er wordt tijdens de uitzending uitslui-
tend muziek uit 40 jarige muziekhis-
torie van Normaal gedraaid. Tijdens 
de uitzending wordt teruggeblikt door 
middel van oude en nieuwe inter-
views terug. En maken een reis door 
de tijd 1975-2015. Bovendien zullen 
we praten met relevante studiogasten. 
De pas opgenomen interviews met de 
bandleden, tijdens de repetities voor 
het grote 40-jarige jubileumconcert 

op Hemelvaartsdag in Lochem, zullen 
tevens te horen zijn in deze 4 uur du-
rende Normaal special.
De uitzending is te beluisteren op Ra-
dio Ideaal op zaterdag 13 juni tussen 
10:00 uur en 14:00 uur. Ideaal is te ont-
vangen in de Achterhoek op diverse 
etherfrequenties. In de Achterhoek en 
Liemers op de kabel. En wereldwijd 
live via www.Ideaal.org, (via onze live-
stream).

   

Bridgen in Toldijk
Toldijk - De Zomercompetitie van Bridgeclub Bronkhorst startte afgelopen 
week weer. De maand juni spelen we op onze vaste locatie: Café ‘Den Bre-
mer’ Zutphen Emmerikseweg 37 te Toldijk. Deze tweede avond waren 22 
paren aanwezig, waardoor je van een echte competitie kon spreken. Ook zij 
die het afgelopen jaar de bridgecursus volgden, waren present, wat natuur-
lijk moedig is. 

We eindigden in de A-lijn met twee 
eerste plaatswinnaars: Will Snelder 
& Bert Botschuyver en Joke Damveld 
& Hans Oldhoven 64,17%. 3e wer-
den Karen Notten & Joop te Veldhuis 
58,33%. B-lijn: 1. Truus & Kees Mor-
tier 61,46%; 2. Svatja & Jirka de Wolf 
57,29%; 3. Irene Lichtenberg & Theo 

Schoenaker 56,25%. De nrs 1, 5 en de 
een na laatst geëindigde kregen prijs. 
Het was al met al een zeer gezellige 
bridgeavond. Wilt u ook komen brid-
gen? U bent van harte welkom. Opge-
ven niet nodig, wel vragen wij u zich 
tussen 19.00 uur en 19.15 uur als paar, 
in de zaal te melden. Tot ziens.

Velswijk - Donderdag 28 mei om 
20.00 uur heeft de gemeenteraad 
van Bronckhorst in het gemeente-
huis te Hengelo in een openbare 
vergadering, de overdracht van de 
openbare basisschool Velswijk aan 
stichting GelderVeste besproken. 
Dankzij een positief besluit blijft de 
school open.

De raad heeft ingestemd met de be-
stuursoverdracht van OBS Velswijk 
van Stichting IJsselgraaf naar de op te 
richten Stichting Openbaar Onderwijs 
Velswijk. Slechts één persoon stemde 
tegen, de overige raadsleden stemden 
positief in met het besluit.

De Stichting Openbaar Onderwijs 
Velswijk zal worden opgericht door 
Stichting GelderVeste.De kinderen kunnen op hun school(plein) blijven. 

Overdracht aan nog op te richten Stichting Openbaar Onderwijs Velswijk een feit

OBS Velswijk blijft open

Regio Als je graag leest, ben je vast 
blij als je vakantie hebt. Dan kun je 
lekker urenlang in je favoriete boek 
duiken! Als je niet zo’n lezer bent, is 
vakantie ook heel fijn. Dan hoef je 
eindelijk zes weken lang helemaal 
geen boek meer aan te raken. Of... 
kun je dan juist beter af en toe, op 
een LEUKE manier, iets met lezen 
doen? Zodat je je leesniveau op peil 
houdt?

Voor ieder kind, of het nou veel of wei-
nig van lezen houdt, organiseert ‘Alice 
Begeleidt’ in de zomervakantie tien 
keer Het LeesLab. Het LeesLab werkt 
samen met Bibliotheek West-Achter-
hoek, Bibliotheek Oost-Achterhoek 
en Bibliotheek Achterhoekse Poort, 
die tien van hun locaties beschikbaar 
stellen.

Een uur lezen op 
veel manieren met 
het Leeslab

In tien keer een uur krijgen de kinde-
ren in groepjes van zes tot tien deel-
nemers op allerlei manieren leeson-
derwijs. Voorlezen, duolezen, begrij-
pend lezen, koorlezen, flitsen en vele 
leesspelletjes passeren de revue.

Ook kunnen er boeken geleend wor-
den op eigen niveau. De lessen wor-
den verzorgd door professionals en 

zoveel mogelijk op maat aangeboden. 
Het algemene uitgangspunt is: Lezen 
is Leuk. Lid zijn of worden van de bi-
bliotheek is wenselijk maar niet no-
dig.

Tijden en kosten
De LeesLab Kalender met locaties, 
data en tijden vind je op www.hetlee-
slab.nl. Daar staat ook meer informa-
tie, zoals de flexibele regeling wan-
neer een kind een keer verhinderd is.

Het LeesLab kost € 70,00. Dat is dus 
€ 7,00 per keer, of als je maar zeven 

keer zou kunnen, € 10,00 per keer. Het 
LeesLab valt binnen de gemeentelijke 
participatieregelingen.

Aanmelden
Aanmelden kan op de website van 
Alice Begeleidt. De inschrijving is de-
finitief wanneer het lesgeld betaald is.

Het LeesLab wordt mede mogelijk 
gemaakt door de IDeefabriek Achter-
hoek.
   

 ▶ www.hetleeslab.nl

Voorlezen, begrijpend lezen, koorlezen en vele leesspelletjes passeren de revue.

Anders lezen bij Het LeesLab

Lezen in je zomervakantie

Hengelo - Op zaterdag 23 mei heeft 
de kalveropfokclub een instruc-
tieochtend gehouden bij de Fam. 
Waarlo-Peterse aan de Beijerink-
dijk in Hengelo. Gerrit-Jan Garritsen 
opende de ochtend en nam het pro-
gramma door, voor de ongeveer 35 
aanwezige kinderen en hun ouders.

Er werd uitleg gegeven over de verzor-
ging van het kalf, het invullen van het 
boekje en de veterinaire eisen waar-
aan men moet voldoen. Verder kregen 
de kinderen instructie over het wassen 
en scheren van het kalf en hoe ze het 
kalfje moeten”voorbrengen”(rondje 
lopen), dit mochten ze later nog oe-
fenen.

Centrale keuring
Als de jury twee keer op huisbezoek 
is geweest dan volgt de centrale eind-
keuring.
Deze is op zaterdag 22 augustus bij 
Camping “de Warnstee” van de fa-
milie Rozendaal aan de Lankhorster-
straat 34 in Wichmond.

Opgeven kan nog
Mochten er nog kinderen willen mee-
doen, die kunnen zich alsnog opgeven 

bij Gerreke Boschloo tel. 0620254932, 
Henny Rietman tel.0575441313 of per 
mail: kocbronckhorst@gmail.com

Instructieochtend Kalveropfokclub. Foto: Theo Janssen.

Op zaterdag 22 augustus vindt de centrale keuring plaats in Wichmond

Instructieochtend voor de Kalveropfokclub
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Vorden - “Al acht jaar lang alleen op wacht, met regen of wind en meestal 
midden in de nacht. Vanaf nu mag iedereen het horen, onze samenwerking 
is geboren!” Op 23 mei is de Anouk en Renske verloskundigenpraktijk in 
Vorden feestelijk heropend. De praktijk is per 1 januari 2015 uitgebreid met 
een nieuwe verloskundige. Anouk Spreij-Hobelman vormt nu samen met 
Renske een duo, werkzaam als verloskundigen in de regio Vorden, Lochem, 
Steenderen en omliggende gebieden. Samen heten ze nu Anouk en Renske 
verloskundigenpraktijk. Er is een nieuw logo ontworpen en een nieuwe web-
site gelanceerd; www.zorgvoorgroei.nl

Toen Renske acht jaar geleden de 
praktijk van haar voorgangster Ria 
Haggeman uit Baak en Guus Leeuw-
rik in Lochem overnam was ze nog 
maar 22 jaar. Met heel haar hart en 
ziel heeft ze zich al die jaren 24 uur 
per dag, zeven dagen in de week inge-
zet voor zwangeren, barende vrouwen 
en kraamvrouwen met hun baby’s en 
gezin.

Jarenlange ervaring
Door al die jaren als solist werkzaam 
te zijn geweest, heeft Renske inmid-
dels heel wat jaren ervaring als verlos-
kundige. Renske heeft zich altijd in-
gezet om rekening te houden met de 
wensen en behoeften van de cliënten 
en hun partners.
Het was niet belangrijk dat het op 
haar manier ging, maar dat cliënten 
zelf weloverwogen beslissingen kon-
den maken waarin zij hen voorzag in 
informatie en passende begeleiding.

Waarneemster
Toen Anouk in Juli 2013 afstudeerde 
als verloskundige is ze al vrij snel 
als waarneemster voor Renske gaan 
werken. Al vrij snel voelde zij zich als 
een vis in het water in de praktijk van 
Renske. Het persoonlijk contact met 

cliënten sprak ook haar aan. Ze ging 
zelf ervaren wat persoonlijke bege-
leiding aan cliënten bijdroeg aan een 
positieve en goede zwangerschap, be-
valling en kraambed.

Als duo kun je 
elkaar steunen    
en inspireren

Renske en Anouk ontdekten dat ze 
elkaar als duo aanvullen, steunen, in-
spireren en opbouwen. Het is prettig 
om een naaste collega te hebben die 
het vak met de zelfde passie en visie 
uitvoert. De afgelopen tijd is er flink 
nagedacht over een nieuwe naam, 
nieuwe website en vernieuwde visie 
voor de praktijk.

Persoonlijke zorg en aandacht voor 
specifieke wensen en behoeften van 
cliënten en hun partners staan nog 
steeds centraal in de praktijk van 
Anouk en Renske. Door op twee lo-
caties het zwangerenspreekuur aan 

te bieden, in zowel Vorden als in Lo-
chem zijn ze voor veel zwangeren 
goed te bereiken. De praktijk heeft 
geen assistente, je hebt altijd direct 
contact met Anouk of Renske zelf voor 
al je vragen.

Kookworkshops
Speciaal voor deze bijzondere gele-
genheid worden er samen met Grand 
Bistro de Rotonde uit Vorden kook-
workshops voor zwangeren of andere 
geïnteresseerden georganiseerd. Tij-
dens de kookworkshop staat gezond 
en makkelijk koken tijdens de zwan-
gerschap centraal.

Je hoort de laatste tijd weer veel meer 
over gezonde voeding: wat mag je nu 
niet eten, wat mag je juist wel eten en 
wat is daarnaast extra gezond voor je 
baby?

Er worden recepten bereid onder be-
geleiding van een dieetkok en Anouk 
en Renske zelf die iedereen van infor-
matie en uitleg zal voorzien. 

De kookworkshops vinden plaats op 13 
en 20 juni of 11 en 18 juli aanstaande 
bij Bistro de Rotonde in Vorden. Opge-
ven kan via info@zorgvoorgroei.nl
   

 ▶ Anouk en Renske 
verloskundigenpraktijk

 ▶ Locactie Vorden, Christinalaan 16 
7251 AX, tevens postadres.

 ▶ Locatie Lochem, Oranjelaan 43,  
7242 GG Lochem.

 ▶ 06-12871427
 ▶ www.zorgvoorgroei.nl Renske (l.) en Anouk heten samen ‘Anouk en Renske verloskundigenpraktijk’.

Persoonlijke zorg en aandacht voor specifieke wensen en behoeften van cliënten en hun partners staan nog steeds centraal

Samenwerking is geboren: ‘Anouk en Renske verloskundigenpraktijk’

Sensire zoekt vrijwilligers 
in Ruurlo en Vorden
Vorden - Vrijwilligerswerk doen? 
Sensire zoekt vrijwilligers voor de 
locaties De Bundeling en De Garven 
in Ruurlo en voor de locaties het 
Wehmepark, Hackforterhof en De 
Lindenhof in Vorden. 

Interesse om samen met de teams in-
vulling te geven aan welzijnsactivitei-
ten voor bewoners? De rol als vrijwil-
liger is hierin aanvullend. Hierbij kan 
men denken aan allerlei activiteiten 
zoals hulp bij de maaltijden in het res-
taurant of koken in de huiskamer, een 
kopje koffie schenken, samen wande-
len, een spelletje doen, een luisterend 

oor bieden of een praatje maken. Ook 
een uitstapje behoort tot de mogelijk-
heden. Sensire biedt de mogelijkheid 
om vrijwilligerswerk te doen op mooie 
locaties. Aan vrijwilligers worden geen 
specifieke opleidingseisen gesteld, 
maar affiniteit met de doelgroep is 
gewenst. Sensire organiseert jaarlijks 
een gezellige middag of avond voor 
alle vrijwilligers. Voor meer informa-
tie of aanmelding als vrijwilliger, kan 
men contact opnemen met: Danique 
Schuurman, welzijnscoördinator 06 - 
23 09 96 62. Erna Koning, welzijnscoör-
dinator 06 - 12 71 54 98 of via de mail: 
welzijnscoödinatoren@sensire.nl

   

Henk Bloemers komt MEE 
Oost-Gelderland versterken

Vorden - Zondag 14 juni is de 35ste 
editie van KunstZondagVorden, de 
viermaal per jaar gehouden kuns-
troute langs ateliers en galeries in 
Vorden-centrum en haar buitenge-
bied.

Van 11.00 tot 17.00 uur hebben zeven 
ateliers en vijf galeries, waarvan drie 
met beeldentuin hun deuren geopend 
en de KZV-vlag gehesen om u, het pu-
bliek, welkom te heten.

Op vrijwel alle locaties zijn kunste-
naars/vormgevers/fotografen aan-
wezig om met u van gedachten te 
wisselen over hun inspiratiebronnen, 
het creatieve proces en de door hen 
toegepaste technieken en beeldele-
menten.

KZV-Infoblad
Het kleurrijke KZV-Infoblad met daar-
op een korte beschrijving wat er op de 
verschillende locaties te zien is en een 
plattegrond, waarop ook de route naar 
het buitengebied duidelijk is aange-
geven, is vanaf heden af te halen bij 
VVV Vorden, Kerkstraat 1B en bij de 
galeries.

Zo kunt u zich vooraf oriënteren wat 
er die zondag op de verschillende lo-
caties te zien zal zijn en zo uw eigen 
route langs ateliers en galeries samen-
stellen.

Wat is er te zien?
KunstZondagVorden staat voor een 
diversiteit aan hedendaagse beel-
dende kunst en vormgeving, zowel 
figuratief als abstract, met kwaliteit. In 
de ateliers en galeries worden schil-
derijen en tekeningen in diverse tech-
nieken geëxposeerd.

Ook is er veel ruimtelijk werk te be-
zichtigen, zoals beelden en objecten 
in diverse materialen en formaten. En 
natuurlijk treft u op de kunstroute ook 
interessante fotografie en 3d-design 
aan, zoals sieraden en tassen, kerami-
sche objecten en glaskunst.

In Beeld
Het aantal te bezoeken locaties en de 
daar getoonde kunstvormen is deze 
zondag Buitengewoon bijzonder. Nu, 
in de zomerperiode, zijn namelijk ook 
de beeldentuinen geopend en kunste-
naars die regelmatig in het buitenland 
verblijven zijn ditmaal in het land en 
dus aanwezig. Zo kunt u nu locaties 
bezoeken die minder frequent wor-
den opengesteld.

Bijzondere kunstvormen
Enkele bijzondere kunstvormen die 
extra aandacht verdienen zijn onder 
andere de uit ‘houtjes van niks’ ge-
maakte vogels van kunstenaar Jan 
Hein van Rooy, te zien bij Galerie Ag-
nes Raben.

In 15a Galerie&Beeldentuin treft u 
abstracte werken van ca. 40 nationale 
en internationale kunstenaars en in A-

quadraat, galerie en beeldentuin vindt 
u voornamelijk figuratieve kunst.

De in Galerie De Burgerij exposeren-
de kunstenaar, Sebastiaan Brinkhorst, 
heeft zijn atelier aan de Vordenseweg 
47 opengesteld zodat u ook het ont-
werpproces van zijn unieke karakters 
in brons kunt volgen. In De Ezelstal 
worden schenkingen geëxposeerd 
van Gradus Verhaaf en Jan en Jetty 
Homan. In de tuin zijn elementen te 
zien van een kunstobject in keramisch 
hoog-reliëf gemaakt door Jan Homan 
in de jaren “60 van de vorige eeuw.

Nieuwsgierig? 
Op de website van KunstZondagVor-
den vindt u meer informatie. Hier is 
ook het KZV-Infoblad te downloaden.
   

 ▶ www.kunstzondagvorden.nl

In 15a Galerie&Beeldentuin treft u abstracte werken van 40  kunstenaars.

KunstZondagVorden: Diversiteit aan
hedendaagse beeldende kunst

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

Huis gekocht?  Verbouwing?  
Oversluiting hypotheek? 

Voor al uw woning taxaties kunt  
u bij RBM WONEN terecht!

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

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

Dorpsstraat 27
Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

www.spannevogel.nl

ELEKTRISCH VERSTELBARE 
BOXSPRING COMPLEET.

AFM. 160-180 x 200, 
INCLUSIEF MONTAGE

NU VOOR SLECHTS 
€ 1.395,00 

Vraag naar de voorwaarden 
in onze winkel in Hengelo Gld.

Maandaanbieding JUNI

Doetinchem - Vanaf maandag 15 juni komt Henk Bloemers, voormalig com-
mercieel directeur van De Graafschap, MEE Oost-Gelderland versterken. 
MEE, de stichting die zich 
inzet voor kwetsbare men-
sen met een beperking, is 
heel blij met de komst van 
Bloemers.

Directeur-bestuurder Es-
ther Kopmels: “MEE wil 
helpen om de herkenning 
van mensen met een beper-
king te verbeteren en hun 
deelname aan de samen-
leving te verbeteren. Henk 
Bloemers kan vanuit een 
heel andere wereld relaties 
leggen en verbindingen 
smeden met name richting 
het bedrijfsleven en andere 
organisaties. Dat helpt onze 
dienstverlening te verbre-
den en kan onze marktposi-
tie aanscherpen.”

Ook kan Bloemers helpen 
om meer bekendheid te 
geven aan deelmee.nl, het 
platform om kennis te delen 
dat MEE heeft ontwikkeld: 
www.deelmee.nl
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Het zijn echte jailhouse rockers: Ben 
Hoftijzer en Jan Wilm Tolkamp. De 
twee hebben zichzelf de afgelopen 
maanden opgesloten in de voorma-
lige gevangenis in hun woonplaats 
Aalten om samen te werken aan de 
vier laatste cd’s van Normaal. 

Door Jan Colijn 

De rol van Jan Wilm binnen Normaal is 
intussen genoegzaam bekend. Behal-
ve dat hij sinds een slordige tien jaar 
vaste gitarist is, werkt hij achter de 
schermen als producer van de band. 
Dat gebeurde volgens een intussen 
beproefd recept. In de Commodore 
Studio in de bossen bij Haaksbergen 
worden de opnames gemaakt, waar-
na in de Prison Studio in Aalten de 
laatste puntjes op de i worden gezet. 
Door partners in crime Ben Hoftijzer 
en Jan Wilm Tolkamp, al talloze jaren 
handlangers.

Aaltens gespuis
Bij de entree valt meteen de hoge 
stenen hal op. Het lijken wel de ge-
welven van een middeleeuwse ker-
ker. Een celdeur zwaait open en we 
staan oog-in-oog met een grijnzende 
Ben Hoftijzer. Met de welbekende 

Achterhoekse gastvrijheid vertelt 
hij over de opmerkelijke locatie van 
waaruit hij opereert: de vroegere 
gevangenis van Aalten. En, wel een 
aardig gebaar: hij serveert niet alleen 
maar water en brood.
“Dit is een vroegere kantongevange-
nis. Wat inhoudt dat hier niet alleen 
Aaltens gespuis werd vastgehouden, 
maar dat de gevangenen vanuit de 
hele regio werden aangevoerd. In 
zo’n ouderwetse bolderkar. Je weet 
wel: met van die tralies voor de ra-
men. Waarbij je spreekt over acht-
tienhonderd-zoveel…”

Stout
Het gebouw telt meerdere celblok-
ken, waarvan er een is verbouwd tot 
de Prison Studio. “Een prachtige lo-
catie”, vindt Ben. “Met veel historie 
natuurlijk. Het pand staat al heel lang 
leeg. Een oudere buurman wist nog 
te vertellen hoe hij als klein jochie 
hier wel eens door zijn vader werd 
opgesloten als hij stout was geweest. 
En dan huilde hij de hele boel bij el-
kaar.”

Drie bewoners
Op een muur valt te lezen dat de ge-

MIXEN EN 
MATCHEN 
ACHTER 
SLOT EN 
GRENDEL

BEHIND  CORNERTHE

BEHIND THE CORNER viert de Achterhoekse muzikant, 
brengt de talentvolle Achterhoekse popcultuur in kaart 
en ontwikkelt een groeiend interactief document .

“OVERHEID MOET MOGELIJK MAKEN DAT 
POPCULTUUR KAN GROEIEN”
John Haverdil, voormalig wethouder 
gemeente Oude IJsselstreek, be-
stuurslid van Huntenpop, adviseur 
Achterhoek Spektakeltoer en voor-
malig lid van de raad van commis-
sarissen van schouwburg Amphion 
vindt dat de overheid een actieve rol 
kan spelen in het laten floreren van 

de popcultuur. 
Op www.behindthecorner.nl/pop-
magazine vertelt Haverdil welke be-
langrijke functies popcultuur in de 
samenleving vervult. Een bloeiende 
popcultuur heeft bijvoorbeeld de 
bekende educatieve meerwaarde, 
maar volgens de oud-wethouder is 

het positieve effect nog veel groter: 
Muziek verbindt en dat kan ervoor 
zorgen dat bepaalde spanningen in 
steden en dorpen weggaan. “Men-
sen leren elkaar kennen en accep-
teren, waardoor cultuur het cement 
van de samenleving is.” 

“WEINIG AANWAS JONGE MUZIKANTEN”
Walter Niënhuis is wat je noemt een 
oude rot in de popscene in Lichten-
voorde en omgeving. Al bijna 25 jaar 
runt hij het oefenruimte- annex stu-
diocomplex Eurostudio, sinds 2009 
gevestigd aan de Heringsaweg in 
Lichtenvoorde.

Daarvoor was hij, samen met zijn 
jeugdvriend Joost Eggink, tien jaar 
lang ieder weekend op pad met zijn 
Euro PA. Ook is Walter mede-orga-
nisator van Lichtenvoordse evene-
menten als het Keifestival, Roomse 
Herrie en de Zomermarkt. 

Hij merkt dat er de laatste jaren wei-
nig aanwas van jonge muzikanten is. 
Op www.behindthecorner.nl/pop-
magzine vertelt hij daar meer over 
in een uitgebreid interview. 

DE BLAREN OP DE VINGERS VOOR EEN GOEDE 
AKOESTIEK
Het belang van akoestiek wordt wel 
eens vergeten als ruimten worden 
gebouwd of verbouwd. Onlangs nog: 
een gerenoveerde kerk die er fantas-
tisch uitziet, maar waar je niets mee 
kunt omdat de boel galmt als een 
Italiaanse tenor met obesitas.

Ook ruimten waar regelmatig bands 
optreden lijden nogal eens aan 
akoesticitis. Artiesten en bezoekers 
vinden het geluid in dergelijke gele-
genheden niet goed en de band, de 
geluidsinstallatie of de geluidstech-
nicus krijgt dan onterecht de zwarte 
piet toegespeeld. Aan de hand van 

de onlangs gedane aanpassingen 
aan de akoestiek van Oerkroeg Schil-
ler in Aalten proberen we aan te ge-
ven hoe het beter kan.
Lees er meer over op: 
www.behindthecorner.nl/
popmagazine

RONALD BUITING: 
MUZIKANT ACHTER HET DRUMSTEL
Spelen in tientallen bands door heel 
Nederland en daarbuiten. Bijna 30 
jaar drumles geven en ‘still going 
strong’. Voor de Achterhoekse muzi-
kant/ drumleraar Ronald Buiting (57 

jaar) is muziek maken net zo logisch 
als ademhalen. De kans is groot dat 
je hem al wel eens op het podium 
gezien hebt, misschien zonder het te 
weten. 

Hij vertelt zijn unieke muziekverhaal 
op: 
www.behindthecorner.nl/
popmagazine

vangenis in 1886 is gesloten. Nadat 
onder meer het politiebureau en 
de VVV er nog in waren gehuisvest, 
heeft het jaren leeg gestaan. Waar-
na het in 1987 werd gerestaureerd 
en geschikt gemaakt voor bewoning. 
Hoftijzer woont zelf ook in het pand. 
“Er wonen hier drie mensen, met elk 
twee cellen tot hun beschikking. Een 
ervan heb ik dus omgebouwd tot mijn 
eigen studio.”

In de studio staan enkele indrukwek-
kende mengtafels. In een hoek enke-
le keyboards. “Maar voor de goede 
orde: de muziek worden hier niet 
opgenomen. Normaal doet dat uiter-
aard in z’n eigen Commodore Studio, 
maar andere bandjes doen dat vaak 
bij Roy’s Kitchen recording studio in 
Kotten bij Winterswijk. Hier houd ik 
me vooral bezig met het afmixen van 
opnames.”

Wat in het geval van Normaal inhoudt 
dat onder leiding van Jan Wilm vier 
albums werden opgenomen: een 
country-cd, een a capella-album en 
een rock and roll-cd. Met Jan Wilm 
dus in de rol van producer. Jan Wilm 
daarover: “In zulke gevallen is het al-
tijd van groot belang dat iemand an-
ders zorgt voor de finishing touch van 
een album. Dat moet je zelf geeneens 
wíllen. Voor deze vier cd’s bijvoor-
beeld zijn Ben en ik in februari vorig 
jaar al begonnen. Op het laatst kun je 
dan niet meer objectief naar die mu-
ziek luisteren. En daarom is het dus 
eigenlijk noodzakelijk dat iemand an-
ders dat doet.”

Droomklus
In dit geval dus Ben Hoftijzer. Freel-
ance geluidsman en iemand die al 
vele jaren meeloopt in het vak. Die 
het klappen van de zweep als geen 
ander kent. Zo werkte hij in het ver-
leden al vaker mee aan albums van 
Normaal en de solo-cd van bassist 
Willem Terhorst. Bovendien is hij de 
vaste geluidsman van onder anderen 
Dana Fuchs, maar ook van Beth Hart.

Een droomklus? ”Zeker! Waarbij het 
juist zo mooi is dat, wanneer Beth 
Hart Europa aandoet, ze met een 
compleet Nederlandse crew op pad 
gaat. Met onder meer een eigen gi-

taartechnicus voor de meer dan twin-
tig gitaren die er meegaan. Of ik veel 
van huis ben? Laat ik het zo zeggen: 
het langste dat ik vorig jaar achtereen 
in Aalten was, was vijf weken…”

Emotioneel
Met Beth Hart tourt hij heel Europa 
door: “Waarbij we echt de allermooi-
ste zalen aandoen. Paradiso, de Hei-
neken Music Hall, maar bijvoorbeeld 
ook de Royal Albert Hall in Londen. 
Een zaal met een wereldwijde re-
putatie. Toen we er speelden waren 
onder anderen Joss Stone en Robert 
Cray erbij en die reageerden enorm 
enthousiast. En, echt waar: gitarist 
Jeff Beck – en dan heb je het toch 
over een grootheid – kwam na afloop 
emotioneel de kleedkamer in. Hui-
lend zelfs. Zo mooi vond hij het. Daar 
doe je het toch voor…?”

Van de kolkende mensenmenigtes 
terug naar de rust en stilte van de 
Prison Studio. Al kan hij ook daar van 
genieten. “De nacht is juist erg in-
spirerend! Een goed moment om te 
werken.”

En dat doen de twee dan ook. De 
Aaltense nachten zijn lang, zoveel 
is wel duidelijk. Jan Wilm: “Meestal 
begin ik ’s middags rond een uur of 
een, ga dan ’s avonds naar huis om 
wat te eten, waarna we ’s avonds 
aan het werk gaan. En tja, als je dan 
eenmaal bezig bent, vergeet je de tijd 
wel eens. Het is meermalen voorge-
komen dat we ’s nachts tot een uur 
of drie, vier door gingen. Maar met 
die dikke muren van de vroegere ge-
vangenis heeft niemand last van je.”

Jailhouse Studio
Vanuit Aalten worden de afgemixte 
opnamen vervolgens via internet naar 
Amerika gestuurd, waar ze – zoals dat 
heet – worden gemasterd. Onthoud 
dus die naam: The Prison Studio. Al 
had Ben Jolink er – na een misver-
standje met Jan Wilm - een andere 
benaming voor: de Jailhouse Studio, 
zo staat te lezen op de hoesjes van de 
cd’s. Ben Hoftijzer kan er echter geen 
moment mee zitten. Voornaamge-
noot Jolink kan dus opgelucht adem-
halen. Hij zal voor dat vergrijp niet in 
de boeien worden geslagen….

“STUDIO WAS 
TOT 1868 EEN 
GEVANGENIS”

Links Ben Hoftijzer en rechts Jan Wilm Tolkamp (foto: Jan Colijn)

Steun de redactie en word ook 
lid voor €1 p/week en profiteer 
van allerlei kortingen bij 
Achterhoekse podia, festivals, 
muziekwinkels, oefenruimtes, 
muziekscholen etc.



Voor vakwerk ga je 
naar de specialist

Etienne van Duren
Installatietechniek

• Verwarming

• Gas

• Water

• Elektra

• Sanitair

• Woonhuisventilatie

06-10819570

● Gemiddeld 8,9 voor 
 klantvriendelijkheid
● Gemiddeld 8,6 voor 
 vakmanschap
● Geen voorrijkosten
● Een vakman voor al 
 uw werkzaamheden
● Ruime garantie
● Al 10 jaar een succesvolle formule

Redenen om bij uw verbouwing
voor De Klussenier te kiezen

André van der Horst
‘t Spiker 45, 7231 JM Warnsveld

Tel. 0575 529125
Mob. 06 48957044

a.vanderhorst@klussenier.nl
www.klussenier.nl

Groenmarkt 2, 7021 HX Zutphen
tel. 0575-764075

mob. 06-52880455
www.florencehomefashion.nl

PVC vloeren
Laminaat

Houten vloeren
Bamboe vloeren
Vloeronderhoud
Raamdecoratie

Gordijnen
Behang
Krijtverf
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BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
KUNSTSTOF DAKBEDEKKING

DAK ISOLATIE
DAKPANNEN

KOPER
LOOD
ZINK

Ambachtsweg 11, Vorden
06 22467236
0575 519701

www.kaspervrielink.nl
info@kaspervrielink.nl

Nu met aantrekkelijke zomeractie

Plette Installaties 
van A tot Z

“Sommige mensen denken niet verder dan alleen het plaatsen van een CV ketel en het 
onderhouden hiervan. Ik wil graag laten weten dat ik veel meer doe dan dat!” Al ruim 
zes jaar is Plette Installaties een begrip in Zutphen en omgeving. Nico is een veelzijdige 
man. Voor de installatie van gas, water, elektra, sanitair, riool, onderhoud en het plaat-
sen van CV ketels, maar ook voor inbraakpreventie bent u bij Plette Installaties aan het 
juiste adres. Bovendien kunt u voor het verbouwen of plaatsen van keukens, badkamers 
en inbouwtoiletten ook bij Plette Installaties terecht. Sinds kort heeft hij zich bovendien 
gespecialiseerd in het reinigen van mechanische ventilatiekanalen.

Vertrouwde vakmensen
Plette Installaties werkt met vertrouwde 
vakmensen die weten waar zij mee bezig 
zijn. Nico heeft in de loop der jaren een goed 
contact met veel van zijn vaste klanten op-
gebouwd. De zomer is net begonnen en voor 
veel mensen betekent dat vernieuwing in 
huis, een nieuwe badkamer of een nieuwe 
keuken. Zijn zoon Bjorn van 13 helpt soms 
mee bij Plette Installaties.

24-uursservice
Nico is graag onderweg, hij geniet van zijn 
werk. “Je staat direct in contact met men-
sen. Als er iets niet in orde is, kun je niemand 
anders dan jezelf de schuld geven. Dan neem 
je ook de verantwoordelijkheid voor je werk 
en wil je iets goeds afleveren. Ik probeer een 
24-uurs service te kunnen bieden. Klanten 
kunnen mij dag en nacht telefonisch berei-
ken. Ja, ook in het weekend als het moet.”

Al 28 jaar in het vak
Hij begon als jongetje van 13 als leerling bij 
zijn buurman, die was elektricien. Hij sloot 
kermisattracties aan en Nico mocht mee op 

sleeptouw. Verscheidene opleidingen, diplo-
ma’s en certificaten volgden. Inmiddels zit hij 
al 28 jaar in het vak en heeft hij sinds zes jaar 
zijn eigen bedrijf. Hij werkt voor veel aanne-
mers uit de regio. Voornamelijk particulieren, 
maar ook gemeentelijke instellingen weten 
hem tegenwoordig goed te vinden.

Zomeractie
Plette Installaties heeft nu een speciale zo-
meractie: bij een nieuwe Remeha ketel krijgt 
u gratis een digitale I-Sense klokthermos-
taat. Met twee jaar volledige garantie en 10 
jaar garantie op de warmtewisselaar. U kunt 
nog tot en met 31 juli 2015 gebruik maken 
van deze actie.
   

 ▶ Nico Plette
 ▶ Plette Installaties
 ▶ Leestensepad 79
 ▶ 7232 AC Warnsveld
 ▶ T: 0575 - 775612 of 0636115638
 ▶ E: installatiebedrijf.plette@gmail.com
 ▶ W: www.pletteinstallaties.nl

Nico Plette zit al 28 jaar in het vak en heeft inmiddels 6 jaar zijn eigen bedrijf



Zelhem - Van woensdag 3 t/m vrij-
dag 5 juni vindt de tweede editie van 
de Land- & Tuinbouwbeurs Oost-
Nederland/Achterhoek plaats. Drie 
dagen lang is Zelhem hét trefpunt 
voor ondernemende melkveehou-
ders, akkerbouwers en agrariërs 
met een gemengd bedrijf en bos-
bouw. De Land- en Tuinbouwbeurs 
Oost-Nederland / Achterhoek wil 
van de beurs een groter evenement 
maken. De meest volledige vak-
beurs voor mechanisatie, akker-
bouw, rundveehouderij, intensieve 
veehouderij, bosbouw en groen-
techniek biedt niet alleen novitei-
ten, maar bruist ook van activiteiten 
en demonstraties. Ook zal de rol van 
de vrouw van de agrariër uitgebreid 
worden belicht.

Organisatie CNO-Expo BV wil de 
vrouw meer centraal stellen op de 
beurs. Zij hebben vaak een belang-
rijke rol binnen het agrarische be-
drijf. Zij beslissen mee en hebben in 
gezinsverband vaak het nodige te re-
gelen. Annie Schreijer, vertegenwoor-
digster voor het CDA in het Europees 
Parlement, zal op vrijdag 5 juni een 
toespraak houden, met als thema ‘De 
landbouw vol onder de aandacht’, 
waarbij onder meer het belang van 
de rol van agrarische vrouwen zal 
worden onderstreept. Onder aanvoe-
ring van Willemien Koning van LTO 
Vrouwen in Bedrijf zal er vervolgens 
een petitie worden overhandigd aan 
Annie Schreijer, afkomstig uit Diepen-
heim en boerin in hart en nieren.

Nieuwe thema’s
De organisatie van deze vakbeurs 
heeft dit jaar veel nieuwe thema’s 
toegevoegd, waardoor de beurs nog 
meer waarde biedt voor zowel haar 
standhouders als bezoekers. Zo orga-

niseert Troostwijk een online veiling 
in de Agrarische Groen-, Grondverzet 
en Infrasector voor een internationaal 
publiek, waarbij de kijkdagen plaats-
vinden tijdens de Land- & Tuinbouw-
beurs. Was de mechanisatiebranche 
in 2014 nog matig aanwezig, dit jaar 
zijn ze ruim vertegenwoordigd op de 
beurs. Dit wordt actief ondersteund 
door voerdemonstraties met een au-
tomatisch voersysteem, dat een kijkje 
biedt in de toekomst van efficiënt voe-
ren met minder mankracht en werk-
uren.
Daarnaast mogen bezoekers reke-
nen op meer dan 200 stands die ac-
tief zijn in de branche, afgewisseld 
met nieuwe activiteiten, waaronder 
een kalvertuin dat groepshuisvesting 
in grote iglo’s laat zien voor een be-
tere opfok, en veebeoordelingen van 
koeien en schapenkeuringen. Ook de 
paardensport presenteert zich voor 
het eerst op de beurs: middels diverse 
paardenclinics laat de Koninklijke Ne-
derlandse Hippische Sportbond be-
zoekers kennis maken met de diverse 
vormen van de paardensport.

Andere locatie
De Land- en Tuinbouwbeurs werd in 
2014 voor het eerst georganiseerd en 
trok toen 15.000 bezoekers. Beursor-
ganisator Johan Wolters van CNO-
Expo hoopt dat het aantal bezoekers 
groeit naar 20.000. Daarvoor was een 
verplaatsing naar een andere locatie 
noodzakelijk, niet ver van het ter-
rein waar tot 2010 de Achterhoekse 
Paardendagen waren: “Dit terrein is 
drie keer zo groot en in Halle waren 
omleidingen nodig omdat het terrein 
alleen via B-wegen te bereiken was. 
Het nieuwe terrein is een A-locatie. 
Het ligt tussen Zelhem en Ruurlo, 
niet ver van Wolfersveen en is ook 
vanuit Twente en Duitsland makkelij-

ker te bereiken. Daarom is ook Oost-
Nederland aan de naam toegevoegd. 
We proberen een groter gebied te be-
strijken. Oost-Nederland en Brabant 
kennen geen agrarische beurs en dit 
concept bestaat zelfs in het hele land 
niet. We hopen dus mensen van bui-
ten de regio aan te trekken. De drie 
dagen zijn opgeschoven naar woens-

dag tot en met vrijdag, dichter tegen 
het weekend.”

De Land- en Tuinbouwbeurs Oost-
Nederland / Achterhoek wordt ge-
houden op een terrein van 60 hectare 
groot, aan de Ruurloseweg, hoek Pe-
tersdijk in Zelhem. De vakbeurs is op 
woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 

5 juni geopend van 13.00 - 22.00 uur.
Entreekaarten kunnen voor het eerst 
online besteld worden middels het 
nieuwe E-ticketsysteem, dat 6,50 euro 
korting op de normale entreeprijs van 
€13,50 biedt.
   

 ▶ www.landentuinbouwbeurs.nl

Het nieuwe automatische voersysteem.

Tal van activiteiten op beursterrein in Zelhem

De meest volledige vakbeurs voor land- en tuinbouw bruist 
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Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

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

Gereedschapsbeheerder m/v

Heb jij ervaring met het beheren van gereed-
schappen binnen een moderne organisatie?

Functieomschrijving
Voor onze opdrachtgever die gespecialiseerd 
is in het produceren van nauwkeurige gereed-
schapssystemen zijn wij op zoek naar een 
ervaren en kundige gereedschapsbeheerder. 
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het 
beheren van de gereedschappen en het geven 
van advies met betrekking tot het gebruik en de 
inkoop van gereedschappen. Je verantwoorde-
lijkheden vallen gedeeltelijk binnen het produc-
tiegebied, waarbij je je bezig houdt met het ver-
vangen, meten en stellen van gereedschappen. 
Tevens beheer je de voorraad en zorg je ervoor 
dat de gereedschappen worden geslepen.

Werkvoorbereider/ tekenaar m/v

Ben jij op zoek naar een veelzijdige functie 
en heb je kennis van Autocad 3D?

Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor 
het tekenen van diverse soorten constructies.  
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor calcula-
ties, bereid je het werk voor, koop je materialen 
in, werk je offertes uit en heb je contact met 
klanten.

Medewerker Personeelszaken m/v

Heb jij ervaring met het voeren van een 
salarisadministratie en alle voorkomende 
werkzaamheden van een medewerker per-
soneelszaken?

Functieomschrijving
In de functie van Medewerker Personeelszaken 
ben je verantwoordelijk voor alle (administra-
tieve) werkzaamheden op het gebied van per-
soneelszaken, gericht op een juiste en correc-
te in-, door- en uitstroom van medewerkers. 
Je werkzaamheden richten zich onder andere 
op het opstellen van functieprofielen, opstel-
len van arbeidsovereenkomsten, coördineren 
van functionerings- en beoordelingsgesprek-
ken, ziekteverzuimbegeleiding, toepassen van 
arbeidsvoorwaarden en zorgen voor een juis-
te personeelsadministratie. Daarnaast ben je 
bekend met het voeren van een salarisadminis-
tratie en zorg je ervoor dat netto salarissen op 
tijd uitbetaald worden. Ook ben je op de hoogte 
van de pensioenmaterie. Het betreft een part-
time functie voor circa 20 tot 24 uren per week.

Kok m/v

Ben jij een kok die zelfstandig kan werken?

Functieomschrijving
Als kok bij onze opdrachtgever ben je verant-
woordelijk voor het bereiden van à la carte 
gerechten. Echter een groot gedeelte van de 
werkzaamheden bestaan uit het bereiden en 
maken van hapjes en buffetten voor feesten en 
partijen. Ook beschikt onze opdrachtgever over 
een mobiel meubel waar men live en op locatie 
gerechten maakt.

Calculator/Werkvoorbereider m/v

Ben jij een Calculator/Werkvoorbereider en 
op zoek naar een afwisselende baan?

Functieomschrijving
In de functie van Calculator/Werkvoorbereider 
ben je verantwoordelijk voor het opstellen van 
volledige calculaties van de aan jouw aange-
wezen projecten. Als Calculator/
Werkvoorbereider, stel je offertes 
op en zorg je ervoor dat mate-
rialen tijdig worden besteld en 
op locatie zijn. Het is dan ook 
belangrijk dat je afwijkingen van 
de planning tijdig signaleert en 
ontbrekende gegevens snel kunt 
achterhalen. Bouwtekeningen 
en bouwbestekken zijn voor jou 
als Calculator/Werkvoorbereider 
dagelijkse kost, om deze goed 
te kunnen lezen beschik je over 
technisch inzicht.

ORGANISATIE
Polyketting begeeft zich reeds ruim 55 jaar op het gebied van het interne goederentransport en maakt 
geavanceerde en geïntegreerde buffer- en transportsystemen. Polyketting wordt daarbij ook steeds 
vaker gevraagd om als systeemintegrator op te treden binnen het productieproces van de klant. De 
internationale voedings-en genotmiddelensector vormt daarbij één van de belangrijkste afnemers-
groepen. 

Polyketting kan een compleet buffer-en transportsysteem ontwerpen, fabriceren en installeren. De 
afgelopen drie jaar heeft Polyketting een nieuwe generatie buffertafel in eigen beheer ontwikkeld, 
waarvoor grote internationale belangstelling bestaat en waar patenten voor zijn aangevraagd. Tevens 
is er de afgelopen drie jaar flink geïnvesteerd in moderne productiemiddelen en uitbreiding van de 
huisvesting. Op dit moment werken er ruim 55 enorm gemotiveerde medewerkers bij het bedrijf dat 
zich kenmerkt door een informele Achterhoekse sfeer. 

De activiteiten op het gebied van de industriële automatisering maken een sterke ontwikkeling door 
binnen Polyketting en daarom zijn we op zoek naar uitbreiding met:

lead / senior software engineer 
(industriële automatisering)

Functie
In deze functie ben je enerzijds actief binnen de multidisciplinaire projectteams en daar-
naast lever je een belangrijke bijdrage aan de verdere professionalisering van de organi-
satie en de begeleiding van de collega software en hardware engineers. Doorgroei naar 
de functie van hoofd industriële automatisering behoort tot de mogelijkheden.

Binnen de projecten ben je verantwoordelijk voor de vertaling van de eisen van 
de opdrachtgever naar een functionele en technische oplossing en adviseer je de 
opdrachtgever aangaande de mogelijkheden. Tijdens de projectuitvoering ben je ver-
antwoordelijk voor het ontwerp, de engineering en inbedrijfstelling.

Profiel
Wij zoeken een enthousiaste collega die zelfstandig en in teamverband kan opereren, 
resultaatgericht, accuraat en proactief is. Je bent flexibel, stressbestendig en hebt een 
servicegerichte instelling en passie voor techniek. Je beschikt over goede communica-
tieve en sociale vaardigheden. Tot slot ben je in staat om projectmatig, kostenbewust, 
gestructureerd en nauwkeurig te werken.

Daarnaast stellen we de volgende eisen aan de functie:
• MBO+/HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur een afgeronde opleiding Industriële 

Automatisering, Elektrotechniek, Mechatronica of vergelijkbaar;
• minimaal 5 jaar ervaring als Lead of Senior Software Engineer in de industriële auto-

matisering en bij voorkeur in de machinebouw;
• kennis van PLC/SCADA (Siemens, Allen Bradley), aandrijftechniek en industriële 

netwerken
• uitstekende beheersing van de Engelse en Duitse taal
• bereid tot reizen in binnen- en buitenland (ca. 25% van de tijd)

Werken bij Polyketting
Je krijgt bij ons een afwisselende, zelfstandige en uitdagende baan bij een internatio-
nale, innovatieve en open organisatie. Wij nodigen je uit te reageren als je graag een 
carrière bij Polyketting ambieert en aan de functie-eisen voldoet.

Voor aanvullende informatie over de functie kun je contact opnemen met Harry Katgert, 
Manager Operations (tel: 0651118385; mail: h.katgert@polyketting.nl).

Polyketting B.V.
Postbus 35  7020 AA Zelhem
www.polyketting.nl

(Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld)

Ruim je thuis je eigen 
slaapkamer op?

Dek je zonder te vragen  
de tafel?

Kun je goed met geld omgaan?

Ben je netjes in taal en 
antwoord?

Ben je 18 jaar of ouder?

Zoek je ‘n baantje voor in het 
weekend en in de vakanties?

Ben je geen doetje?

Dan zijn wij op 
zoek naar jou!

Wij zoeken een

shopmedewerker(ster)

voor ons Shelltankstation

Sollicitatie t.a.v. 
Jan Groot Jebbink.

directie@groot-jebbink.nl

Rondweg 2, 7251 RV Vorden. Tel. 0575 55 22 22

Houd je niveau op peil deze zomervakantie!
Lezen op een leuke en actieve manier.  

www.hetleeslab.nl

Spalstraat 3 • Hengelo (Gld.)

Zaterdag 6 juni: 

In het café:

Het foute feest
Disco Kings 

Disco:

Feest DJ 
Martin

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

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio



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
Tel. (0544) 37 13 23
Bleekwal 10 
7131 DB Lichtenvoorde 

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. (0544) 37 13 23 

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

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

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

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

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

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

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

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

Tandarts:
6 - 7 juni, P. Scheepmaker, Ruurlo, tel. (0573) 45 25 13.
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 aangifte kunt u een afspraak maken. 
Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

Calamiteiten gemeente
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, 
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt 
u bellen naar het alarmnr. (0900) 88 44 of bij grote spoed 
112. Kleinere meldingen over de openbare ruimte? Bijv. 
over een afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet 
brandt, losliggende stoeptegel of rioolverstopping binnen 
de bebouwde kom (dus niet de drukriolering in het 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.
Inloopspreekuur dinsdag en woensdag van 09.00 - 11.00 uur. 
Informatie over alle activiteiten en cursussen, dinsdag- en 
woensdagmorgen, tel. (0575) 55 34 05. info@welzijnvorden.nl
Voor vervoersvragen: ma. t/m do. van 09.00 – 10.00 uur, 
alleen telefonisch (0575) 55 52 82.
Administratief secretarieel medewerkster Willy Gotink. 
w.gotink@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. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

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

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

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 7 juni, Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde 
kerk, 10.00 uur. Voorganger: ds. J. Kool, viering Maaltijd 
van de Heer. Collecten: 1e C: KiA: Werelddiaconaat; 
2e C: Eredienst & Pastoraat.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 7 juni, Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde 
kerk, 10.00 uur. Voorganger: ds. J. Kool, viering Maaltijd 
van de Heer. Collecten: 1e C: KiA: Werelddiaconaat; 
2e C: Eredienst & Pastoraat.
   
Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 7 juni, 10.00 uur, Ds. Tim Wiersum, gezinsdienst.
  
R.K. kerk Vierakker
Zondag 7 juni om 10.00 uur. Voorganger: Ds. T. Wiersum.
Kerkdienst. Gezinsdienst.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 6 juni, 18.30 uur, Eucharistieviering, 
vg. pastoor F. Hogenelst.

T.k. nw. tapijttegels meer dan 100 
verschillende kleuren/motieven 
vanaf 0.90 p/tegel=3.60 per m2. 
0545-472574 of 06-12300129.
   
Bij ideële kringloopwinkel “De 
Werf”, Enkweg 11 in Vorden kunt u 
elke ochtend (behalve zondags en 
‘s-maandags) van 09.00 tot 12.00 
uur en dinsdag, donderdag- en 
vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.00 
terecht voor een groot assortiment 
meubels, kleding, witgoed, elek-
tronica, huishoudelijke artikelen, 
boeken enz..Inbrengen van goed 
verkoopbare artikelen kan tijdens 
openingstijden of d.m.v. een tele-
fonische afspraak (06-44629049) of 
email: vcdewerf@gmail.com. Te-
vens kunt u via ons telefoonnum-
mer een afspraak maken voor het 
ophalen van spullen.   

TAPAS Workshop Vorden: Zondag 7 
juni a.s. Locatie: Klooster van Kra-
nenburg. Om 16.00 uur. € 25 incl. 
Tapas. Aanmelden: info@cultuur-
fondsvorden.nl Meer info: www.cul-
tuurfondsvorden.nl

Schilderwerk - Bloembergschilder 
heeft nog tijd over. Netjes en voor-
delig. Tel.: (06) 18181234.

Repair Café: Zaterdag 13 juni 10.00 - 
12.00 uur. Kulturhus Vorden.

Te koop wegens sterfgeval: Nissan 
Almera Tino. Bouwjr. 2004; km. 
63.000. Tel. 06 - 537 135 61.
   
7 juni brunch+fietstocht buurtver. 
Bekveld, Veermansweg 18 Henge-
lo. Iedereen is van harte welkom! 
Brunch 10.30-11.30u Start fietstocht 
11.00-12.30u. Kl route ca 15 km, gr 
route ca 30 km. www.bekveld.nl
   
Gevraagd, huishoudelijk personeel 
in Vorden, 4 uur in de week, 0575-
553769
   
Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel ge-
woon Frits Peppelinkhausen, tel 
(0575) 55 29 16, (06) 51 60 15 16.
   
Te koop gevraagd: antiek, curiosa 
en alles wat verzameld wordt. Ook 
complete inboedels. Verzamel-
huis Warnsveld, Rijksstraatweg 35, 
(0575) 52 29 19.
   
KIPPENMESTKORRELS, het beste 
voor uw GROENTE-SIERTUIN en 
GAZON. 25 Kg zak 7 euro, 4 zakken 
25 euro. Morsdijk 2, Ruurlo. 06-
12971503.

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

www.bekoebouw.nl

Keijenborg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

VLOOIENMARKT 
& MORE BRAAMT 

Zondag 7 juni
10-17 uur

TERREIN MARKANT 
(Outdoorcentr.) Gildeweg 7 
Inf. Kr. Hr. Tel 0639108152 

animo-vlooienmarkten.nl 3 t/m 9 juni. 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 3 juni Runderbouillon met flensjes/Kalfsstoofvlees met 
rösti aardappelen en groente 

Donderdag 4 juni Wiener zwiebelrostbraten met aardappelen en 
groente/Tiramisu met slagroom

Vrijdag 5 juni Mosterdsoep/Vispotje in roomsaus en witte wijn, 
aardappelpuree en groente

Zaterdag 6 juni Italiaanse cordonbleu, aardappelen en rauwkostsa-
lade/IJs met slagroom (alleen afhalen/bezorgen) 

Maandag 8 juni Gesloten
Dinsdag 9 juni Wiener Schnitzel met aardappelen, groente/IJs 

met slagroom

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

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

Hartelijk welkom op zondagavond 7 juni bij de                  

ZANG- EN ONTMOETINGSDIENST  
ACHTERHOEK!
Spreker: dhr. G. Beking uit Enschede
Thema: “Ontmoetingen onderweg!”
m.m.v.: “Gospelkoor Inspiration Vorden” 
 o.l.v. dirigent Piet Piersma
Piano: Kees van Dusseldorp

Aanvang 19.30 uur in “De Brink”, Stationsplein 12 te Zelhem
(ingang via de parkeerplaats aan de achterzijde, Industrieweg) 

www.stichtingdeopdracht.nl                                                   
info:  0314-622878  (fam. Zemmelink)

Spalstraat 3 • Hengelo (Gld.)

Zaterdag 6 juni: 

In het café:

Het foute feest
Disco Kings 

Disco:

Feest DJ 
Martin



Bouma
     Zutphen, Rudolf Steinerlaan 47 (winkelcentrum Leesten),     Brummen, Ambachtstraat 38                                 

Iedere zondag open van 12.00 tot 18.00 uur   

 Gratis parkeren! PP
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Solar Sell heeft een uitgebreid assortiment aan zonnepanelen. 
Sinds kort zijn wij gecertifi ceerd partner van Solar World. Ter introductie 
van dit nieuwe merk krijgt u de komende maanden bij aankoop van 
SolarWorld zonnepanelen 30% korting op een omvormer van SMA, 
NEDAP, SolarEdge of B&B Power. Tot en met 31 juli kunt u daarnaast
profi teren van de actie Gratis Groen Gas ter waarde van 200 euro.
Meer informatie vindt u op www.solar-sell.nl

Nieuw in het assortiment bij Solar Sell: 
top kwaliteit zwarte Duitse zonnepanelen 

van SolarWorld met een opbrengst van 275 
watt. Koop nu zonnepanelen en ontvang 

30% korting op een omvormer naar keuze. 
De actie loopt t/m 1 september.

Introductieactie SolarWorld

30% korting op
omvormer naar keuze

Ziekenhuisstraat 1
7141 AN Groenlo

T +31(0)544 37 93 29

E info@solar-sell.nl
I www.solar-sell.nl

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