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Crossteam pakt de draad weer op na 
overlijden Mischa Kuit

Dames hebben genoten van 
jaarlijkse verwendag voor vrouwen

Bronckhorst
Noord

Vorden - De DJ-Battle wordt geor-
ganiseerd door Grand bistro de Ro-
tonde en DJ Mike van Doorn. Zater-
dag 18 juli is er vanaf 14.00 uur bij 
de Rotonde tijdens de zomerfeesten 
een Vordense DJ-BATTLE. Ben jij DJ 
of wil je DJ worden, dan is dit je kans 
je eigen stijl ter oren te brengen.

Ongeveer 10 deelnemers kunnen deze 
middag meedoen en laten zien wat ze 
kunnen. Geef je eigen stijl aan en laat 
zien hoe goed je bent! Een echte DJ 
Booth zal voor je klaarstaan. Je krijgt 
20 minuten om je mix te presenteren, 
zorg dat het publiek achter je staat, 
mee danst, mee klapt of verras de jury 
met een spectaculaire unieke act.

Vakjury en prijzen
Er zal een vakjury en een applaus (db) 
meter aanwezig zijn. De beoordeling 
van de vakjury telt mee voor 2/3 en de 
applaus (db)meter voor 1/3 van het 
eindcijfer. De beste 3 winnen mooie 
prijzen en een grote wisselbeker zodat 
je volgend jaar weer je titel kan verde-
digen. De vakjury zal bestaan uit: Ri-
chard Martens, Ton Lauckhart en DJ 
Mike van Doorn. Opgeven kan via dj-
battle@bistroderotonde.nl

Draaikunsten Gerard Ekdom
s ‘Avonds zal radio 3 FM DJ Gerard Ek-
dom zijn draaikunsten laten zien ach-
ter de DJ Booth. Deze top DJ,bekend 
uit o.a. het glazenhuis, regelmatig gast 
bij RTL-late Night, vaste lunchpro-
gramma: “effe Ekdom” op radio 3FM 
en ook erg bekend om zijn donkere 
zware stem, zijn vrolijke platenkeuze 
en enorme kennis van muziek komt 
dan eindelijk naar Vorden! Het idee 
was er al een paar jaar, maar nu wordt 
het dan eindelijk werkelijkheid. De 
organisatie hoopt met de DJ-battle en 
de komst van Gerard Ekdom iets spe-
ciaals toe te voegen aan de Vordense 
Kermis.

Programma zaterdag
‘s Middags tijdens de kinderbraderie is 
er, naast de DJ-Battle, ook een Wipe-
out stormbaan waar Theo Tankink de 
jeugd van 4-14 zal stimuleren een duo 
aan te gaan, en waar voor iedere leef-
tijdsklasse een mooie prijs te winnen 
valt. ‘s Avonds zal DJ Mike van Doorn 
rustig starten met draaien, daarna gaat 
Cleo Vlogman een geweldig optreden 

verzorgen en zal de beat weer om-
hoog gaan met wederom DJ Mike van 
Doorn. Rond 22.30 uur zal Gerard op 
het podium treden. Hij zal tot 00.30-
00.45 uur in Vorden blijven.

De komende weken zullen er leuke 
acties komen voor de liefhebbers én 
grote fans van Gerard Ekdom, Mike 
van Doorn en Cleo Vlogman. Het 

enige wat je hoeft te doen is vrienden 
worden van Grand bistro de Rotonde 
(facebook) en laat je verrassen…
   

 ▶ Opgave:  
dj-battle@bistroderotonde.nl

   

Keizerschieten op Medlerfeest
Medler - In het weekend van 3 en 4 
juli viert de buurtschap ‘t Medler 
haar jaarlijkse Medlerfeest. Tra-
ditiegetrouw vindt de zondagmid-
dag voor het buurtfeest (28 juni) de 
fietspuzzeltocht plaats waaraan ie-
dereen deel kan nemen. 

Op vrijdagmorgen 3 juli organiseert 
de basisschool Kraanvogel de kinder-
spelen voor haar leerlingen op het 

sportveld van de touwtrekvereniging. 
Vrijdagavond wordt ingevuld met 
Vrienden van Medler-life, waarvoor 
iedereen zich op kan geven via info@
medlerfeest.nl . Zaterdagmiddag 4 juli 
start met de kinderoptocht, dit jaar 
aangevuld met alle oud-koningen. Het 
buurtschap viert dit jaar namelijk voor 
de 90ste keer haar buurtfeest en alle 
oud-koningen en koninginnen wor-
den uitgenodigd om deel te nemen 

aan het Keizerschieten. Wethouder 
Spekschoor zal om 13.30 uur de volks- 
en kinderspelen openen, waarna de 
strijd tussen de oud-koningen zal be-
ginnen. De winnaar mag zich vijf jaar 
lang de Keizer van ‘t Medler noemen. 
Zaterdagavond om 20.00 uur start het 
vogelschieten voor iedereen vanaf 16 
jaar. Het feest wordt hierna met een 
feestavond afgesloten met muzikale 
medewerking de Sleppers.

Dj’s Gerard Ekdom en Mike van Doorn zijn geen onbekenden van elkaar. 

NIEUW tijdens de zomerfeesten op 18 juli:

DJ-Battle voor alle Vordense DJ’s
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Wij zijn een 

Pick Up Point 

van Jumbo.com
Wij zijn een 

Pick Up Point 

van Jumbo.com

.com
Hollak

 Zelhem, Bergstraat 1

0573 - 251761

Dreiumme 53 • Warnsveld
0575 - 52 25 94

www.poeliervanhunen.nl

Grillpoelier 
van Hunen

Jubileum aanbieding
Totaal verzorgde BBQ 

vanaf 20 personen

voor 9,99 p.p
Vlees:

Schouderkarbonade, gemarineerde 
kipfi let, 2 saté stokjes, hamburger, 

BBQ worstje
ALL IN PAKKET:

2 soorten salades, 2 soorten 
rauwkostsalades, 3 soorten sauzen, 

stokbrood, kruidenboter, 
gratis gasbarbecue in bruikleen, 
gratis gas, gratis schoonmaken, 
gratis bezorgen, gratis ophalen

Reserveer nu alvast voor het 
BBQ seizoen! 

Zelhem  Gildenweg 1 Tel . 0314 623658

VAKANTIEVOORDEEL IN JUNI: 

 OP ALLE KEUKENS!

KIJK SNEL OP WWW.SCHEFFERKEUKENS.NL



WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

“Het bijzondere zit vaak verborgen in het gewone”

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

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

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

0575 46 26 40

T.

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

• Gratis controle van uw
 kunst- of klikgebit.

• Geen verwijzing nodig 
 van de tandarts.

• Spoedreparaties klaar 
 terwijl u wacht.

• Nieuw kunstgebit in één dag.

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

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

 

Hartelijk dank voor het warme medeleven dat wij
hebben ondervonden na het overlijden van onze
vader, schoonvader, mijn lieve zoon en onze fijne
broer, zwager en oom
  
 

Rinus Brunsveld
 

Uw aanwezigheid, de mooie bloemen, de lieve
brieven en kaarten hebben ons erg goed gedaan en
zijn een grote steun.

 

Familie Brunsveld

Vorden, juni 2015

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

VVV idee voor Vaderdag
Het boek 

“Oerend mooie Achterhoek”

Verkrijgbaar bij de 
VVV winkel in Vorden

Rijbewijs A  (motorfiets)

Rijbewijs B (personenauto)

Rijbewijs E bij B (aanhangwagen)

Rijbewijs A M (bromfiets)

Voor meer informatie:
0314-622556

www.Lidy.nl

Pluimersdijk 13
7021 HW  Zelhem

L
auto-
en
motorrijschool

 idy
 Ellenkamp

Kasteel Vorden 
Bezichtiging (open 11.00 - 17.00 uur, vrij-zon)

Feesten, Partijen, recepties (op afspraak)

Restaurant met terras (open 11.00 - 20.00 uur, vrij-zon)

 
Kijk voor specials op: 

www.kasteelvorden.nl

Graag geven wij u persoonlijk informatie 
over alle mogelijkheden.

Neem dan contact op via 
info@kasteelvorden.nl  of  0575 - 55 06 84

‘t Kasteelhaantje (BIJ KASTEEL VORDEN)

De Horsterkamp 8, 7251 AZ  Vorden
www.kasteelvorden.nl 

via Facebook:  Kasteelvorden

Brocantemarkt
Streekproduktenmarkt

Paardringsteken
10 verschillende
muziekgroepen

Schermclinics
Streetdance

20 juni
HEERLIJKRUURLO

12.00 - 17.00uur CENTRUM RUURLO

Vrijdag 12 juni van 13.00 tot 20.00 uur

Hummeloseweg 28 | 7021 AE ZELHEM | Tel. 0314-62 17 35 | dierenspeciaalzaak.com

EEN DIERBARE OVERLEDEN?

Stuur uw tekst naar:
advertentie@contact.nl
advertentie@groenlosegids.nl Voor informatie:
advertentie@elna.nl Tel. 0544-371323

2 FAMILIE berichten



Opbrengst collecte Maag 
Lever Darm stichting
Vorden - In de week van 18 t-m 23 mei 2015 vond de collecte van de Maag 
Lever Darm stichting plaats.

De collecte van de Maag Lever Darm 
Stichting heeft in Vorden 2301,32 euro 

opgebracht. Alle gevers en collectan-
ten hartelijk dank.

   

Buitenspeeldag bij
zwembad In de Dennen
Vorden - Geen excuus om binnen te 
blijven op woensdag 10 juni, want 
dan is het weer Buitenspeeldag! Op 
die dag gaat Nickelodeon tussen op 
zwart. Geen televisie die middag en 
dus een duidelijk signaal om naar 
buiten te gaan. En je hoeft je niet te 
vervelen want op zo’n 1000 locaties 
in heel Nederland worden er super-
gave buitenspeelactiviteiten georga-
niseerd. Zo ook in Vorden. 

De Buitenspeeldag wordt gehouden 

bij zwembad ‘In de Dennen’. Er zijn 
geen extra kosten verbonden aan de 
buitenspeeldag, wel een abonnement 
of een toegangskaartje natuurlijk.

Leuke spelletjes
Er zijn leuke spelletjes in en om het 
zwembad en natuurlijk kun je lekker 
zwemmen. Genoeg waar jij straks al 
jouw energie kwijt kan. Trommel al je 
vrienden op om een middag buiten te 
spelen en te sporten. Tot ziens bij ‘In 
de Dennen’.

   

Inzameling kinderboeken 
voor Het Vergeten Kind
Vorden - Bruna Vorden komt in actie voor Het Vergeten Kind en vraagt daar-
bij de hulp van het publiek. Vanaf maandag 8 juni houdt de boekhandel een 
inzameling van tweedehands kinderboeken om kinderen in vaak sobere 
opvanglocaties in Nederland de kans te geven ook te kunnen lezen. Het Ver-
geten Kind, dat de situatie en het leefklimaat voor die naar schatting 33.000 
kinderen wil verbeteren, zal de boeken verspreiden over de centra.

De actie heeft de naam ‘Vergeten 
boeken voor vergeten kinderen’ mee-
gekregen. Carmen Rondeel van Bruna 
Vorden: “Ik roep iedereen op om een 
steentje bij te dragen, want deze kin-
deren kunnen wel een steuntje in de 
rug gebruiken.

Je doet echt iets goeds door je kinder-
boeken in te komen leveren. Die staan 
vaak te ‘verstoffen’ terwijl de kinderen 
in de opvang ze hard nodig hebben. 
Door te lezen kunnen ze voor even 
ontsnappen aan hun dagelijkse situ-
atie.”

Klanten hebben twee weken, tot en 
met zondag 21 juni, om de kinder-
boeken in te leveren. Vanuit de winkel 
worden ze centraal verzameld door 
het hoofdkantoor van Bruna, dat de 
logistieke operatie sponsort.

Nauwelijks boeken in opvang
“Kinderen hebben het nodig te kun-
nen spelen en bewegen en kunnen 
door te lezen ontspannen, “ zegt Fred 

Zeegers, Algemeen Directeur van 
Bruna. “Uit mijn gesprekken met de 
directieleden van Het Vergeten Kind, 
die er hard aan werken kinderen zo-
veel mogelijk kind te laten zijn in 
moeilijke omstandigheden, is geble-
ken dat boeken nauwelijks beschik-
baar zijn in de opvanglocaties.

Lezen is erg belangrijk voor de ont-
wikkeling van een kind, dus willen wij 
daarbij helpen.”

Guusje Nederhorst Foundation
Het Vergeten Kind komt voort uit de 
Guusje Nederhorst Foundation. De 
organisatie spant zich in kinderen in 
de opvang een betere leefomgeving 
te geven en biedt vrolijke activiteiten 
en evenementen waardoor ze weer 
gewoon kind kunnen zijn. Daarnaast 
neemt Het Vergeten Kind initiatie-
ven om de situatie van deze kinderen 
onder de aandacht te brengen bij de 
verantwoordelijke instanties en het 
Nederlandse publiek.

   

Woonerf Luscinia houdt 
Midzomerviering 
Hengelo - Op zaterdag 20 juni, de 
langste dag van het jaar, organiseert 
Woonerf Luscinia een gezellige en 
creatieve (buiten)klussendag.

Er wordt onder meer in de bloemen-
pluktuin, de moestuin, de boomgaard 
en aan de zitkuil gewerkt. De dag is 
niet alleen voor sympathisanten van 
Woonerf Luscinia, vrijwilligers, buren, 
maar ook voor overige belangstellen-
den.

Reuring in de Achterhoek
De Midzomerviering wordt mede mo-
gelijk gemaakt door de Provincie Gel-
derland (project Reuring in de Achter-

hoek). We sluiten de dag af met een 
gezamenlijke maaltijd, een kampvuur 
en muziek. We beginnen om 10.30 en 
sluiten de dag om 19.30 uur af. Heb je 
belangstelling voor deze dag? Meld je 
aan via info@vriendenvanluscinia.nl. 
Deelname is gratis.

Opgave
Locatie: Woonerf Luscinia & Camping 
de Nachtegaal, Lankhorsterstraat 21, 
Hengelo (gld). Meer informatie op de 
website en opgave kan via de mail.
   

 ▶ www.woonerf-luscinia.nl, info@
vriendenvanluscinia.nl

Hengelo - Het was een bewogen 
jaar voor de leden van het Henge-
lose motorcrossteam JP Xtreme 
Xperience. Het team, onder leiding 
van Jasper Groot Roessink en Peter 
Harmsen, verloor op 31 mei van het 
vorig jaar één van zijn jongste leden, 
de 15-jarige Mischa Kuit. Exact een 
jaar later stond het team in Harfsen 
stil bij zijn dood. Maar de crossers 
kijken ook vooruit.

Mischa kwam op zaterdag 31 mei 2014 
om het leven toen hij op het circuit in 
Harfsen van de baan raakte en tegen 
een boom reed. De jonge crosser be-
zweek ter plekke aan zijn verwondin-
gen. Zijn dood had voor de rest van 
het seizoen een grote impact op de 
rest van het team.
Op zondag 31 mei stonden zijn team-
genoten er weer. Weer in Harfsen. 
Weer op de baan waar zich een jaar 
geleden die tragische gebeurtenis 
voltrok. Ditmaal waren ze er voor een 
fotoshoot. En voor een herdenking 
met familie en vrienden van Mischa, 
die door zijn karakteristieke geel met 
oranje shirt en zijn nummer 152 nooit 
ver weg was. De teamleden willen na 
een zware tijd weer gaan doen wat ze 
het liefst doen: motorcrossen. De jon-
gens zijn inmiddels weer druk in de 
weer op de diverse crossbanen. “En 
op dit moment vindt het team plezier 
maken het belangrijkst,” zegt Jasper 
Groot Roessink. “De resultaten ko-
men dan vanzelf.”

Het JP Xtreme Xperience team bestaat 
op dit moment uit vier leden: Jasper 
Groot Roessink, Koos Banda, Luca 
Notten en het nieuwe teamlid Gijs 
ten Elshof (19) uit Borculo. Hij rijdt in 
het Nederlands Kampioenschap MX2 
Cup, waar hij in de tussenstand op dit 
moment achtste staat.
Samen met Koos Banda hoort Jasper 
zelf bij de langstzittende teamleden. 

Het tweetal richt zich in 2015 op de 
uitwisselingscompetitie (regio Ach-
terhoek en omstreken) en diverse 
clubcompetities. De jonge Luca (10) 
rijdt het Nederlands kampioenschap 
en ook diverse regionale wedstrijden. 
“Het motto voor 2015 is voor hem het-
zelfde als voor het hele team. Het zijn 
de woorden van Mischa. Die zou zeg-
gen: Kump goed!”

JP Extreme Experience 2015. Foto: Henk Teerink. 

Na overlijden Mischa Kuit

Crossteam pakt de draad weer op

Kranenburg - “Scheidsrechters, de 
tijd is om.” Al veertig jaar lang klinkt 
deze mededeling in het voorjaar op 
sportaccommodatie De Eik aan de 
Eikenlaan meerdere malen per dag 
uit de luidsprekers tijdens het Drie 
Weekenden Toernooi van sportver-
eniging Ratti. Dit jaar beleefde het 
toernooi zijn veertigste editie. Afge-
lopen weekeinde werd het achtste 
lustrum afgesloten met een toernooi 
voor D pupillen en de 28ste editie 
van een onderling familietoernooi 
dat ook georganiseerd wordt door de 
Toernooicommissie. De commissie 
wordt gevormd door Gerdien Heu-
velink, Laurens Bleumink, Leo Wis-
sink, Johan Hartman, Björn Nijen-
huis, Emmy Eggink, Bart Nijhof, An-
dré Balvert en Bram Klein Haneveld.

Tot de mannen van het eerste uur van 
het toernooi behoort commissielid 
Laurens Bleumink (61). “Het toernooi 
is een niet meer weg te denken activiteit 
binnen onze vereniging. Het genereert 
de nodige financiële inkomsten. En de 
belangstelling voor het toernooi is na al 

die jaren nog steeds groot. We hebben 
een zeer trouw deelnemersveld. Naast 
pupillen (D, E en F) en junioren (B en 
C) organiseren we ook toernooidagen 
voor vrouwen- en seniorenelftallen”, zo 
zegt Bleumink terwijl Gerdien Heuve-
link met haar vertrouwde stem de vol-
gende wedstrijden van de D-pupillen 
aankondigt. Tot de initiatiefnemers 
van het toernooi behoren onder meer 
Wim Sloetjes en Erik Plomp. Vanaf het 
begin werd er direct ingezet op een 
Drie Weekenden Toernooi dat aan-
sluitend aan het slot van de competitie 
wordt georganiseerd. Veelal vanaf half 
mei tot begin juni. Laurens Bleumink: 
“Valt Pinksteren in deze periode, dan 
wordt er een weekeinde doorgescho-
ven. We plannen met Pinksteren na-
melijk geen toernooidagen in.” SV Ratti 
beschikt over vier kleedkamers. Bij 
drukke toernooidagen maakt men ook 
gebruik van kleedruimten en douches 
van de sporthal van basisschool De 
Kraanvogel. Hoe anders was dat in de 
beginjaren van het toernooi. Toen fun-
geerden grote vrachtauto’s als kleed-
accommodatie. Zusterverenigingen 

als Klein Dochteren (Lochem), SVBV 
(Barchem), DEO (Borculo), Socci 
(Wichmond), Basteom (Steenderen), 
KSH (Harreveld), Erix (Lievelde), Wis-
sel, Westendorp en VV Ruurlo behoren 
al jaren tot het vaste deelnemersveld. 
Ook kan Ratti jaarlijks wel nieuwe 
clubs aan de lange deelnemerslijst 
toevoegen. Dit jaar kende het toernooi 
zelfs een zeer opmerkelijke deelnemer 
die op het allerlaatste moment werd 
toegevoegd aan het B- juniorentoer-
nooi. “We leggen altijd een reservelijst 
aan, voor het geval een club op het al-
lerlaatste moment afzegt. De eerste re-
serve was verhinderd en daarom werd 
nummer twee op de lijst benaderd. 
En zo kon het gebeuren dat SSC ‘55 
uit Sprang Capelle op kwam draven. 
Ze hadden zich via de website aange-
meld. Het Drie Weekenden Toernooi 
wordt namelijk ook op de KNVB site 
vermeld. De club had er een ruim twee 
uur lange reis voor over.”, zo vertelt 
Gerdien Heuvelink die de club alweer 
heeft toegevoegd aan de deelnemers-
lijst voor volgend jaar. Op naar de 41ste 
editie. 

Het is altijd gezellig vertoeven op het Drie Weekenden Toernooi.

“Het toernooi is een niet meer weg te
denken activiteit binnen onze vereniging”

3



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

Bĳ  interesse bel 0575-550850.

Geldig van dinsdag 9 t/m maandag 22 juni.

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

2 weken 
scherpe acties! 
Zie bĳ lage bĳ  dit Contact.

Geen bĳ lage? 
Informeer in de winkel. 

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Onderhoud - APK - Banden - Velgen - Uitlaten - Schokbrekers - Accu’s - Remmen - Carkits

WINTERBANDEN
Tegen zeer scherpe prijzen

Wassenaarweg 2 Zelhem
0314 - 620871

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur - Zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur

Voor Benzine & Diesel uitvoeringen

GRATIS
Airco controlebeurt 

airco vulling e 75,-

Tevens zijn wij op zoek naar een zelfstandig monteur. Bel voor meer info.
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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

4 stroganoffburgers + 4 

chipolataworstjes

samen

6

95

SPECIAL

Blijedije spies

1

80

100 gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Picanha       

runderstaart

stuk

1

98

100 gram

VLEESWARENKOOPJE

150 tapenade 

+ 100 g 

varkensrollade

3

98

samen

MAALTIJD IDEE

Lasagne

5

50

500 gram
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KEURSLAGERKOOPJE

4 stroganoffburgers + 4 

chipolataworstjes

samen

6

95

SPECIAL

Blijedije spies

1

80

100 gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Picanha       

runderstaart

stuk

1

98

100 gram

VLEESWARENKOOPJE

150 tapenade 

+ 100 g 

varkensrollade

3

98

samen

MAALTIJD IDEE

Lasagne

5

50

500 gram

MAALTIJD IDEE

Lasagne

 500 gram 550

VLEESWARENKOOPJE

150 tapenade +100 g 
varkensrollade

samen 398

SPECIAL

Blijedije spies

  100 gram 180
 

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Picanha runderstaart
stuk

100 gram 198

KEURSLAGERKOOPJE

4 stroganoffburgers  
+ 4 chipolataworstjes

samen 695

Aanbiedingen zijn geldig van 8 t/m 13 juni



Vorden - Tientallen brieven schreef 
hij de afgelopen decennia naar de 
redactie van weekblad Contact. 
Harry van Rijn (92) uit Vorden 
deelde onlangs mee dat hij zijn laat-
ste ‘stukje’ voor deze krant heeft 
geschreven. Om hem te bedanken 
voor zijn bijdragen, overhandigde 
Gerhard Weevers hem namens de 
uitgeverij een speciaal beeldje met 
inscriptie. Een blijk van waardering 
voor een maatschappijkritisch per-
soon die zijn directe omgeving een 
stukje beter wilde maken. Wanneer 
bestuurders een - in zijn ogen - foute 
beslissing dreigden te maken, ging 
hij gewapend met zijn scherpe pen 
‘het gezag’ te lijf. 

De kiem voor zijn ietwat recalcitrante 
karakter werd gelegd in zijn vroege 
jeugd. De geboren Amsterdammer 
was al op zijn zevende levensjaar 
wees. Al zwervend door de hoofd-
stad werd hij opgepikt en in een her-
opvoedingsgesticht in Hoenderloo 
geplaatst. Hij leed onder het juk van 
de begeleiders en had ook nog eens 
de pech het kleinste en jongste jochie 
van het internaat te zijn.

Kiem voor Van 
Rijns kritische blik 
al in jeugd gelegd

Over deze zware periode waarin Van 
Rijn zijn jeugd verloor, schreef hij la-
ter de autobiografische roman ‘Huilen 
in de zon’.
Met enkel een lagere schooloplei-
ding als educatieve bagage ging Van 
Rijn in de oorlog aan de slag bij een 

drukker in Apeldoorn. Een jaar later, 
op z’n 21ste, ontdeed de jongvolwas-
sene zich voor het eerst van zijn ke-
tenen en kwam hij in aanraking met 
hetgeen zijn leven voor een groot deel 
zou beheersen: letteren. Als loopjon-
gen werkte hij in een boekhandel. Hij 
woonde destijds bij een oud vrouw-
tje in. De arme dame zat op een dag 
te bibberen van de kou waarop Van 
Rijn eropuit ging om wat kolen te jat-
ten. Helaas werd hij betrapt; zijn per-
soonsbewijs was hij kwijt, maar de 
weldoener wist toch te ontsnappen, 
vluchtte de IJssel over en dook onder 
op een boerderij in Weerselo.

Pas na 1945 was Van Rijn echt vrij 
man. Stap voor stap wist hij omhoog 
te klimmen op de maatschappelijke 
ladder. “Ik heb mezelf veel bijgeleerd 
en behaalde ook diploma’s voor stu-
dies die ik in mijn vrije tijd volgde”, 
vertelt de taalliefhebber. Hij werkte 
onder meer bij een uitgeverij en la-
ter had hij zijn eigen reclamebureau 
Promotions. Toen hij in 1973 vanuit 
Baarn naar Vorden verhuisde, kwam 
hij beroepsmatig al gauw in contact 
met drukkerij Weevers. “We hebben 
samen veel drukwerk verzorgd”, kijkt 
de tekstschrijver terug.
Ook in maatschappelijk opzicht liet 
Van Rijn al snel van zich horen. Van 
zijn nieuwe buren vernam hij dat de 
overheid had besloten om een toe-
ristisch fietspad van Vorden naar Lo-
chem aan te leggen. Van Rijns buren 
zagen echter liever een vrijliggend 
fietspad tussen Vorden en Kranen-
burg zodat hun kinderen veilig naar 
school konden fietsen. Om daar aan-
dacht voor te vragen, wilden zij een 
kar met mest legen voor de ingang van 
het gemeentehuis. Van Rijn voegde 
zich bij deze actiegroep en in plaats 
van mest, werd het gemeente- en pro-
vinciebestuur bestookt met inkt en 

papier. Middels ingezonden brieven 
in Contact werd de aandacht op deze 
zaak gevestigd en kwam er uiteinde-
lijk in plaats van het toeristische pad 
een vrijliggende fietsstrook voor de 
kinderen.
Bij tal van andere problemen greep 
Van Rijn zijn geliefde wapen. “Ik heb 
het talent dat ik dingen goed onder 

woorden kan brengen, daar moest ik 
iets mee doen. Zijn idealen waarma-
ken door de politiek in te gaan, heeft 
hij nooit zien zitten. “Raadsleden vol-
gen veelal de mening van een partij. 
Dat trotseer ik. Ik wil graag mijn eigen 
mening vormen.”
Ook nu kan Van Rijn zich nog opwin-
den over allerlei zaken die van ‘hoger 

hand’ worden opgelegd, zoals de veel-
besproken veranderingen in de zorg. 
Nu zijn vrouw vanwege gezondheids-
redenen is verhuisd naar zorgcentrum 
De Bleijke in Hengelo, heeft hij echter 
besloten zijn ‘gevechten’ te staken. “Ik 
zou graag blijven sputteren, maar het 
gaat niet meer. Ik wil nu zo veel mo-
gelijk momenten bij mijn vrouw zijn.”

Gerhard Weevers overhandigt Harry van Rijn een speciaal beeldje als dank voor zijn vele bijdragen.

Waardering voor ingezonden bijdragen van Harry van Rijn

Maatschappijkritische lezer legt zijn ‘wapen’ neer

Familiefietstocht Stichting 
Volksfeest Veldhoek
Veldhoek - Stichting Volksfeest Veldhoek organiseert zondag 14 juni een fa-
miliefietstocht waaraan iedereen kan en mag deelnemen.

Starten tussen 12.30 en 13.30 uur bij 
het Buurt- en Verenigingsgebouw ‘t 
Gebouw, Kapersweg 4 in Veldhoek. 
De fietstocht heeft een lengte van on-
geveer dertig kilometer.

‘t Gebouw
Het eindpunt is ‘t Gebouw waar onder 
het genot van een hapje en een drank-
je nog even nagepraat kan worden.

Vorden - Het is inmiddels zeven jaar 
geleden dat Reinier en Leonie hun 
winkel in groente, fruit & traiteur be-
gonnen aan de Burg. Galleestraat in 
Vorden. Stond met het vijfjarige be-
staan de verhuizing naar de overkant 
nog centraal, nu 2 jaar later is het tijd 
voor een terugblik.

Of beter gezegd een vooruitblik, want 
het ondernemerspaar begint vol en-
thousiasme te vertellen over de ideeën 
die zij hebben. Zo vinden zij het be-
langrijk om met de tijd mee te gaan en 
in te spelen op de veranderingen in de 
markt. Voor de nabije toekomst zijn er 
dan ook voldoende plannen.

Meer dan groente en fruit
Dat Reinier en Leonie meer verkopen 
dan alleen groente en fruit is wel dui-
delijk. Van soepen tot buffetten en van 
kant&klaar maaltijden tot luxe opge-
maakte salades; niets is hen teveel.

Gezonde maaltijd 
compleet met een 
gratis toetje

Ook zijn ze al helemaal voorbereid op 
het komende zomerseizoen. Zo ver-
zorgen zij namelijk zeven dagen per 
week complete barbecues aan huis, 
inclusief alle toebehoren, zodat u zor-
geloos kunt genieten.

Maaltijdservice
Nieuw is de maaltijdservice: een be-
taalbare, gezonde maaltijd compleet 
met een gratis toetje. De maaltijden 
zijn op te halen in de winkel of worden 
gratis thuisbezorgd. Ideaal voor als je 

geen zin of tijd hebt om te koken en 
toch een gezonde maaltijd op tafel wilt 
hebben staan. Reinier: “De maaltijden 
worden bereid met verse producten en 
zo min mogelijk zout. Het is dus puur 
van smaak. De maaltijden zijn vooral 
ideaal voor ouderen, alleenstaanden 
en drukke huishoudens, maar bijvoor-
beeld ook voor bedrijven wanneer het 
personeel moet overwerken.”

De Garantie Groenteman
Terugblikkend op de afgelopen jaren 
wordt al snel duidelijk dat het on-
dernemerspaar trots is op het eigen 
garantielogo, en met recht! Reinier 
en Leonie hadden behoefte aan een 
garantiekeurmerk, en toen bleek dat 
dit binnen de branche niet bestond, 
hebben zij zelf het initiatief genomen. 
Zij zijn vervolgens met telers en leve-
ranciers om de tafel gaan zitten en zo 

ontstond het garantielogo. Reinier en 
Leonie werken alleen met zorgvuldig 
geselecteerde en gecertificeerde telers, 
die rekening houden met de natuur en 
het welzijn van mens en dier. Het ga-
rantielogo staat dan ook voor pure en 
eerlijke ambacht, vol van smaak, ge-
zond en niet te vergeten: de ‘niet goed, 
geld terug garantie’.

Garantiebonnenactie
Deze week en volgende week kunt u 
profiteren van vele kortingen op groen-
ten, fruit & traiteur met de speciale ga-
rantiebonnen, die u als bijlage bij dit 
Contact kunt vinden. Leonie: “Op deze 
manier willen wij onze klanten bedan-
ken. Zonder hen was dit alles niet mo-
gelijk”. Geen bijlage? De garantiebon-
nen zijn ook in de winkel verkrijgbaar. 
Deze actie is geldig van 8 juni t/m 22 
juni. Tot ziens bij Reinier & Leonie’s!

Reinier en Leonie in de keuken waar dagelijks de verse maaltijden bereid worden.

Reinier & Leonie vieren 7-jarig bestaan 
met garantiebonnenactie

Agenda
 9 juni Breien/handwerken Kulturhus het Dorpscentrum 10.00 - 11.30 uur
13 juni  Repair Café Kulturhus het Dorpscentrum 10.00 - 12.00 uur
16 juni   Breien/handwerken Kulturhus het Dorpscentrum  10.00 - 11.30 uur

Kijk voor aanvullende informatie op onze website: www.welzijnvorden.nl 

Bezoek en Ondersteunings Service (BOS)
Ook een mantelzorger heeft wel-
eens tijd en ruimte voor zichzelf 
nodig. Maar wat te doen als je voor 
iemand zorgt die niet alleen thuis 
kan blijven? 

Via Stichting Welzijn Vorden kan een 
vrijwilliger van de Bezoek en Onder-
steunings Service (BOS) geregeld wor-
den. Er wordt gezorgd voor een vaste 
vrijwilliger die maximaal een dagdeel 
per week de mantelzorger thuis kan 
vervangen. In een gesprek kan men 
persoonlijke wensen aangeven.

Wie regelmatig een paar uurtjes be-
schikbaar heeft en graag iets wil doen 
voor een ander, kan zich aanmelden 
als vrijwilliger, zodat mensen met 
een zieke of dementerende partner 
met een gerust hart even de deur uit 

kunnen. Ook voor alleenstaanden en 
mensen die zich alleen of eenzaam 
voelen, kan een vrijwilliger worden 
ingezet. Deze aangeboden hulp is gra-
tis. Aan vrijwilligers worden cursus-
mogelijkheden en structureel overleg 
aangeboden. 

De groep BOS vrijwilligers is een en-
thousiaste groep, die aangestuurd 
wordt door een coördinator. Herkent 
u zich in deze oproep? Wilt u de be-
staande groep BOS vrijwilligers ko-
men versterken? Dan zien wij uw re-
acties gaarne tegemoet.

Voor vragen, informatie en aanmel-
ding kunt u contact opnemen met 
coördinator Wim Sanders.
T: 0575-553736
@: wsanders@kpnmail.nl
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(Infotorial)

Rugklachten? 
Blijf er niet mee lopen!
Lage rugklachten komen heel veel voor. Ongeveer de helft 
van alle Nederlanders wordt er met enige regelmaat mee 
geconfronteerd. Ondanks dat rugklachten zo gewoon zijn 
bestaan er veel misverstanden over. Het gevolg is dat mensen 
vaak onnodig lang met klachten blijven lopen, terwijl ze in een 
vroeg stadium vaak makkelijk op te lossen zijn.Doodzonde, 
vindt chiropractor Ivar Schenk van Chiropractie Zutphen. 
Laten we daarom eens een aantal misvattingen de wereld uit 
te helpen: 

Rugklachten zijn het gevolg 
van onze alledaagse bezigheden
Rugklachten ontstaan niet om-
dat we ons een keertje vertillen 
of een verkeerde beweging ma-
ken. Rugproblemen ontstaan 
geleidelijk, doordat we elke dag 
opnieuw onze rug op een on-
natuurlijke manier gebruiken. 
Door lange dagen zitten op kan-
toor of in een auto, eenzijdige li-
chamelijke belasting en een te-
kort aan gezonde lichaamsbe-
weging neemt de conditie van 
onze rug geleidelijk af. Hierdoor 
raakt de rug sneller overbelast, 
met klachten als gevolg. En zelfs 
als het er toch plots ‘inschiet’ 
bij een tilbeweging,dan is dit 
slechts de spreekwoordelijke 
druppel geweest. Een gezonde 
rug mag namelijk best een keer-
tje flink belast worden.

Rugklachten gaan meestal 
niet vanzelf over
Toegegeven, veel rugklachten 
nemen na een paar dagen van-
zelf af, maar zeker niet altijd. 
Een recent Nederlands onder-
zoek toont aan dat 65% na een 
jaar nog steeds klachten heeft.
Om te voorkomen dat een rug-

probleem chronisch wordt en er 
veel behandelingen nodig zijn, 
adviseren wij omvooral niet 
lang met rugklachten te blijven 
lopen. Kijk het rustig een paar 
dagen aan, maar als de klachten 
dan nog niet duidelijk afnemen 
is het beter om een afspraak te 
maken in onze praktijk, zodat 
langdurige behandeltrajecten 
vermeden kunnen worden.
 
Niet elke rugklacht is 
hetzelfde! 
Ook al lijken pijnklachten vaak 
sterk op elkaar, de onderliggen-
de oorzaak kan toch heel ver-
schillend zijn. Daarom bestaat 
er ook niet één enkele behan-
deling of oefening die voor elke 
patiënt met rugklachten de juis-
te oplossing is. Was het maar 
zo simpel! Om precies te weten 
wat de beste aanpak is, doen 
wij een uitgebreid houding- en 
bewegingsonderzoek. Hierbij 
wordt gekeken naar alle zaken 
die ten grondslag kunnen liggen 
aan uw klachten. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan uw houding 
en balans, maar ook de spier-
functie en beweeglijkheid van 
uw rug. Zwakke houding- en 

bewegingsschakels worden zo 
zorgvuldig in beeld gebracht, 
zodat u met een behandeling 
op maat weer snel uw normale 
activiteiten kunt hervatten. 

De chiropractor; specialist in 
behandeling van rugklachten
Net zoals u voor uw gebit naar 
de tandarts gaat, is de behan-
deling van rug- en nekklachten 
het vakgebied van de chirop-
ractor. Chiropractor Ivar Schenk 
is universitair geschoold, heeft 
ruim 10 jaar ervaringop het ge-
bied van rug- en nekklachten en 
volgt daarnaast regelmatig in-
ternationale bijscholingen. Op 
deze manier bent u verzekert 
van deskundige en doelmatige 
zorg die aansluit bij uw licha-
melijke gesteldheid. 

Rugklachten? 
Maak dan nu een afspraak!
U kunt zonder verwijzing een 
afspraak maken bij Chiroprac-
tie Zutphen. Chiropractie wordt 
(groten-) deels vergoed vanuit 
het aanvullend pakket. Wij zijn 
de gehele dag telefonisch be-
reikbaar en u kunt ook online 
op onze website een afspraak 
maken. 

Chiropractie Zutphen
Zaadmarkt 84a
7201 KM Zutphen
Tel. 0575 - 793030
www.chiropractie-zutphen.nl

 

 

 

 

 

 

 

BRANDENBARG V.O.F.
Halseweg 38 • 7021 HX Zelhem
tel.: 0314-622267 • fax: 0314-620066

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! 

Verbouw
Renovatie
Woningonderhoud
Veranda’s & overkappingen

Leestenseweg 10        7207  EA Zutphen        T 0575-521796       
M 06-55072626        E info@heijinkbouw.nl        

www.heijinkbouw.nl

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen

Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61

WWW.AGFGARRITSEN.NL 

Let op! Woensdagmiddag gesloten.
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 m. links.
Volg ons op Facebook voor alle activiteiten en akties!

Cadeautip:
Streekproductenpakket!

• Nu volop: de lekkerste AARDBEIEN van 
de koude grond

• Nieuwe oogst FRIESLANDERS is er weer

• Hollandse BLOEMKOOL per stuk  0.99
• Malse SLA + KOMKOMMER  0.99
• Nu ook volop ASPERGES
• Nieuw FROZEN YOGHURT-IJS  

(vetarm, glutenvrij met vezels)
• Nu ook van de BUFFEL: 

vlees, mozzarela, yoghurt



Vorden - Tijdens de koningsspelen 
op vrijdag 24 april hebben alle leer-
lingen van basisschool Het Hoge 
meegedaan aan de actie: “Wandelen 
voor water”. Alle kinderen liepen 
met een rugzak met daarin flessen 
water een uitgezette route. 

Op deze manier hebben de kinderen 
ervaren dat het voor hun leeftijdsge-
nootjes uit derde wereld landen een 
zware klus is om drinkwater te vervoe-
ren. Het sponsorgeld dat hiermee op-
gehaald is, is bestemd voor de stich-
ting Simavi (simavi.nl).

Op dinsdag 2 juni hebben de jongste 
leerling, Kars Jansen en de oudste 
leerling, Marloes Berenpas, het be-
drag bekend gemaakt aan alle leerlin-
gen van de school. Mede dankzij gulle 
gevers werd er een prachtig bedrag 
van € 4438,36 opgehaald.

Basisschool Het Hoge haalt een mooi
bedrag op voor Stichting Simavi

Vorden - Er heerste een bijzonder 
aangename en relaxte sfeer in het 
Klooster van Kranenburg afgelopen 
donderdag 28 mei. Op deze dag werd 
namelijk de jaarlijkse vrouwenver-
wendag georganiseerd. Speciaal 
voor vrouwen uit Vorden en omge-
ving die geconfronteerd zijn met 
kanker en daardoor wel wat extra 
ontspanning kunnen gebruiken.

Maar liefst 32 dames hadden zich aan-
gemeld om deze dag heerlijk te ge-
nieten. Schoonheidsbehandelingen, 
voetverzorging, massage, haarstyling, 
creatieve workshops en heerlijk eten 
en drinken; geen moeite was gespaard 
om de dames in de watten te leggen. 
En genoten hebben ze. “Alles is hele-
maal super,” sprak één van de dames, 
terwijl ze druk in de weer was bij de 
bloemenworkshop. Tijd voor bezin-
ning was er ook: de kloosterkapel was 
speciaal voor de gelegenheid open-
gesteld voor een yoga-les. Melanie 
Oonk en Edith Willems organiseerden 
het evenement alweer voor de vierde 
keer. Wel voor het eerst onder de nieu-
we naam VROUW! (voorheen Viva la 
Donna). En alle tijd en energie die zij 
geheel belangeloos in de organisatie 
staken, leidde ook dit jaar weer tot een 
fantastische dag. En natuurlijk konden 
zij dit niet alleen. De basis voor het 
succes ligt bij de vele professionals die 
kosteloos hun inzet pleegden, toeleve-
ranciers die gratis leverden en natuur-
lijk de gastvrijheid van het Klooster 
van Kranenburg. De dames keerden 
helemaal ontspannen en voorzien van 
een rijk gevulde goodiebag huiswaarts. Al met al een zeer geslaagde dag voor alle betrokkenen.

Speciaal voor vrouwen uit Vorden en omgeving die geconfronteerd zijn met kanker

Jaarlijkse vrouwenverwendag zeer geslaagd

Vorden - Na het succes van het vorig 
jaar organiseert de Stichting Kunst 
en Cultuur Bronckhorst, in samen-
werking met kunstenaarsnetwerk 
het Web, de Keuken van Hackfort 
en Natuurmonumenten, ook dit jaar 
weer een kunstwandelroute in het 
idyllische landschap rondom kas-
teel Hackfort. Van 13 juni tot en met 
13 september kunnen belangstel-
lenden, verspreid over kasteeltuin, 
vijvers, moestuin en weide, genieten 
van het werk van 12 kunstenaars.

Dit jaar is er werk te zien van Karin 
Kuiper, Piet Post, Pim en Govert van 
Arkel, Dries Olthof en Gebke Westra, 
Hermine Grob, Gerrie Ploeg, Ute van 
Aalst, Martin Pragt, Freeke Nijman, 
Marjo Alders, Hanna Blom en Wilma 
Brouwer. Nieuw is het Poëziepad van 
Jan Opdam en dichtersgroep de Om-
smeders. Via poëziespiegels, muziek 

en taal wordt u al wandelend meege-
voerd langs verzen gebaseerd op de 
elf Sirenen in de klassieke literatuur. 
Tegelijkertijd kunt u via uw smartpho-
ne videoclips bekijken gemaakt door 
Hans Mellendijk en Louis Radstaak en 
luisteren naar muziek gecomponeerd 
door Lucy Legeland en Dries Bijlsma.

Het bijzondere van de kunstwandel-
route bij kasteel Hackfort is de combi-
natie van uniek cultuurlandschap met 
een grote verscheidenheid aan natuur 
en agrarische cultuur en de verschil-
lende uitingsvormen van hedendaag-
se beeldende kunst

De kunstwandelroute op het land-
goed Hackfort brengt natuur, cultureel 
erfgoed, kleinschaligheid, gastvrij-
heid, humor en creativiteit samen tot 
een mooie beleving van zomaar een 
zomerdag in Vorden. Uiteraard kunt 

u de kunstwandelroute combine-
ren met andere natuurwandelroutes 
vanuit Vorden of Vierakker naar het 
eeuwenoude landgoed, even bijko-
men op het terras van de keuken van 
Hackfort met uitzicht op de moestuin 
of deelnemen aan activiteiten van Na-
tuurmonumenten (zie hun agenda).

De kunstwandelroute is gratis toegan-
kelijk mede dankzij bijdragen van het 
prins Bernhard Cultuurfonds en de 
gemeente Bronckhorst. Een informa-
tiebrochure met informatie over de 
route en de geëxposeerde kunstwer-
ken is gratis verkrijgbaar bij de Keu-
ken van Hackfort. Voor meer infor-
matie, neem contact op met Han van 
Oosterbos, Stichting Kunst&Cultuur 
Bronckhorst.
   

 ▶ Telefoon: 06-53188605.

Van 13 juni t/m 13 september kan men genieten van het werk van twaalf kunstenaars

Kunstwandelroute Kasteel Hackfort
Voordelige bloemen

PrijsverlagingenPrijsverlagingen

12 T/M 14 JUNI12 T/M 14 JUNI12 T/M 14 JUNI
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

KIJK VOOR ONZE ZOMERSE 
ARTIKELEN OP WWW.ALDI.NL
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‘t Kraankuikentje blij met 
schenking kringloopwinkel
Vorden - De Stichting Veilingcom-
missie Vorden wordt heel hartelijk 
bedankt door de peuters van Peu-
terspeelzaal ‘t Kraankuikentje. 

Tijdens de Meimarkt van kreeg het 
bestuur van peuterspeelzaal ‘t Kraan-
kuikentje een cheque overhandigd 
ter waarde van 750 euro. De peuter-

speelzaal had namelijk een aanvraag 
ingediend voor een bijdrage voor de 
aanschaf van fietsjes en een uitbrei-
ding van buitenspeelmateriaal.

De blije peuters hebben zelf een at-
tentie gemaakt die ze aangeboden 
hebben aan de medewerkers van 
Kringloopwinkel De Werf.

Week van de Acupunctuur
Bronckhorst - Voor het eerst in Ne-
derland vindt er van 15 t/m 19 juni 
2015 een Week van de Acupunctuur 
plaats. De Nederlandse Vereniging 
voor Acupunctuur en de beroeps-
vereniging voor Traditionele Chine-
se Geneeskunde (TCG) Zhong slaan 
de handen ineen om de Traditione-
le Chinese Geneeskunde onder de 
aandacht te brengen bij een breder 
publiek.

Mensen die meer willen weten over 
Traditionele Chinese Geneeskunde 
zoals Acupunctuur, Shiatsu, Tuina, 
Qigong, Tai Ji Quan, Chinese kruiden-

geneeskunde en Chinese voedings-
leer kunnen bij verschillende praktij-
ken terecht, zie hiervoor de website. 
Bij praktijk Acupoli in Hengelo Gld. 
kunt u een Shiatsu stoelmassage erva-
ren. Van 15 t/m 19 juni zijn geïnteres-
seerden welkom om tussen 11.00 en 
12.00 voor een gratis stoelmassage. En 
tussen 20.00 en 21.00 bent u welkom 
voor informatie over behandeling met 
acupunctuur en andere methoden 
binnen de TCG.

 ▶ www.weekvandeacupunctuur.nl
 ▶ Aanmelden: contact@acupoli.nl

Baak - Aan het einde van dit school-
jaar sluiten de poorten van de St. 
Martinusschool na 95 jaar definitief. 
Dit laat de school natuurlijk niet on-
gemerkt voorbij gaan. Samen met 
een aantal enthousiaste ouders is 
er voor gezorgd dat de St. Martinus 
eindigt met een knal!

De laatste week van het schooljaar 
staat voor de kinderen van de St. 
Martinusschool in het teken van een 
afscheidsproject met als thema ‘De 
bakens verzetten’. De week eindigt 
met een grote afsluiting tijdens het 
afscheidsfeest op donderdag 9 juli 
a.s. vanaf 18.30 uur. Voor dit (gratis 
toegankelijke) feest is iedereen van 
harte welkom die zich op de één of 
andere manier verbonden voelt of is 
geweest bij de St. Martinusschool. De 
avond start met een ontvangst met 
koffie, thee en iets lekkers. Daarna 
is er gelegenheid om in de school te 
kijken waar de kinderen deze laatste 
schooldagen mee bezig zijn geweest. 
Wat dit precies is, blijft uiteraard een 
verrassing. Tevens is er een expositie 
van oud beeld- en fotomateriaal. Op 
het schoolplein is de hele avond ook 
van alles te doen. Het feest wordt om-
lijst met (live)muziek.

Hapje en drankje
Natuurlijk wordt er ook voor de in-
wendige mens gezorgd. Dankzij di-
verse giften, sponsors en een spaar-
potje van school kunnen we alle 
aanwezigen een drankje en een hapje 

aanbieden. Extra consumpties zijn 
voor eigen rekening.

Aanmelden
Halverwege de avond wordt door de 
huidige leerlingen op originele wijze 
afscheid genomen van hun Martinus-
school. Dit zal een uniek en ongetwij-
feld ook emotioneel moment worden. 
Na dit officiële gedeelte is er uiteraard 
nog tijd om te praten en met elkaar 
herinneringen op te halen. De organi-
satie hoopt op veel bezoekers en een 
fantastisch afscheid.
Om een idee te hebben hoeveel men-
sen er komen, willen we graag dat 
je je wel even aanmeldt. Dit kan via 

onze website: www.afscheidmartinu-
sschool.webklik.nl. Tevens is het mo-
gelijk je aan te melden door een brief-
je met je naam, het aantal personen 
waarmee je komt en eventueel een 
e-mailadres en/of telefoonnummer te 
deponeren in de speciale brievenbus 
bij de school.
Dus oud-leerlingen, dorpsgenoten, 
oud- leerkrachten kom donderdag 9 
juli naar Baak en neem voor de laatste 
keer een kijkje in de school, praat bij 
met oud-klasgenoten en ontmoet de 
juffen en meesters van toen en nu en 
neem samen met de huidige leerlin-
gen, hun ouders en het team afscheid 
van de St. Martinusschool in Baak.

Wichmond - Het Oranjecomité Vier-
akker-Wichmond heeft de jaarlijkse 
Oranjefeesten die traditioneel iede-
re laatste week van augustus plaats-
vinden, flink gereorganiseerd. Maar 
een vernieuwing van het feest is niet 
het juiste woord: doel is juist om de 
sfeer die de legendarische feestweek 
vroeger had terug te brengen.

“De laatste jaren hebben we wat te-
rugloop ervaren op de dinsdag en 
vrijdag,” vertelt Freddy Hogendoorn 
van het Oranjecomité. Er moest iets 
gebeuren om het feest weer een nieu-
we impuls te geven, vond het comité. 
“Daarom hebben we besloten om in 
plaats van twee ‘halve’ dagen weer 
een volwaardige feestdag te maken.”
Het resultaat: Dolle Dinsdag wordt 
opgeofferd om van de vrijdagavond 
weer een echt dorpsfeest te maken. Zo 
ligt de nadruk van het Wichmonds/
Vierakkers Oranjefeest vanaf dit jaar 
weer op het weekend.

Gouden optocht 
tijdens vernieuwd 
Oranjefeest

Ook het terrein kon wel een impuls 
gebruiken, hadden de leden van het 
Oranjecomité zich bedacht. Daarom 
staat de tent dit jaar met de opening 
richting de kermis, inclusief luifel en 
verhard terras. “Dat hebben we ge-
daan om de sfeer van gezelligheid en 
saamhorigheid te bevorderen,” aldus 
Freddy.

Rode draad
Het is de rode draad in alle aanpas-
singen aan het Oranjefeest: in alles 
is goed nagedacht over de beleving 
van de bezoeker. Zo is een zijde van 
de tent ingericht als ‘bruine bar’, hele-
maal in de sfeer van een bruin café. En 
is er livemuziek vanaf het moment dat 
de tent open gaat.

Vrijdagavond 
De vrijdagavond wordt dit jaar weer in 
ere hersteld. En daarmee bedoelen de 
bestuursleden: een uitpuilende tent.

“Gezelligheid, zoals gezelligheid be-
doeld is. Het was de avond waarop 
echt iedereen in de tent was, dat je je 
ouders zag dansen, de ouders van je 
vrienden etcetera.”

In-C-eeN zorgt voor een ontvangst in 
stijl in de tent, met contrabas, accor-
deon en dobro gitaar. De band speelt 
hits van bands als CCR en start om 
20.30 uur, het moment waarop ook de 
feesttent open gaat voor publiek.

Showband
Om de tent serieus in beweging te 
krijgen heeft het Oranjecomité geko-
zen voor showband You and me, met 
een repertoire van grote discokrakers 
uit de jaren zeventig tot dance van nu, 
gezellige Nederlandstalige hits, pop, 
rock en van alles uit de jaren 80 en 90.

Vijftig jaar optocht
Tot slot heeft het Wichmonds/Vierak-
kers Oranjefeest dit jaar een gouden 
randje: op de zondag wordt name-
lijk voor de vijftigste maal op rij de 
jaarlijkse optocht gelopen. Een halve 
eeuw geleden, in 1965, werd die voor 
de allereerste keer gehouden en sinds-
dien doen inwoners van Wichmond 
en Vierakker ieder jaar weer weken-
lang hun uiterste best om de mooiste 
wagen te bouwen.

Om van deze bijzondere jubileumedi-
tie een groot feest te maken, nodigt 
het Oranjecomité dit jaar met na-
druk iedereen die een band heeft met 
Wichmond of Vierakker van harte uit 
om mee te doen aan de optocht. Op-
gave van straten en groepen is moge-
lijk tot en met 14 juni en kan via G. 
Weenk.

   

 ▶ g.weenk@hotmail.com

50ste optocht tijdens feestweek Wichmond/Vierakker. Foto: Paul Harmelink.

Afscheid van de St. Martinusschool gaat niet ongemerkt voorbij.

Oranjefeest Vierakker-Wichmond 2.0

Feest met een weekend als vanouds

Knallend afscheidsfeest St. Martinusschool

Henk Vaags van de Veilingcommissie overhandigt cheque aan ‘t Kraankuikentje.

Graag heb ik het met u over de algemene volmacht, ook wel levenstes-
tament genoemd. Beetje raar begrip die laatste, omdat een testament 
immers pas wordt geopend ná een overlijden, terwijl de volmacht juist 
alleen tijdens uw leven wordt gebruikt en juist vervalt bij uw overlijden. 

De gedachte achter een dergelijke 
volmacht is heel praktisch. Stel, u 
bent beiden eigenaren van een wo-
ning. Eén van u dementeert en moet 
na enige tijd worden opgenomen 
omdat het thuis niet langer gaat. U 
vindt het als achterblijvende echtge-
noot niet prettig om alleen in dat huis 
te blijven en u zoekt een kleinere wo-
ning. Dat betekent dat uw huis moet 
worden verkocht. Dan blijkt ineens 
dat uw echtgenoot niet meer kan te-
kenen, omdat hij of zij het niet meer 
begrijpt. En dat is toch een voor-
waarde om een overeenkomst of ak-
te te tekenen: kun je je wil nog uiten. 
Wat nu? Immers, als mede-eigenaar 
moet er meegetekend worden. De 
oplossing die vaak werd (en wordt) 
gekozen is een onderbewindstelling. 
Dan stelt de kantonrechter het ver-
mogen van uw echtgenoot onder be-
wind en benoemt dan u of een kind 
of u samen tot bewindvoerder(s). Dat 
betekent dat u jaarlijks verantwoor-
ding aan de kantonrechter moet af-
leggen, toestemming moet vragen 
voor de verkoop van uw woning en 
toestemming moet vragen voor het 
doen van schenkingen. Ook de on-
derbewindstelling zelf gaat gepaard 
met de nodige formaliteiten en kan 
enige tijd duren.
Het alternatief is de algemene vol-
macht. Als deze volmacht er is kan 
de gevolmachtigde direct aan de 
slag, zeker bij een acute situatie zo-
als een hersenbloeding of een co-
ma. De bankzaken kunnen meteen 
worden overgenomen, evenals de 
overige administratie. In een bijla-
ge kunt u eventueel aangeven waar 

pasjes liggen en waar de pincodes 
en inlogcodes liggen. Maar ook  de 
woning kan worden verkocht en 
overgedragen. De gevolmachtigde 
kan de echtgenoot zijn, maar ook uw 
kinderen kunnen worden benoemd 
of juist een onafhankelijk iemand. 
In de volmacht kan ook iemand wor-
den benoemd die de zorgtaken op 
zich neemt. Dat kan een ander dan 
de (financieel) gemachtigde zijn. Het 
spreekt vanzelf dat deze volmacht 
getekend moet worden op het mo-
ment dat u nog bij uw volle verstand 
bent. Aangezien de volmacht bij een 
notaris moet worden getekend, zal 
deze daar ook op toe zien, zoals bij 
elke akte.
Na uw overlijden vervalt de volmacht 
en kunt u desgewenst de gevolmach-
tigde tot executeur benoemen in uw 
testament. Dat sluit dan mooi aan. 
Ook de kantongerechten bevelen te-
genwoordig de algemene volmacht 
aan.

Voor een bespreking zult u zich 
voortaan moeten vervoegen aan de 
Dorpsstraat 19 (hoek Stationsweg) in 
Vorden, waar wij sinds vorige week 
zijn gevestigd. De belettering moet 
nog worden aangebracht en dan zijn 
we helemaal herkenbaar.
De koffie smaakt hetzelfde en u bent 
net zo welkom.
Leest u ook de website met wekelijks 
nieuwe artikelen.

Gertjan Hulleman
notaris te Vorden en omstreken
0575-552220
hulleman@notarishulleman.nl

- Advertorial -

Ontvang het laatste nieuws het eerst! Like ons op Facebook:  /ContactVorden
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Kunstmarkt bij Theetuin 
Vierakker
Vierakker - Op zondag 14 juni is er 
bij Theetuin Vierakker een grote 
kunstmarkt. Verspreid over de tui-
nen en in de gebouwen tonen 15 
kunstenaars hun werken; ook is er 
heel veel kunst te koop. Het aanbod 
is enorm breed: van schilderkunst 
in allerlei technieken, tot beelden, 
keramiek, fotografie en sieraden. 
De markt is open van 11.00 tot 16.30 
uur. Toegang tot de markt en Thee-
tuin Vierakker zijn gratis.

Eigenaar Rikjan Omvlee vertelt waar-
om een kunstmarkt zo goed past bij 

Theetuin Vierakker: “Eén van onze 
doelstellingen is om mensen te laten 
genieten van kunst en daarnaast wil-
len we vooral lokale en regionale kun-
stenaars een podium te bieden om 
hun werk te laten zien. Dit combine-
ren we nu op een heel leuke manier 
in de kunstmarkt.” Na de heel succes-
volle kunstmarkt die de theetuin in 
september vorig jaar organiseerde is 
dit de tweede editie.

De kunstenaars komen allemaal uit 
de regio, met name de gemeenten 
Bronckhorst en Zutphen.

   

Rommelmarkt Keijenborg
Keijenborg - Zondag 5 juli wordt de jaarlijkse rommelmarkt gehouden.

Vanaf 10.00 uur wordt deze rommel-
markt gehouden op het Booltink-
plein. De organisatie is in handen van 
Drumfanfare St.Jan Keijenborg. Voor 

meer informatie, zie de website.
   

 ▶ www.schuttersgildestjan.nl
   

Celtic Wind in boomgaard 
St. Martinuskerk Baak
Baak - Voor de derde keer op rij 
treedt Celtic Wind uit Didam en om-
geving op in de boomgaard naast 
de St. Martinuskerk in Baak. Het 
repertoire van de band bestaat uit 
traditionele en moderne liedjes uit 
Ierland.

Op zondag 14 juni om 14.00 uur gaat 
Celtic Wind weer helemaal los met 
stevige songs, ingetogen ballads en 
instrumentale nummers die (ver-
sterkt) akoestisch worden gebracht. 
Bekende en minder bekende liedjes 
van Ierse artiesten zoals de Dubli-
ners, The Corss en Christy Moore en 
vele anderen passeren de revue. Dit 
zal vast en zeker weer met groot en-
thousiasme door het publiek worden 
ontvangen. Het optreden van de band 
staat garant voor een spetterende 
show, waarbij luisteraars zullen erva-
ren dat zij vanzelf gaan meezingen of 

meeklappen met de meer of minder 
bekende Ierse volksmuziek. Voor de 
dorst en de (kleine) trek zijn er uiter-
aard weer drankjes en hapjes beschik-
baar. Het optreden duur tot ongeveer 
16.00 uur. Daarna is het feest nog niet 
ten einde, maar kunnen de gasten ge-
zellig na genieten en verder bij praten 
met een lekker (Iers) biertje of iets an-
ders. De toegang is voor volwassenen 
€7,50, kinderen tot en met twaalf jaar 
zijn gratis.

Bij slecht weer wordt uitgeweken naar 
de kerk. Deze is overigens van mei tot 
en met september elke donderdag-
middag open van 13.30 uur tot 16.30 
uur.

Voor meer informatie zie de website.
   

 ▶ www.baaksbelang.nl
   

‘n 10 met een griffel
Steenderen - Het ene museum is het 
andere niet, da’s Makkeluk Zat. In 
het gelijknamige museum van Joop 
Sangers gaat het niet om de kunst
met een grote K, daar gaat het om de 
kunst van het verzamelen met een 
grote V.

Met liefde voor het oude bij elkaar ge-
bracht en zo hebben de Zonnebloem-
gasten van de afdeling Steenderen dat 
ook ervaren toen zij daar onlangs te 
gast waren. Hoe vaak het niet klonk: 
‘Dat ken ik, dat hadden wij vroeger 

thuis ook!’. Kortom, een museum vol 
nostalgie, herinneringen aan vroe-
gere tijden. Een ieder heeft wel een 
verhaal bij wat is uitgestald: oude mo-
toren, wasmachines (hij heeft ze weer 
aan de praat gekregen), loodzware 
strijkijzers, serviesgoed voor poppen 
en mensen, kleding, radio’s (ook die 
doen ‘t), bakelieten telefoons, een 
winkelopstelling, een ruimte ingericht 
als schoolklasje van vroeger met alles 
erop en eraan. En het leitje en de grif-
fel om die 10 mee te schrijven, ontbre-
ken natuurlijk niet.

   

Expositie schilderijen Kapel 
Bronkhorst
Bronkhorst - Marga Zweers en Ina 
Bijvank met schilderijen en Jolanda 
Nabben met keramiek exposeren 
samen in de Kapel te Bronkhorst 
van zaterdag 13 t/m vrijdag 19 juni. 
Op zondagmiddag 14 juni wordt 
de expositie opgeluisterd door een 
trombone concert van 14.00 - 16.00 
uur. Elke dag van 11.00 - 17.00 uur is 
de expositie te bekijken.

Jolanda is in 1981 geboren in Venray 
(Limburg). In het dagelijks leven staat 
Jolanda voor de klas en organiseert ze 
kunstevenementen.

In haar vrije tijd is ze meestal in haar 
‘klei-hok’ te vinden. Er ontstaan voor-
namelijk beelden van vrouwfigu-
ren die sierlijk en tegelijk krachtig te 
noemen zijn. Kantmotieven vormen 
de rode draad in haar werk. Marga is 
gaan schilderen in 2009 en volgt les-

sen bij Alma Noordermeer in haar 
atelier kunstburg in Doesburg. Ze 
schildert met acrylverf en experimen-
teert met kleur en techniek. Ze beleeft 
er veel plezier aan en geniet ervan als 
andere mensen ook van haar schilde-
rijen genieten.

Ina, van oorsprong afkomstig uit 
Bronkhorst, is al meerdere jaren ac-
tief bezig met schilderkunst. Haar 
werk hangt vaak tussen realisme en 
abstract in, waarbij bloemen een fa-
voriet onderwerp is. 

De abstraherende manier van schil-
deren, waarbij gebruik wordt gemaakt 
van grote kwast en paletmes leveren 
kleurrijke en levendige schilderijen 
op. 
   

 ▶ www.galeriebronkhorst.nl

Regio - Het erfgoedfestival Gemaakt 
in Gelderland gaat op vrijdag 12 juni 
van start op het DRU Industriepark 
in Ulft. Clemens Cornielje, com-
missaris van de Koning, opent het 
festival. Theo Soontiëns verzorgt in 
samenwerking met Theaterfabriek 
Gekkoo de openingsvoorstelling 
‘De vrolijke Hans’. Van 19.00 - 22.30 
uur is er een bruisend publiekspro-
gramma (toegang gratis) met o.a. 
muziek van de Zutphense formatie 
MoonYard. Ook gaat de interactieve 
Roadshow ‘Hoe maakt u het?’ in 
première.

De Achterhoek staat bekend om zijn 
rijke ijzergeschiedenis. Het thema van 
de opening is dan ook ‘IJzer in de eta-
lage’. Bedrijven en kunstenaars uit de 
Achterhoek presenteren zich met op-
tredens, demonstraties, bedrijfspre-
sentaties, muziek, theater, kunst, film 
en streekproducten. Dit festival pre-
senteert de Gelderse maakindustrie 
aan het grote publiek met veel ver-
schillende activiteiten voor alle leeftij-
den. Elke regio schenkt aandacht aan 
de grote thema’s uit de maakindustrie: 
ijzer, baksteen, textiel & mode, hout & 
meubels, papier en voedsel. Het fes-
tival Gemaakt in Gelderland duurt 
van 12 juni t/m 20 september. De 
Smakelijke afsluiting vindt plaats in 
Tiel tijdens het Fruitcorso op 19 en 20 
september. Bekijk het complete festi-
valprogramma op de website.
   

 ▶ gemaaktingelderland.nl

Vrijdag 12 juni - DRU Industriepark Ulft

Opening ‘Gemaakt in Gelderland’

Concert Vordens Mannenkoor met het
Themakoor Ootmarsum/De Lutte

DJ Richard Martens doet graag zijn best jullie verzoekjes op deze avond te draaien

Terug in de tijd met Vinyl Party Vorden
Vorden - Onder de noemer “Vinyl 
Party”organiseert het Vordense Kul-
turhus het Dorpscentrum een muzi-
kale avond terug in de tijd op zater-
dag 13 juni. Een heerlijke ouderwet-
se stap- en swingavond, gevuld met 
muziek uit de jaren zeventig, tachtig 
en negentig en feestgangers van mi-
nimaal 25 plus.

Muziek roept bij veel mensen herin-
neringen op, of het nu disco, house of 
hardrock is. Terug naar de tijd waarin 
je misschien wel iedere week de lijst 
van de nationale hitparade ging halen 
en singels en lp’s kocht. Gevoelsmatig 
terug naar de tijd van eerste liefdes, 
eerste drankjes en de tijd van onbe-
zorgdheid. Om de bezoekers zoveel 

mogelijk actief bij de avond te betrek-
ken word de mogelijkheid geboden al 
vooraf per e-mail of Facebook te la-
ten weten welke nummers er op deze 
avond volgens jou beslist gedraaid 
moeten worden.

Oudere jongeren 
willen graag een 
avond uit

DJ Richard Martens doet graag zijn 
best jullie verzoekjes op deze avond 

te draaien. Daarnaast brengt Richard 
nog gast DJ’s mee, wie dat zijn? Dat zie 
je als je zaterdagavond komt! Uit een 
groot aantal reacties blijkt dat er veel 
oudere jongeren zijn die graag een 
avond uit willen. Natuurlijk spelen we 
in op deze wens, sterker nog als deze 
avond een succes blijkt, kunnen we 
jaarlijks een feestje bouwen! Zo wordt 
een avond “uut” in het Kulturhus nog 
meer een avond van jezelf.

Dj Richard Martens neemt je graag 
mee terug in de tijd op zaterdagavond 
13 juni. De deuren van de Soos gaan 
om 20.30 uur open de entree is gratis. 
Verzoekjes per e-mail naar; stamper-
tjevorden@gmail.com of via Face-
book; Het Stampertje Vorden.

Vorden - Zaterdag 13 juni zal het 
koor voor het eerst een concert ge-
ven onder leiding van de nieuwe di-
rigent Christo Guenov. Vanaf janu-
ari is er met het huidige aantal van 
50 zangers onder de enthousiaste 
leiding van Christo hard gewerkt 
aan het instuderen van veel nieuwe 
muziek. 

Er is voor deze avond dan ook geko-
zen voor zowel nieuw als bestaand 
repertoire waardoor het een mooi 
verrassend concert zal gaan worden. 
Geheel nieuw zijn o.a. het overbeken-
de “Bridge over Troubled Water” van 
Paul Simon en “The Rose” van Aman-
da McBroom, wat de liefde beschrijft 
maar ook de angst om gekwetst te 
kunnen worden. Mede door de me-
dewerking van het themakoor uit 
Twente, wat voor deze keer een com-
binatie is van twee koren, die beiden 
ook onder leiding staan van dirigent 
Christo Guenov, zal er een mooi geva-
rieerd programma gebracht worden. 
Het samengevoegde dameskoor heeft 
een zeer herkenbaar eigen geluid. 

Hierdoor zal er een mooie mix ont-
staan van verschillende muziekstijlen. 
Het repertoire dat de dames zingen in 
meerdere talen omvat pop, soul, gos-

pel tot de meer klassieke kerkliederen. 
Het concert vindt plaats in Kulturhus 
“Het Dorpscentrum” in Vorden aan-
vang 20.00 uur. De toegang is gratis.

Het Vordens Mannenkoor.
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Vorden - Afgelopen weekeinde vond 
de tweede in een serie van 4 EK en-
duro wedstrijden plaats in Bruzet 
(Kroatië).V ordenaar Bas Klein Ha-
neveld kwam daar ook aan de start 
evenals zijn Super B teamgenoten 
Bjorn Sloot en Wesley Pittens. De 
omstandigheden waren zeer uit-
dagend te noemen, met een totaal 
andere terreingesteldheid dan wij 
in Nederland kennen. Het zéér tech-
nische parcours was afwisselend 
stoffig, glad en bezaaid met stenen. 
Tijdens de pre-ride op vrijdag bleek 
al dat sommige, natte klimmetjes 
bijna niet op eigen kracht te nemen 
waren. Ook de extreme hitte eiste 
zijn tol, waarvan Wesley Pittens de 
eerste dag enorm veel last had. De 
technische keuring was voor alle 
drie de Beta Super B rijders een peu-
lenschil en iedereen was top gemoti-
veerd om zaterdagmorgen van start 
te gaan.

Bjorn Sloot, de EK rookie van het team, 
had echter gelijk in de eerste proef za-
terdagmorgen een probleempje met 
de bediening van de koppeling. Aan-
gezien het hele veld in de E2 klasse erg 
aan elkaar gewaagd is, viel dit in het 

verdere verloop niet meer goed te ma-
ken. Dag 2 verliep zonder problemen 
voor Bjorn. Een goede leerschool om 
zich verder naar de top in de Europese 
enduro scene op te werken. Resultaat 
dag 1 : 29ste, dag 2 : 25ste.

Zeer technisch 
parcours bezaaid 
met stenen

De ander Beta Super B rijder in deze 
zéér sterk bezette E2 klasse, Bas Klein 
Haneveld, strijdt serieus mee voor de 
punten in deze categorie. De eerste 
dag kon Bas echter niet goed in zijn 
ritme komen. Ondanks dat Bas op dag 
2 erg veel last kreeg van een polsbles-
sure, reed hij zich op dag 2, op karak-
ter, wél in de punten. Resultaat dag 1 
: 16de, dag 2 : 15de. De Beta Super B 
rijder in de E3 klasse, Wesley Pittens, 
ging zoals gewoonlijk 110% gemoti-
veerd van start op dag 1. Ondanks dat 
hij nauwelijks eten binnen kon hou-

den door de hitte, sleepte Wesley toch 
nog een top tien klassering uit. Wesley 
werd de beste Nederlandse rijder in 
de E3 klasse deze dag, nét buiten de 
top 5. Resultaat dag 1: 10de, dag 2 : 
6de.
V.A.M.C. “DE Graafschaprijders” lid 
Mark Wassink reed een behoorlijke 
goede wedstrijd in de E3 en pakte 
een mooie 3e plaats op de eerste dag. 
De tweede dag ging iets minder voor 
Mark mede omdat hij twee keer van 
zijn motor viel. Desondanks behaal-
de hij een behoorlijk aantal punten 
met een 7e plaats. Ondanks dat Was-
sink al 2,5 jaar geen EK wedstrijden 
had gereden voelde hij zich meteen 
weer thuis in het kampioenschap en 
liet weten dat hij lekker had gereden 
in Croatië. Robin Nijkamp pakte een 
9e en 12e plaats in de E2 en de snelle 
dame Nina Klink evenals Nijkamp ook 
lid van de club uit Vorden werd in de 
dames klasse 9e en 8e. Qua terrein-
omstandigheden is deze EK wedstrijd 
wellicht de moeilijkste in de serie voor 
de Nederlandse rijders. Het volgende 
EK vindt plaats in het Finse Jämsä op 8 
en 9 augustus, waar we meer afwisse-
ling van harde en zachte ondergrond 
mogen verwachte.

   

Coupe Vordogne 2015
Vorden - Golf is een snel groeiende sport en ook door mensen woonachtig 
in Vorden of mensen die lange tijd in Vorden hebben gewoond wordt deze 
sport steeds vaker beoefend. Al vele jaren wordt er een Vordens kampioen-
schap genaamd, ‘Coupe Vordogne’ gespeeld.

Dit jaar vindt het evenement weer 
plaats op de Lochemse golfclub “De 
Graafschap”, en wel op maandag 13 
juli. Mensen die hebben deelgeno-

men in het verleden hebben de uit-
nodiging reeds per e-mail ontvangen. 
Deze oproep is er voor nieuwe deel-
nemers of mensen met een gewijzigd 

mailadres. Bent u geboren in Vorden, 
woonachtig in Vorden of heeft u mini-
maal 6 jaar in Vorden gewoond en mi-
nimaal HcP54 (voorheen GVB), meldt 
u dan aan om mee te spelen met deze 
wedstrijd. Aanmelden kan per e-mail.
   

 ▶ dennisjansen@me.com

Bas Klein Haneveld. Foto Henk Teerink.

Bas Klein Haneveld doorstaat zware EK 
2-daagse Kroatië

3e Spinningmarathon in de 
Dorpsstraat Vorden
Vorden - Zondag 21 juni van 12.00 tot 
16.00 uur organiseert Cycling Team 
Vorden samen met Indoor Sport 
Vorden en Profile Bleumink voor de 
derde maal een Spinningmarathon 
aan de Dorpsstraat in Vorden.

Zoals elk jaar is de opbrengst bestemd 
voor een Goed Doel. Dit jaar is dat een 
plaatselijk doel, namelijk een rolstoel-
fiets voor algemeen gebruik. Meer-
dere rolstoelfietsen zijn nodig zodat 
mensen met een rolstoel echt de na-
tuur in kunnen gaan.

De gemeente Bronckhorst zal deze 
dag eveneens een rolstoelfiets ter be-

schikking stellen. Het initiatief wordt 
op deze wijze beloond. Dit biedt mo-
gelijkheden om meer mensen die zijn 
aangewezen op een rolstoel een fiets 
uit te lenen.

De spinningmarathon is al twee jaar 
een succes dus kom ook deze dag uw 
sportieve bijdrage leveren. Elk uur 
wordt door een professionele spin-
ning instructeur geleid en kost u 10 
euro. U kunt zich opgeven bij Indoor 
Sport Vorden, Profile Bleumink of via 
cyclingteamvorden@gmail.com

Let op: Het eerste spinning uur is op 
deze vaderdag een Ladies hour.

   

Clubkampioenen RTV 
Vierakker-Wichmond
Wichmond - Als opwarmer voor 
de Ronde van Vorden en om te be-
palen wie zich binnen de club de 
‘snelste’ mag noemen werd woens-
dag 3 juni een ronde uitgezet in het 
buitengebied van Wichmond voor 
de eigen leden van RTV Vierakker-
Wichmond.

Maar liefst veertien renners versche-
nen aan de start. Na vijf kwartier van 
aanvallend fietsen, verschillende ont-
snappingspogingen, goede samen-
werking tussen de achtervolgende 
renners was het Jan Weevers uit Hen-
gelo die het lukte weg te sprinten uit 

de groep en als eerste te finishen, ge-
volgd door Martin Weijers als tweede 
en Ralf Vos als derde. Opmerkelijk 
dat dit jaar de 40+ers het podium 
behaalden en de jongeren die de ja-
ren ervoor gewonnen hadden nu het 
nakijken gaven. De pikorde is, voor 
de komende maanden althans, weer 
vastgesteld. Ook buiten de club wordt 
er volop gekoerst door de leden van 
RTV, enkele uitslagen van de afge-
lopen week: 5 juni; Nacht van Hen-
gelo, Peter Makkink 6e plaats; 6 juni: 
Didam op Stelten, Peter Makkink 7e 
plaats, Ralf Vos 25e en Martin Weijers 
26e plaats.

Deelnemers Coupe Vordogne 2014.

De kampioenen van RTV Vierakker-Wichmond: Jan Weevers (1), Martin Weijer 
(2) en Ralf Vos (3). 

Informatie avond ‘alleen of samen’ 
over alleen geboren tweelingen
Op woensdagavond 17 juni 2015 
geeft Marlies Meenks een infor-
matie avond over alleen geboren 
tweelingen in haar massageprak-
tijk / ruimte van Het Leenhuys te  
Vorden. In het kader van de expo-
sitie Birth Day in Zutphen, o.l.v. 
de Geboortenis zijn er meerdere 
workshops en lezingen georgani-
seerd.  Marlies Meenks geeft vanuit 
haar massagetherapie praktijk in 
Lochem en Vorden deze informa-
tie-avond vol eigen ervaringen en 
situaties uit de praktijk.

Zij heeft inmiddels al meer dan 13 
jaar haar praktijk voor kinderen en 
vrouwen. Naast het werken met mas-
sagevormen, bach bloesem en medi-
tatie/energiewerk, past Marlies ook 
veel opstellingenwerk toe in haar 
behandelingen. De behandelingen 
worden vergoed, geheel of gedeelte-
lijk, door de zorgverzekeringen. 

Het onderwerp voor deze avond 
krijgt steeds meer belangstelling. 1 
op de 8 á 10 mensen is er eentje van 

een tweeling geweest zonder dat ze 
dat hebben geweten. Veel mensen 
voelen zich eenzaam, last van twijfel 
of te weinig zelfvertrouwen, moeilijk-
heden in relatie met partner of vrien-
den. Mensen voelen zich een buiten-
beentje of missen hun leven lang al 
iets, maar wat ?! In eerste instantie 
is het moeilijk het ergens op te base-
ren. Toch hebben ze allerlei klachten 
op fysiek, emotioneel of sociaal vlak. 
Dus een boeiend onderwerp waar 
Marlies Meenks die avond voorbeel-
den uit de praktijk en dagelijks leven 
zal geven.

Voor vragen over behandelingen of 
deze avond bent u welkom.
Woensdag 17 juni 2015 om 19.30 -
21.00 uur. Adres: Het Hoge 3, Vorden. 

Opgave via www.marliesmeenks.nl 
of welkom@marliesmeenks.nl
telefoon 06 - 21607227.

Voel je welkom en geef je op. Kosten 
10,- euro, deel van de opbrengst gaat 
naar de Geboortenis in Zutphen. 

WORKSHOPS en CURSUSSEN
Met deze rubriek bieden wij de mogelijkheid een workshop of cursus bij onze 
lezers onder de aandacht te brengen. Neem voor de voorwaarden en kosten 
contact op via advertentie@contact.nl of (0544) 37 13 23
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Dames VTP kampioen

Vorden - Op zondag 31 mei zijn de dames VTP ploeg “de platte wagen” op-
gegaan nadat zij op een overweldigende manier kampioen waren geworden. 
Van alle partijen, die tijdens de competitie gespeeld werden, werden er maar 
enkele verloren.

Op 17 mei was het al zover tegen de 
directe concurrent uit Arnhem werd 
ruim gewonnen en zodoende kon er 
toen al een feestje gebouwd worden. 
Dit feestje werd op de 31e mei nog 
even herhaald, de dames werden aan 

het begin van het dorp opgewacht 
door de mannen en de kinderen en 
vervolgens mochten de dames, vol-
ledig verrast, op de platte wagen voor 
een mooie rondtoer door het dorp.

 

Gratis Sportdag voor kids
Hengelo - Op woensdag 10 juni staan de deuren bij Sportcentrum AeroFitt 
open voor alle kinderen en tieners uit de regio. Op deze sportdag kunnen 
kinderen en tieners van groep 2 t/m 8 gratis en vrijblijvend kennis maken 
met het les aanbod van AeroFitt.

De middag start om 13.30 uur en is 
om 16.30 uur afgelopen. Opgeven is 
niet nodig. Wie het niet red om 13.30 
uur aanwezig te zijn, mag ook later 
komen! Het aanbod van deze middag 

is: Karate, Judo, Dance4kids en Func-
tionele training. Sportcentrum Aero-
Fitt is gelegen aan de Winkelkamp 5 
in Hengelo.

   

Duivenberichten
Bronckhorst - Uitslagen van de 
vluchten van de drie duivenver-
enigingen in de gemeente Bronck-
horst: PV De Koerier uit Zelhem, PV 
Vorden en PV Steeds Sneller Hen-
gelo. Zaterdag 6 juni stonden twee 
vluchten op het programma: een 
eendaagse fondvlucht vanuit Cha-
teaudun en een vitessevlucht vanuit 
Isnes.

PV De Koerier Zelhem
Op zaterdag 6 juni moesten de duiven 
komen vanuit Isnes, door 18 liefheb-
bers zijn er in totaal 195 duiven in-
gezet. De eerste duif ging naar Henk 
Wassink. De gemiddelde afstand tot 
Zelhem zat rond de 201 km. Het start-
schot klonk om 08.30 uur en met goed 
vertrek vanaf de losplaats begonnen 
de duiven aan hun terugreis. De snel-
ste duif is geklokt om 10.47.31.

Uitslag: H. Wassink 1-4-10, Comb. 
Menkhorst 2-8, A. Kamperman 3-5, 
S. Gemmink 6, J. Wassink 7, F. Me-
ijerman 9. Van PV De Koerier korfde 
alleen G. Dijcker zijn duiven elders in 
voor de eendaagse fondvlucht. Hij be-
haalde de 61e prijs tegen 630 duiven 
op Chateaudun. De afstand voor hem 
was 564 kilometer.

PV Vorden
Dit weekend wederom een overwin-
ning voor Ria Luesink, die alle man-
nen van PV Vorden het nakijken gaf. 
Uitslag Isnes, 210 km: Ria Luesink 
1-4, T.J. Berentsen 2-5-6-8-9, P. Hen-
driks 3, Marc Tiemessenen7, Ashley 
Eykelkamp 10. De eendaagse speci-
alist Hans Hoksbergen wist de over-
winning op Chateaudun te pakken, 
tweede werd weer Ria Luesink, voor 
haar net geen dubbelslag. Uitslag 
Chateaudun 570 km: H.B.M. Hoks-
bergen 1-4-6-8-9, Ria Luesink 2, Ash-
ley Eykelkamp 3-10, P. Hendriks 5, H.J. 
Stokkink 7.

PV Steeds Sneller Hengelo
Zaterdag 6 juni 8.00 uur werden 52 
duiven van 6 deelnemers gelost in 
Chateaudun. Uitslag: R. Koers (8/10) 
1-2-3-4-6-8-9-11, A.H.J. Peters (3/19) 
5-7-12, G. Haverkamp (1/10) 10, G. 
Duitshof (1/5) 13. Om 08.30 uur gin-
gen van 11 deelnemers 96 duiven van 
start in Isnes. Uitslag: G. Kempers 
(4/11) 1-6-12-13, L Te Stroet (10/20) 
2-3-4-5-11-19-20-22-23-24, R. Koers 
(3/10) 7-9-16, G. Duitshof (2/11) 8-17, 
J. Teunissen (2/9) 10-15, C. Te Stroet 
(2/6) 14-18, Comb. Borneman (1/8) 
21.

Bronckhorst - Vrijdag 29 tot en met 
zondag 31 mei werd voor de zeven-
de keer de Bronckhorster Paarden-
meerdaagse georganiseerd door 
menverenigingen In de Reep’n (Vor-
den), In Stap en Draf (Hengelo) en 
Onder de Zweppe (Zelhem). Dit jaar 
bedroeg het aantal deelnemers over 
deze 3 dagen ruim 300.

Onder goede weersomstandigheden 
voor de paarden, menners en rui-
ters werden de deelnemers verrast 
op mooie tochten in de gemeente 
Bronckhorst. Deze drie dagen werden 
routes gereden van ongeveer 25 á 30 
km door de omgeving van Vorden, 
Hengelo en Zelhem. Iedere aanspan-
ning en ruiter ontving een routebe-
schrijving en op een aantal plekken 
werd de route met pijlen aangegeven.

De deelnemers 
kwamen uit alle 
windstreken van 
het land

De deelnemers kwamen uit alle wind-
streken van het land. Vrijdag voerde 
de tocht richting Vorden en werd 
onder meer de omgeving Linde en ‘t 

Zelle aangedaan terwijl ‘s zaterdags 
het gebied in de omgeving van het 
Hengelose zand werd verkend. De 
prachtige oude lanen en zichtlijnen 
werd door de deelnemers erg gewaar-
deerd. Op zondag ging de tocht rich-
ting Zelhem en bestond de route voor 
80% uit bospaden en zandwegen door 
bosrijke omgeving. De samenwerking 
tussen de organiserende verenigingen 

verliep perfect en de deelnemers wa-
ren dan ook enthousiast over het ge-
heel van deze 3 dagen. Komend jaar 
zal de meerdaagse gehouden worden 
op 27, 28 en 29 mei. Voor foto’s en an-
dere informatie, zie de website.

   

 ▶ bronckhorsterpaardenmeerdaagse.nl

Goede omstandigheden tijdens de Bronckhorster Paardenmeerdaagse.

Bronckhorster Paardenmeerdaagse ook dit jaar weer een groot succes

Deelnemers genieten van het landschap

Zelhem - De zevende editie van het 
Bronckhorst Jeugdvoetbaltoernooi 
voor B teams dat op zaterdag 6 juni 
bij VV Zelhem werd gespeeld, is ge-
wonnen door Vorden B1. Een boei-
end en sportief toernooi met finales 
onder leiding van top-scheidsrech-
ter Bas Nijhuis. De B jeugd teams 
van Vorden B1 en Zelos B1 speelden 
de finale wedstrijd om plek 1 en 2. 
De wedstrijd eindigde na 2x15 mi-
nuten in een 1 - 0 overwinning voor 
Vorden B1 en daarmee won Vorden 
het toernooi. 

Onder leiding van voorzitter Hanny 
Vrieze van VV Zelhem werden de 
diverse prijzen uitgereikt. De wissel-
beker werd uitgereikt namens B&W 
van de gemeente Bronckhorst uitge-
reikt door wethouder Antoon Pep-
pelman. Bas Nijhuis reikte ook een 
beker voor de nr. 1 van het toernooi 
uit aan de aanvoerder van Vorden B1. 
De strijd om de plaatsen 3 t/m 9 was 
ook zeker spannend. De wedstrijden 
om plek 3 en 4 tussen Pax en HC’03 
B1 en om plek 5 en 6 tussen Zelhem 

en Basteom, werden ook geleid door 
Bas Bijhuis. Pax behaalde de 3e plaats 
en HC’03 werd vierde. Basteom werd 
na een strafschoppen serie vijfde en 
Zelhem B1 zesde. Verder in de eind-
rangschikking zevende Halle B1, acht-
ste Zelos B2 en negende Keijenburgse 
boys B1.

Deelnemers 
ook individueel 
beoordeeld

Met medewerking van de Graafschap 
werden de spelers van het toernooi 
ook individueel beoordeeld op hun 
prestaties en werd Donny Martensen 
van Zelos B1 gekozen tot beste speler 
van het toernooi. Hij kreeg een fraaie 
beker en mocht uit handen van spe-
ler de nieuwe beloften-keeper van De 
Graafschap Jordy Rondeel een shirt 

in ontvangst nemen en een beker 
van Mogelijk gemaakt door de VVD 
Bronckhorst en uitgereikt door Thea 
Lusink. De Graafschap verleende 
ook medewerking door keeper Jordy 
Rondeel bij het strafschoppen schie-
ten. De penalty bokaal werd gewon-
nen door het team van Keijenburgse 
Boys. De beker daarvoor werd uitge-
reikt door Luuk Preijde van de PvdA 
van de gemeente Bronckhorst. Bij 
het uiterst sportief verlopen toernooi 
werd tot sportiefste ploeg gekozen het 
team van Zelos B2. De sportiviteits-
beker werd uitgereikt door Wilco Pel-
grom van het CDA van de gemeente 
Bronckhorst. De organiserende ver-
eniging VV Zelhem kan terugkijken 
op een uiterst geslaagd toernooi. Het 
toernooi met 9 deelnemende teams 
werd voor de zevende keer georgani-
seerd op de velden van voetbalvereni-
ging Zelhem. Dank aan hoofdsponsor 
Rabobank, subsponsor Totaalsport.nl 
en alle overige sponsoren, alle mede-
werkers en uiteraard het publiek. Een 
mooie promotie voor het jeugdvoet-
bal in de gemeente Bronckhorst.

Antoon Peppelman en Bas Nijhuis reikten bekers uit aan de aanvoerder van Vorden B1.

Vorden B1 winnaar Bronckhorst B 
Jeugd voetbaltoernooi Zelhem

Winnaars Hans Hoksbergen en Ria Luesink van P.V. Vorden.

V.l.n.r: Chantal Gertsen, Manuela Oplaat, Micky Steenbreker, Debby Leferink.
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Beste inwoners,

Sinds dit jaar heeft de gemeente veel 
nieuwe taken op het gebied van de 
zorg, jeugd en werk en inkomen. 
In de aanpak van onze taken kiezen 
wij voor maatwerk en verbinden. 
Ons doel is daarbij dat iedereen in 
Bronckhorst mee kan blijven doen 
en zelfstandig kan leven en wonen. 
Iets dat alleen kan als we naar elkaar 
omkijken.  Als u een beroep doet op 
een voorziening (regeling) van de 
gemeente kijken we eerst wat u zelf 

kunt doen, eventueel samen met 
mensen in uw omgeving. In Bronck-
horst zijn plekken en diensten waar u 
terecht kunt en gebruik van kunt 
maken zonder doorverwijzing van de 
gemeente. Van ontmoetingsplekken 
bij u in de buurt tot ouderenadvi-
seurs, een klussendienst en maal-
tijdservice. Heeft u professionele 
zorg of ondersteuning nodig, dan 
bekijken we op basis van uw per-
soonlijke situatie en de mogelijkhe-
den van uw sociale netwerk of we dit 
kunnen aanbieden. In een ‘keuken-

tafel’gesprek bij u thuis (bij het 
sociaal team of in het gemeentehuis) 
komen we samen met u tot een 
oplossing, die bij u past. Zo is hulp 
dichtbij en in samenhang. Inwoners, 
mantelzorgers, vrijwilligers, profes-
sionals en gemeente doen het 
samen. 

Natuurlijk zijn er dingen veranderd 
nu de gemeente veel taken van het 
rijk heeft gekregen, maar daarvoor 
minder geld ter beschikking kreeg. 
Maar we hebben oog voor elkaar in 

Bronckhorst en weten elkaar te vin-
den. En waar u een knelpunt ziet, 

aarzel niet en laat het ons weten. 
Samen komen we er vast uit! 

Wethouder Antoon Peppelman 
van zorg en welzijn, e-mail: 
a.peppelman@bronckhorst.nl

Wethouder Paul Seesing 
van werk en inkomen, e-mail: 
p.seesing@bronckhorst.nl 

Wat is er veranderd op gebied van zorg, welzijn en werk? 
Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor een aantal 
nieuwe taken die voorheen door de rijksoverheid werden uitgevoerd. Het 
gaat om jeugdzorg, zorg voor ouderen en voor mensen met een chroni-
sche ziekte of een beperking, en zorg voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. De kernboodschap bij die nieuwe zorg is dat altijd eerst ge-
keken wordt naar wat mensen zelf nog kunnen doen. Of hoe zij hun sociale 
netwerk optimaal kunnen inzetten. 

Hoe zit het met… 
zorg en ondersteuning?
De gemeenten in Nederland zijn al 
enkele jaren verantwoordelijk voor 
de Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo). Hierin staat dat de 
gemeente zorgt voor ondersteuning 
bij het zelfstandig blijven wonen. 
Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan hulp 
bij het huishouden, rolstoelen, 
woningaanpassingen, vervoer en 
hulpmiddelen. In 2015 is de Wmo 
uitgebreid met meer taken om men-
sen langer zelfstandig thuis te laten 
wonen. Het gaat dan om hulp aan 
ouderen, chronisch zieken en men-
sen met een beperking. Deze nieuwe 
taken zijn onder andere:
• dagbesteding en vervoer

• (woon)begeleiding
• kortdurend verblijf
• beschermd wonen door GGZ

(geestelijke gezondheidszorg)

Hoe zit het met… 
jeugdhulp (de Jeugdwet)?
Daarnaast is de gemeente met 
ingang van 2015 verantwoordelijk 
voor de Jeugdwet. Voorheen regel-
den het rijk, de provincie en de zorg-
verzekeraars dit. Bij de nieuwe 
gemeentelijke taken gaat het onder-
meer om:
• opvoedondersteuning
• dagbesteding en begeleiding
• jeugd-GGZ
• maatregelen kinderbescherming
• jeugdreclassering

Daarnaast zijn gemeenten verant-
woordelijk voor de inrichting van Vei-
lig Thuis Gelderland-Zuid: het nieuwe 
advies- en meldpunt voor huiselijk 
geweld en kindermishandeling. 

Hoe zit het met… 
werk en inkomen (Participatiewet)? 
In de Participatiewet staat dat de 
gemeente mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt aan het werk 
helpt. Hiervoor hebben we contacten 
met werkgevers. De wet is een 
samenvoeging van de Wet Werk en 
Bijstand, Wet jonggehandicapten en 
Wet sociale werkvoorziening.  De 
Participatiewet is het vangnet voor 
mensen die korte of langere tijd niet 
in hun levensonderhoud kunnen 
voorzien. Als u recht op bijstand 
heeft, gelden in principe arbeidsver-
plichtingen. Wie dat nodig heeft, 
begeleiden we naar werk bijvoor-
beeld via leerwerktrajecten bij een 
werkgever of vrijwilligerswerk bij 
een zorginstelling of buurthuis, of via 
het Werkgevers-servicepunt in Doe-

tinchem. Ook zijn er mogelijkheden 
voor mensen die vanwege een 
beperking alleen in  een beschermde 
omgeving kunnen werken.  

Sinds 2015 geldt de kosten-delers-
norm. Hierbij wordt gekeken naar 
wie er naast uw eventuele partner 

nog meer bij u inwoont. Woont u bij-
voorbeeld met meerdere volwasse-
nen (21 jaar of ouder) in één huis? 
Dan wordt de bijstandsnorm voor u 
en eventuele andere inwoners die 
bijstand ontvangen lager. Met in-
woners die dit aangaat, hebben wij 
hierover persoonlijk contact. 

Kent u onze sociale teams al? 
Velen van ons redden zich prima. 
Maar soms heeft u even geen oplos-
sing voor uw zorgen. Bijvoorbeeld als 
u wat ouder wordt en niet alles meer 
zelf kunt. Of als u te maken krijgt met 
een chronische ziekte of beperking, 
uw baan verliest of schulden hebt. 
Misschien loopt het thuis of op het 
werk niet goed of heeft uw kind het 
moeilijk. In al deze situaties kunt u 
terecht bij het sociaal team bij u in 
de buurt. 

Vijf sociale teams
Onze gemeente werkt met vijf sociale 
teams, verspreid over locaties in de 
gemeente. Zo willen we voorkomen 
dat u met vragen op het gebied van 
ondersteuning langs verschillende 
instanties en loketten moet. In een 
sociaal team werken professionals 
met diverse achtergronden samen, 
zoals jeugdprofessionals en mensen 
met kennis op het gebied van maat-
schappelijk werk, licht verstandelijke 
beperkingen en welzijn. 

Wat kan ik verwachten? 
Als u zich bij ons meldt met een 
ondersteuningsvraag, krijgt u altijd 
eerst een (keukentafel)gesprek met 
een consulent van het sociaal team. 
Dit is meestal bij u thuis. In dit 

gesprek bekijkt u samen welke 
ondersteuning nodig is en bij u past. 
Het uitgangspunt is en blijft dat u 
zoveel mogelijk zelf, al dan niet met 
hulp van uw eigen sociale omgeving, 
op zoek gaat naar oplossingen voor 
uw vragen en problemen. De consu-

lenten van de sociale teams helpen u 
daarbij en stimuleren initiatieven om 
elkaar als inwoners te helpen of de 
omgeving te verbeteren. Heeft u 
professionele hulp of hulpmiddelen 
nodig, dan kunt u daar natuurlijk op 
rekenen. Er is dan ook nauwe samen-
werking tussen de gemeente en 
andere professionals zoals wijkver-
pleegkundigen, medewerkers van 
jeugdgezondheidszorg en huisart-
sen. We gaan altijd uit van maatwerk.

Contact
U kunt de sociale teams telefonisch 
of per mail benaderen. Als u telefo-
nisch contact opneemt, krijgt u een 
medewerker van de telefooncentrale 
van de gemeente aan de telefoon. 
Hij/zij noteert uw vraag en zorgt 
ervoor dat een consulent van het 
sociaal team bij u in de buurt zo snel 
mogelijk contact met u opneemt. 
Het is ook mogelijk om één van de 
locaties te bezoeken. U kunt er op 
afspraak terecht, maar u kunt ook 
gewoon binnenlopen tijdens de ope-
ningstijden. Zie de openingstijden 
hieronder. 

Kom bijvoorbeeld eens langs als u 
met het volgende zit:
• Wij kunnen door omstandigheden 

het huishouden niet meer doen. 
Kunnen wij hier wat hulp bij krijgen?

• Ik kan niet meer zelf koken. Hoe 
kom ik aan een warme maaltijd? 

• Mijn man is slecht ter been. Waar 
vraag ik een rollator of rolstoel aan?

• Weet u welke mogelijkheden er 
 zijn voor een goede dagbesteding 

voor mijn kind met een verstande-
lijke beperking?

• Momenteel heb ik geen werk. Kan 
ik begeleiding krijgen?

Bereikbaarheid sociale teams

Telefonisch en e-mail
Telefonisch zijn de teams elke dag 
van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar 
en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, 
via tel. (0575) 75 02 50. 
E-mail: info@bronckhorst.nl

Openingstijden locaties
Op alle locaties van de sociale teams 
is op de volgende momenten altijd 
een consulent aanwezig en kunt u 
zonder afspraak binnenlopen:
maandag:  08.30 - 12.30 uur
dinsdag:  17.00 - 20.00 uur
woensdag:  13.00 - 17.00 uur
donderdag:  13.00 - 17.00 uur
vrijdag:  08.30 - 12.30 uur

Locaties 

Sociaal team Bronckhorst West
Steenderen, Bronkhorst, Toldijk, 
Olburgen, Baak en Rha
Locatie: Burgemeester Smitstraat 21 
(bij de bibliotheek) in Steenderen

Sociaal team Bronckhorst Zuid
Hummelo, Voor- en Achter-Drempt, 
Hoog- en Laag-Keppel en Eldrik
Locatie: Burgemeester van Panhuys-
brink 1 (bij o.a. huisartsenpraktijk 
en apotheek) in Hoog-Keppel

Sociaal team Bronckhorst Midden
Hengelo, Keijenborg, Veldhoek, 
Velswijk en Varssel
Locatie: Sarinkkamp 5A (vlakbij 
sporthal De Kamp) in Hengelo

Sociaal team Bronckhorst Noord
Vorden, Kranenburg, Wichmond/
Vierakker
Locatie: Raadhuisstraat 6 (Dorps-
centrum) in Vorden

Sociaal team Bronckhorst Oost
Zelhem en Halle
Locatie: Burgemeester Rijpstra-
straat 4 (bij de bibliotheek), Zelhem

Consulent Manon Rutgers van het sociaal 
team Bronckhorst Oost op de locatie aan de 
Burg. Rijpstrastraat 4 in Zelhem. 

Special: veranderingen in zorg, welzijn en werk

Meer weten? Leest u deze informatie dan goed en 
bewaar het eventueel om op een later moment 

nog eens terug te lezen!



Ervaringen sociale teams tot nu toe 
Wethouder Antoon Peppelman ver-
telt: “We merken de laatste tijd dat 
inwoners de sociale teams steeds 
beter weten te vinden. Dat is mooi! 
Uit de cijfers blijkt dat de sociale 
teams in deze eerste vijf maanden 
dat ze van start zijn bijna 950 keer 
zijn benaderd met een vraag en 80% 
daarvan wordt gesteld tijdens een 
bezoek aan de teams in de kernen. 
Inwoners komen met allerlei soorten 
vragen. Heel goed en belangrijk is 
het ook als mensen met ‘eenvoudige 
of korte’ vragen komen. Als het pro-
bleem nog niet zo groot is, kunnen we 
tijdig samen met u de situatie bekijken!” 

Samen werken 
In de sociale teams werken professio-
nals op het gebied van bijvoorbeeld 
welzijn, jeugd en opvoeding, inkomen 
en werk. Diana Nijland, coördinator 
van drie van de vijf teams: “Verschil-
lende expertises in een team werkt 
heel goed, omdat je met elkaar kunt 
sparren. Maar ook de korte lijnen met 
bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen, 
het onderwijs en de huisartsen zijn 
prettig om samen met inwoners een 
oplossing te bedenken en waar nodig 
professionele hulp te regelen. We zet-
ten flink in op een goede samenwer-
king tussen de betrokken organisaties 
en instanties door bijvoorbeeld bij-
eenkomsten te organiseren waar we 
elkaar ontmoeten.” 

Vrijwilligers onmisbaar
Ook vrijwilligersorganisaties zijn 

onmisbaar. In Bronckhorst wordt 
enorm veel aan vrijwilligerswerk 
gedaan: koffie drinken bij eenzame 
ouderen, er is een dementienetwerk, 
schuldhulp-maatjes etc. De wethou-
der: “Doordat de sociale teams in de 
dorpskernen zitten, leren ze nog 
beter kennen wat er allemaal is aan 
uitstekend vrijwilligerswerk in de 
buurt. En daar maken we dan ook 
steeds meer gebruik van. Dat is mooi, 
want inwoners hebben veel baat bij de 
inzet van deze vrijwilligers die graag 
een dorpsgenoot een handje helpen.” 

Maatwerkoplossingen
Diana vervolgt: “We merken dat 
inwoners het fijn vinden dat ze niet 
meer meerdere keren hun verhaal 
hoeven te doen, maar op één plek 
terecht kunnen. En we staan naast de 
cliënt, zeggen niet: je moet het zo en 

zo doen. Door berichten in de media 
dachten mensen soms dat ze ner-
gens meer recht op hadden, dat nie-
mand nog iets voor hen zou doen. In 
plaats daarvan merken ze dat we 
snel een indicatie stellen, hun thuis-
situatie kennen en waar nodig kun-
nen afwijken van standaardkeuzes.” 
Antoon Peppelman vult aan: “Ons 
doel is dat we inwoners willen helpen 
bij het pakken van de regie over hun 
eigen leven, maar we nemen het niet 
uit handen. Daar waar dit niet lukt, 
zetten we passende hulp in.” Onlangs 
had bijvoorbeeld de familie Fontein 
een gesprek met de gemeente omdat 
zij voor hun zoon met een verstande-
lijke beperking logeeropvang in de 
weekenden en in de vakanties zoch-
ten. Wij konden hen helpen door het 
mogelijk te maken dat hij in deze 
perioden terecht kan op een zorg-
boerderij. De heer Verstegen is sinds 
enkele jaren werkloos en wil graag 
weer aan de slag. Voor hem is een 
werkervaringsplaats geregeld bij het 
Hengelose bedrijf PMS. Hopelijk is dit 
zijn opstap naar een vaste baan. 

Benieuwd naar de sociale teams 
en wat zij voor u kunnen beteke-
nen? We hebben een filmpje ge-
maakt waarin een en ander nog 
eens uitgelegd wordt en de fami-
lie Fontein en de heer Verstegen 
hun verhaal doen. Bekijk het op: 
www.bronckhorst.nl/socialeteams

Diana Nijland

Loopt uw indicatie voor zorg/
ondersteuning af in 2015? 
Neem op tijd contact met ons op!
Maakte u of uw kind in 2014 gebruik 
van ondersteuning? Dan heeft u eind 
vorig jaar een brief van ons ontvan-
gen. Daarin gaven wij aan dat uw 
ondersteuning, nu de gemeente 
deze taak van het rijk heeft overge-
nomen, in 2015 voorlopig ongewij-
zigd doorloopt tot het einde van uw 
indicatie of tot uiterlijk eind 2015. 

Het is belangrijk dat u 

zelf op tijd contact met 

ons opneemt, voordat uw 

indicatie afloopt!  

Loopt uw indicatie in 2015 af? 
Dan adviseren wij u acht weken 
voor afloop van uw indicatie contact 
met ons op te nemen om een nieu-
we indicatie aan te vragen. Zo heb-
ben we samen met u voldoende tijd 

om uw situatie te bespreken en 
kunnen we een eventuele nieuwe 
indicatie ruim van tevoren in orde 
maken.  

Einde indicatie in 2016 of later
Omdat 2015 een overgangsjaar is, 
eindigen alle indicaties op 31 
december 2015. Loopt uw indicatie 
door in 2016 of verder, dan bete-
kent dat dus dat ook uw indicatie 
stopt op 31 december 2015. Neemt 
u daarom uiterlijk rond 1 november 
2015 contact met ons op om een 
nieuwe indicatie aan te vragen. Wij 
nemen uw situatie dan met u door.

U kunt contact opnemen met het 
sociaal team bij u in de buurt. Zie 
voor de contactgegevens elders in 
deze special. U kunt natuurlijk ook 
bij de gemeente terecht via e-mail: 
info@bronckhorst.nl of tel. (0575) 
75 02 50. 

Waardeer uw mantelzorger met 100 euro  
van de gemeente
Heeft u een naaste of bekende die 
het voor u mogelijk maakt dat u 
thuis kunt blijven wonen? Bijvoor-
beeld omdat diegene uw bood-
schappen doet, regelmatig voor u 
kookt of schoonmaakt? Dan waar-
deert u dat natuurlijk zeer. Ook de 
gemeente waardeert de inzet van 
deze mantelzorgers enorm en reali-
seert zich dat zij onmisbaar zijn 
voor veel inwoners. Om dit te laten 
zien, hebben wij een nieuwe rege-
ling ‘Waardering mantelzorgers’. 
Deze is in de plaats gekomen van 
het landelijke ‘Mantelzorgcompli-
ment’, dat sinds dit jaar niet meer 
bestaat. De nieuwe regeling van de 
gemeente gaat 1 juli in en houdt in 
dat uw mantelzorger in aanmerking 
kan komen voor een geldbedrag van 
€ 100,- voor het jaar 2015. Een 
bedrag dat hij of zij naar eigen 
inzicht kan besteden. U kunt uw 
mantelzorger aanmelden als deze 
langere tijd (minimaal 3 maanden) 

en intensief (minimaal 8 uur per 
week) voor u zorgt. Het gaat om 
extra zorg die de normale gebruike-
lijke zorg voor elkaar in een huis-
houden overstijgt. Uw mantelzorger 
mag uiteraard in een andere 
gemeente wonen. U kunt uw 
mantelzorger vanaf 1 juli voor het 
geldbedrag aanmelden via www.
bronckhorst.nl/mantelzorg. Dit kan 
tot 1 oktober 2015. 

Bent u mantelzorger? Kom naar 
verwendag
Daarnaast zetten wij mantelzorgers 
graag in het zonnetje tijdens een 
speciale verwendag voor mantel-
zorgers. Deze bijeenkomst is op 
10 november 2015 op de Dag van 
de Mantelzorg. Het programma en 
de locatie zijn nog een verrassing, 
maar het is in de buurt en belooft 
een heerlijk uitje te worden voor 
mantelzorgers. Bent u mantelzor-
ger? Dan kunt u zich vanaf 1 juli voor 

deze bijeenkomst aanmelden via 
www.bronckhorst.nl/mantelzorg. 
Ook dit kan tot 1 oktober 2015. Er 
zijn geen voorwaarden verbonden 
aan het aantal uren dat u zorg ver-
leent en de bijeenkomst kost u niets.
Voor beide mogelijkheden kunt u ons 
ook bellen via tel. (0575) 75 02 50 of 
bij een sociaal team in uw buurt 
langsgaan. 

Wij hopen op veel aanmeldingen. 
Mantelzorgers verdienen het!

Extra uren huishoudelijk hulp 
te koop voor 6 euro per uur

Heeft u hulp in de huishouding nodig 
omdat u bijvoorbeeld net uit het zie-
kenhuis komt, of heeft u naast de 
huishoudelijke hulp die u als maat-
werkvoorziening ontvangt, toch nog 
behoefte aan meer huishoudelijke 
hulp? Of komt u als mantelzorger niet 
toe aan bepaalde werkzaamheden in 
huis, omdat de dagelijks zorg en het 
normale huishouden u al te veel 
opslokt? Dan kunt u in aanmerking 
komen voor de zogenaamde Huis-
houdelijke Hulp Toelage (HHT), waar-
mee u tegen een betaalbaar tarief via 
tegoedbonnen wat extra uren huis-
houdelijke hulp kunt inkopen. Bij-
voorbeeld voor het lappen van de 
ramen of het opruimen van de zolder. 
De gemeente kreeg deze tijdelijke 
toelage van het rijk om werkgelegen-
heid in de zorg te behouden. De kos-
ten per tegoedbon voor inwoners zijn 
€ 6,00 (in 2015) voor een uur hulp, de 
gemeente betaalt € 16,50 aan de 
zorgaanbieder. Het tarief voor 2016 
is nog niet bekend. Zo zijn voor uw 
aanvullende huishoudelijke hulpwen-
sen de kosten te overzien. Bijvoor-
beeld 1x in de 2 weken, of een aantal 
keer per jaar voor een grote schoon-
maak. De bonnen kunt u inzetten bij 
de volgende organisaties: Vitaal 
Thuiszorg, Zorgkompas, Thuiszorg 
Service Nederland, Markenheem.

Ook inwoners die niet in aanmer-
king komen voor huishoudelijke 
hulp via de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo), maar bij-
voorbeeld net uit het ziekenhuis 
komen en tijdelijk hulp nodig heb-
ben in het huishouden of inwoners 
die al wijkverpleging ontvangen, 
kunnen dankzij de HHT tegen 
gereduceerd tarief (extra) huis-
houdelijke hulp inkopen. Zij kun-
nen het inzetten voor gewone 
huishoudelijke taken.

Let op: het gaat hier om tijdelijk, extra 
geld, op = op, dus wees er op tijd bij. 
De gemeente heeft hiervoor een bud-
get ontvangen van het rijk (in 2015 en 
2016 ruim € 190.000 per jaar). Als dit 
op is, kunnen geen extra uren hulp 
meer ingekocht worden.  

Wilt u weten of u in aanmerking komt 
voor het gebruik van de tegoedbon-
nen en/of tegoedbonnen bestellen, 
dan kunt u contact opnemen met het 
sociaal team bij u in de buurt. U kunt 
de bonnen ook bestellen via www.
bronckhorst.nl/tegoedbonhuishou-
delijkehulp of door de gemeente te 
bellen (0575) 75 02 50. U kunt maxi-
maal 10 uur per 4 weken inkopen. 
Een tegoedbon is 5 weken geldig.

Veelgestelde vragen
Op www.bronckhorst.nl vindt u een overzicht van veelgestelde vragen rond zorg, welzijn en werk. 

Hieronder drie vragen uitgelicht:
 

“Vervangt het sociaal team mijn huisarts?
Nee, huis-, kinder- en jeugdartsen blijven vanuit

hun deskundigheid altijd een aanspreekpunt voor uw 
vragen. Zij kunnen rechtstreeks

doorverwijzen naar jeugdhulp. Verder kunt u natuurlijk 
ook altijd uw vragen stellen aan andere vertrouwde 

gezichten in uw buurt. Bijvoorbeeld een jongerenwerker, 
school of een zorgaanbieder. Afhankelijk van uw vraag 
helpen zij direct of verwijzen zij u door naar het sociaal 

team bij u in de buurt.” 

“Hoe zit het met de bescherming van mijn 
persoonsgegevens? 

Voor het oplossen van uw vraag of probleem, kunnen de 
sociale teams uw persoonsgegevens nodig hebben. 

Welke gegevens wij precies nodig hebben, is afhankelijk 
van uw vraag. Maar wat we daarbij altijd van groot belang 

vinden is dat uw privacy goed beschermd is. 
Daarom werken we volgens de volgende hoofdregels:

• Wij verwerken alleen (persoons)gegevens  
van u die nodig zijn

• Alles gebeurt in samenspraak met u
Alleen medewerkers die persoonsgegevens moeten 

verwerken voor het geven van een antwoord op uw vraag 
zien uw gegevens. Alle medewerkers van de gemeente 

hebben een geheimhoudingsplicht.”“Moeten mijn familie/vrienden/buren mij 
verplicht helpen?

Nee, hulp van kinderen, vrienden of buren is niet 
verplicht. We kunnen u wel vragen of mensen in uw 

omgeving u willen helpen. Als die hulp beschikbaar is, is 
minder professionele hulp nodig. Krijgt u al hulp van uw 

partner, of een andere mantelzorger? In het gesprek dat u 
heeft met een sociaal consulent vraagt hij/zij u ook of uw 
mantelzorger extra hulp nodig heeft. Het is natuurlijk niet 

de bedoeling dat de mantelzorger overbelast raakt, 
daar heeft niemand baat bij.” 



Mooie voorbeelden in Bronckhorst van verbinden en naar 
elkaar omkijken

Dierenweide in Zelhem

Wie in Zelhem woont, kent de die-
renweide aan de Jan Steenstraat. Op 
weg naar een toekomstbestendig 
Bronckhorst zagen wij een dieren-
verblijf niet als noodzakelijke voor-
ziening die door de gemeente in 
stand gehouden moet worden. Ook 
al weten we dat veel mensen er ple-
zier aan beleven. We zochten naar 
een partij die het over kon nemen en 
de familie Groot Roessink van zorg-
boerderij De Mettemaat (Hengelo) en 
zorgboerderij De Edelingen (de ezel-
stal in Zelhem) wilde dit graag. We 
spraken af voor de overgang de die-
renweide nog op te knappen. Zo heb-
ben we het hekwerk gerepareerd en 
verstevigd en het groen rondom uit-
gedund, waardoor meer licht in de 
weide komt en het gras beter groeit. 
Daarnaast is het rieten dak van het 

binnenverblijf vernieuwd en het gras 
in de weide opnieuw ingezaaid. Rond 
de zomer komen er dieren van de 
familie Groot Roessink in de weide 
die worden verzorgd door cliënten 
van de zorgboerderij. 

PMS biedt mensen m�  
afstand t  arbeidsmarkt 
werkervaringsplek 

In Hengelo zit het familiebedrijf PMS 
(Paper Management Services). Dit is 
een papierfabriek waar bulk rollen 
papier worden verwerkt tot onder 
meer afdekpapier voor autospuite-
rijen en bakpapier. Met hen hebben 
we sinds afgelopen maart het pro-
ject ‘SamenWerken’ om 8 tot 10 
inwoners met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, die via de gemeente 
een bijstandsuitkering hebben, de 

kans te bieden via een stage of 
werkervaringsplaats werkervaring 
op te doen. Het gaat om tijdelijke 
banen van 3 tot 6 maanden, die 
hopelijk een opstap vormen tot een 
vaste baan bij een bedrijf. PMS heeft 
inmiddels één van hen zelf al een 
jaarcontract kunnen aanbieden. 
Zoekt uw bedrijf een waardevolle 
kracht neem eens contact met de 
gemeente op, wellicht kunnen we u 
in contact brengen met een inwoner 
die werkt zoekt en door een werker-
varingplaats te hebben gehad, goed 
inpasbaar is.    

De Bronckhorster 
Uitdaging 

Sinds 2014 biedt de Bronckhorster 
Uitdaging opgericht door Heidi Rui-
terkamp en Rita Snippe verschillen-
de maatschappelijke organisaties de 
helpende hand. Met steun van de 

gemeente, het Oranje Fonds en Pro-
Wonen, een bestuur en een advies-
groep probeert de Uitdaging zoveel 
mogelijk stichtingen en verenigin-
gen te helpen met problemen/uitda-
gingen die zij tegen komen. Ruiter-
kamp: “Zij hebben het niet breed, 
veel subsidiekranen zijn verminderd 
of gestopt. Wij proberen te verbin-
den. Hoe dat werkt? Verenigingen en 
maatschappelijke organisaties kun-
nen via een e-mail naar info@
bronckhorsteruitdaging.nl een vraag 
of wens deponeren. Zoekt iemand 
mankracht voor onderhoud van een 
tuin of komt een vrijwilligersorgani-
satie er niet uit met de jaarrekening? 
De Bronckhorster Uitdaging zoekt 
ondernemers die (kosteloos) hier-
mee kunnen helpen, mits door de 
uitvoering de leefbaarheid verbe-
tert.” Zij werken hiervoor samen met 
een grote groep lokale onderne-
mers. 

Luisterend 
oor nodig?
Of is er een 
noodgeval?
Kindertelefoon
Word je gepest, heb je problemen 
thuis, ruzie met je vrienden of voel 
je je rot, dan kun je gratis bellen 
(0800) 04 32 of chatten met de 
Kindertelefoon (www.kindertele-
foon.nl). Dit kan dagelijks van 
14.00 tot 20.00 uur. De Kinder-
telefoon is er voor kinderen tot 
en met 18 jaar.

Sensoor
Als u ergens anoniem over wilt 
praten, zijn medewerkers van 
Sensoor dag en nacht bereikbaar. 
Bel hun hulplijn: (0900) 0767, 
5 ct. p/m).  Een goed gesprek per 
e-mail of chat kan via de beveilig-
de website www.sensoor.nl. 
Deze anonieme hulp is gratis. 

Naast uw huisarts en noodnr. 112 
kunt u bij noodgevallen ook terecht 
bij:

Veilig thuis 
(Advies en Meldpunt Huiselijk 
Geweld en Kindermishandeling)
Bij deze organisatie kunnen men-
sen terecht met al hun vragen 
over huiselijk geweld en kinder-
mishandeling. Veilig Thuis biedt 
advies en ondersteuning bij het 
aanpakken van geweld, tel. (0800) 
20 00.

Geweld en Kindermishandeling)
Bij deze organisatie kunnen men-
sen terecht met al hun vragen sen terecht met al hun vragen 
over huiselijk geweld en kinder-
mishandeling. Veilig Thuis biedt 
advies en ondersteuning bij het 
aanpakken van geweld, tel. (0800) 
20 00.

sen terecht met al hun vragen 
over huiselijk geweld en kinder-
sen terecht met al hun vragen 
over huiselijk geweld en kinder-



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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Maar liefst 61 mensen hebben 
gesolliciteerd naar de functie van 
onze burgemeester. Dat maakte 
commissaris van de Koning 
Clemens Cornielje vorige week 
bekend. Onder de kandidaten 
bevinden zich 1 burgemeester, 
17 (oud)wethouders, 2 leden 
van Provinciale Staten en 
9 raadsleden. De overige 32 
sollicitanten zijn afkomstig uit 
diverse disciplines, zoals het 
bedrijfsleven, het onderwijs, 
de overheid of de sector dienst-
verlening. Het gaat om 18 vrouwen 
en 43 mannen en hun leeftijd 
varieert van 26 tot 62 jaar.
Eén van hen wordt de opvolger van 
Henk Aalderink die in februari 
overleed.

Politieke oriëntatie kandidaten
De verdeling naar politieke oriëntatie 
is als volgt:

VVD : 21
Onbekend : 20
PvdA : 8
CDA : 6
D66 : 4
ChristenUnie : 1
Lokale partij : 1

Hoe gaat het verder? 
De commissaris van de Koning en de 
gemeentelijke vertrouwenscommissie 
voeren de komende maanden ge-
sprekken met een aantal sollicitanten. 
In het najaar volgt de aanbeveling 
van de gemeenteraad voor de nieuwe 
burgemeester. Tot die tijd neemt Helmi 
Huijbregts-Schiedon de functie waar.

61 kandidaten voor burgemeestersvacature 
32 sollicitanten afkomstig van buiten de politiek

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 juniVorige week besloten we het histori-

sche gemeentehuis in Hengelo te 
koop aan te bieden. De vraagprijs is 
€ 129.000,- k.k. Het gebouw stond tot 
nu toe niet publiekelijk in de verkoop. 
Een projectontwikkelaar had de 
opdracht om geschikte partijen te 

zoeken. Het is nog niet gelukt om een 
invulling voor het gebouw te vinden. 
Door het pand nu in de vrije markt te 
koop te zetten, hopen we andere par-
tijen te interesseren. Belangstellen-
den zijn vrij van aan-nemer en kun-
nen zelf de invulling bepalen van het 

Historisch gemeentehuis Hengelo in verkoop
pand. Voorwaarde is wel dat zij een 
concreet plan moeten hebben voor 
invulling. Speculatie is ongewenst. 
Het pand wordt in de huidige staat 
verkocht.  Heeft u interesse, neem 
dan contact op met Gerrits Makelaar-
dij in Hengelo.

Gebied rondom historisch 
gemeentehuis
Het oorspronkelijke plan om de kavel 
bij het historische gemeentehuis (het 
gesloopte deel van het oude gemeente-
huis) in te richten met appartementen/ 

woningen en winkels gaat niet door. 
De detailhandel breidt zich naar ver-
wachting niet uit en het aantal inwo-
ners in Bronckhorst en onze regio 
daalt, waardoor minder huizen nodig 
zijn. De twee tot vier bouwkavels op 
het terrein van de oude Albert Heijn 
geven we daarom voorlopig ook 
niet uit. Zowel de kavel oud gemeen-
tehuis als de kavels oude AH zijn 
door de gemeente ingericht met 
gras. In overleg met omwonenden 
is een hek als afscheiding 
geplaatst.

Uit de raad

Raadsvergadering 4 juni
Op 4 juni 2015 vergaderde de 
gemeenteraad. Op de agenda 
stonden de volgende onderwerpen:
• Jaarrekening 2014 Bronckhorst
 Met algemene stemmen stelde de 

raad de jaarstukken 2014 van de 
gemeente vast. Daarmee zijn de 

volgende punten goedgekeurd:
-  Van het positieve jaarresultaat   

(ca. € 5,5 miljoen) is een bedrag 
van ca. € 2 miljoen bestemd voor   
8 projecten die in 2015 worden  
uitgevoerd of opgestart (o.a. her-
inrichting Dorpsstraat e.o. (huis-
kamer) in Hummelo, ontwikkeling 

van nieuwe zorginitiatieven en 
vernieuwing bestemmingsplan 
buitengebied, waardoor procedu-
res voor inwoners eenvoudiger 
worden). Een motie van CDA, D66, 
PvdA en VVD over het voorstel om 
€ 1,5 miljoen euro in te zetten voor 
initiatieven en projecten op het 
gebied van zorg, welzijn en werk 
werd unaniem aangenomen. Met 
de motie worden b en w gevraagd 
de raad steeds tijdig en goed te in-
formeren over de stand van zaken. 

-  Het restant van het jaarresultaat 
over 2014, zijnde ca. € 3,4 miljoen, 
na bestemming voor projecten in 
2015, toe te voegen aan de alge-
mene reserve. 

 De raad gaf aan dat het belangrijk 
is dat realistisch wordt begroot en 
de jaarrekening meer overeen 
komt met verwachte berekeningen 
die de begroting laat zien. B en w 
gaven aan hierop nog meer toe te 
zullen zien. Het overschot van 5,5 
miljoen euro in 2014 betreft echter 

enkel eenmalige meevallers door 
onverwachte omstandigheden. 

• Eerste Tussenrapportage 2015 
Bronckhorst

 De gehele raad stemde in met de 
gemelde wijzigingen in de plan-
ning en uitvoering van de pro-
grammabegroting 2015-2018

• Perspectiefnota 2016-2019
 De fracties stemden in met de per-

spectiefnota 2016-2019. De nota is 
een vooruitblik naar de begroting 
voor die periode, waar de raad 
eind dit jaar over beslist. Er is een 
tekort voorzien voor de komende 
jaren, maar b en w denken dit op 



 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

Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken
Berendsen Omheiningen
Berendsen Aanhangwagens

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

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

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

Hekwerken

Omheiningen

Aanhangwagens

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

ORANJEFEEST 
WILDENBORCH 
Op VRIJDAGAVOND 19 JUNI is er in de 

kapel een gezellige avond met

WARM EN KOUD BUFFET
Aanvang 20.00 uur.

Opgeven voor dinsdag 16 juni
tel. 0575-556532 of via e-mail

j.vanhooijdonk@tele2.nl

Op ZATERDAG 20 JUNI:

13.25 uur BALLONOPTOCHT
 vanaf de Nijlandweg
13.30 uur Opening, ballonnen oplaten, 

daarna volks- en kinderspelen

 Uit de raad (vervolg)
 verschillende manieren op te 

kunnen vangen, waardoor een po-
sitieve balans ontstaat. Onder 
meer is de verwachting dat we van 
het rijk dit jaar een hoger bedrag 
dan voorheen ontvangen voor 
onze taken. Dit komt doordat het 
rijk de gelden die zij aan gemeen-
ten overmaakt (de algemene uit-
kering) heeft herverdeeld en ge-
meenten met grote buitengebie-
den en veel wegen meer gelden 
uitkeert dan voorheen. In 2016 is 
een sluitende begroting voorzien, 
waarin zelfs gelden overblijven 
om te investeren in een aantal 
zaken. Zoals een uitbreiding van 

onze inzet op verbindend werken. 
De gebiedsambtenaren zijn op pad 
in Bronckhorst om nog beter te 
weten wat er speelt en hoe we als 
inwoners, bedrijfsleven, verenigin-
gen en gemeente elkaar nog meer 
kunnen vinden en daar voordelen 
uit kunnen halen voor de samen-
leving. We bekijken de mogelijk-
heden om hun werk uit te breiden. 
Ook is extra budget opgenomen 
voor regionale samenwerking om 
de gevolgen van de veranderende 
bevolkingssamenstelling op te 
kunnen vangen en om cofinancie-
ring van leefbaarheidsinitiatieven 
mogelijk te maken. Verder streven 

we naar levendige en compacte 
dorpskernen. Dit betekent dat we 
onderzoeken of panden aan de 
rand van centra bijvoorbeeld een 
andere bestemming kunnen krij-
gen (van ‘winkel’ naar ‘wonen’ of 
wellicht ‘sloop’ etc). Ook is het de 
bedoeling de starterslening weer 
te verstrekken om voor jongeren 
de kans op een koopwoning te ver-
groten. Daarnaast willen we een 
doorstroomregeling voor huizen-
bezitters opzetten, waarmee het 
onder bepaalde voorwaarden voor 
mensen mogelijk wordt om door te 
stromen naar een andere woning. 
Daardoor blijft beweging in de huizen-

markt. Andere zaken waar we ons 
hard voor (blijven) maken zijn 
onder meer: het bevorderen van 
duurzaamheid(projecten), glasvezel 
in het buitengebied, leer/werk- 
trajecten als een duwtje in de rug 
voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt en het opzetten 
van een basisvervoersysteem in 
de regio (hieronder valt onder 
meer leerlingenvervoer en vervoer 
van mensen naar hun dagbesteding). 
Een amendement van de VVD over 
de OZB werd alleen gesteund door 
GBB en haalde het dus niet. De 
motie van D66, PvdA, CDA en VVD 
met het verzoek aan b en w om 

overbodig beleid inzichtelijk te 
maken en aan de raad voor te 
leggen om in te trekken werd aan-
genomen door deze raadsmeer-
derheid.

De eerstvolgende raadsvergadering 
is op 25 juni 2015.

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

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

Baak:
• Zutphen-Emmerikseweg 145, veranderen bedrijf, melding beoordeeld

Drempt:
• Kerkstraat/Laakseweg, organiseren beachvolleybaltoernooi, vergunning verleend

Halle:
• Landstraat 8, veranderen bedrijf, melding beoordeeld
• Roggestraat 50A, organiseren jeugdkamp, vergunning verleend

Hengelo (Gld):
• Baaksevoetpad 7, veranderen bedrijf, melding beoordeeld
• Hogenkampweg 40, veranderen bedrijf, melding beoordeeld
• Wichmondseweg/Rondweg 316, ontheffing verbod motorvoertuigen, ontheffing verleend
• Zelhemseweg 15 (De Hietmaat), organiseren paarden- en ponykeuringen, vergunning verleend

Keijenborg:
• Kerkstraat 7, intern veranderen kerkgebouw, aanvraag ontvangen

Olburgen:
• Pipeluurseweg 8, herstructurering en uitbreiding van bestaand recreatiepark Dorado Beach, 
 ontwerp bestemminplan, milieueffectrapportage en ontwerp exploitatieplan (opnieuw gepubliceerd)

Toldijk
• Zutphen-Emmerikseweg 36, veranderen bedrijf, melding beoordeeld

Vorden:
• Galgengoorweg 17, verbouwen veeschuur, aanvraag ontvangen
• Ruurloseweg 44, vergroten woning, vergunning verleend

Zelhem
• Kruisbergseweg 52A, activiteit milieu en bouwen/aanbouwen rundveestal, aanvraag ontvangen
• Lageweg 8, veranderen bedrijf, melding beoordeeld
• Tulpweg 2, bouwen carport, vergunning verleend
• Velswijkweg 5A, veranderen bedrijf, melding beoordeeld
• Verzet 16, gehandicaptenparkeerplaats, besluit toegekend

Mededelingen
Wegwerkzaamheden
• Zelhem, op 17 juni krijgt de Eeltinkweg, tussen de Hummeloseweg en de Wassinkbrinkweg, 
 een nieuwe slijt(top)laag
• Zelhem, ook de Hobelmansdijk, tussen de Veengoot en Wolfersveenweg, krijgt op 17 en 18 juni 

een nieuwe slijt(top)laag

De wegen zijn op deze dagen afgesloten voor doorgaand verkeer, maar aanwonenden zijn 
bereikbaar. 

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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

Reageren op een artikel?
www.contact.nl



Peter Groot Kormelink lanceert clip ‘Dat land, dee leu’

‘Wat is de Achterhoek mooi’
Achterhoek - Hij was al enorm trots 
op zijn ode aan de Achterhoek en 
werd hem al veel lof toegezwaaid op 
‘Dat land, dee leu’. De eerste single 
van de cd ‘Weerkommen’ die 3 okto-
ber gepresenteerd wordt in zijn ge-
boorteplaats Groenlo, in City Lido, 
de zaal waar Peter Groot Kormelink 
ooit ook al stond met zijn succesfor-
matie de Jazzpolitie, in de tijd dat hij 
scoorde als ‘Liefdesliedjes’ en ‘Ze 
zijn terug’. 

Om nog dieper bij dat speciale warme 
gevoel te komen van zijn liefde voor de 
Achterhoek’ en het lied nog meer door 
te laten dringen besloot Peter een clip 
bij het lied te maken. Hij vond filmer 
Henk Gubbels van Brightmoonmedia 
bereid om een clip te maken. Beiden 
kennen elkaar van studio Spitsbergen 
in Groningen alwaar Peter zijn cd op-
name en ook Henk opnam met zijn 
band Cochon Bleu. ‘Henk heeft er-
varing met het maken van videoclips. 
Hij vond het een uitdaging een bijpas-
sende clip te maken. Hij is hier bijzon-
der goed in geslaagd,’ vindt de uitvoe-
rend artiest zelf. ‘Er zitten beelden in 
die ik ondermeer ontving van ZSOM 
Groenlo, de Feestfabriek, Regio8 en 
Omroep Gelderland. Zo zit Guus Hi-
ddink erin die het project Weerkom-
men omarmt, maar ook beelden van 

de Zwarte Crosse en Manana Manana. 
Voor ontbrekende beelden trok Henk 
een dag de Achterhoek in om te fil-
men wat hij tegen kwam. ‘Klopt,’ lacht 
Henk. ‘Ik kon echter soms wel om de 
20 meter stoppen, zoveel fraais kwam 
ik tegen. Wat is de Achterhoek mooi 
zeg. Waarom woon ik niet hier? Ik had 
wel een jaar kunnen filmen, dan nog 
was ik niet klaar. De Achterhoek heeft 
enorm veel te bieden. Ik kom zeker 
terug. Binnenkort met mijn band al 
trouwens in Hummelo eind juni.’

Herkennen
Hoogtepunten waren er talrijk voor 
Henk, maar voor Henk waren de Mal-
lumse Molen bij Eibergen, het kasteel 
in Vorden en de kabbelende Slinge bij 
Groenlo echte uitschieters. Andere 
shots die hij spontaan schoot, soms 
liggend in de wei, lopend in het water 
zijn het fraaie coulisselandschap, gra-
zende koeien, voetballende jongens 
op het trainingsveld bij Vios Beltrum, 
het Grolse kanon, de Lichtenvoordse 
kei, de IJssel bij Zutphen, Erve Kots, 
de Sint Werenfriduskerk Zieuwent en 
de Harreveldse molen Hermien. En 
nog veel meer. ‘De Achterhoeker zal 
zich er zeker in kunnen herkennen.’

De link naar de clip: https://www.you-
tube.com/watch?v=zyouUDmE96A.

   

Ondernemers Bronckhorst op bezoek in Den Haag

Gemeente Bronckhorst op 
de kaart gezet

Bronckhorst/Den Haag - Op uitnodiging van het VVD- 2e kamerlid Hayke 
Veldman is een groep ondernemers van de Bedrijven Kring Bronckhorst en 
het Ondernemers Platform Bronckhorst, samen met de VVD-fractie vrijdag 
5 juni een dagje in Den Haag geweest.

Met een volle bus, voorzien van de 
positieve lijfspreuk ‘Van krimp naar 
pimpregio’ vertrok het gezelschap al 
vroeg richting het westen. Na een in-
teressante stadswandeling, die trok 
vanaf het Paleis Noordeinde naar het 
Binnenhof en werd afgesloten met 
een lunch, volgde het gesprek met de 
woordvoerder Ruimtelijke Ordening, 
Hayke Veldman.

Dit gesprek was zorgvuldig voorbereid 
en er kwamen belangrijke kwesties 
aan de orde, onder meer de belemme-
ringen die bestaan bij het zaken doen 
met Duitsland, hoe kunnen we jonge 
mensen aantrekken en vasthouden? 
en is een herstructurerings-/sloop-
fonds een oplossing voor het levendig 
houden van onze kernen en het bui-

tengebied? Er ontstond een levendige 
discussie, waarbij zij de indruk kregen 
dat ze de Achterhoek en Bronckhorst 
in het bijzonder weer wat meer op de 
kaart hebben gezet in het Haagse.

Ter afsluiting werd de groep nog rond-
geleid in het regeringsgebouw en nam 
deze een kijkje in de Tweede Kamer 
en de prachtige bibliotheek, werke-
lijk een juweeltje! Met een terrasje en 
prachtig zonnig weer werd deze leer-
zame en gezellige dag besloten. Hayke 
Veldman zegde toe binnenkort een te-
genbezoek aan onze gemeente te zul-
len brengen.
   

 ▶ Fotoreportage:
 ▶ www.achterhoekfoto.nl

   

Collecte Epilepsiefonds
Regio - In de week van 8 tot en met 13 juni vindt de collecte voor het Epilep-
siefonds plaats. De opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschap-
pelijk onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, 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 Nationaal Epilepsie Fonds 
financiert onderzoeken die genezing 
dichterbij brengen. Naast het steunen 
van onderzoek, geeft het fonds voor-
lichting en hulpverlening waaronder 
aangepaste vakantiereizen voor men-
sen met epilepsie. 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.

Bronckhorst - Op vrijdag 5 juni gaat 
het bijgewerkte landelijk register 
van monumentale bomen in Neder-
land ‘online’. Vanaf dat moment kan 
iedere Nederlander, dus ook iedere 
inwoner van de gemeente Bronck-
horst, zien waar de monumentale 
bomen in zijn omgeving staan, hoe 
de conditie ervan is, de geschiedenis 
en andere wetenswaardigheden. Bij 
de meeste bomen staan ook foto’s, 
evenals de locatiebeschrijving.

In totaal staan zo’n 15.000 bomen in 
het landelijk register. In 2007 staakte 
de controle van al deze bomen. Sinds 
anderhalf jaar is er echter weer geld 
en tijd om de controle te hervatten. 
Bij de landelijke Bomenstichting is 
iemand vrijgemaakt die het register 
digitaliseerde. Alle lokale en regionale 
bomenorganisaties, waaronder Ver-
eniging Bomenbelang Bronckhorst, 
zijn sindsdien bezig met het actuali-
seren van de gegevens over de monu-
mentale bomen in hun gemeente.

In heel Nederland is nu ruim de helft 
van de bomen gecontroleerd en zijn 
de gegevens geactualiseerd en vaak 
voorzien van een recente foto. In heel 
Nederland is ongeveer 70 procent 
gecontroleerd. Maar in de gemeente 
Bronckhorst zijn alle circa 125 locaties 
met monumentale bomen nagelopen 
en gecontroleerd! Dit dankzij de in-
zet van een tiental boominspecteurs 
annex leden van Vereniging Bomen-

belang die steun kregen van Jeroen 
Philippona en Rob Weimer van Bo-
menstichting Zutphen. Waarvoor 
onze dank.

Afgelopen vrijdag bezochten de boo-
minspecteurs enkele gebieden rond 
Hummelo. Toen werd ook stilgestaan 
bij de kastanjebomen aan de Dorps-
straat, die moeten wijken in verband 

met de werkzaamheden aan deze 
straat.
Geïnteresseerden in dit werk zijn al-
tijd welkom en kunnen zich opgeven 
bij Vereniging Bomenbelang.

   

 ▶ bomenbelang@gmail.com
 ▶ www.monumentalebomen.nl

Landelijk register monumentale bomen in Nederland ‘online’.

Alle monumentale bomen in Bronckhorst 
vanaf 5 juni ‘online’ te bekijken

Bronckhorst - Vereniging Bomenbe-
lang ondersteunt het initiatief van 
een aantal mensen uit Hengelo om 
gratis bomen te leveren aan grond-
eigenaren in het buitengebied van 
de gemeente Bronckhorst. Dit ini-
tiatief is begonnen in de gemeente 
Oost Gelre. Daar betalen de ge-
meente en de Provincie Gelderland 
samen de aanschaf van de bomen. 
Het doel is het buitengebied weer te 
voorzien van een flink aantal land-
schappelijk beeldbepalende bo-
men. Inmiddels zijn 124 aanvragen 
binnen uit vrijwel alle dorpen in de 
gemeente Bronckhorst. De aanvra-
gen betreffen eiken, lindes, beuken, 
walnoten, kastanjebomen, zwarte 
elzen en een tulpenboom, een Oos-
tenrijkse vliegden en een iep.

In de afgelopen decennia zijn door 
schaalvergroting veel vrijstaande bo-
men verloren gegaan. Juist die soli-
taire bomen zijn waardevol voor het 
landschap en de dierenwereld. Zo 
zijn vrijstaande bomen van belang 
voor (roof )vogels, vlinders, insecten 

en vleermuizen. Ze dragen bij aan de 
biologische ongediertebestrijding van 
de akkers. Ook het vee profiteert en 
vindt beschutting onder de bomen.
Het idee om aan alle grondeigenaren 
in het buitengebied te vragen of ze 
een enkele boom willen planten op 
een plek waar die kan uitgroeien tot 
een fors exemplaar, is afkomstig van 
bioloog Anton Stortelder die aan de 
universiteit van Wageningen werkt en 
het agrarisch cultuurlandschap goed 
kent.
In Oost Gelre ging de gemeente sa-
men met de Bomenwacht aan de 
slag met dit idee. In totaal ontvingen 
2800 grondeigenaren een brief met 
het aanbod voor een gratis boom. Het 
initiatief kreeg de naam ‘1 boom mot 
kun’n’. Iedereen met voldoende grond 
komt in aanmerking.
Wel zijn erven uitgesloten als locatie 
voor de boom. Het is de bedoeling dat 
het soort boom afgestemd wordt op 
de plaatselijke omstandigheden. In 
Oost Gelre reageerden tot nu toe 150 
mensen.
Met de gemeente Bronckhorst zijn 

eind vorig jaar de eerste contacten ge-
legd over het uitvoeren van hetzelfde 
idee. De gemeente en de provincie 
Gelderland betalen de bomen. De 
gemeente, de agrarische natuurver-
eniging ‘t Onderholt en Vereniging 
Bomenbelang Bronckhorst onder-
steunen het initiatief. ‘t Onderholt co-
ordineert de activiteiten en Bomenbe-
lang adviseert over bestaande bomen 
in het buitengebied.

De nadruk van de actie ligt op het 
zuidelijk deel van de gemeente (ten 
zuiden van de lijn Baak-Varssel). Dit 
heeft te maken met de grenzen van 
het Nationaal Landschap en de Eco-
logische Hoofdstructuur. Die gebie-
den liggen in het noordelijk deel van 
Bronckhorst.

De bomen zullen in de herfst van dit 
jaar geplant worden.
   

 ▶ Meer informatie:
 ▶ ‘t Onderholt (0575) 55 05 93
 ▶ info@onderholt.nl

Vereniging Bomenbelang steunt initiatief om gratis bomen te leveren.

Al 124 ‘gratis’ bomen in buitengebied 
Bronckhorst aangevraagd
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Rabo Wielerronde Vorden
Vorden - Voor de 37ste keer gaat dit 
jaar op zondag 14 juni de Wielerronde 
van Vorden van start. De ronde wordt 
georganiseerd door wielervereniging 
RTV Vierakker-Wichmond.

Waar dit jaar veel wielerwedstrijden 
worden geannuleerd omdat het ver-
enigingen niet lukt de benodigde 
sponsoren aan de wedstrijd te binden, 
lukt het RTV Vierakker-Wichmond 
om ruim drie weken na de Ronde van 
Wichmond weer een fantastische ron-
de te organiseren. Evenals voorgaan-
de jaren wordt het evenement verre-
den op het bedrijventerrein Werkveld. 
De wielerronde gaat om 12.45 uur van 
start met de Rabo Dikkebanden-race. 

De jeugd uit de regio, in de leeftijd ze-
ven tot en met twaalf jaar gaan strij-
den om de podium plaatsen. Daarna 
komen om 13.30 uur de ‘grote jon-
gens’ aan de start; in de Sportklasse 
met een wedstrijd van vijftig kilo-
meter. Op het snelle parcours is het 
meestal moeilijk om met een groepje 
weg te rijden, maar de renners zullen 
zeker proberen om een massasprint 
te voorkomen. Bij deze categorie zijn 
er diverse renners van RTV die een 
poging zullen doen het eremetaal te 
winnen. De dag wordt om 15.00 uur 
afgesloten met de wedstrijd voor Elite 
Mannen/Beloften/Amateurs over een 
afstand van zeventig kilometer. Het is 
de hoogste categorie van de dag.

   

Geert Reintjes bedwingt zes 
keer de Alpe d’Huez

Toldijk/Frankrijk - Donderdag 4 
juni was het zover. Geert Reintjes 
kwam aan de start voor de actie Alpe 
d’HuZes. Hij fietste zes keer met zijn 
mountainbike de Alpe d’Huez op 
met een temperatuur van 40 graden. 
“Het was gewoon heel, heel warm,” 
vertelt een vermoeide, maar blije 
Geert.

Geert Reintjes had supporters. “Zo in-
drukwekkend als ik dan boven kwam, 
dan stond Dorien daar met twee zus-
sen van mij en hun mannen en een 
nichtje van mij met haar man, gewel-
dig. Die hielpen mij verschillende ke-
ren door de laatste bochten met een 
steuntje in de rug. Een geweldige er-
varing.” De laatste keer naar beneden 
sloeg het weer om en onweerde het. 
Het advies was om dan niet meer af te 
dalen voor de laatste klim. “Maar toen 
was ik inmiddels al weg,” vertelt Geert.

“Dan is er niks meer tegen te houden, 
dus hadden we onderweg verschil-
lende bliksemslagen en regen. Als het 
lang warm is, op zo’n Alp helemaal, 
dan plakt het asfalt aan je banden en 

als het dan gaat regenen, wordt het 
spiegelglad. Je moet dan zo gecon-
centreerd naar beneden fietsen. Het 
is allemaal gelukt. Ik heb het gered 
om zes keer naar boven te klimmen 
en heb ruim 7000 euro bij elkaar ge-
sponsord in mijn eentje. Ik vond het 
fantastisch!”

Geert Reintjes is blij met al die mensen 
die hem gesponsord hebben. “Ik heb 
dit voor de ziekte kanker volbracht.” 
Van de 4000 deelnemers zijn er 380 
die zes keer de Alpe d’Huez beklom-
men. “Het is toch geweldig als je het 
zes keer gehaald hebt. Ik heb in totaal 
3500 kilometer getraind, wekenlang 
twee dagen in de week en een week-
end in de Ardennen. Dat is uiteraard 
allemaal voor het goede doel. Dat is 
natuurlijk ook het punt: dat je zes keer 
gehaald hebt.”

Het was wederom een geweldige er-
varing om deel te nemen. “Er is zo’n 
saamhorigheid daar, fantastisch!”
   

 ▶ www.opgevenisgeenoptie.nl

Nieuw: Achterhoekse
Klavertje4Daagse
Bronckhorst - Geluk op de fiets vin-
den deelnemers tijdens de Achter-
hoekse Klavertje 4-daagse die van 
19 t/m 22 juni 2015 plaatsvindt in de 
gemeente Bronckhorst. Dit unieke 
fietsevenement wordt dit jaar voor 
het eerst gehouden. 

Het evenement onderscheidt zich 
door interessante bedrijfsbezoeken 
onderweg en een dagelijks muzikaal 
en cultureel programma op het plein 
bij Eetcafé Jansen en Jansen in Hen-
gelo Gld. De naam van het evene-
ment verwijst naar vier verschillende 
routes in de vorm van een klavertje 
vier. Hengelo Gld. is dagelijks het be-
gin- en eindpunt. De organisatie is in 
handen van Marco Jansen, Richard 
Jansen, Pauline Drouen en Henk Wul-
link (routes). Voor dit jaar zijn de vol-
gende fietsroutes zorgvuldig samen-

gesteld: Hessenwegenroute (vrijdag 
19 juni), Bronkhorstroute (zaterdag 
20 juni), Wolfersveenroute (zondag 21 
juni) en de Kastelenroute (maandag 
22 juni). De lengte is 45-50 km. Alle 
routes kunnen worden verkort tot een 
route van 25-30 km.De online voorin-
schrijving tegen een zeer aantrekke-
lijk tarief loopt nog door t/m 13 juni 
2015. Inschrijven bij de start kan ook. 
Het is tevens mogelijk om tijdens de 
fietsvierdaagse 1,2 of 3 dagen mee te 
fietsen. Hiervoor kan men zich ‘s mor-
gens bij de start tussen 8.00-11.00 uur 
inschrijven bij de balie op het start-
terein of bij Eetcafé Jansen en Jansen. 
De organisatie is te bereiken via e-
mail. Meer informatie op de website.
   

 ▶ info@ak4d.nl
 ▶ www.ak4d.nl

Steenderen - De eerste avond van 
de elfde Roll-Over Bronckhorst op 
4, 5 en 6 juni, startte donderdags bij 
Sporthal Het Hooge Wessel. De ruim 
75 deelnemers werden welkom ge-
heten door burgemeester Helmi 
Huijbregts en Roll-Over Commissie-
voorzitter Jan Visser. Vrijdags werd 
gewandeld in Almen en zaterdag 
vanuit Zelhem.

Voorzitter van Vereniging De Zon-
nebloem regio IJsselstreek Josep-
hine Steffens keek toe hoe de burge-
meester de vrijwilligers, deelnemers 
en sponsoren bedankte en hen een 
goede Roll-Over wenste. Het was al 
mooi weer. Jan Visser heette even-
eens iedereen welkom, in het bijzon-

der de burgemeester. Hij bedankte 
de sponsoren en de hoofdsponsoren 
Harold en Babs Achterkamp van de 
RegioBank en Vrienden van de Zon-
nebloem.

Deze avond gingen ruim 75 gasten 
op pad voor een fraaie route rond de 
kern Steenderen. De burgemeester 
duwde een rolstoel om deze elfde 
editie te openen. In het fraaie buiten-
gebied is ook Fruitboerderij Horstink 
waar mandarijnen klaarstonden voor 
onderweg. Bij de boerderij van de fa-
milie Uenk werd pauze gehouden met 
koffie of thee en krentenwegge. Dans-
groep De Iesselschotsers lieten hun 
dansen zien, maar gingen ook met de 
gasten aan de rol. Daarna vertrokken 

de gasten voor het tweede deel van de 
wandeling.
Terug bij de sporthal stond Muziek-
vereniging Nieuw Leven klaar voor 
een serenade. Zij speelde vele mar-
sen, tot iedereen weer terug was. De 
dagdeelnemers haalden hun me-
daille en de anderen stempelden hun 
kaart af. Bij de kar van IJsboerderij De 
Steenoven konden de liefhebbers een 
ijsje kopen.

Huiswaarts met 
de welverdiende 
medailles

Vrijdag 5 juni ging de wandeling rond 
Almen. Start en finish was bij Voet-
balveld SV Almen. De deelnemers 
werden muzikaal ingehaald door de 
Muziekvereniging Juliana Almen. De 
laatste dag alweer, zaterdag 6 juni 
werd gestart bij Venster Techniek in 
Zelhem. Daar sprak wethouder Paul 
Seesing en hij duwde een rolstoel om 
deze laatste dag te openen. Gasten 
genoten van muziek van Dweilor-
kest ‘Niet Zoegen moar Bloazen’ uit 
Halle op het rustpunt. Weer terug in 
Zelhem kregen alle deelnemers hun 
welverdiende medailles omgehangen 
door Drie Dames van Stand. Harmo-
nie Prinses Juliana uit Zelhem bracht 
een serenade en vrijwilligers deelden 
zonnebloemen uit.

Jan Visser bedankte elke avond ie-
dereen voor de deelname, de muziek 
voor hun optreden en Gerhard Heb-
ben voor het verzorgen van het geluid.
   

 ▶ www.rolloverbronckhorst.nl

Deelnemers van de Roll-Over worden muzikaal binnengehaald in Steenderen.

De eerste avond van de elfde ‘wandel’ driedaagse

Roll-Over Bronckhorst vanuit Steenderen

(Advertorial) 

Open dag zaterdag 20 juni 2015 van 10.00-17.00 uur

MAROPE op Landgoed Zelle
MAROPE op Landgoed Zelle is een bijzondere zorgboerderij voor jongeren 
vanaf 11 jaar en (jong)volwassenen. Buiten aan het werk zijn staat cen-
traal waarbij rekening wordt gehouden met de individuele hulpvraag. Er 
wordt in kleine groepjes gewerkt waarbij het opdoen van succeservarin-
gen als uitgangspunt dient.

Door de samenwerking met het land-
goed heeft MAROPE de beschikking 
over 355 hectare werkgebied. Vanuit 
de kantine binnen de gracht wordt 
de dag opgestart en worden werk-
zaamheden voor die dag besproken. 
Binnen de gracht kan gewerkt wor-
den als hovenier, timmerman of in 
de moestuin. Buiten de gracht kan er 
gewerkt worden met de Brandrode 
Runderen (een kudde van 11 dieren), 
onderhoud aan het landschap, als 
bosbouwer of op ons theeterras. Dit 

theeterras, locatie Buurthuus Varssel, 
is elke vrijdag open en daarnaast 2 
zaterdagen per maand. Hier bedienen 
deelnemers fietsers en wandelaars en 
verkopen we biologisch vlees van on-
ze runderen, groenten, zelfgemaakte 
producten en producten van leveran-
ciers uit de directe omgeving zoals 
honing en fruitproducten.

MAROPE biedt dagbesteding, week-
end/logeeropvang, een vakantieweek 
(20-24 juli 2015) en begeleiding bij het 

wonen. Tijdens schoolvakanties kun-
nen jongeren overdag ook terecht.
We bieden stageplekken aan leer-
lingen uit o.a. het praktijkonderwijs. 
Deelnemers bij MAROPE kunnen door 
samenwerking met een praktijk-
school een certificaat halen op het ge-
bied van kettingzagen en bosmaaien.

Sinds de start van MAROPE op het 
landgoed in 2009 bestaat de wens om 
jongeren te begeleiden bij het zelf-
standig worden. Veel jongeren gaan 
uiteindelijk zelfstandig wonen en
daarvoor zijn een aantal vaardighe-
den van groot belang. MAROPE biedt 
die begeleiding op dit moment aan 
jongeren op verschillende plekken, 
maar wil dat graag op een nieuw 
te bouwen locatie op het landgoed 
doen. De Raad van State heeft het be-
stemmingsplan vernietigd waarmee 
een stap terug moet worden gedaan 
in verdere ontplooiing van de woon-
begeleiding bij MAROPE.

Kom op zaterdag 20 juni naar de Open 
Dag om onder het genot van iets lek-
kers, bijvoorbeeld een broodje bio-
logische hamburger of zelfgemaakte 
taart, te genieten van de omgeving. 
Kom sfeer proeven, vragen stellen en 
een mooie wandeling maken over het 
landgoed die u ook langs onze kudde 
Brandrode Runderen laat lopen. Kom 
kijken met welke machines er gewerkt 
en wat er zoal gemaakt wordt. En wel-
licht is het mogelijk om mee te gaan 
op jeepsafari. Team en deelnemers 
zien u graag op zaterdag 20 juni 2015.

Adres:
Zelledijk 42a
7255 MR Hengelo Gld.
Tel.: 06-40278094

“Het is allemaal gelukt. Ik vond het fantastisch!”

Ontvang het laatste nieuws het eerst! Like ons op Facebook:  /ContactVorden
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Jolien Groot Roessink 50

Hengelo - Zijn de borden en spandoeken van haar man Andre net wegge-
haald, konden familie en vrienden wederom aan de slag want ook Jolien 
Groot Roessink is 50 jaar geworden.

Sinds dinsdag 2 juni mag ook Jolien 
zichzelf Sarah noemen. André en Jo-
lien Groot Roessink zijn nu samen 
100 jaar geworden in slechts veertien 

dagen tijd. Dubbel feest dus! De me-
dewerkers wilden ook Jolien graag 
verrassen met een foto in het Contact.

   

Prijswinnaar actie Nepal 
Wereldwinkel Vorden
Vorden - Tijdens de Meimarkt hield de Wereldwinkel Vorden een verloting 
voor Nepal, de opbrengst 200 euro wordt overgemaakt naar de Stichting Ma-
dat Nepal. 

Deze stichting helpt producenten in 
Nepal bij het weer opbouwen van 
hun kleine bedrijfjes die door de 
aardbeving zijn verwoest. De geluk-

kige prijswinnaar mevrouw Hendrik-
sen uit Vorden mocht haar prijs, een 
Boeddhabeeld diezelfde middag in de 
Wereldwinkel in ontvangst nemen.

   

Extra aandacht bespuiten 
van onkruid
Regio - Waterschap Rijn en IJssel 
roept particulieren en agrariërs op 
om zorgvuldiger om te gaan met 
bestrijdingsmiddelen. Uit de laatste 
controles van het waterschap blijkt 
dat er nog veel gewassen en onkruid 
worden bespoten in de spuitvrije zo-
nes langs sloten en beken. Dit is ver-
boden, omdat de giftige stoffen uit 
de bestrijdingsmiddelen in het op-
pervlaktewater belanden en scha-
delijk zijn voor dieren en planten. 

Het waterschap wil extra controles 
uit te voeren en mensen bewust te 
laten worden van de gevolgen voor 
de natuur. Particulieren en agrariërs 
die de regels overtreden, krijgen een 
boete. Bij agrariërs kan dit leiden tot 
een korting op de te ontvangen Euro-
pese inkomenssteun. Het waterschap 
voert elk jaar controles uit langs de 

wateren in zijn werkgebied. Deze 
controles vinden plaats in samen-
werking met de Nederlandse Voed-
sel- en Warenautoriteit (NVWA). De 
spuitcontroles vinden zowel tijdens 
als buiten kantooruren plaats, en zo-
wel in het veld als vanuit de lucht. In 
het voorjaar, voordat de oogst op het 
bouwland komt, vindt vaak nog een 
laatste bespuiting met gewasbescher-
mingsmiddelen plaats om onkruid te 
bestrijden. Met name voor middelen 
met de stof glyfosaat gelden strikte re-
gels over bijvoorbeeld de afstand van 
het gewas tot de sloot. Ook mag niet 
gespoten worden als het hard waait. 
De regels rond het spuiten met gewas-
beschermingsmiddelen zijn te vinden 
op de website van het waterschap. 
Daarnaast adviseert het waterschap 
iedereen goed het etiket te raadple-
gen. Meer informatie: www.wrij.nl.

Vorden - Wie door de gemeente 
Bronckhorst fietst of wandelt, wordt 
geprikkeld door het vele natuur-
schoon dat het Achterhoekse cou-
lissenlandschap te bieden heeft. 
Helaas worden de mooie beelden 
soms verstoord door vervuiling in 
de bermen.

Johanna Prick, zelf woonachtig in het 
prachtige buitengebied van Vorden, is 
dit een doorn in het oog. Ze trof deze 
verzameling blikjes in het gras langs 
de Zelledijk.
In een mail aan de redactie maakt ze 
haar ongenoegen over dit a-sociale 
gedrag kenbaar en stelt ze cynisch 
vast dat ‘blijkbaar niet iedereen een 
afvalcontainer heeft’.
Laten we hopen dat door dit onder de 
aandacht te brengen, iedereen twee 
keer nadenkt voordat men het afval 
achteloos weggooit.Vervuiling in de berm langs de Zelledijk.

‘Blijkbaar heeft niet iedereen een afvalcontainer’

Bermvervuiling doorn in het oog

Regio - Streekfonds Achterhoek is opgericht en het bestuur van de stichting 
wil dat breed kenbaar maken door eenmalig kleine subsidiebedragen be-
schikbaar te stellen voor aantrekkelijke en aansprekende projecten of activi-
teiten. Er zijn elf Achterhoek Buideltjes beschikbaar van maximaal 500 euro. 

Dat bedrag kan niet meer zijn dan 
vijftig procent van de werkelijk ge-
maakte kosten. Voor deze actie geldt 
een vereenvoudigde aanvraagproce-
dure. Indienen van de project- of ac-
tiviteit-voorstellen kan gedurende de 
hele maand juni. Het bestuur maakt 
de keuze welke voorstellen worden 
gehonoreerd. Het algemeen doel van 
de Stichting Streekfonds Achterhoek is 
het verwerven en beheren van fondsen 
voor het Streekfonds Achterhoek en ze 
kan daaruit gelden beschikbaar stellen 

ten behoeve van duurzame projecten 
en activiteiten die de Achterhoek ver-
sterken. Het gaat dan om projecten en 
activiteiten die niet of slechts gedeel-
telijk door gangbare middelen bekos-
tigd kunnen worden. Of projecten en 
activiteiten die naast eigen financie-
ring zonder bijdrage als cofinancie-
ring vanuit het Streekfonds niet van de 
grond zouden komen. Tot het werkge-
bied Achterhoek rekent de stichting 
elf gemeenten: Aalten, Berkelland, 
Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, 

Lochem, Montferland, Oost Gelre, Ou-
de IJsselstreek, Winterswijk, Zutphen. 
De doelgroep is breed, onder andere: 
stichtingen, verenigingen, bedrijven 
en personen, actief in de Achterhoek. 
Het is bedoeld voor niet-commerciële 
projecten of activiteiten op het gebied 
van onder andere natuur, cultuurhis-
torie, land- en tuinbouw, toerisme en 
leefbaarheid. Het bestuur van Stich-
ting Streekfonds Achterhoek bestaat 
uit voorzitter Dick Looman, secretaris 
Jan Tiggeloven, penningmeester Henk 
Toonk en bestuurslid Rob Geerts.

   

 ▶ www.streekfondsachterhoek.nl

Het bestuur van het Streekfonds Achterhoek.

Achterhoek Buideltjes van maximaal 500 euro beschikbaar

Streekfonds Achterhoek opgericht

Vorden - Nu we de activiteiten van 
Beweeg Wijs in mei achter de rug 
hebben, is het tijd voor nóg meer 
leuke activiteiten in juni en juli. 
Naar aanleiding van de ideeën, ge-
geven op de dorpsdag van 11 okto-
ber j.l., zijn er wederom weer een 
hoop leuke activiteiten georgani-
seerd. Alle bewoners van Vorden 
zijn bij deze van harte uitgenodigd 
om aan deze sportieve en gezellige 
activiteiten mee te doen. Volg het 
Twitteraccount @vordeninbew of de 
facebookpagina “Vorden in Bewe-
ging” voor het programma en alle 
up to date informatie.

De activiteiten worden voor verschil-
lende doelgroepen aangeboden. Er is 
voor ieder wat wils. Zo kan iedereen 
van 12 jaar en ouder op vrijdagavond 
12 juni meedoen aan de spetterende 
spelshow “Ik hou van Vorden!”. Ook is 

er weer een bijzondere activiteit van 
Natuurmonumenten en kunnen kin-
deren op woensdag 17 juni meedoen 
aan een speurtocht rondom Het Hoge. 
Wilt u het volledige programma per 
mail ontvangen of u of uw kind aan-
melden voor een activiteit? Stuur dan 
een mail naar de combinatiefunctio-
naris in Vorden: Rieke Tibben (rieke@
beweegwijs.nl). Voor de activiteiten 
van Natuurmonumenten kunt u zich 
direct opgeven via www.natuurmo-
numenten.nl/activiteiten

Op Integraal Kind Centrum (IKC) Het 
Hoge vindt sinds enkele jaren een 
succesvolle samenwerking plaats met 
Beweeg Wijs, Het Hoge en Avonturijn 
waarbij gewerkt wordt aan een rijke 
en gezonde schoolomgeving. Daarbij 
zijn GKGK (Gezonde Kinderen in een 
Gezonde Kind omgeving) en GGD 
Noord Oost Gelderland ook partners. 

Uitgangspunt hierbij is een integrale, 
duurzame aanpak van jeugdgezond-
heid op de basisschool waarbij ge-
richt gewerkt met een onderwijspro-
gramma van Beweeg Wijs en Leef 
Wijs. Gezonde voeding en voldoende 
beweging staat daarbij voor elk kind 
centraal. Het Beweeg Wijs concept 
vormt met GKGK het hart van de ont-
wikkelingen.

Met een speciale subsidie vanuit de 
rijksoverheid en de gemeente Bronck-
horst zijn er combinatiefunctionaris-
sen aangesteld. Zij verzorgen de extra 
beweeglessen onder en na schooltijd, 
verzorgen de leefstijllessen i.s.m. de 
GGD en vormen ook een dorpsbe-
weegteam. Uiteindelijk is er nu een 
gezond Dorps-vrijetijdsprogramma 
ontwikkeld, waarmee de partners ook 
na de subsidieperiode zelfstandig ver-
der zullen gaan.

Integraal Kind Centrum (IKC) Het Hoge en Beweeg Wijs, Het Hoge en Avonturijn

Activiteiten dorpsjaarprogramma Vorden

Jolien Groot Roessink.

Mevrouw Hendriksen neemt haar prijs in ontvangst. 
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Overleg Seniorenconvent
Bronckhorst - Het Seniorencon-
vent Bronckhorst is een groep le-
den van Ouderenbonden (meest 
bestuursleden) die namens de deel-
nemende bonden coördinerend 
optreden als gesprekspartner van 
de gemeente met betrekking tot de 
belangenbehartiging van alle se-
nioren in Bronckhorst. Voorzitter 
van het Seniorenconvent: Fred Mid-
den (PCOB), secretaris: Herman 
Lensink (ANBO), PR-functionaris: 
Wim de Lange (ANBO).

Het halfjaarlijkse onderhoud van het 
Seniorenconvent met Wethouder 
Peppelman verliep dit jaar een stuk 
concreter dan vorig jaar. Enerzijds gaf 
de wethouder er blijk van inmiddels 
een aanzienlijk stuk beter in de mate-
rie ingevoerd te zijn. Wat logisch is, de 
vorige keer spraken we met hem be-
trekkelijk kort na de gemeenteraads-
verkiezingen en de wethouder zat nog 
maar net zijn stoel warm te houden. 
De progressie bleek onder meer uit 
het feit dat de wethouder niet een 
keer aan de bestuurlijke noodrem 
hoefde te trekken door middel van de 
dooddoener “dat neem ik mee….” Het 
werd een constructief gesprek, temeer 
doordat van Conventzijde al bij aan-
vang werd aangedrongen op een ver-
volggesprek op korte termijn, om niet 
in de valkuil te belanden van ‘het af-
raffelen van de laatste agendapunten’.

Wat kwam er zoal aan de orde in het 
gesprek? We nemen een paar van de 
meest aansprekende onderwerpen 
onder de loep. We spraken over de 
stand van zaken met betrekking tot de 
effectuering van de WMO (Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning). Een van 
de belangrijkste onderdelen van het in 
kaart brengen van de behoeften aan 
ondersteuning van de hulpvragers is 
het voeren van de zogeheten ‘keuken-
tafelgesprekken’ met de hulpvragers 
zelf. Het Convent is benieuwd hoe het 
daarmee staat. Verder kwamen aan de 
orde; Inzameling huisvuil, Basismobi-
liteit en Subsidiebeleid.

Keukentafelgesprekken
Het Seniorenconvent informeerde in 
eerste instantie wat er waar was van 
het gerucht dat was vernomen dat die 
gesprekken soms telefonisch afge-
handeld worden. De wethouder kon 
daar kort over zijn: “Dat is in onze 
gemeente in géén geval aan de orde.” 
De gesprekken worden gevoerd door 
inmiddels 32 consulenten, die er een 
training voor hebben gevolgd, en bij 
het maken van de afspraak wordt na-
drukkelijk gewezen op de mogelijk-
heid een onafhankelijke bekende van 
de cliënt bij het gesprek aanwezig te 
laten zijn,” aldus wethouder Peppel-
man.

Dat was natuurlijk al een hele ge-
ruststelling voor het convent, maar 
er werd nog even doorgevraagd over 
de status van het gespreksverslag. Dat 
verslag wordt de cliënt voorgelegd en 
verzocht te ondertekenen en wat is 
precies de betekenis van die onderte-
kening. Gaat cliënt daarmee akkoord 
met het verslag of verklaart hij er mee 
het verslag te hebben gezien. De wet-
houder kon ons verzekeren dat dat 
laatste het geval en de bedoeling was. 
“De ondertekening van het verslag 
betekent uitsluitend ‘gezien’. Bij een 
eventuele wijziging van de indicatie 
voor cliënt, kan niet verwezen wor-
den naar ‘akkoordverklaring, want on-
dertekend’,” verklaarde de wethouder 
zeer nadrukkelijk. “De beschikkingen 
blijven altijd vatbaar voor de bezwaar-
procedure”.

Huisvuilverwerking
In ons vorige gesprek, najaar 2014, 
had de wethouder omtrent de huis-
vuilverwerking ruiterlijk toegegeven 
dat in de jaren daarvoor een fout was 

gemaakt in de berekeningen en dat 
men zodoende bezig was met een 
noodzakelijke ‘reparatieslag’. Nu was 
hij verheugd te kunnen meedelen dat 
de zaken voorspoedig verliepen en 
dat “de trein weer keurig op de rails 
was”. Hij wees er bovendien op dat de 
verdergaande ontwikkeling van in-
zamelpunten in de wijken goed ver-
liep en er meer en meer gebruik van 
werd gemaakt. Hij maakte - met een 
slag om de arm - zelfs gewag van een 
utopische toekomst waarin de vuilnis-
wagens niet langer langs alle adressen 
rijden, maar zich beperken tot het le-
gen van de containers bij de centrale 
parkjes.

Wat betreft de Basismobiliteit kon-
den geen concrete voornemens ge-
meld worden. De wethouder wees op 
een moment in de toekomst (2017) 
waarop naar het zich laat aanzien, 
een aantal buslijnen zullen komen 
te vervallen. “Daar zullen we scherp 
op moeten letten,” aldus de wethou-
der. “Hoe het precies zal gaan worden 
is nu nog niet te zeggen, maar er zal 
een zwaarder beroep worden gedaan 
op regionale voorzieningen om de 
mobiliteit zo goed mogelijk in stand 
te houden. Het zal daarbij zaak zijn 
waar mogelijk zaken te combineren, 
bijvoorbeeld het WMO vervoer en het 
leerlingenvervoer.”

Subsidiebeleid nieuwe stijl
Het subsidiebeleid van de gemeente 
is altijd een harde knikker in de on-
derhandelingen tussen verstrekker 
en ontvanger(s). Het was oorspron-
kelijk de bedoeling dat wijzigingen in 
het beleid reeds dit jaar (2015) door-
gevoerd zouden worden. Eind 2014 
bleek al dat de gemeente het niet op 
tijd in kannen en kruiken zou hebben, 
waardoor de ontvangers - onder meer 
de ouderenbonden - tegen het eind 
van het jaar officieel per missive te 
horen kregen dat voor 2015 gerekend 
kon worden op gelijkblijvend subsi-
die. Maar er werd bij aangegeven dat 
de voorbereidingen tot een beleids-
wijziging gewoon doorgingen. Dus 
waar op gerekend kan worden voor 
2016 en daaropvolgende jaren bleef 
(angstig?) afwachten.

De wethouder herhaalde zijn eerdere 
bewoordingen, dat voor de toekom-
stige tijd de grondslag voor subsidie-
verlening zou worden gevonden in 
de activiteiten die door de organisa-
ties worden ontplooid. Nadrukkelijk 
zal ook worden gekeken naar mo-
gelijkheden in activiteiten samen te 
werken. “Laten we eerlijk zijn,” aldus 
de wethouder. “Allerlei organisaties, 
waaronder ouderenbonden, organi-
seren fietstochtjes. Welnu, wat is er op 
tegen dat samen te doen?” Om zicht te 
krijgen op hetgeen door verschillende 
organisaties en verschillende dorps-
kernen wordt gedaan, kwam een door 
de gemeente opgestelde lijst beschik-
baar van alles wat er zoal te doen 
is binnen de gemeentegrenzen van 
Bronckhorst. Vergezeld van het ver-
zoek aan het Seniorenconvent om aan 
te geven waarop prioriteit van toepas-
sing zou zijn. In een volgend gesprek 
kan daar op worden terug gekomen.

Huiswerk dus voor het Senioren-
convent!
Dat was tevens de afronding van het 
overleg. De agenda’s kwamen voor 
de dag en besloten werd op vrijdag 
19 juni, 10.00 uur, het overleg voort 
te zetten. Behalve het subsidiebeleid 
nieuwe stijl zullen dan ook aan de 
orde komen: het reilen en zeilen van 
de Participatieraad, de eerste bevin-
dingen van de Sociale Teams en doen 
en laten van de Gebiedsambtenaren.

Wim de Lange
PR functionaris Seniorenconvent

Doesburg - Een stadsomroeper 
brengt de bezoekers op de hoogte 
van het laatste nieuws, het Kogge-
schip ligt aangemeerd en men kan 
heerlijke vers gerookte paling eten. 
Er zijn volop activiteiten op de kade 
waar boeren en tuinders hun stree-
kwaren aan de man brengen, crea-
tievelingen die demonstraties geven 
in het spinnen van wol en in het 
looien van leer. 

Op vrijdag 10 juli om 16.00 uur is het 
zo ver. Het Kampens Koggeschip komt 
in parade over de IJssel aangevaren, 
begeleid door andere oude schepen. 
Diverse shantykoren heten de sche-
pen en hun bemanning van harte wel-
kom. De gehele middag en avond zijn 
er optredens van muzikanten, zang-
koren en bands die Doesburg in ho-
gere en wellicht middeleeuwse sferen 
brengen. De plaats waar alles gebeurt 
is op de hoge en lage IJsselkade.
Zaterdag 11 juli om 11.00 uur star-
ten de creatieve en streekprodukten-
markt. Verschillende demonstraties 
schilderen, mozaïeken of sieraden 
maken, kinderen kunnen met recy-
clebaar materiaal knutselen. Op de 
kramen zijn jams, chutneys, eigenge-
maakte worsten, wild en gevogelte, bi-
ologische taarten en snoepgoed, ker-
sen, aardbeien en veel verse groenten 
te vinden. Ook kan volop genoten 
worden van oude ambachten en the-
ater. 
De Frietfiets, gekozen tot beste verse 
friet bakker van heel Nederland zal 
ook aanwezig zijn. Een echte barista 
zal de heerlijkste cappucinos en ex-

pressos bereiden.
Tijdens de markt zijn bij de trappen 
naar de lage IJsselkade de Kids Living 
Statues. Kinderen kunnen zich hier-
voor aanmelden bij Delikasa, Kerk-
straat in Doesburg. Het thema is Mid-
deleeuwen. Kinderen met muzikaal 
talent kunnen van 11.00 tot 15.00 uur 
meedoen aan het muziekconcours. Zij 
kunnen hun eigen instrument meene-
men en zich ter plekke aanmelden bij 
de stand van Doesburg777 bij de trap-
pen van de IJsselkade. Men kan solo 
optreden, maar ook duetten en trios 
behoren tot de mogelijkheden.
Om 17.00 uur zullen de handelaren 

en kunstenaars hun handelswaren 
opruimen, maar gaan de festiviteiten 
met zang en dans gewoon door tot in 
de late uurtjes.
Op zondag 12 juli zullen de kramen 
weer vroeg hun waren uitstallen en 
kunnen belangstellenden wederom 
genieten van het prachtige uitzicht 
over de IJssel en ronddwalen over de 
IJsselkade. Rond 17.00 uur is het festi-
val ten einde.
   

 ▶ www.doesburg777.nl
 ▶ info@doesburg777.nl
 ▶ www.delikasa.nl

Hengelo - Zaterdag 13 juni opent 
pedicure Inge Arendsen haar nieu-
we Voetpraktijk Bronckhorst aan de 
Varsselseweg 27 in Hengelo. Deze 
dag is tevens open huis en worden 
belangstellenden uitgenodigd te ko-
men kijken van 11.00 tot 15.00 uur.

Inge Arendsen-Pelskamp volgde haar 
opleiding in Doetinchem naast haar 
werk in de zorg. “Ik wilde iets voor 
mezelf doen en alle voorwaarden, 
mede door mijn werk en privésituatie, 
waren er,” legt Inge uit. Gaandeweg de 
opleiding werd Inge steeds enthousi-
aster over het vak van pedicure.

Al snel ging Inge aan de slag om een 
eigen praktijkruimte te realiseren in 
het gebouw naast haar woning. Deze 
is goed te bereiken en het is mogelijk 
voor de deur te parkeren. Privé en za-
kelijk worden zo goed gescheiden.

Voetverzorging 
essentieel voor 
oud en jong

Haar diploma hangt nu aan de muur 
in haar drempelvrije, ruime en hy-
giënische behandelkamer. Wie bin-
nenkomt ziet een nette en verzorgde 
ruimte. Het uitzicht geeft een gemoe-
delijke sfeer. De stoel kan worden ver-
steld, zodat de cliënten goed kunnen 
zitten en zijzelf een goede werkhou-
ding kan aannemen. “De meest ideale 
situatie voor zowel cliënt als voor mij.” 
Ze begrijpt heel goed dat veel men-
sen niet altijd kunnen komen. “Ik heb 
iemand bereid gevonden om men-
sen op te halen: een haal- en breng-
service,” vervolgt ze enthousiast. “Als 
ook dat niet gaat, kom ik graag bij hen 
thuis.”

Inge geeft in haar nieuwe praktijk 
advies ter voorkoming van klachten, 
verwijdert zij eelt en likdoorns, be-

handelt kloven en hielkloven, nagels 
en nagelproblematiek zoals ingroei-
ende teennagels en schimmelnagels. 
“Naast het behandelen probeer ik ook 
de oorzaak van het probleem te ach-
terhalen. Indien nodig wordt er door-
verwezen naar een andere discipline 
zoals de huisarts, praktijkondersteu-
ner of podotherapeut.”

Met behulp van bijvoorbeeld nagel-
prothesetechnieken kan genezing 
heel goed samen gaan met cosme-
tisch. Ook het lakken van de nagels 
met gellak en voetmassage kan zij 
verzorgen. Uiteraard kan men ook bij 
haar terecht wanneer er geen klach-
ten zijn, maar wel graag een uitgebrei-
de voetverzorging wil.

“Al een tijdje speelde in mijn hoofd, 
dat ik ‘iets’ met voeten wil gaan doen. 
Tijdens mijn zwangerschap hoorde 
ik over voetreflexzonetherapie en dat 
leerde mij dat je goed voor je voeten 
moet zorgen. Ik doe aan hardlopen en 

in mijn werk sta ik veel. Ik zie om mij 
heen dat goede voetverzorging essen-
tieel is voor bewegen. Niet alleen voor 
ouderen, maar ook voor jongeren. Als 
je pijn aan je voeten hebt, kun je niet 
goed bewegen: Sporten doet meer 
pijn, ouderen ontzien zichzelf en het 
lichaam van de kinderen past zich 
aan door zich anders te gaan bewegen 
met alle gevolgen van dien.

Het is een en, en, en verhaal. Het heeft 
mij doen besluiten om de opleiding te 
gaan doen. Ik ben een mensenmens. 
Het is fijn om mensen van hun pijn af 
te helpen als ze een ingegroeide nagel 
hebben of een likdoorn. Die blije ge-
zichten ook, fijn dat ik dat kan doen.”

Voetpraktijk Bronckhorst is geopend 
op afspraak.
   

 ▶ (0575) 462371 / (06) 30008136
 ▶ info@voetpraktijkbronckhorst.nl
 ▶ www.voetpraktijkbrockhorst.nl

Inge Arendsen van Voetpraktijk Bronckhorst.

Het Koggeschip komt naar de IJsselkade in Doesburg.

Nieuw: Voetpraktijk Bronckhorst Inge 
Arendsen ProVoet Pedicure

Allure onder auspiciën van Doesburg777

HanzeWaterkantfestival
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Ontvang het laatste nieuws het eerst via Facebook 

Like ons:         /ContactVorden
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Kerk en radio
Bronckhorst - In het interkerkelijke 
programma ‘De Muzikale Ontmoe-
ting’ bij Radio Ideaal zijn voor de 
komende uitzendingen weer studio-
gasten uitgenodigd. 

Op maandag 15 juni zal de heer J. 
Wansink van de Vrijzinnige geloofs-
gemeenschap Hengelo aan het pro-
gramma meewerken. In de uitzending 
van 22 juni gaat Annie Alberink in ge-
sprek met pastoor F.G.C.M. Hogenelst 

uit Keijenborg over zijn afscheid van 
de parochie HH. Twaalf Apostelen 
en over zijn toekomst in Culemborg/
Houten. Gerrie Bossenbroek en ds. 
Christien Ferrari-Van Schuppen uit 
Hengelo zullen op 29 juni terugkijken 
op haar periode in Hengelo waaraan 
op 5 juli een einde komt. Zij wordt pre-
dikant in Joure. Het programma ‘De 
Muzikale Ontmoeting’ wordt iedere 
maandagavond tussen 19.00 en 20.00 
uur uitgezonden via Radio Ideaal. 

   

Ruim zestig sollicitanten 
voor burgemeestersfunctie
Bronckhorst - Voor de burgemees-
tersvacature in de gemeente Bronck-
horst (circa 37.000 inwoners) heb-
ben zich 61 sollicitanten gemeld bij 
de Commissaris van de Koning in 
Gelderland, Clemens Cornielje. De 
leeftijd varieert van 26 tot en met 62 
jaar.

De verdeling naar politieke oriëntatie 
is als volgt: VVD (21), Onbekend (20), 
PvdA (8), CDA (6), D66 (4), Chris-
tenUnie (1) en een lokale partij (1). 
Onder de kandidaten bevinden zich 
één burgemeester, zeventien (oud-)
wethouders, negen raadsleden en 
twee leden van Provinciale Staten. De 
overige 32 sollicitanten zijn afkom-
stig uit diverse disciplines, zoals het 
bedrijfsleven, het onderwijs, de over-
heid of de sector dienstverlening. In 

de komende maanden zal de Gelderse 
Commissaris gesprekken voeren met 
een aantal kandidaten. Vervolgens 
overlegt hij met de vertrouwenscom-
missie die door de gemeenteraad van 
Bronckhorst is samengesteld. In dit 
gesprek wordt duidelijk met wie de 
vertrouwenscommissie gesprekken 
zal voeren. Op basis van de eerder 
vastgestelde profielschets draagt deze 
commissie twee kandidaten voor aan 
de gemeenteraad. Nadat de gemeen-
teraad zich over deze voordracht heeft 
uitgesproken, wordt de uiteindelijke 
aanbeveling, vergezeld van een advies 
van de Commissaris van de Koning, 
aan de minister van Binnenlandse Za-
ken voorgelegd. De aanbeveling voor 
een nieuwe burgemeester zal naar 
verwachting in het najaar in de ge-
meenteraad worden vastgesteld.

EvaSchuurman
Column

Zelhem - De organisatie van de 
tweede Land- & Tuinbouwbeurs 
Oost-Nederland/Achterhoek had 
vorige week op het vier hectare 
grote beursterrein aan de Ruurlo-
seweg veel nieuwe thema’s ingezet 
waardoor de beurs nog meer waar-
de bood zowel voor haar standhou-
ders als bezoekers. De driedaagse 
beurs trok vorige week 18.863 be-
zoekers. En daar was directeur 
Johan Wolters van CNO Expo BV 
content mee. Evenals de 250 stand-
houders die naar hun zeggen gro-
tendeels goede zaken deden. Door 
de tropische weersomstandighe-
den liet het beurspubliek het vrij-
dag enigszins afweten. Ook werd de 
beurs door dreigende onweersbui-
en vrijdagavond om negen uur een 
uur eerder afgesloten. 

Drie dagen lang was Zelhem hét 
trefpunt voor ondernemende melk-
veehouders, akkerbouwers en agra-
riërs met een gemengd bedrijf en 
bosbouw. De organisatie van de 
vakbeurs had dit jaar enkele nieuwe 
thema’s toegevoegd, waardoor de 
beurs nog meer waarde bood. Zo or-
ganiseerde Troostwijk Auctions uit 
Amsterdam een online veiling in de 
Agrarische Groen-, Grondverzet en 
Infrasector voor een internationaal 
publiek waarbij de kijkdagen plaats-
vonden tijdens de beurs. Was de me-
chanisatie branche in 2014 nog matig 
aanwezig. Vorige week was ze ruim 
vertegenwoordigd op de beurs. Jan te 
Winkel van het gelijknamige bedrijf 
met vestigingen in Brummen, Hen-
gelo (G), Goor en Luttenberg, die 
voor het eerst op de beurs aanwezig 
was, was content met de opzet van 
de beurs en de respons van de be-
zoekers. Op een strategisch punt net 
buiten de beurstent had Te Winkel 
een uitgebreid assortiment van haar 
machinerieën opgesteld. De beurs 
werd ook onder meer actief onder-
steund door voerdemonstraties met 
een automatisch voersysteem, dat 
een kijkje biedt in de toekomst van 
efficiënt voeren met minder man-
kracht en werkuren. Nieuw was ook 
de kalvertuin dat groepshuisvesting 
in grote iglo’s liet zien voor een bete-
re opfok. Op uitnodiging van Bayern- 
Genetik was de maatschap van An-
dré en Danielle Walvoort uit Zelhem 
met een aantal melkkoeien van het 
ras Fleckvieh vertegenwoordigd die 
regelmatig gedemonstreerd werden 
in een daarvoor speciale showring. 
De veestapel van Walvoort telt ne-
gentig melkkoeien die bijna allemaal 
uit Fleckvieh kruislingen en 65 stuks 
jongvee (allen Fleckvieh) bestaat. 
Kwaliteit staat voorop bij de bedrijfs-
voering van het familiebedrijf. De 

kenmerken van de dieren zijn dat 
het niet eenzijdig doorgefokt zijn op 
melkproductie, maar een ideale mix 
hebben van een goede melkproduc-
tie uit ruwvoer, hoog eiwit, passende 
bespiering, sterk beenwerk, laag cel-
getal, gezondheid en duurzaamheid. 
“Ik heb met deze dieren de laatste ja-
ren nog nooit met zoveel plezier ge-
boerd”, zo verklaarde André Walvoort 
tijdens de beurs.

Ongedwongen sfeer
KI Service Ferti Plus uit Ruurlo had 
in samenwerking met Veehouderij-
belangen Vereniging Silvolde ook 
niet te klagen over belangstelling in 
hun stand. Het KI servicebedrijf dat 
gespecialiseerd is in rundvee KI pro-
ducten en diensten werd in 1999 als 
eerste zelfstandige onafhankelijke 
KI service opgericht. Het bedrijf van 
eigenaar en algemeen directeur Max 
van de Kerkhof is inmiddels uitge-
groeid naar een fokkerijorganisatie 
met ruim 2000 actieve veehouders 
die voornamelijk rundveehouders 
in Oost-Nederland begeleiden. “Op 
deze beurs treffen we dan ook een 
groot deel van ons klantenbestand en 
kunnen we onze relaties in een onge-
dwongen sfeer ontvangen”, aldus Van 
de Kerkhof.

Paardenshows
Nieuw op de beurs was de schapen-
keuring van het Hampshire Down 
ras. Ook de paardensport presen-
teerde zich voor het eerst op de 
beurs. Middels diverse paardencli-

nics lieten leden van onder meer 
PSV De Zevensteen (Steenderen) en 
Menvereniging In Stap en Draf uit 
Hengelo (G) onder auspiciën van de 
Koninklijke Nederlandse Hippische 
Sportbond bezoekers kennis ma-
ken met de diverse vormen van de 
paardensport. In het verlengde van 
de paardendemonstraties was Wim 
Oonk uit Ruurlo met zijn Tuigen-
makerij ook vertegenwoordig op de 
beurs. “Paarden vormen natuurlijk 
niet de hoofdmoot op deze beurs. 
Maar in het verlengde van de paar-
denactiviteiten vond ik het toch in-
teressant om me hier te presenteren. 
En daar heb ik geen spijt van”, aldus 
de Ruurloër.

Politiek
Ook de politiek liet even van zich 
spreken in Zelhem. Annie Schreijer, 
vertegenwoordigster voor het CDA in 
het Europees Parlement, hield op de 
slotdag een lezing met als thema ‘De 
landbouw vol onder de aandacht’, 
waarbij ondermeer het belang van 
de rol van agrarische vrouwen werd 
onderstreept. Onder aanvoering van 
Willemien Koning van LTO Vrouwen 
in Bedrijf werd er een petitie over-
handigd aan Annie Schreijer. Johan 
Wolters van CNO Expo BV kon na 
afloop van de beurs melden dat vol-
gend jaar in de eerste week van juni 
de derde editie van de Land- & Tuin-
bouwbeurs Oost-Nederland/Achter-
hoek op de nieuwe locatie in Zelhem 
gaat plaatsvinden.

André en Danielle Walvoort uit Zelhem (links) demonstreerden tijdens de beurs een aantal melkkoeien van het ras Fleckvieh. 

Landbouw- en Tuinbouwbeurs
Oost-Nederland goed voor 18.863 bezoekers

EVÅ
Net zoals iedere prijsbewuste hui-
sinrichter is Eva kind aan huis bij 
Ikea. Ze weet best dat er meer aan 
de hand is in de wereld, maar weet 
zich ook omgeven door langwerpi-
ge, kartonnen dozen en cryptische 
handleidingen.

Nog nooit was ik zoveel bij Ikea. 
De vrouw van de hotdogs zegt me in-
middels gedag, bij de doorgaans on-
persoonlijke kinderopvang kennen ze 
mijn dochters bij naam en de kassa-
man (met geel overhemd) glimlacht 
en vraagt: ‘Eva, heb je deel 2 van dit 
meubel wel gepakt in het magazijn?’ 
In de koopjeshoek herken ik meubels 
van de vorige keer, ik bezit een Ikea 
Familycard en 3 uitgeprinte ‘ik-heb-
mijn-Ikea-Familycard-thuis-laten-lig-
gen-bewijzen’, thuis puilt de gangkast 
uit van blauwe, iets te onhandige tas-
sen en moeiteloos draai ik de auto 
achterwaarts in op de inlaadplek. 
Naast het huis liggen stapels karton-
nen verpakkingen en binnen zeggen 
we elkaar - na lange avonden van 
monteren, demonteren en nogmaals 
monteren - in het Zweeds welterus-
ten: ‘GODNATT!’ 
Inderdaad, een woord dat multi-in-
terpretabel genoemd kan worden. 
Zo heten de gordijnen trouwens ‘ME-
RETE’, waar je in een melige bui het 
woord ‘kus’ of ‘lik’ voor kunt zeggen. 
En het tv-meubel is van het type ‘BE-
STÅ’. ‘Ik Ikea, dus ik besta’.
Nu weet ik best dat ik niet de eerste 
ben die iets ludieks over het grote 
blauwe bouwpakket poogt te schrij-
ven, heus echt. 
Maar omdat ik zojuist de ‘MERETES’ 
heb ingekort met zo’n handige om-
zoom-strip waar geen naaimachine 
bij aan te pas komt, zijn mijn gedach-
ten nu gewoon even nergens anders. 
En dat komt natuurlijk ook omdat ik 
met mijn kont rustend op de ‘KIVIK’ 
dit stukje schrijf terwijl ik uitkijk op 
de zojuist voltooide ‘BESTÅ’. 
Heel even Besta(at) mijn wereld dus 
uit vage schroefjes en plastic dopjes 
waar ik de bestemming, laat staan 

het nut, nog nooit van in had gezien. 
En ja, ook ik grijp bij de kassa gretig 
de batterijen, plastic bekers, vilten 
stoeldopjes en stekkerdozen mee. 
Terwijl ik deze de vorige vier keren 
ook al had gepakt. 
En ja, we eten hotdogs en gehaktbal-
letjes tot we scheel zien van het vet. 
Maar spoelen deze gelukkig weg met 
onbeperkt fris. 
Zodat we ingebouwd, borrelend en 
boerend weer op huis aan kunnen. 
En met elk stukje Ikea dat verpakt in 
plastic en karton de deurmat pas-
seert, verlang ik meer en meer naar 
mijn eigen handleiding. 
En terwijl ik zojuist dat verlangen op-
schrijf, opent zich de roze soft close-
deur van mijn BESTÅ. 
Ik knipper even met mijn ogen en 
knip vervolgens mijn HEKTAR sta-
lamp aan. Wacht tot de spaarlamp 
zijn volle sterkte heeft bereikt en loop 
dan op kousenvoeten 
en over mijn hoogpolig SKÅRUP-
kleed richting het meubel. 
En daar ligt het, op de tweede EKBY 
plank. Achter het roze deurtje. 
Een langwerpig wit boekje van dun, 
gerecycled papier. 
Met op de voorkant in dikke, zwarte 
hoofdletters het woord: ‘EVÅ’.
Zal ik het openen? Blijk ik dan ineens 
doodsimpel of juist gigantisch inge-
wikkeld ? En hoeveel poppetjes zijn 
er bij mijn montage eigenlijk nodig? 
Ben ik 1 massief, ontilbaar pakket 
of ‘besta’ ik uit talloze langwerpige, 
apart verpakte planken? 
Terwijl ik me dat zenuwachtig af-
vraag, pak ik trillend het boekje op. 
Het deurtje sluit zich meteen vanzelf 
en daar schrik ik zo van dat ik het 
boekje per ongeluk vallen laat. 
Het te openen is ineens geen keuze 
meer, het ligt opengeslagen voor me 
op mijn witte PRÄRIE laminaatvloer.
In mijn handleiding vind ik slechts 
een afbeelding van het gereedschap 
dat nodig is om mij op te bouwen. 
Van de grond af aan, tot in de zeven-
de hemel. EVÅ staat er boven, met 
daaronder alleen een heel groot hart.

Bezoekers bekeken de vele landbouwmachines die aanwezig waren.
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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.

Facilitair Medewerker m/v

Heb jij ervaring in de schoonmaak en de 
kantine en zoek je werk in Brummen?

Functieomschrijving
Als facilitair medewerker ben je verantwoor-
delijk voor het zelfstandig schoonmaken van 
de bedrijfsruimtes, sanitair en de kantine.  
Daarnaast behoren werkzaamheden in de kan-
tine, zoals koffie zetten, ook tot je takenpakket. 
Het gaat om werk op dinsdag en woensdag en 
de werktijden zijn van 07.30 tot 15.30 uur.

Operator m/v

Ben jij op zoek naar een veelzijdige functie 
als operator waarbij je een totale bijdrage 
levert aan het productieproces?

Functieomschrijving
De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit 
het malen, mengen en persen van grondstoffen, 
wat uiteindelijk zal resulteren in het eindpro-
duct. De functie van operator is een veelzijdige 
functie waarbij affiniteit met planning belangrijk 
is, zowel op het gebied van grondstoffen als 
voor het eindproduct. Wanneer nodig verhelp je 
storingen en doe je preventief onderhoud aan 
de machines.
In deze functie werk je in drie ploegen. 
Bovendien is het belangrijk dat je de bereidheid 
hebt om op zaterdag werken.

Heftruckchauffeur m/v

Heb jij een heftruckcertificaat en ben je per 
direct beschikbaar?

Functieomschrijving
Voor een opdrachtgever in de directe omgeving 
van Lochem zijn we op zoek naar een ervaren 
Heftruckchauffeur. Het gaat om alle voorko-
mende werkzaamheden in het magazijn en 
dan met name het  besturen van een heftruck. 
Het  betreft een functie in een 2 ploegendienst. 
Naast de heftruck, moet je ook op een reacht-
ruck kunnen werken.

Stukadoor m/v

Ben jij een ervaren stukadoor en kun je 
meters maken?

Functieomschrijving
In de functie van Stukadoor ben je verantwoor-
delijk voor alle voorkomende werkzaamheden 
als stukadoor. Onze opdrachtgever is met regel-
maat op zoek naar vakmensen voor tijdelijke, 
maar ook regelmatig langdurige klussen.

Montagemedewerker m/v 

Heb jij technisch inzicht en heb je ervaring 
in de montage en/of productie?

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

Afbramer m/v
 
Ben jij een ervaren afbramer?
 
Functieomschrijving
Het betreft een fulltime functie in 
de regio Neede waarbij je verant-
woordelijk bent voor het afbramen 
van halffabrikaten en eindproduc-
ten met behulp van machines en 
handgereedschap. Ook ben je 
verantwoordelijke voor de controle 
van het afgeleverde werk.

Raadhuisstraat 9a 7255 BK Hengelo (Gld) Tel. (0575) 46 55 25 
info@gerritsmakelaardij.nl www.gerritsmakelaardij.nl

Go ed Ge zien

1423_Gerrits_Makelaardij_80x140.eurometer   1 27-10-11   09:52

In het centrum van het dorp gelegen historisch gebouw 
(voormalig Gemeentehuis) ca. 560 m2, kavelopp. ca. 625 m2.
Bestemming: detailhandel, dienstverlening, maatschappelijk,
horeca. Woonbestemming is uitgesloten. Speculatie is 
ongewenst. Belangstellenden dienen een concreet plan ter 
beoordeling te overhandigen. De gunning is onder voorbehoud 
goedkeuring van het college van de gemeente Bronckhorst. 

Vraagprijs: € 129.000,- k.k.

Raadhuisstraat 20, Hengelo Gld.

TE KOOP:

TERUG IN ZUTPHEN VANAF 1 JULI!
MARILENE

EDELENBOSCH – DE JAGER
OPENT EEN NIEUWE CHIROPRACTIE- 

VESTIGING OP DE ZWEEDSESTRAAT 1.

AFSPRAKEN ZIJN AL TE MAKEN: 
WWW.CHIROPRACTIEZUTPHEN.NL

OF BEL: 06-51262668

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE UITDAGING?

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

OP ZOEK NAAR EEN VAKBEKWAME MEDEWERKER?

gezellig winkelen in je eigen buurt
Veel keus en lekker dichtbij!



Colofon
Contact Bronckhorst Noord
Is een wekelijkse uitgave van 
Achterhoek Nieuws en verschijnt
in een oplage van 4.500 exem-
plaren in: Vorden, Kranenburg, 
Wichmond, Vierakker, Linde, 
Medler, Wildenborch en Delden.

Uitgave: Achterhoek Nieuws
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
Achterhoek Nieuws
Tel. (0544) 37 13 23 

De uitgever 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 Auteurs-
wet 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 
Achterhoek Nieuws, Bleekwal 10, 7131 DB Lichtenvoorde. Dubieuze of 
anonieme opgaven worden niet geplaatst. Gelieve zelf uw brieven onder 
nummer af te halen bij het kantoor van opgave. 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:
13 - 14 juni: M. Hermans, Vorden, tel. (0575) 55 22 53.
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 14 juni Gezamenlijke gezinsdienst in de Dorpskerk,
10.00 uur: ds. F.W. Brandenburg.
Kapel in de Wildenborch 10.00 uur: dhr. R. van den Boom 
uit Almen, 1e C: Roosevelthuis; 2e C: Eredienst & Pastoraat.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 14 juni Gezamenlijke gezinsdienst in de Dorpskerk,
10.00 uur: ds. F.W. Brandenburg.
Kapel in de Wildenborch 10.00 uur: dhr. R. van den Boom 
uit Almen, 1e C: Roosevelthuis; 2e C: Eredienst & Pastoraat.
  
Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 14 juni, 10.00  uur, Ds. Tim Wiersum, H.A. 
  
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 13 juni 17.00 uur, Eucharistieviering, 
vg. pastoor F. Hogenelst. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 14 juni, 9.30 uur, Woord- en Communieviering, 
vg. G. Spekkink, parochiemedewerkster. 

KIPPENMESTKORRELS, het beste 
voor uw GROENTE-SIERTUIN en 
GAZON. 25 Kg zak 7 euro, 4 zak-
ken 25 euro. Morsdijk 2, Ruurlo. 
06-12971503.
   

Te koop gevraagd: antiek, curi-
osa en alles wat verzameld wordt. 
Ook complete inboedels. Verza-
melhuis Warnsveld, Rijksstraat-
weg 35, (0575) 52 29 19.

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG 
Goossens, tel. 06 - 21 92 23 08. Al-
leen op afspraak.
   

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

Loods te huur in Vorden 200 m2 
€ 600,- p.m. incl. nutsvoorzienin-
gen, toilet/kantoorunit aanwezig. 
Tel.: 0575-530113 / 06-13386085.

Bert van Genderen koopt en haalt 
uw boeken en betaalt à contant. 
Tel. (0543) 45 13 11.
   

Engelse les, verbeter je spreek-
vaardigheid voor vakantie, werk 
of school. Lessen door een echte 
Brit. Mobiel nr. 06-12291855. 

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel ge-
woon Frits Peppelinkhausen, tel 
(0575) 55 29 16, (06) 51 60 15 16.   

Te huur; 3 tot 4 paardestallen 
compleet met koetshuis, 20x60 
rijbak en div.weides. Bremweg in 
Hengelo. Voor meer informatie: 06 
- 303 73 616.
   

Mooie Caravan: HOBBY Excellent 
450 UF; Bj. 2007 Incl. Voortent, 
Fietsenrek etc. Bezichtiging: Ro-
zenhoflaan 5, Hengelo-G. Mob.: 
06-81832901

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

10 t/m 16 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 10 juni Minestronesoep/Kipfilet American met spek, tomaat +
  kaas, aardappelen en rauwkostsalade             
Donderdag 11 juni Duitse biefstuk met gebakken uien, aardappelen en
  groente/Bavaroise met slagroom
Vrijdag 12 juni Groentesoep/Zalmfilet met dille saus, aardappelen
  en groente
Zaterdag 13 juni Spare ribs met zigeunersaus, frieten en 
 rauwkostsalade/IJs met slagroom (alleen afhalen/bezorgen) 
Maandag 15 juni Gesloten 
Dinsdag 16 juni Wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade/
 IJs met slagroom

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

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

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

gezellig winkelen
in je eigen buurt
Veel keus en lekker dichtbij!

Reageren op een artikel?
www.contact.nl



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

Iedere zondag open van 12.00 tot 18.00 uur   

 Gratis parkeren!PP

Schilder^sCOOL Zutphen en STUC Oost-Nederland  
zoeken leerling-werknemers voor de BBL-opleiding met 

baangarantie voor de duur van de opleiding!

Dreef 8a • 7202 AG Zutphen • T 088 - 003 16 00

Schilder^sCOOL Zutphen en STUC Oost-Nederland 
zoeken leerling-werknemers voor de BBL-opleiding met 

baangarantie voor de duur van de opleiding!

T 088 - 003 16 00

een tekort aan 
ambachtelijke 

vakmensen! 
speel in op de toekomst, word  

stukadoor of schilder!
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