
De 5e ronde werd het 196e schot gelost 
door Tom Roerdink waardoor hij tot 
koning van Delden werd gekroond. B  7

De nieuwe schutterskoning van ‘t Medler: Rick Knoef. Foto: PR.

Rick Knoef nieuwe schutterskoning Medlertol
Nieuwe 
feestlocatie pakt 
goed uit
MEDLER - “Mensen kom wat dich-
ter bij en blijf niet verschuilt ach-
ter de muzikanten staan. Er is hier 
vooraan nog ruimte voldoende.” 
Voorzitter André Knoef van Stich-
ting Oranjefeest Medlertol deed 
zaterdagmiddag, nadat Harmonie 
Vorden en de kleine ‘lieve’ kinder-
optocht op de nieuwe feestlocatie 
nabij café-restaurant ‘t Wapen van 
‘t Medler’ vanaf het terrein van 
touwtrekvereniging Vorden was 
gearriveerd, deze oproep aan zijn 
buurtschapsgenoten. Hij stond 
daar met burgemeester Mari-
anne Besselink van de gemeente 
Bronckhorst die de 91ste van het 
Oranjefeest Medlertol officieel zou 
openen en ‘buurt’ kwam maken 
‘op’ ‘t Medler.

Door Jan Hendriksen

Marianne Besselink werd met haar 
kennismaking ‘op’ ‘t Medler direct 
voor de leeuwen geworpen. Ze 
had namelijk de eer om als mede 
jurylid op te treden tijdens de klei-
ne maar ‘lieve’ kinderoptocht. “Je 
moet telkens keuzes maken. Of dat 
nu in de politiek of in het privéle-
ven is. De keuze om een winnaar 
aan te wijzen van deze optocht is 
een reuze moeilijke. Jullie hebben 
allemaal zo ontzettend jullie best 
gedaan. Alles ziet er zo kleurig ver-
zorgd uit. We wijzen jullie daarom 
allemaal als winnaar aan”, zo sprak 
ze tot de kinderen.

Voor het eerst sinds bijna vier 
decennia vond het Oranjefeest 
Medlertol weer in en rond café 
‘t Wapen van ‘t Medler plaats. 
De locatie aan de overzijde in de 
loods(en) van de coöperatieve 
werktuigenvereniging Elweco-
Medo waren de laatste jaren te fors 
van omvang voor de publieke be-
langstelling voor het feest. Zou ie-
dere Medlernaar, Brandenborcher 
en ‘Wierssen’ van de partij zijn op 
het feest, dan was de keuze van het 
bestuur en de feestcommissie van 
Stichting Oranjefeest Medlertol 
niet zo moeilijk geweest. De (her)
nieuw(d)e locatie viel goed in de 
smaak.

Dertien acts ten 
tonele tijdens 
‘Medler Live’

Vrijdagavond tijdens Medler Live 
zat de zaal van ‘t Wapen van ‘t 
Medler vol voor de dertien acts die 
ten tonele kwamen. Door het pu-
bliek werden Melissa Weenk met 
het nummer ‘Kom en pak je kans’ 
(jeugd) en Larissa Reinders op 
saxofoon met haar live gespeelde 
nummer ‘Rolling in the deep’ van 
Adèle als winnaars aangewezen. 
Ook de volks- en kinderspelen die 
zaterdagmiddag rond en in de zaal 
van ‘t café plaatsvonden hadden 
duidelijk een wat intiemer karak-
ter al hoewel de ‘korfbalgooiers’ 
en de ‘doeltrappers’ elkaar zo af 

en toe wel voor de voeten liepen. 
Het traditionele ringsteken met 
paard en dogkar was vervangen 
door een motorisch voertuig (ga-
tor) waarop een grote bureaustoel 
was geplaatst.

Zaterdagavond namen 61 schut-
ters deel aan het vogelschieten. 
Na 341 schoten (zesde ronde) was 
het Rick Knoef (22) die tot nieuwe 
schutterskoning werd gekroond. 
De Sleppers uit Ruurlo zorgden 
zaterdagavond voor de muzikale 
medewerking.

Uitslagen volks- en kinderspelen
Volksspelen: Vogelschieten: 
Romp: Rick Knoef (schuttersko-
ning); Kop: Harm Boersbroek; 
Linker vleugel: Albert Zents; 
Rechter vleugel: Gerben Mullink; 
Staart: Erik Tuinman. Jeugd vo-
gelschieten: Romp: Ghylain Bob-
bink (Jeugdkoning); Kop: Ghylain 
Bobbink; Linker vleugel: Ghylain 
Bobbink; Rechter vleugel: Tim 
Kamperman; Staart: Thijs Arfman.
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Rens te Stroet 
wint 41e 
wielerronde 
Maren-Kessel
KEIJENBORG/WICHMOND - Rens 
te Stroet uit Keijenborg en lid van 
RTV Vierakker-Wichmond heeft 
zondag 3 juli de 41ste wielerronde 
van Maren-Kessel op zijn naam ge-
schreven. In de sprint bleef hij zijn 
medekoplopers Gmelich Meijling 
en Ronan van Zandbeek voor. Na 
vijftien kilometer ontstond er een 
kopgroep van tien man, waar ook 
Te Stroet bij zat. Halverwege de 
wedstrijd over honderd kilometer 
wisten drie mannen de kopgroep 
van tien te ontvluchten. Wederom 
zat de man uit Keijenborg er bij.

“De laatste ronden werkten ik en 
mijn andere medevluchters niet 
meer goed samen, dat resulteerde 
in het feit dat de achtervolgende 
groep nog erg dichtbij kwam”, stelt 
Te Stroet. “Ik won de sprint voor 
mijn gevoel redelijk makkelijk, al-
leen kwam ik echt op het laatste 
moment pas over Meijling heen.”
Thijs van Amerongen is tweede ge-
eindigd bij de mountainbike wed-
strijd in Klitsberg. Zijn ploeggenoot 
Tom Meeuwsen was een maatje te 
groot voor de geboren Vordenaar. 
“Het was een zwaar parcours met 
veel hoogteverschil. Ook was er 
heel veel modder door de regen die 
de laatste tijd gevallen is, dat maakt 
het ook niet makkelijker. Ik pro-
beerde nog even met Meeuwsen 
mee te rijden maar ik blies me op 
en moest hem laten gaan”, zegt Van 
Amerongen. Vorige week, in zijn 
eerste mountainbike wedstrijd van 
het seizoen, wist Van Amerongen al 
naar een elfde plaats te rijden. Op 
17 juli zal Van Amerongen in actie 
komen op het NK mountainbiken 
bij de elite renners. Donderdag 7 
juli vindt de individuele tijdrit van 
de RTV Vierakker - Wichmond 
plaats in Laag Soeren. Hierbij moe-
ten de renners de ‘Lange Juffer’ be-
klimmen en afdalen.

Gewijzigde 
opzet 
Kastelenrit
Deze 40ste Kastelenrit op 14 
augustus belooft een speciale 
rit te worden omdat er toezeg-
gingen zijn dat zeer unieke 
rijtuigen ‘welke normaal niet 
meer op de weg komen’, zullen 
meerijden.
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact
www.schefferkeukens.nl 

Gildenweg 1 Zelhem Tel. 0314 62 36 58    

Apparatuur goedkoper dan online!Apparatuur goedkoper dan online!
ZOMERDEALS
Scheffer

Apparatuur goedkoper dan online!

VOORBEELD: 
Combi- 

magnetron
type CM344ZT nu voor 

480.=
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FAMILIEBERICHTEN
Neem voor het plaatsen van familieberichten contact op met één van

onze media-adviseurs. Kijk hiervoor in de colofon op pagina 5.

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

Henriët Klein Gelti nk-ten Arve • Anton Ruiterkamp

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

UITVAARTVERZORGING

WWW.MARIONPOLMAN.NL | T 06-55916250  

Marion Polman
uitvaart begeleiding

“H“H“H“HH“HH“““HH““HHHeteteteteteetetetetteteteeeteee bijbijbijbijbijbijijijjbijbijbijbijjjjbijbijbijbijbijb zozzzzzonzonzonzonzonozonzonzonzozonzzzoononzononzonzonzo derderderderderdedederderderdederdedederererdererderederreeeeeeeeeeeee
zitzizizititzzzitzititziitittz vavavavavavavaaavvvavavavvavavavvav akakakakkakakkkakakkakakakkakk vverververveververervererverveverrververervvvervvev borbborbborborborborborborboborbororborborborborbbborbororboroborroo gegengengengegengengenenengengenengegengeggegeggg

ininininiininininnininiininnn hethethethethehethethethhethehethethethhethhethethethetethetethhhhhh gegegegeeegegegeegeeggegegegegegegg wonwonwonwowonwonwonwonnwonwonwonwonwonwwwwwowwowwwonowonw nneeeeeeeeeeeeeeeeee”””””””””””

GRAFSTEENSPECIALIST

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

De Waarden 170
7206 CM Zutphen
Tel. (0575) 55 29 28

Helaas is het voor ons onmogelijk om iedereen 
persoonlijk te bedanken voor het warme medeleven 
dat wij hebben gekregen na het overlijden van mijn 
lieve man, onze (schoon) vader en opa

Jan Hendriksen
Daarom willen wij u op deze manier laten weten 
dat uw aanwezigheid, de bloemen, lieve kaarten 
en berichten erg goed hebben gedaan en een 
grote steun voor ons zijn.

Mientje Hendriksen-Wuestenenk
kinderen en kleinkinderen

Hengelo Gld, juli 2016

Achterhoek Kiosk 

Vrijwilligers deden in Beltrum mee aan 

de landelijke schoonmaakdag. B  7

ProWonen koopt huizen voor statushouders

Geen tijdelijke 
woningen voor 
vluchtelingen
BERKELLAND - Er komen voorlo-

pig geen tijdelijke woningen voor 

vluchtelingen met een verblijfs-

vergunning (statushouders) in 

Berkelland. De tijdelijke wonin-

gen zijn voorlopig niet nodig, om-

dat ProWonen kans ziet om haar 

woningbezit op korte termijn uit te 

breiden door de aankoop van vol-

doende (koop)woningen gespreid 

over Berkelland. De woningen 

worden zo veel mogelijk aange-

kocht volgens de afgesproken ver-

deling over de vijf kernen. Met die 

aankoop en de vrijkomende huur-

woningen lukt het de gemeente 

om in Berkelland aan de taakstel-

ling voor 2016 te voldoen. Voor 35 

van de 81 statushouders die in de 

eerste helft van dit jaar gehuisvest 

moeten worden is al een huurwo-

ning beschikbaar gekomen.

Uit diverse scenario’s leek plaat-

sing van tijdelijke woningen in 

Berkelland in januari de beste 

(korte termijn)oplossing voor het 

behalen van de taakstelling in Ber-

kelland. Door nieuwe informatie 

en gesprekken met inwoners van 

de beoogde locaties, makelaars 

en leveranciers van tijdelijke wo-

ningen komt ProWonen nu echter 

tot een ander inzicht en kiezen zij 

voorlopig voor de aankoop van be-

staande woningen. Burgemeester 

Joost van Oostrum: “We hebben 

goed geluisterd op de bewoners-

bijeenkomsten en de aangedragen 

alternatieven goed onderzocht.” 

Directeur Henk Meulenkamp van 

ProWonen: “Op de lange termijn 

blijkt het financieel gezien toch 

voordeliger om bestaande wo-

ningen aan te kopen. Ook creëren 

we hiermee doorstroming op de 

(koop)woningmarkt in Berkel-

land. Daarbij verwachten we een 

betere spreiding en hiermee kans 

op een goede integratie voor men-

sen die nog moeten wennen aan 

het leven in ons land.”

“De vraag naar sociale huurwo-

ningen neemt snel toe. ProWonen 

vindt het hierbij belangrijk dat de 

wachtlijsten voor sociale huurwo-

ningen stabiel blijven en niet te 

snel toenemen. Op lange termijn 

verwachten we echter krimp van 

bevolking in de Achterhoek en 

zijn er dus ook minder woningen 

nodig. Toevoegen van woningen 

staat daarom zeker niet als eerste 

op ons lijstje en gaat de voorkeur 

uit naar tijdelijke woningen”, aldus 

Henk Meulenkamp. “Het blijft een 

lastige beslissing, maar als je alle 

voor- en nadelen nu naast elkaar 

legt, dan is dit op dit moment de 

beste oplossing voor iedereen. Wij 

voelen ons verantwoordelijk om 

vraag en aanbod in balans te hou-

den.”
Het plaatsen van tijdelijke wonin-

gen op de aangewezen locaties 

in Berkelland blijft een toekom-

stige optie. We blijven in gesprek 

om initiatieven uit bijvoorbeeld 

Beltrum en Neede met woningen 

uit de particuliere markt op haal-

baarheid te onderzoeken. Ook in 

Ruurlo blijven we in gesprek met 

The Joyriders om op de gekozen 

locatie fietscrossbaan mogelijk te 

maken.
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Crescendo geeft 

donateursconcert

NEEDE - Muziekvereniging Cres-

cendo Neede geeft zaterdag 2 april 

haar donateursconcert bij café res-

taurant de Olde Mölle in Neede. 

Aanvang 19.30 uur. Dit concert, 

dat door de hele vereniging ver-

zorgd wordt, begint om 19.30 uur. 

Voor donateurs is dit concert op 

vertoon van hun donateurskaart 

vrij toegankelijk, voor twee perso-

nen. Niet donateurs betalen 5 euro 

entree. Kinderen tot 12 jaar gratis 

toegang. Ook het Needs Koor ‘Tra-

nen met Tuite’n’ verleent mede-

werking. Het thema deze avond is: 

“Er was eens…” Opbrengst is voor 

de clubkas.

   

Zilver voor Dewi 

Ouwendijk

EIBERGEN - Odival gym heeft zon-

dag 20 maart met twee turnsters 

mee gedaan aan de derde voor-

rondes in de vierde divisie. De 

wedstrijden werden gehouden in 

de turnhal van Winterswijk. Dewi 

Ouwendijk turnde in de categorie 

instap D1 een goeie wedstrijd, op 

sprong behaalde ze 13,675 punten 

brug 12,400 punten balk 13,200 en 

op de vloer 12,850 punten in totaal 

leverde dit 52,125 punten op en 

dit was genoeg voor een tweede 

plaats. Demi Weerkamp kwam uit 

in de categorie pupil 1 D1 in een 

sterk deelnemers veld wist ze een 

mooie vijfde plaats te halen met 

een punten totaal van 52,925.

   

Podiumplek voor 

Yapton
EIBERGEN - Afgelopen zondag wer-

den de 2e Open Aaltense Kampi-

oenschappen Dynamic Tennis 

gespeeld in Dinxperlo. BC Yapton 

had 3 deelnemers in het toernooi. 

In de C-klasse wist Leo Buitink 

met goed spel de finale te bereiken 

maar moest daarin, in 3 sets, zijn 

meerdere erkennen in Wout Klan-

derman van Litac. In de D klasse 

verdedigden de jeugdige broers 

Tigo en Jasper van Amerongen 

de Eibergse eer. Allebei als poule-

winnaar de kwartfinales in. Jasper 

verloor en eindigde als 5e in de 

eindstand, Tigo reikte tot de finale 

maar moest daarin de winst laten 

aan Herwin Navis uit Lintelo. 

Brug onder N18

In het kader van het project 

‘Beleef de Berkel’ is een betere 

verbinding tussen het centrum 

van Eibergen en de historische 

plek aan de Berkel tot stand 

gebracht. Wandelaars kunnen 

langs de kade over een beton-

nen pad onder de brug door 

aan de andere kant van de 

N18.

B  5 
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Beeldengroep 

terug in NH kerk

NEEDE - Zaterdag vond in de NH 

kerk in Neede een bijzondere 

gebeurtenis plaats. In het por-

taal van de klokkentoren werd 

de gerestaureerde beeldengroep 

onthuld. Het grootste werk is een 

Piëta, het beeldt Maria uit met 

het ontzielde lichaam van Chris-

tus op haar schoot. De ander 

sculpturen betreffen Christus op 

de koude steen, met handen ge-

bonden, wachtend op zijn vonnis 

en een fragment van een sacra-

mentshuisje. De beelden prijken, 

goed beschermd, mooi verlicht in 

volle glorie in een van kunststof 

glas gebouwde box. Neede heeft 

met dit eeuwenoude 15e eeuwse 

kunst-historisch erfgoed iets bij-

zonders in handen.
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AFVOER 

VERSTOPT?

Bel: 0544 - 464011

riooltechniek bv plastics bv

AFVOER 
VERSTOPT?

Bel: 0544 - 464011

www.tevogt.nl

2e PAASDAG 28 maart geopend
Stationsweg 18  Terborg    WWW.MARON.NL(goede vrijdag open tot 18:00 en 1e paasdag gesloten)

2e PAASDAG

KOOPZONDAG

al vanaf 11 uur!
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Nederlands Kampioen Vivian Schiphorst 

is trots op haar behaalde resultaat met 

pony Miss Morning Quality. Foto: Richelle 

Kroesen

Vivian Schiphorst Nederlands Kampioen

Gouden combinatie met Miss Morning Quality

ERMELO/TOLDIJK - Vivian Schiphorst behaalde samen met haar pony 

Miss Morning Quality op zaterdag 19 maart het Nederlands Kam-

pioenschap in de klasse L springen, categorie C. Vivian Schiphorst, 

lid van Rijvereniging en Ponyclub Gorssel-Zutphen, wist foutloos te 

blijven in het basisparcours en plaatste zich daarmee, tezamen met 

twaalf andere combinaties, voor de beslissende barrage. Tijdens deze 

barrage wist Vivian haar concurrentie voor te blijven en de titel in de 

wacht te slepen!

Op 6 februari bemachtigde de 

twaalfjarige amazone uit Toldijk 

op de Regiokampioenschappen 

Gelderland/Flevoland een ticket 

voor de Nederlandse Kampioen-

schappen op 19 maart in Ermelo. 

Slechts twintig combinaties uit 

heel Nederland mogen daar van 

start gaan.

In het basisparcours wist Vivian 

haar pony vakkundig rond te stu-

ren en zich daarmee te plaatsen 

voor de bloedstollende barrage. 

De combinaties voor haar beten 

zich allemaal stuk op de barrage 

en wisten de lei niet schoon te 

houden. Halverwege deze alles-

beslissende barrage moest Vivian 

van start gaan. Samen met haar 

springinstructrice Nicole Kroesen 

waren de tactiek en de te rijden lij-

nen doorgesproken en wist Vivian 

wat haar te doen stond. Na een 

scherp gereden barrage, eindigde 

de combinatie foutloos en in een 

snelle tijd door de finish en ston-

den ze in de tussenstand ineens 

bovenaan!

Toen begonnen de zenuwen pas 

echt te komen, niet alleen voor Vi-

vian maar ook voor haar fans, die 

niet alleen in grote getale waren 

afgereisd naar Ermelo, maar ook 

thuis live mee konden kijken via 

Clipmyhorse TV. Stuk voor stuk 

beten de navolgende combinaties 

zich vast in de te kloppen tijd. Vi-

vian was echter al zo blij met haar 

verreden barrage ronde, dat het 

haar eigenlijk niet eens uitmaakte 

of ze de titel zou pakken; ze was 

dik tevreden. Toen echter bleek 

dat ook de laatste combinatie er 

niet in geslaagd was haar te ver-

slaan, was Vivian uiteraard hele-

maal door het dolle heen met het 

behalen van de nationale titel.

Tijdens de afsluitende ceremonie 

en ereronde werden Vivian en 

Miss Morning Quality uiteraard 

beloond door haar uitbundige 

fans op de tribune met een over-

weldigend applaus. “Heel cool dit, 

en gelukkig had ze vandaag geen 

fratsen!” lachte Vivian na afloop 

van de huldiging.

 

Marise den Bakker 

uit Voice Kids

HILVERSUM/BAAK - Vrijdagavond 

18 maart stonden de Voice Kids 

Battles van team Ilse op het pro-

gramma. De laatste battle van de 

avond was met Esmée, Maya en 

Marise den Bakker .

Marise vindt het natuurlijk jammer 

dat zij niet door is naar de liveshow. 

“Helaas is dit avontuur hier gestopt. 

Wat heb ik een super toffe ervaring 

gehad en wat heb ik veel geleerd!”, 

schrijft ze op haar Facebookpagina. 

“Zo veel leuke mensen ontmoet en 

ook heel erg trots op Maya en Es-

mée, dat we zo’n goede battle heb-

ben neergezet! Deze ervaringen 

kan ik zeker gebruiken bij Rabo on 

Stage, Amzaf in Arnhem en bevrij-

dingspop Zutphen enzovoort. Ik 

wil iedereen bedanken voor alle 

leuke reacties en support die jullie 

mij hebben gegeven.”

Handbal 
competitie 
loopt ten einde

Handbalvereniging SV Quintus 

heeft nog drie weekenden te 

gaan tot het einde van de com-

petitie. Vrijdag 29 april spelen 

de Dames Recreanten de laat-

ste wedstrijd van het Quintue-

seizoen.
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

Hengelo Gld 0575 462359 - Vorden 0575 555733 - Zelhem 0314 624215

www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

Onze openingstijden rond Pasen: Vrijdag 25 maart

Zaterdag 26 maart
 Paasdag
 Paasdag

08.00 - 19.00 uur

08.00 - 20.00 uur
  NETOLSEG 

12.00 - 18.00 uur

 Jumbo Hollak , Zelhem, 

1e

2e

Openingstijden: Ma - wo 8.00 - 20.00 | do - vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | 1e+2e Paasdag gesloten 

Eland | Raadhuisstraat 53 | Hengelo (Gld) | 

   keew ni gidleG
(zondag 20 maart t/m zaterdag 26 maart)  

Grolsch Pils pijpje Fles 720 CL

 
  

14.95

9.99

GENIET, MAAR DRINK MET MATE.

Openingstijden: Ma - wo 8.00 - 20.00 | do - vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 

Vrijdag 25 maart Goede Vrijdag om 19.00 uur gesloten | 1e+2e Paasdag gesloten

Stationsweg 18  Terborg    WWW.MARON.NL(goede vrijdag open tot 18:00 en 1e paasdag gesloten)

2e PAASDAG

KOOPZONDAG

al vanaf 11 uur!

Woonboulevard Doetinchem

6e STOEL 
GRATIS!

Deze actie geldt voor onze 

gehele stoelencollectie 

t/m 2e paasdag!

MOOIER WONEN 

VOOR MINDER GELD!

2e PAASDAG 
KOOPZONDAG

 www.contact.nl

 @ContactMidden

 /ContactHengeloSteenderenAltijd op de hoogte zijn

van het lokale nieuws?

Dinsdag
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ProWonen koopt huizen voor statushouders
Henk Meulenkamp. “Het blijft een 

lastige beslissing, maar als je alle 

voor- en nadelen nu naast elkaar 

legt, dan is dit op dit moment de 

beste oplossing voor iedereen. Wij 

voelen ons verantwoordelijk om 

vraag en aanbod in balans te hou-

Het plaatsen van tijdelijke wonin-

gen op de aangewezen locaties 

in Berkelland blijft een toekom-

stige optie. We blijven in gesprek 

om initiatieven uit bijvoorbeeld 

Beltrum en Neede met woningen 

uit de particuliere markt op haal-

baarheid te onderzoeken. Ook in 

Ruurlo blijven we in gesprek met 

The Joyriders om op de gekozen 

locatie fietscrossbaan mogelijk te 

Lees verder op pagina 3

tus op haar schoot. De ander 

sculpturen betreffen Christus op 
-

bonden, wachtend op zijn vonnis 

en een fragment van een sacra-

mentshuisje. De beelden prijken, 

goed beschermd, mooi verlicht in 

volle glorie in een van kunststof 

glas gebouwde box. Neede heeft 

met dit eeuwenoude 15e eeuwse 

kunst-historisch erfgoed iets bij-
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Tijdelijk directeur van Het Plein houdt zich bezig met de grote problematiek  die aan het licht is gekomen. B  3

Waterwerk gereed en opening Stadsdiagonaal
ZUTPHEN - Deze week is het waterwerk op de Overwelving gereed en in 

de loop van volgende week gaan de kleine fonteintjes spuiten. Hiermee 

is de Stadsdiagonaal helemaal af: het gebied vanaf de Kostverlorentun-

nel via Basseroord, Nieuwstad, Overwelving en Pelikaanstraat richting 

Martinetsingel. De officiële opening is op zaterdag 23 april vanaf 11.00 

uur.

“Met de Stadsdiagonaal leggen we de verbinding tussen Noorderha-ven en de oude binnenstad”, zegt verantwoordelijk wethouder Oege Bosch. “De herinrichting van de wegen en pleinen heeft gezorgd voor een mooi ‘fietslint’ vanaf de fietstunnel Kostverloren via de Oude Wand en de Bornhovestraat naar het centrum. En de nieuwe 

inrichting is niet alleen mooi om te zien: aantrekkelijke pleinen en straten geven de stad ook een economische impuls.” Binnen de Stadsdiagonaal krijgen fietsers ruim baan. Zo zijn er in totaal maar liefst 95 ‘fietsnietjes’ geplaatst. Hiermee is het aantal beugels om je fiets te stallen in dit gebied meer dan verdubbeld. Daarnaast zijn er 

op de Overwelving 2 oplaadpalen voor in totaal 8 elektrische fietsen en 1 op de Pelikaanstraat voor 4 fietsen. Ook prettig voor fietsers én wandelaars zijn de vele plekjes om even lekker te zitten. Op de Over-welving kun je dan zelfs meteen je mobiele telefoon en laptop opla-den via de usb-paal.
Officiële openingDe officiële opening van de Stads-diagonaal is op zaterdag 23 april om 11.30 uur. “Dit doen we samen met een dansgroep van Mars Ben-tum Dans & Theaterschool”, vertelt Oege Bosch. “Iedereen is dan van 

harte welkom bij het waterwerk op de Overwelving. Daarna is er tot 16.00 uur van alles te doen in het gebied van de Stadsdiagonaal.
Zo is er een bijzondere straatthe-ateract, geeft de brandweer een demonstratie en zijn er snelteke-naars aan het werk. Voor de kin-deren staat er een springkussen op de Mosmarkt. 

Met deze gezellige middag willen we de bewoners en ondernemers van het gebied bedanken voor hun medewerking en begrip tijdens de werkzaamheden!”

   

VVV weer terug in ZutphenZUTPHEN - Vanaf vrijdagmiddag 25 maart opent in Zutphen officieel 

een VVV. Het Toeristisch Informatie Punt (TIP) aan de Houtmarkt 75 

in Zutphen wordt omgevormd tot het landelijke bekende VVV. Daar-

naast zal de nieuwe website www.InZutphen.nl gelanceerd worden, 

introduceert Zutphen Promotie vernieuwde routekaarten voor his-

torische stadswandelingen én is men bezig met de ontwikkeling van 

arrangementen waar de Wijnhuistoren en de Berkelruïne onderdeel 

van uit zullen maken.
Door Bernadet te Velthuis

“We willen de uitstraling en huis-stijl van de VVV goed uitrollen, daarom hebben we de volledige inrichting van het pand op de schop genomen”, vertelt Mark Schuitemaker van Stichting Zut-phen Promotie. Zo zijn in samen-werking met stagiaires van de Anna Flokstraschool prachtige houten meubels gemaakt, de balie en in-gangsdeuren zijn beplakt met een animatieafbeelding met het her-kenbare stadsgezicht van Zutphen én de muur achter de balie heeft een blauwe ‘VVV kleur’ gekregen. Terwijl Henriëtte van Noord in het pand druk is om orde in de chaos te scheppen, vertelt Schuitemaker over de diverse aanpassingen en 

promotiematerialen, waaronder de bijna 4 meter lange beachvlaggen ‘Tourist Information’ die de bui-tenzijde van het pand zullen sieren.Samen met de twintig vrijwilligers zijn zij deze week aan het werk om alles op tijd klaar te krijgen voor de opening. “Dat gaat lukken, 100% zeker”, zegt Schuitemaker zonder twijfel. Voordelen van een VVV li-centie zijn onder andere de lande-lijke bekendheid, het inkoopvoor-deel en het feit dat men onderdeel uitmaakt van de landelijke VVV da-tabase, met informatie over onder andere evenementen, overnach-tingen en monumenten. Dit laatste heeft Stichting Zutphen Promotie de laatste maanden flink bezig ge-houden. Men is druk bezig geweest een zo compleet mogelijk beeld 

van de gebouwen en monumen-ten in te voeren in de database. Mocht u over informatie of foto’s beschikken die een aanvulling kunnen zijn op de database, dan is dit van harte welkom. De informa-tie uit de databases zal vanaf eind deze week ook beschikbaar via de VVV app.

Toeristenseizoen en activiteitenDe officiële opening van de VVV en tevens de aftrap van het toeris-tenseizoen zal vrijdagmiddag 25 

maart verzorgd worden door wet-houder Oege Bosch in het bijzijn van de bestuursleden van Stich-ting Zutphen Promotie. Daarnaast worden de eerste routekaarten geïntroduceerd, stadswandelin-gen die in samenwerking met het Gilde Zutphen tot stand zijn geko-men. Uiteindelijk is het doel om tenminste tien routes met diverse thema’s te ontwikkelen.
Tot slot is men voor de arrange-menten druk in gesprek met di-verse partijen, waaronder het Ca-rillon van de Wijnhuistoren en de gemeente over openstelling van de Wijnhuistoren (hierover bin-nenkort meer in het Contact).   

 ■ www.InZutphen.nl

 

Noodopvang vluchtelingen loopt behoorlijke vertraging op
WARNSVELD - Wat de noodop-vanglocatie op het GGNet-ter-rein in Warnsveld betreft, zit wethouder Annelies de Jonge behoorlijk met de handen in het haar. Zutphen is er klaar voor om ongeveer vierhonderd vluchtelingen te ontvangen, maar het Centraal Orgaan Op-vang Asielzoekers blijkt ernstig achter de feiten aan te lopen.

Het gebouw De Mate waar twee-honderd vluchtelingen gehuis-vest zouden worden, is nog steeds niet vrijgegeven voor verbouwing en de omgevingsvergunning om twee woonunits te mogen plaatsen op het terrein nog niet aangevraagd. “We vragen bijna dagelijks bij het COA hoe het er-mee staat, maar naar de oorzaak van de vertraging kunnen we al-leen maar gissen. Capaciteits-problemen vermoeden we, maar die lijken maar niet opgelost te worden.” De wethouder vluchte-lingenzaken vindt de vertraging ronduit vervelend omdat de om-wonenden zelf nooit gevraagd hebben om zo’n tijdelijke locatie, maar wel hun medewerking heb-ben verleend om de komst van de vluchtelingen mogelijk te maken. Nu geeft het COA niet thuis.
De bestuursovereenkomst die is opgesteld tussen gemeente, GG-Net en het COA is ondertekend door GGNet, maar is vooralsnog blijven liggen bij het COA en daarmee is dus een van de eer-ste formaliteiten nog niet eens afgerond. Plan is om tweehon-derd vluchtelingen in De Mate te plaatsen en tweehonderd in een tweetal tijdelijke units. “Het begint erop te lijken dat het nog maar één woonunit betreft, maar concreet kan ik daar nog niet in zijn.” Vooral onduidelijkheid dus tijdens de informatiebijeenkomst voor omwonenden, donderdag-avond 24 maart. Vervelend voor de De Jonge, vervelend voor de omwonenden, maar ook voor wie zich heeft ingezet om tijdig on-derwijs te kunnen bieden in de witte vleugel aan de kinderen die gaan komen. “Als gemeente lopen we daarmee een behoorlijk finan-cieel risico”, verzucht De Jonge. Enige hoop sprak ze overigens uit naar de nieuwe projectcoördina-tor die op de tijdelijke opvanglo-catie in Warnsveld is gezet.

Ladies’ Circle doneert cheque van 3500 euro
Ladies’ Circle Zutphen doneert de opbrengst van de jaarlijkse actie aan WALHALLAb De Kruit-toren in Zutphen, een cheque van maar liefst 3500 euro. 

B  7
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KVZ klaar voor  de lentezon
ZUTPHEN - Afgelopen woensdag zijn de vrijwillige VUT-ters van korfbalvereniging KVZ onder des-kundige begeleiding gestart met het plaatsen van 80 zonnepane-len op het dak van de eigen kanti-ne aan de Laan naar Eme. De ver-wachting is dat de panelen zo’n 20.000 kW elektriciteit op gaan wekken, wat voldoende is om op termijn volledig in de eigen elek-triciteitsbehoefte te voorzien. Op zaterdag 19 maart is de klus afge-rond en liggen de panelen klaar voor gebruik. Op tijd voor het veldseizoen, dat volgende week zaterdag van start gaat met het Oranjetoernooi voor Junioren.

Foto: Vrijwilligers van de VUT-ploeg helpen bij het plaatsen van de panelen. Foto: PR   
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Waterwerk gereed en opening Stadsdiagonaal
harte welkom bij het waterwerk op de Overwelving. Daarna is er tot 16.00 uur van alles te doen in het gebied van de Stadsdiagonaal.

Zo is er een bijzondere straatthe-ateract, geeft de brandweer een demonstratie en zijn er snelteke-naars aan het werk. Voor de kin-deren staat er een springkussen op 

Met deze gezellige middag willen we de bewoners en ondernemers van het gebied bedanken voor hun medewerking en begrip tijdens de 

KVZ klaar voor  

- Afgelopen woensdag zijn de vrijwillige VUT-ters van korfbalvereniging KVZ onder des-kundige begeleiding gestart met het plaatsen van 80 zonnepane-len op het dak van de eigen kanti-ne aan de Laan naar Eme. De ver-wachting is dat de panelen zo’n 20.000 kW elektriciteit op gaan wekken, wat voldoende is om op termijn volledig in de eigen elek-
termijn volledig in de eigen elek-
termijn volledig in de eigen elektriciteitsbehoefte te voorzien. Op zaterdag 19 maart is de klus afge-rond en liggen de panelen klaar voor gebruik. Op tijd voor het veldseizoen, dat volgende week zaterdag van start gaat met het Oranjetoernooi voor Junioren.

Foto: Vrijwilligers van de VUT-ploeg helpen bij het plaatsen van de panelen. Foto: PR
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De jeugd van Litac heeft de koppositie 

overgenomen en is daarmee zeker van 

de play-offs om de landstitel. B  27

Kritiek op vele geld richting MFA Vragender

VRAGENDER - Tijdens de laatste 

raadscommissievergadering van 

de gemeente Oost Gelre werd uit 

diverse hoeken van de politiek kri-

tiek geuit over de kruiwagens vol 

gemeenschapsgeld, die richting de 

Vragender Bult gaan. De kritiek van 

verschillende raadsfracties richtte 

zich tevens op de regiefunctie van 

de gemeente. Zelfs viel te bespeu-

ren dat men zich afvraagt of Vra-

gender een voorkeursbehandeling 

krijgt ten opzichte van de overige 

kleine kernen.

Door Theo Huijskes

De aanleiding voor deze conster-

natie is het collegevoorstel om nog 

eens € 54.000 beschikbaar te stel-

len voor het bekostigen van nieuwe 

verbouwingsplannen, die gericht 

zijn op het ‘WMO-proof’ maken 

van de MFA. De verbouwing dient 

als resultaat te hebben dat ook de 

Ouderensoos, nu nog gehuisvest in 

het gebouw van de Vragender ten-

nisvereniging, vanaf 1 juli haar acti-

viteiten in de MFA kan ontplooien.

Alfred Wopereis (VVD) en Carolien 

Sonderen stelden zich kritisch op. 

Wopereis: “Andere kernen heb-

ben er last van hoe Vragender met 

gemeenschapsgeld omgaat.” Son-

deren: “Wordt hier wel het juiste 

maatwerk geleverd in vergelijking 

met de overige kleine kernen?”

Daarnaast was het PvdA’er Peter 

Baks, die stelde te hopen dat het 

hier om de laatste kruiwagen met 

geld gaat, die koers zet richting Vra-

gender. Verder attendeerde VVD’er 

Kees Porskamp het college van 

B&W er nog eens op dat het drie 

jaar geleden is dat de gemeente 

de regie zou gaan voeren over dit, 

in het recente verleden op onder-

delen niet erg geslaagde mislukte, 

project.
Verantwoordelijk portefeuillehou-

der Jos Hoenderboom gaf in zijn 

antwoord aan dat de tijdsdruk 

vanwege de komst van de Oude-

rensoos als een soort katalysator 

werkt. “Bij de in 2011 genomen 

besluiten in het kader van het 

multifunctioneel maken van het 

gebouw, zijn helaas niet alle voor-

zieningen meegenomen, die nodig 

zijn voor het ‘WMO-proof’ (Er voor 

zorgen dat ook alle doelgroepen 

uit de Wet Maatschappelijk Onder-

steuning (WMO), zoals ouderen en 

mensen met een beperking, ervan 

gebruik kunnen maken; red.) ma-

ken. Daarom hanteren wij nu het 

motto ‘Beter laat dan nooit’ bij het 

aanbrengen van voorzieningen die 

beslist noodzakelijk zijn. De in-

loopvoorziening moet immers voor 

iedereen toegankelijk zijn, dus ook 

voor mensen met een lichamelijke 

beperking.”

Hoenderboom erkent dat er gedu-

rende het gehele traject fouten zijn 

gemaakt. “Maar vergeet niet dat het 

MFA in Vragender een voorloper 

was van alle dergelijke accommo-

daties in Oost Gelre. Als gemeente 

hebben wij daarom in alle opzich-

ten geleerd van dit project. Boven-

dien mag niet vergeten worden dat 

er op de inzet en betrokkenheid 

van de gemeenschap uit Vragender 

geen enkele op- of aanmerking kan 

worden gemaakt. Ook de aanpak 

van de huidige problematiek gaat 

men niet uit de weg.” Ondanks de 

reacties van de wethouder, liet de 

OOG-fractie bij monde van Caro-

lien Sonderen weten nog geen toe-

stemming te geven voor het krediet 

en het voorstel als bespreekpunt te-

rug te willen zien op de agenda van 

de raadsvergadering van 29 maart. 

 

Inzameling van 

kleding voor 

Johanneskerk

LICHTENVOORDE - Zaterdagmor-

gen 27 februari houdt de kleding-

commissie de maandelijkse kle-

dinginzameling.

De deur van de Ni’je Whemerhof, 

Rentenierstraat 20 staat dan open 

voor het afleveren van kleding 

en schoeisel, schoon en in goede 

staat. Wie niet in staat is, zelf de 

kleding en/of het schoeisel te 

brengen, kan bellen met de orga-

nisatoren.

Zie hiervoor het Keitje. De Ren-

tenierstraat is vanaf de Dijkstraat 

bereikbaar.

   

Opbrengst 

Jantje Beton in 

Vragender

VRAGENDER - De speeltuin in Vra-

gender heeft weer gelopen voor de 

collecte van Jantje Beton.

De helft van de opbrengst is be-

stemd voor de speeltuin. De op-

brengst dit jaar is 554 euro.

De club bedankt de gulle gevers en 

de collectanten.   

 

Mattheüs 
Passion bij 
Paaspop 
Klassiek
In de Zieuwentse Werenfridus-

kerk wordt op Goede Vrijdag 

de Mattheüs Passion uitge-

voerd. 

B  5
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Leerlingen 

enthousiast over 

Boomfeestdag

LICHTENVOORDE - Woensdag 16 

maart was het voor de zestigste 

keer Boomfeestdag in Neder-

land. Stichting Nationale Boom-

feestdag en gemeente Oost-Gel-

re organiseerden deze dag voor 

de leerlingen van de Frans ten 

Boschschool. Samen met wet-

houder Marieke Frank beplant-

ten de kinderen een strook van 

800 m² aan de Aaltenseweg in 

Lichtenvoorde.

Door Eline Rutgers

De leerlingen van groep 8 begon-

nen ‘s ochtends vroeg op hun 

eigen school al met het planten 

van vijftien krentenbomen op het 

schoolplein.
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Vivian Schiphorst Nederlands Kampioen
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Eerste Gezondheids Event in De Bron is volgens organisatoren zeker niet het laatste. B  9

Topbezetting voor Marveldtoernooi
GROENLO - Ondanks dat het door de jaren heen een gewoonte 

dreigt te worden, beleefden de vele aanwezigen in het Sportcafé 

op het sportpark Den Elshof in Groenlo afgelopen zaterdagmiddag 

weer enkele spannende minuten. De aanleiding daarvoor vormde 

de bekendmaking van het deelnemersveld van de 27e editie van 

het onder de paraplu van sv Grol georganiseerde Internationaal 

Marveldtoernooi. Het jeugdtoernooi voor de C-jeugd, dat zowel 

nationaal als internationaal grote bekendheid en populariteit geniet, 

vindt dit jaar plaats op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 mei.Door Theo Huijskes

Het lukte voorzitter Marco Frank van de organisatiecommissie om de spanning in het clubhuis van de Groenlose voetbalclub op te voeren. Naast een terugblik op het toernooi in 2015, ging Frank in op de editie van dit jaar, alvo-rens de bezetting van het toernooi te onthullen. Hij kon melden dat de financiële situatie van de com-missie gezond is, en dat de reser-ves zelfs nog een beetje konden 

worden uitgebreid. “Het toernooi wordt door geheel Groenlo en om-geving en in het bijzonder door de club zelf op handen gedragen. Dit komt alleen al tot uiting door de in totaal 250 vrijwilligers, die de handen uit de mouwen steken om er jaarlijks op sportief gebied een topevenement van te maken.”
Marco Frank liet weten dat de organisatorische opzet van het toernooi gelijk blijft. “Ook dit jaar weer met een sterk scheidsrech-

terskorps met naast onder andere Kevin Blom, Dennis Higler en Tom van Sichem uit eigen land ook weer een tweetal buitenlandse scheidsrechters, alsmede voor de eerste maal een buitenlandse assi-stent-scheidsrechter. In de functie van coördinator scheidsrechters heeft Jeroen Sanders het stokje overgenomen van Peter van Don-gen en blijft Wilco Lobbert het-zelfde werk doen met betrekking tot de assistent-scheidsrechters.”
Goede doelen
De organisatie heeft dit jaar voor een tweetal goede doelen geko-zen. In samenwerking met Pfeifer Heavy Machinery, hoofdsponsor van Grol, is dat landelijk gezien KiKa, en regionaal Kanjers voor Kanjers. Marco Frank deelde mee dat er een vijfjarig samenwer-kingsverband is aangegaan met 

het bedrijf Marotura uit Enschede, dat als materiële topsponsor het toernooi zal ondersteunen met de berichtgeving voor, tijdens en na het toernooi op social media. Frank kondigde tevens een nieuw programmaonderdeel aan in de vorm van een voetbalsymposium. “Het symposium vindt op de vrij-dag plaats en omvat onder andere een tweetal trainingen en een vier-tal demonstratietrainingen. Deze worden verzorgd door zes van de twaalf deelnemende clubs aan het toernooi. De internationale in-breng hierbij is uniek. Het sympo-sium is bedoeld voor coaches en trainers. Wij hopen tussen de 100 en 200 deelnemers te mogen be-groeten. De inschrijving start eind van deze maand.”   

 ■ Lees verder op pagina 13

 

Film over
eeuwenoudheksenverhaal in de maak

GROENLO - Afgelopen zaterdag, 19 maart, werden in het cen-trum van Groenlo filmopna-mes gemaakt voor een film over het vanuit gemeentearchieven overgeleverde verhaal van de heks Aele, die in de 17e eeuw in Groenlo gruwelijk aan haar einde kwam. Aan de opnames deden tientallen figuranten mee.
‘s Morgens werden opnames ge-maakt bij Jongensstad op het Scouting-terrein, ‘s middags werd gefilmd bij de Oude Calixtus. 

Ook voorafgaand aan afgelopen zaterdag waren door filmer Patrick Tilley al verschillende opnames gemaakt. Vrijdag 25 maart gaan hij en zijn mensen verder: dan wordt er ‘s avonds gefilmd. 
En ook daarna zal nog gescho-ten worden voor de film, bedoeld voor bezoekers van de kerkers on-der het Stadhuis. Aan die kerkers wordt momenteel nog steeds hard gewerkt, zodat ze binnen afzien-bare tijd toegankelijk worden voor het publiek.

   

 ■ facebook.com/KerkersGroenlo

André Kempers: afscheid met dubbel gevoel
De onlangs 65 jaar geworden André Kempers uit Groenlo zet een punt achter het grootste deel van zijn vrijwilligersacti-viteiten voor de Rooms-Katho-lieke kerk; jarenlang in Groenlo en daarvoor in Lichtenvoorde.

B  13
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Laatste
boomfeestdag voor Antoon Bleumink

Door Kyra Broshuis

GROENLO - Het is koud en guur tijdens de 60e Nationaal Boom-feestdag. De leerlingen van de Sint Ludgerusschool uit Zwolle planten in totaal 31 nieuwe bomen, eiken en elzen, nabij boerderij ‘Essink’, gelegen bij de Laarberg. Voor Antoon Bleu-mink van de gemeente Oost Gelre was het de laatste Boom-feestdag ‘in functie’.   

 ■ Lees verder op pagina 7
Foto: Antoon Bleumink (rechts) van de gemeente Oost Gelre met kleindochter Jen. Foto: Kyra Broshuis
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Crescendo geeft 

donateursconcert

NEEDE - Muziekvereniging Cres

cendo Neede geeft zaterdag 2 april 

haar donateursconcert bij café res

taurant de Olde Mölle in Neede. 

Aanvang 19.30 uur. Dit concert, 

dat door de hele vereniging ver

zorgd wordt, begint om 19.30 uur. 

Voor donateurs is dit concert op 

vertoon van hun donateurskaart 

vrij toegankelijk, voor twee perso

nen. Niet donateurs betalen 5 euro 

entree. Kinderen tot 12 jaar gratis 

toegang. Ook het Needs Koor ‘Tra

nen met Tuite’n’ verleent mede

werking. Het thema deze avond is: 

“Er was eens…” Opbrengst is voor 

de clubkas.

   

Zilver voor Dewi 

Ouwendijk

EIBERGEN - Odival gym heeft zon

dag 20 maart met twee turnsters 

mee gedaan aan de derde voor

rondes in de vierde divisie. De 

wedstrijden werden gehouden in 

de turnhal van Winterswijk. Dewi 

Ouwendijk turnde in de categorie 

instap D1 een goeie wedstrijd, op 

sprong behaalde ze 13,675 punten 

brug 12,400 punten balk 13,200 en 

op de vloer 12,850 punten in totaal 

Brug onder N18

In het kader van het project 

‘Beleef de Berkel’ is een betere 

verbinding tussen het centrum 

van Eibergen en de historische 

plek aan de Berkel tot stand 

gebracht. Wandelaars kunnen 

langs de kade over een beton

nen pad onder de brug door 

aan de andere kant van de 

N18.

 5  5 

De Biogasvereniging Achterhoek kan beginnen met de bouw. B  3

Negen mille voor waterwandelingULFT - Een waterwandeling door scholieren voor een project in Ke-nia zorgde voor een opbrengst van 9.000 euro. Op woensdag 16 maart wandelden 185 kinderen uit groep 7 en 8 van de basisscholen OBS ‘t Montferland uit ‘s-Heerenberg en De Meeander in Varsseveld voor water, georganiseerd door Rotary club Bergh. Vanaf de DRU Cul-tuurfabriek in Ulft werd zes kilo-meter gelopen met zes liter water in de rugzak op een zeer zonnige dag.

Zowel docenten, ouders als kin-deren genoten van het wandelen, verbonden met het goede doel en het leerzame; een unieke combi-natie bij deze jaarlijks terugkeren-de actie rondom wereld-water-dag op 22 maart.
Antoinette van Helvoirt, heem-

raad van Waterschap Rijn en IJs-sel sprak een kort en zeer boei-end woordje tot de aanwezigen. Ze onderstreepte het belang van waterbewustzijn en dat het hier eigenlijk te vanzelfsprekend goed geregeld is op gebied van water en sanitaire voorzieningen. Antoinet-te sprak haar speciale waardering uit voor de kinderen die gingen lo-pen en een fantastisch geldbedrag bijeengebracht hadden. Met de si-rene van de brandweerauto werd het startschot gegeven. Groep voor groep vulden de leerlingen hun flessen en gingen op pad. Landelijk liepen meer dan 34.000 kinderen mee. De opgehaalde sponsoring door de kinderen en Rotary Club Bergh bedroeg 6.000 euro. Een compliment voor alle leerlingen, de scholen en de spon-sors, ze deden het ruim beter dan 

het landelijk gemiddelde.
Wilde Ganzen zal het ingeza-melde bedrag aanvullen tot 150 procent. 9.000 euro gaat dus naar het waterproject in West-Uyoma Kenia om de watervoorziening daar zeker te stellen en scholen van schoon drinkwater en sani-taire voorzieningen te voorzien. Het project in Kenia is geïnitieerd door Rotary Ingelheim am Rhein en hun district in Duitsland. In Ingelheim liepen 270 kinderen en daar werd 10.000 euro ingezameld voor dit mooie doel. Een mooie sa-menwerking met deze zusterclub.

Rotary International heeft water en sanitaire oplossingen als kern-thema. Wandelen voor water werd dit jaar voor de derde keer georga-niseerd vanaf de DRU Cultuurfa-

briek door Rotary Club Bergh. In de afgelopen weken hebben leden van deze club op de deelnemende scholen gastlessen verzorgd. Ro-tary Bergh blijft wandelen voor water jaarlijks organiseren rond-om wereldwaterdag voor scho-len in gemeente Montferland en Oude IJsselstreek. De editie van 2017 vindt plaats op woensdag 22 maart. Scholen, die dit project aanspreekt, kunnen zich vanaf nu aanmelden bij de watercommissie van Rotary Club Bergh. Het draai-boek staat, het kost de scholen nauwelijks tijd en inspanning en het geeft veel voldoening.
Op www.waterdoel.nl van Rotary Bergh verschijnen binnenkort meer foto’s van Wandelen voor water.

 

Zwerfvuil 
opgeruimd
SILVOLDE - Ook de buurtschap De Kroezenhoek heeft zaterdag 19 maart weer meegedaan aan de jaarlijkse zwerfvuil-opruim-dag in gemeente Oude IJsselstreek. Met een ploeg twintig mensen werd in een paar uur de Kroezenhoek op-geruimd en werden maar er liefst 62 zakken met zwerfvuil ingeleverd bij de gemeentewerf. Dat leverde het mooie bedrag van 310 euro op voor de penningmeester van de buurt-schap. En natuurlijk vooral belang-rijk: een schone Kroezenhoek.

   

Zang en 
ontmoeting, dienst in Zelhem

REGIO/ZELHEM - Zondagavond 3 april is er in Zelhem een zang- en ontmoetingsdienst georgani-seerd door ‘Stichting de Opdracht’. Deze wordt gehouden in Cultureel centrum De Brink, Stationsplein 12 (Ingang zaal via parkeerplaats achterzijde, Industrieweg). In de-ze bijeenkomst, die om 19.30 uur begint, gaat Ds. P. Passchier uit Veenendaal voor. Het Gospelkoor ‘Inspiration-Vorden’ werkt mee aan deze dienst. De samenzang wordt begeleid door Kees van Dus-seldorp op piano. De toegang is gratis, wel is er een collecte. Voor meer informatie: 0314-622878 of  www.stichtingdeopdracht.nl.

Bètadag succes
De informatiedag waar havo- en vwo-scholieren kennis kun-nen maken met bèta-opleidin-gen en bedrijven uit de Achter-hoek die zitten te springen om nieuw talent. De Bètadag van Platform Onderwijs Arbeids-markt Achterhoek, Achterhoek werkt, Technasium en ICER was een schot in de roos.

B  5
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Nieuwe sporthal IJsselweide krijgt vorm
ULFT - Dinsdagochtend arriveer-den in alle vroegte de eerste, enorme stalen spanten voor de nieuwe sporthal IJsselweide in Gendringen. De twee combina-ties ‘bijzonder transport’ kwamen vanuit Duitsland via de A3/A12 bij Beek de grens over. Bij het Vel-perbroekcircuit bij Arnhem werd ‘gekeerd’ om vervolgens de afslag van de A18 richting Doetinchem te kunnen nemen.

De spanten hebben een lengte van ongeveer 45 meter. Volgende week volgen nog twee van derge-lijke transporten. Op de bouw-plaats worden de nieuwe con-touren van de sporthal langzaam maar zeker zichtbaar. De plan-ning is, dat de nieuwe sporthal in augustus in gebruik kan worden genomen.
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het bedrijf Marotura uit Enschede, dat als materiële topsponsor het toernooi zal ondersteunen met de berichtgeving voor, tijdens en na het toernooi op social media. Frank kondigde tevens een nieuw programmaonderdeel aan in de vorm van een voetbalsymposium. “Het symposium vindt op de vrij-dag plaats en omvat onder andere een tweetal trainingen en een vier-tal demonstratietrainingen. Deze worden verzorgd door zes van de twaalf deelnemende clubs aan het toernooi. De internationale in-breng hierbij is uniek. Het sympo-sium is bedoeld voor coaches en trainers. Wij hopen tussen de 100 en 200 deelnemers te mogen be-groeten. De inschrijving start eind 

boomfeestdag voor Antoon 

- Het is koud en guur tijdens de 60e Nationaal Boom-feestdag. De leerlingen van de Sint Ludgerusschool uit Zwolle planten in totaal 31 nieuwe bomen, eiken en elzen, nabij boerderij ‘Essink’, gelegen bij de Laarberg. Voor Antoon Bleu-mink van de gemeente Oost Gelre was het de laatste Boom-

Lees verder op pagina 7
Foto: Antoon Bleumink (rechts) van de gemeente Oost Gelre met kleindochter Jen. 

Zwerfvuil 
opgeruimd
SILVOLDE - Ook de buurtschap De Kroezenhoek heeft zaterdag 19 maart weer meegedaan aan de jaarlijkse zwerfvuil-opruim-dag in gemeente Oude IJsselstreek. Met een ploeg twintig mensen werd in een paar uur de Kroezenhoek opgeruimd en werden maar er liefst 62 zakken met zwerfvuil ingeleverd bij de gemeentewerf. Dat leverde het mooie bedrag van 310 euro op voor de penningmeester van de buurtschap. En natuurlijk vooral belangrijk: een schone Kroezenhoek.

   

Zang en 
ontmoeting, dienst in Zelhem

REGIO/ZELHEM - Zondagavond 3 april is er in Zelhem een zang- en ontmoetingsdienst georganiseerd door ‘Stichting de Opdracht’. Deze wordt gehouden in Cultureel centrum De Brink, Stationsplein 12 (Ingang zaal via parkeerplaats achterzijde, Industrieweg). In deze bijeenkomst, die om 19.30 uur begint, gaat Ds. P. Passchier uit Veenendaal voor. Het Gospelkoor ‘Inspiration-Vorden’ werkt mee aan deze dienst. De samenzang wordt begeleid door Kees van Dusseldorp op piano. De toegang is gratis, wel is er een collecte. Voor meer informatie: 0314-622878 of www.stichtingdeopdracht.nl.

Bètadag succes
De informatiedag waar havo- en vwo-scholieren kennis kunnen maken met bèta-opleidingen en bedrijven uit de Achterhoek die zitten te springen om nieuw talent. De Bètadag van Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Achterhoek, Achterhoek werkt, Technasium en ICER was een schot in de roos.

B  5 5

De ambitie van Doetinchem om 

hoofdstad van de Achterhoek te zijn 

moet nog verder versterkt worden. B  5

Partijen nemen activiteiten TSN over

Baanbehoud voor 

medewerkers

Door Bert Vinkenborg

DOETINCHEM - Na het faillissement 

van TSN nemen thuiszorgorgani-

saties BIOns en Thuisgenoten de 

taken over. Voor de medewerkers 

betekent dit dat hun banen be-

houden blijven en dat een groot 

deel van de onzekerheid is wegge-

nomen. Binnen de gemeente gaat 

het om zo’n honderd medewer-

kers die aan vierhonderd cliënten 

huishoudelijke hulp verlenen.

Hoewel er op het moment dat 

wethouder Kees Telder de verlos-

sende woorden uitspreekt het fail-

lissement van TSN nog geen feit is 

kan dat volgens de bewindvoer-

ders binnen enkele dagen ver-

wacht worden. Daarna garandeert 

het UWV nog zes weken loonbeta-

ling aan de medewerkers.

In februari is door de gemeente 

met alle 29 aanbieders gesproken 

en gevraagd of zij de TSN activi-

teiten willen overnemen binnen 

de huidige contractvoorwaarden. 

Met de acht organisaties die po-

sitief reageerden is de gemeente 

verder in gesprek gegaan. Een 

wens was om de ‘koppeltjes’ van 

zorgverleners en -ontvangers zo-

veel mogelijk in stand te houden. 

Twee harde eisen waren dat de 

bestaande CAO gerespecteerd zou 

worden en er geen extra financiële 

vergoeding gegeven zou worden. 

Telder: “De gemeente betaalt de 

zorg die geleverd wordt maar legt 

geen extra geld op tafel.” Na schif-

ting van de gegadigden bleven 

twee thuiszorgorganisaties over, 

BIOns en Thuisgenoten.

De thuiszorgorganisatie Buurt-

zorg, die aanvankelijk in beeld 

was, wilde alle TSN activiteiten 

in Nederland overnemen maar 

stelde daarbij eisen waaraan de 

gemeente niet wilde voldoen. Qua 

grootte is Buurtzorg vergelijkbaar 

met TSN. Uiteindelijk gaan maar 

18 van de 300 gemeenten die een 

contract met TSN hebben door 

met Buurtzorg. Kees Telder geeft 

aan blij te zijn met de overblijvers 

BIOns en Thuisgenoten: “Ze zijn 

groot genoeg om stabiel te blijven. 

Ik ben terughoudend geworden 

ten aanzien van erg grote organi-

saties. Buurtzorg is er zo één.”

Voor de ex-TSN medewerkers be-

ginnen nu de gesprekken met de 

nieuwe zorgaanbieders. Ze krij-

gen, als ze dat willen, een nieuw 

contract aangeboden. Wie al een 

vast contract had krijgt weer een 

vast contract waarin het aantal 

dienstjaren wordt gerespecteerd. 

Voor een aantal zal het echter be-

tekenen dat ze lager ingeschaald 

worden dan nu het geval is. Zij zit-

ten op dit moment in een hogere 

schaal dan waarin ze effectief wer-

ken. Met hen zal opnieuw gespro-

ken worden over hun inschaling. 

Kees Telder: “Ik denk dat de vak-

bond hier niet vrolijk van wordt 

omdat ze een andere eis hebben 

gesteld. Ik ga proberen het aan de 

medewerkers uit te leggen. Maar 

het blijft zuur voor hen.”

   

 ■ Lees verder op pagina 29

 

Werkstraf na 

messteek in hals

DOETINCHEM - Een 33-jarige man 

uit Doetinchem is veroordeeld tot 

een voorwaardelijke gevangenis-

straf van 1 jaar en een werkstraf van 

240 uur voor poging tot doodslag. 

De man heeft op 26 juli 2015 een 

vriend van hem met een mes in de 

hals gestoken. De aanleiding was 

dat het slachtoffer de deur versper-

de voor de man uit Doetinchem. 

Volgens de Doetinchemmer is het 

niet zijn bedoeling was geweest 

zijn vriend om het leven te bren-

gen. De rechtbank is van mening 

dat het slachtoffer door het han-

delen van de man wel had kunnen 

overlijden. De hals - waaronder de 

slagaders - is een kwetsbaar gebied 

van het menselijk lichaam. Als een 

halsslagader door een mes wordt 

geraakt, kan een hevige bloeding 

ontstaan die een directe doodsoor-

zaak kan zijn. De wond die in de 

hals van het slachtoffer is ontstaan, 

zat vlak naast een grote opper-

vlakkige ader. De rechtbank vindt 

daarom dat er een aanzienlijke 

kans bestond op de dood van het 

slachtoffer. De rechtbank heeft ook 

rekening gehouden dat bij de man 

sprake was van een verminderde 

toerekeningsvatbaarheid tijdens 

het misdrijf. Aan de voorwaarde-

lijke gevangenisstraf is een meld-

plicht bij de reclassering en een be-

handelverplichting gekoppeld. Tot 

slot moet een schadevergoeding 

van 1.550 euro worden betaald.

In de race 
voor Special 
Olympics
Special Olympics Nederland 

heeft kenbaar gemaakt dat 

de Achterhoek en Den Haag 

gezamenlijk in de race zijn om 

organisator te worden van de 

Special Olympics Nationale 

Spelen in 2018.

B  25
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Boomfeestdag 

met bordjes en 

boompjes
DOETINCHEM - Tijdens nationale 

Boomfeestdag 2016, op woens-

dag 16 maart, zijn er ook in Doe-

tinchem bomen geplant. Twee 

schoolklassen van obs Hagen 

hielpen wethouder Ingrid Lamb-

regts bij het planten van een vijf-

tal bomen bij Villa Ruimzicht aan 

de Ruimzichtlaan in Doetinchem. 

De bomen die tijdens nationale 

Boomfeestdag weer in heel Ne-

derland werden geplant, leveren 

een substantiële bijdrage aan de 

CO2-reductie. Daarnaast werden 

de nieuw geplaatste informatie-

bordjes bij alle bomen in het ar-

boretum bij Villa Ruimzicht ont-

huld, op deze woensdagmiddag.

Foto: Burry van den Brink
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Donderdag 7 april 

13.30 - 16.30 uur

Uitvaartcentrum 

Monuta Doetinchem

Lezing ‘Mantelzorger

van een ongeneeslijk zieke’

Door Marcella Tam,

schrijfster ‘Medereiziger’

Deelname is kosteloos. 

Zie advertentie verderop in deze krant.
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ling voor 2016 te voldoen. Voor 35 

op de vloer 12,850 punten in totaal 

leverde dit 52,125 punten op en 

dit was genoeg voor een tweede 

plaats. Demi Weerkamp kwam uit 

in de categorie pupil 1 D1 in een 

sterk deelnemers veld wist ze een 

mooie vijfde plaats te halen met 

een punten totaal van 52,925.

Podiumplek voor 

- Afgelopen zondag wer-

den de 2e Open Aaltense Kampi-

oenschappen Dynamic Tennis 

gespeeld in Dinxperlo. BC Yapton 

had 3 deelnemers in het toernooi. 

In de C-klasse wist Leo Buitink 

met goed spel de finale te bereiken 

maar moest daarin, in 3 sets, zijn 

meerdere erkennen in Wout Klan-

derman van Litac. In de D klasse 

verdedigden de jeugdige broers 

Tigo en Jasper van Amerongen 

de Eibergse eer. Allebei als poule-

winnaar de kwartfinales in. Jasper 

verloor en eindigde als 5e in de 

eindstand, Tigo reikte tot de finale 

maar moest daarin de winst laten 

aan Herwin Navis uit Lintelo. 

riooltechniek bv plastics bv

AFVOER 
VERSTOPT?

Bel: 0544 - 464011

www.tevogt.nlwww.tevogt.nl
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Zie in het hart van Contact

Eland | Raadhuisstraat 53 | Hengelo (Gld) | 

kkeewniigiiddlleGG
(zondag 20 maart t/m zaterdag 26 maart)

(zondag 20 maart t/m zaterdag 26 maart)

Grolsch Pils pijpje Fles 720 CL

14.9514.95

9.99

GENIET,T,T  MAAR DRINK MET MATE.ATE.A

Openingstijden: Ma - wo 8.00 - 20.00 | do - vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 

Vrijdag 25 maart Goede Vrijdag om 19.00 uur gesloten | 1e+2e Paasdag gesloten
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VVV weer terug in Zutphen- Vanaf vrijdagmiddag 25 maart opent in Zutphen officieel 

een VVV. Het Toeristisch Informatie Punt (TIP) aan de Houtmarkt 75 

in Zutphen wordt omgevormd tot het landelijke bekende VVV. Daar-

naast zal de nieuwe website www.InZutphen.nl gelanceerd worden, 

introduceert Zutphen Promotie vernieuwde routekaarten voor his-

torische stadswandelingen én is men bezig met de ontwikkeling van 

arrangementen waar de Wijnhuistoren en de Berkelruïne onderdeel 

van uit zullen maken.
Door Bernadet te Velthuis

“We willen de uitstraling en huis-stijl van de VVV goed uitrollen, daarom hebben we de volledige inrichting van het pand op de schop genomen”, vertelt Mark Schuitemaker van Stichting Zut-phen Promotie. Zo zijn in samen-werking met stagiaires van de Anna Flokstraschool prachtige houten meubels gemaakt, de balie en in-gangsdeuren zijn beplakt met een animatieafbeelding met het her-kenbare stadsgezicht van Zutphen én de muur achter de balie heeft een blauwe ‘VVV kleur’ gekregen. Terwijl Henriëtte van Noord in het pand druk is om orde in de chaos te scheppen, vertelt Schuitemaker over de diverse aanpassingen en 

promotiematerialen, waaronder de bijna 4 meter lange beachvlaggen ‘Tourist Information’ die de bui-tenzijde van het pand zullen sieren.Samen met de twintig vrijwilligers zijn zij deze week aan het werk om alles op tijd klaar te krijgen voor de opening. “Dat gaat lukken, 100% zeker”, zegt Schuitemaker zonder twijfel. Voordelen van een VVV li-centie zijn onder andere de lande-lijke bekendheid, het inkoopvoor-deel en het feit dat men onderdeel uitmaakt van de landelijke VVV da-tabase, met informatie over onder andere evenementen, overnach-tingen en monumenten. Dit laatste heeft Stichting Zutphen Promotie de laatste maanden flink bezig ge-houden. Men is druk bezig geweest een zo compleet mogelijk beeld 

van de gebouwen en monumen-ten in te voeren in de database. Mocht u over informatie of foto’s beschikken die een aanvulling kunnen zijn op de database, dan is dit van harte welkom. De informa-tie uit de databases zal vanaf eind deze week ook beschikbaar via de VVV app.

Toeristenseizoen en activiteitenDe officiële opening van de VVV en tevens de aftrap van het toeris-tenseizoen zal vrijdagmiddag 25 

maart verzorgd worden door wethouder Oege Bosch in het bijzijn van de bestuursleden van Stichting Zutphen Promotie. Daarnaast worden de eerste routekaarten geïntroduceerd, stadswandelin-gen die in samenwerking met het Gilde Zutphen tot stand zijn geko-men. Uiteindelijk is het doel om tenminste tien routes met diverse thema’s te ontwikkelen.
Tot slot is men voor de arrange-menten druk in gesprek met di-verse partijen, waaronder het Ca-rillon van de Wijnhuistoren en de gemeente over openstelling van de Wijnhuistoren (hierover bin-nenkort meer in het Contact).   

■ www.InZutphen.nl

door GGNet, maar is vooralsnog blijven liggen bij het COA en daarmee is dus een van de eer-ste formaliteiten nog niet eens afgerond. Plan is om tweehon-derd vluchtelingen in De Mate te plaatsen en tweehonderd in een tweetal tijdelijke units. “Het begint erop te lijken dat het nog maar één woonunit betreft, maar concreet kan ik daar nog niet in zijn.” Vooral onduidelijkheid dus tijdens de informatiebijeenkomst voor omwonenden, donderdag-avond 24 maart. Vervelend voor de De Jonge, vervelend voor de omwonenden, maar ook voor wie zich heeft ingezet om tijdig on-derwijs te kunnen bieden in de witte vleugel aan de kinderen die gaan komen. “Als gemeente lopen we daarmee een behoorlijk finan-cieel risico”, verzucht De Jonge. Enige hoop sprak ze overigens uit naar de nieuwe projectcoördina-tor die op de tijdelijke opvanglo-catie in Warnsveld is gezet.

LenselinkLenselink

maart verzorgd worden door wet-houder Oege Bosch in het bijzijn van de bestuursleden van Stich-ting Zutphen Promotie. Daarnaast worden de eerste routekaarten 
-gen die in samenwerking met het 

brengst dit jaar is 554 euro.

De club bedankt de gulle gevers en 

de collectanten.   
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FORMIDO VERRUIMT 

OPENINGSTIJDEN!
MAANDAG T/M VRIJDAG 

09.00 – 20.00 UUR.

ZATERDAG 09.00 – 17.00 UUR.

VANAF 1 FEBRUARI

GroenRijk Groenlo • Marhulzenweg 49 • 0544-462118 • groenrijkgroenlo.nl
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brug 12,400 punten balk 13,200 en 

op de vloer 12,850 punten in totaal 

leverde dit 52,125 punten op en 

dit was genoeg voor een tweede 

plaats. Demi Weerkamp kwam uit 

in de categorie pupil 1 D1 in een 

sterk deelnemers veld wist ze een 

mooie vijfde plaats te halen met 

een punten totaal van 52,925.

      

Podiumplek voor 

Yapton
EIBERGEN - Afgelopen zondag wer

den de 2e Open Aaltense Kampi

oenschappen Dynamic Tennis 

gespeeld in Dinxperlo. BC Yapton 

had 3 deelnemers in het toernooi. 

In de C-klasse wist Leo Buitink 

met goed spel de finale te bereiken 

maar moest daarin, in 3 sets, zijn 

meerdere erkennen in Wout Klan

derman van Litac. In de D klasse 

verdedigden de jeugdige broers 

Tigo en Jasper van Amerongen 

de Eibergse eer. Allebei als poule-

winnaar de kwartfinales in. Jasper 

verloor en eindigde als 5e in de 

eindstand, Tigo reikte tot de finale 

maar moest daarin de winst laten 

aan Herwin Navis uit Lintelo. 

niseerd vanaf de DRU Cultuurfa-

meer foto’s van Wandelen voor water.

2e PAASDAG 28 maart geopend
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Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!
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lissement van TSN nog geen feit is 
plicht bij de reclassering en een be

handelverplichting gekoppeld. Tot 

slot moet een schadevergoeding 

van 1.550 euro worden betaald.
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Donderdag 7 april 

13.30 - 16.30 uur

Uitvaartcentrum 

Monuta Doetinchem

Lezing ‘Mantelzorger

van een ongeneeslijk zieke’

Door Marcella Tam,

schrijfster ‘Medereiziger’

Deelname is kosteloos. 

Zie advertentie verderop in deze krant.
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Alle kranten van Achterhoek Nieuws met een klik online beschikbaar
De gemeenteraad volgt in meerderheid het college van burgemeester en wethouders in de thuiszorgzaak. B  5

Foto: Leo van der Linde

Boomplantdag AaltenGeplant: 1700 douglassparren
Door Leo van der Linde

AALTEN - Woensdag 16 maart plantte wethouder Erik Luiten met buitendienstmedewerkers en 25 leerlingen van basisschool Triangel Hoog uit Aalten 1700 Douglasspar-ren in de omgeving van de Romie-

nendiek. Dit gebeurde in het kader van de Nationale Boomfeestdag. Het is 60 jaar geleden dat gestart werd met Boomfeestdag. Ook in Aalten werd toen de eerste boom geplant, en wel een beuk, die werd geplant bij de kruising ter hoogte van de Goordijk en de Romienen-diek. Wethouder Erik Luiten: “In de gemeente Aalten staan ruim 40.000 bomen. Deze hebben niet ‘het eeu-wige leven’, dus moeten er jaarlijks bomen gekapt worden. Elk jaar wor-

den er ruim 300 bomen vervangen. Dit jaar worden er liefst 1700 Doug-lassparren geplant. De beplanting langs sommige wegen werd slecht en onveilig, daarom werden de slechte eruit gehaald en de open plekken weer met gezonde exem-plaren opgevuld.” Voorafgaande aan het planten van de sparren werd de vlag van de Nationale Boomfeest-dag gehesen. Samen met een aantal leerlingen van de basisschool plant-te de wethouder een beuk. Hierna 

gingen de leerlingen in groepjes on-der leiding van de medewerkers van de buitendienst van de gemeente Aalten hard aan het werk met het planten van de Douglassparren. De gaten waren inmiddels gegraven. Het was nog wel een kunst om de boompjes mooi rechtop in de gaten te zetten, het waaide flink op woens-dagmorgen. Voor de veiligheid was een deel van de weg tussen de Bo-terdijk en de Vellegendijk voor het verkeer afgesloten.

 

Paaseieren 
zoeken bij AD ‘69
AALTEN - Traditiegetrouw kunnen er op eerste paasdag weer paas-eieren worden gezocht op de velden van AD ‘69. De verwach-ting is dat de paashaas de velden rond 10.00 uur vrijgeeft voor de zoektocht. Iedereen is welkom om te komen helpen zoeken.

   

Geheugen-
spreekuur
AALTEN - Op donderdagmorgen 7 april wordt van 10.00 - 11.00 het geheugenspreekuur gehouden in het gezondheidscentrum Nas-sau, Nassaustraat 5-3 in Aalten.

Dit geheugenspreekuur is bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder uit de gemeente Aalten, die vra-gen hebben over hun geheugen of over andere klachten zoals pie-keren, concentratieproblemen of somberheid. Het bezoek aan het (individuele) geheugenspreekuur is gratis.

Voor een folder, meer informatie of een overzicht van alle (regio-nale) geheugenspreekuren kan iedereen contact opnemen met GGNet, preventie, telefoon: (088) 9331180.

Op het geheugenspreekuur kan men zonder verwijzing van de huisarts terecht. In een persoon-lijk gesprek beantwoordt een deskundi ge de vragen. De vragen kunnen gaan over de bezoeker van het spreekuur zelf maar ook bij-voorbeeld over de partner of één van de ouders.

Indien van toepassing kan een korte geheugentest afgenomen worden. Het gesprek wordt afge-rond met een vrijblijvend advies.

Integriteit wethouder in onderzoek
De integriteit van wethouder Erik Luiten wordt onderzocht in verband met de bouw van een mestsilo op zijn bedrijf. 
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Bij de Ruurlose Dorpskerk legden tijdens de Palmpasenoptocht kerkgangers kleden op de weg. In de tijd van Jezus gebeurde dat immers ook. Foto: Jan Hendriksen. 
Kinderen tonen trots hun palmpasenstokken

BERKELLAND - Ieder jaar para-deren in het weekend van Palm-pasen honderden kinderen trots met hun Palmpasen haantjes - en zwaantjes, versierd met pientere krentenoogjes, buxus takjes, slin-gers, noten en andere vruchten door onder meer Ruurlo, Borculo en Barchem.

Door Jan Hendriksen

Zo ook afgelopen zondag: Palm-zondag. Zo’n zestig kinderen lie-

pen met gekleurde palmpaasstok-ken mee in de Ruurlose palmpas-enoptocht, op de dag dat de lente begon. Het zonnetje liet zich al zien en muziekvereniging Sophia’s Lust zorgde voor een aangename noot vanaf de Willibrorduskerk met in het kielzog Jezus (Michelle Otten) op een ezel. Bij de Dorps-kerk legden de kerkgangers kleden over de weg. Jezus werd in Jeruza-lem als een held binnengehaald en vanuit de menigte werden mantels op de weg gelegd als teken van res-

pect. Mensen zwaaiden toen met palmtakken. Het traditionele eier-zoeken vond aansluitend plaats, naast boerderij Binneman aan de Binnemansdijk. De vinders van deze eieren waren: Brent Leunk (peuters), Lianne Weenk (groep 1), Maud Kersjes (groep 2) en Ju-liët Engelberts (groep 3 en hoger). Vrijdag 18 maart liepen vol trots de kleuters van de Kerst Zwart-school in een bonte optocht met hun palmpaasstok door het dorp. De palmpaasstokken hadden zij 

op school versierd met slingers en paasversierselen. Bovenop de stok prijkte het verse broodhaan-tje. Bij de voorbereidingen wa-ren ook weer veel enthousiaste hulpouders betrokken geweest. De optocht trok veel bekijks. Vanaf school werd er via de weekmarkt naar De Bundeling gelopen. Ook de ouderen van het woonzorgcen-trum genoten zichtbaar van deze kleurrijke stoet. Na afloop werd het broodhaantje door de kleuters in de klas opgepeuzeld.

 

ProWonen koopt bestaande 
woningen voor statushouders

BERKELLAND - Er komen voorlo-pig geen tijdelijke woningen voor vluchtelingen met een verblijfs-vergunning (statushouders) in Berkelland. De tijdelijke wonin-gen zijn voorlopig niet nodig, om-dat ProWonen kans ziet om haar woningbezit op korte termijn uit te breiden door de aankoop van vol-doende (koop)woningen gespreid over Berkelland.

De woningen worden zo veel mo-gelijk aangekocht volgens de afge-sproken verdeling over de vijf ker-nen. Met die aankoop en de vrijko-mende huurwoningen lukt het de gemeente om in Berkelland aan de taakstelling voor 2016 te voldoen.
Voor 35 van de 81 statushouders die in de eerste helft van dit jaar gehuisvest moeten worden is al een huurwoning beschikbaar ge-komen. Uit diverse scenario’s leek plaatsing van tijdelijke woningen in Berkelland in januari de beste (korte termijn)oplossing voor het behalen van de taakstelling in Ber-kelland.

   

 ■ Lees verder op pagina 3
   

Reurlse Paasvuur De Bruil op eerste paasdag
RUURLO - Buurtvereniging De Bruil en Omstreken hoopt met het ‘Reurlse Poasvuur’ op zondag-avond 27 maart (eerste paasdag) er weer een gezellige avond van te maken voor jong en oud. Rond de schemering (circa 20.30 uur) zal het paasvuur achter boerderij Vels aan de Zelhemseweg 2 ontstoken worden door onder meer de Ko-ning van het Buurtfeest 2015: Thijs Koenders.

Voor alle kinderen die naar het Paasvuur komen is er een zakje chips beschikbaar gesteld door Plusmarkt Kogelman. 
Aansluitend is er feest in de tent met de coverband Hayloft. Zij zul-len zorgen voor een gezellig feestje op De Bruil.

Bart is 
Horecatalent
Ruurloër Bart Leussink win-naar van Achterhoekse Hore-catalentendag. Hij leverde een perfect juryrapport af in de ca-tegorie koksopleiding 3
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Het fietspad houdt nu nog op bij de grens. Foto:  Bernhard Harfsterkamp

Landsgrens soms nog barrièreNieuw fietspad nabij Wooldse Veen laat op zich wachten
Door Bernhard Harfsterkamp
WINTERSWIJK - Wie vanuit Burlo binnendoor richting Kotten en ‘t Woold fietst kan tegenwoordig ver-schillende groene grensovergan-

gen gebruiken. Nabij het Burloer-Vardingholter Veen lijkt sinds kort een nieuwe overgang te zijn, want de weg loopt niet meer even voor de grens dood. Er is een nieuw fietspad aangelegd! Wie daarna vol hoop verder fietst, raakt snel teleur-gesteld. Op de grens met Nederland houdt het pad op. De Kuipersweg, waarop de fietser graag wil terecht komen, is slechts in de verte te zien. Met de fiets aan de hand door het grasland vol pitrus lopen zal net iets teveel gevraagd zijn.

Oude wens
Een nieuwe groene grensovergang nabij het grensoverschrijdende veengebied wordt al jarenlang ge-wenst door de bewoners aan beide kanten van de grens. Kottens Be-lang heeft voor de aanleg van het Nederlandse gedeelte zelfs al meer dan vijf jaar geleden subsidie aan-gevraagd bij de Stichting Waar-devol Cultuurlandschap (WCL) Winterswijk. WCL was bereid om hiervoor een bijdrage te geven. He-laas wilden Duitse en Nederlandse 

grondeigenaren niet meewerken. Het Geldersch Landschap, toen ei-genaar van de graslanden naast het Wooldse Veen (dat weer groten-deels eigendom is van Natuurmo-numenten) vond dat een fietspad in de randzone van het waardevol-le hoogveen voor te veel verstoring zou zorgen.

   

 ■ Vervolg op pagina 7

 

Twee doden bij uitslaande brand
WINTERSWIJK - Aan de Liguster-laan in Winterswijk hebben zon-dag 20 maart zowel de politie als de brandweer onderzoek gedaan naar de fatale woningbrand in Winterswijk. In de nacht van zater-dag 19 maart op zondag 20 maart woedde hier een felle brand in een slaapkamer waarbij een 66-jarige vader en zijn 37-jarige zoon om het leven zijn gekomen. De vrouw en moeder van de slachtoffers wist het huis tijdig te verlaten en heeft de brand overleefd. Meerdere naast-gelegen woningen werden tijdelijk ontruimd door de brandweer. Het onderzoek is aan het einde van de zondagmiddag afgerond. ‘De brand is zo destructief geweest, dat de brandoorzaak niet meer te ach-terhalen is’, aldus de veiligheidsre-gio op Twitter.

   

HCC bij Vrouwen van Nu
WINTERSWIJK - Vrouwen van Nu afdeling Winterswijk nodigt haar leden uit voor een afdelingsavond op woensdag 23 maart. De Harmo-nicaclub Corle verzorgt dan een optreden. De bijeenkomst is bij partycentrum Nijenhuis. Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 

Unit-onderwijs redding voor kleine scholen
Reinout Smilde gaat in Win-terswijk-Buiten Unit-onderwijs invoeren, wat voor kleine scholen de redding kan bete-kenen.
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Kinderen tonen trots hun palmpasenstokken
op school versierd met slingers en paasversierselen. Bovenop de stok prijkte het verse broodhaan-tje. Bij de voorbereidingen wa-ren ook weer veel enthousiaste hulpouders betrokken geweest. De optocht trok veel bekijks. Vanaf school werd er via de weekmarkt naar De Bundeling gelopen. Ook de ouderen van het woonzorgcen-trum genoten zichtbaar van deze kleurrijke stoet. Na afloop werd het broodhaantje door de kleuters 

Twee doden bij uitslaande brand
WINTERSWIJK - Aan de Ligusterlaan in Winterswijk hebben zondag 20 maart zowel de politie als de brandweer onderzoek gedaan naar de fatale woningbrand in Winterswijk. In de nacht van zaterdag 19 maart op zondag 20 maart woedde hier een felle brand in een slaapkamer waarbij een 66-jarige vader en zijn 37-jarige zoon om het leven zijn gekomen. De vrouw en moeder van de slachtoffers wist het huis tijdig te verlaten en heeft de brand overleefd. Meerdere naastgelegen woningen werden tijdelijk ontruimd door de brandweer. Het onderzoek is aan het einde van de zondagmiddag afgerond. ‘De brand is zo destructief geweest, dat de brandoorzaak niet meer te achterhalen is’, aldus de veiligheidsregio op Twitter.

      

HCC bij Vrouwen van Nu
WINTERSWIJK - Vrouwen van Nu afdeling Winterswijk nodigt haar leden uit voor een afdelingsavond op woensdag 23 maart. De Harmonicaclub Corle verzorgt dan een optreden. De bijeenkomst is bij partycentrum Nijenhuis. Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 

Unit-onderwijs redding voor kleine scholen
Reinout Smilde gaat in Winterswijk-Buiten Unit-onderwijs invoeren, wat voor kleine scholen de redding kan betekenen.
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Driekus Groot Jebbink en zijn 

echtgenote Gerda vertellen over 45 jaar 

Shell Groot Jebbink. B  7

Nieuw op Koningsdag: spectaculaire Zeepkistenrace

VORDEN - Tijdens Koningsdag 

vindt er in Vorden een nieuw 

fenomeen plaats: een heuse 

Zeepkistenrace. Organiseerde 

Oranjevereniging Vorden in de 

jaren tachtig van de vorige eeuw 

enkele jaren de spectaculaire en 

toen immens populaire bakfiet-

senrace, nu staat er woensdag 27 

april een spectaculaire Zeepkis-

tenrace in het centrum van Vor-

den op het programma.

Door Jan Hendriksen

“Om Koningsdag dit jaar nog 

leuker, spannender en gezelli-

ger te maken organiseren we een 

Zeepkistenrace voor de Vordense 

jeugd”, zo laat Pascal ten Pas van 

Oranjevereniging Vorden weten. 

Deelnemers tussen tien en zeven-

tien jaar kunnen zich met maxi-

maal vier deelnemers per team 

deelnemen. In de afgelopen week 

presenteerde Ten Pas het evene-

ment middels een Powerpoint 

presentatie bij een aantal basis-

scholen in Vorden en Wichmond.

Elk team krijgt vooraf een zeepkist 

waar ze hun racewagen mee kun-

nen bouwen. Deze kunnen ze op 

27 april tentoonstellen aan het pu-

bliek en deelnemen aan de race.

Snelste tijd, 

mooiste zeepkist 

of troostprijs

Pascal ten Pas: “De deelnemers 

starten vanaf een schans die be-

vestigd is aan een oplegger van 

een vrachtwagen. Zijn de deelne-

mende teams met vier personen 

dan wordt de zittende deelnemer 

in de zeepkist door twee teamle-

den van de schans geduwd, er kan 

een deelnemer in de zeepkist zit-

ten. De deelnemer probeert met 

zijn zeepkist vanaf de schans over 

een deel houten platen zover mo-

gelijk op het parcours te komen. 

Zodra die stil staat rent hij/zij naar 

de laatste deelnemer die over een 

klein parcours met hindernissen 

zo snel mogelijk naar de eind-

streep/bel loopt waar de tijd wordt 

geklokt. Tevens zit aan de zijde van 

dit spektakel een aantal juryleden 

die alles bekritiseren en noteren. 

Wie heeft de snelste tijd op de 

juiste manier behaald? Wie heeft 

de mooiste zeepkist? Wie heeft de 

troostprijs verdiend. Tevens zijn er 

een eerste, tweede, derde prijs te 

winnen en wie weet de originali-

teitsprijs in de wacht te slepen?”.

Strobalen
De start van het spektakel is voor 

de Mediterrane en het Bintje aan 

de Zutphenseweg en zal doorlo-

pen richting het Kulturhus Vorden 

aan de Raadhuisstraat. Het par-

cours wordt afgezet met drang-

hekken en strobalen voor de vei-

ligheid. De deelname is op eigen 

risico. De eerste groep deelnemers 

starten tussen 13.30 en 14.00 uur 

en de tweede groep tussen 14.30 

en 15.00 uur. Oranjevereniging 

Vorden stelt geen aansprakelijk-

heid op verwondingen en materi-

ele schade. Verplicht is een helm 

om hoofdletsel te voorkomen en 

eventuele veiligheidshandschoe-

nen.

Opgave
Doe jij ook mee met deze specta-

culaire zeepkistenrace? Opgeven 

is mogelijk via onderstaand e-

mailadres. Wees er op tijd bij want 

er zijn maar een beperkt aantal 

zeepkisten beschikbaar. Voor 

meer informatie kun je ook een 

kijkje nemen op de website.

   

 ■ zkr2016@
oranjeverenigingvorden.nl

 ■ www.oranjeverenigingvorden.

nl

 

Oud Vorden 

brengt extra 

dikke Kronyck uit

VORDEN - Ter gelegenheid van het 

35-jarig jubileum van Oud Vorden 

op 1 april verschijnt de Kronyck, 

het verenigingsblad van Oud Vor-

den, al op de dag van het jubile-

um. Gebruikelijk verschijnt deze 

Kronyck in juni. Leden kunnen 

na afloop van de jubileumavond 

in Kulturhus Dorpscentrum hun 

Kronyck meenemen.

Voor gasten is de Kronyck op deze 

avond in het Dorpscentrum of bij 

Bruna te koop. Het extra dikke 

nummer bevat 42 pagina’s met als 

hoofdartikel een gedetailleerde 

beschrijving van de bewoners van 

de Dorpsstraat en is geïllustreerd 

met veel oude en nieuwe foto’s. 

Voor de lezing van neerlandicus 

en taalvirtuoos Wim Daniëls die 

de bezoekers zijn visie zal geven 

over ‘Het naderende eind van de 

dialecten’ (vanaf 19.00 uur) zijn 

nog kaarten beschikbaar. Deze 

zijn te bestellen bij penningmees-

ter Gerrit Vlogman en verkrijgbaar 

bij Bruna. Leden ontvangen na 

aanmelding gratis kaarten. Voor 

niet-leden geldt een toegangs-

prijs, consumpties inbegrepen. 

In verband met de catering is het 

gewenst de reservering uiterlijk 25 

maart te doen.

   

 ■ gerritvlogman@gmail.com

Huis en land 
Wildenborch 
herenigd
Dit gebeurde met de ‘terug-

gave’ van de grond, het Bosket 

genaamd. Stichting De Wilden-

borch en Stichting Geldersch 

Landschap en Kasteelen (GLK) 

hadden ruim zes jaar overlegd.
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Sloop voormalig 

pannenkoeken- 

huis precieze klus

KRANENBURG - Begin maart is 

Dijkman Bouw B.V. gestart met 

het saneren en slopen van het 

oude en door brand verwoestte 

voormalig pannenkoekenhuis Pa-

pa Beer op de hoek van de Ruur-

loseweg/Eikenlaan.

De machinist is zo’n anderhalve 

week aan het werk met zijn mo-

biele kraan om het pand zorgvul-

dig af te breken. Met de grijper 

haalt hij muren om en schuift de 

stenen opzij. Grote containers 

staan op het terrein om het sloop-

materiaal gescheiden te verzame-

len.

De komende tijd zal het pand vol-

ledig verdwijnen.
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Zie in het hart van Contact

Hengelo Gld 0575 462359 - Vorden 0575 555733 - Zelhem 0314 624215

www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

www.zwembad-indedennen.nl
Openingstijden: Ma - wo 8.00 - 20.00 | do - vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | 1e+2e Paasdag gesloten 

Eland | Raadhuisstraat 53 | Hengelo (Gld) | 

   keew ni gidleG
(zondag 20 maart t/m zaterdag 26 maart)  

Grolsch Pils pijpje Fles 720 CL

 
  

14.95

9.99

GENIET, MAAR DRINK MET MATE.

Openingstijden: Ma - wo 8.00 - 20.00 | do - vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 

Vrijdag 25 maart Goede Vrijdag om 19.00 uur gesloten | 1e+2e Paasdag gesloten

Gezellig winkelen

in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!
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Jaargang 78

grondeigenaren niet meewerken. Het Geldersch Landschap, toen ei-genaar van de graslanden naast het Wooldse Veen (dat weer groten-deels eigendom is van Natuurmo-numenten) vond dat een fietspad in de randzone van het waardevol-le hoogveen voor te veel verstoring 

Bestel uw boodschappen op plus.nl en haal ze op bij ons Ophaalpunt

Drie bestuursleden namen afscheid tijdens jaarvergadering. Foto: PR

Afscheid bestuursleden Huurdersvereniging Zelhem

ZELHEM - Tijdens de drukbezochte jaarvergadering van Huurdersver-

eniging Zelhem in de Oranje hof te Zelhem werd woensdag 16 maart 

afscheid genomen van drie bestuursleden. Dhr. Reind Berendsen was 

vele jaren penningmeester. Dhr. Gert Peppelman werd onlangs nog 

koninklijk onderscheiden voor zijn vele werk als bestuurslid. Daar-

naast nam secretaris, dhr. van Ee, afscheid, omdat hij de werkzaam-

heden niet langer kon combineren.

Voorzitter, Dhr. Chiel van Til, be-

dankte de afscheidnemende be-

stuursleden voor hun inzet voor de 

belangen van de Zelhemse huur-

ders. Aansluitend kon hij de nieu-

we bestuurders aan de vergadering 

voorstellen. Dhr. Eskes is de nieuwe 

penningmeester. Verder sluiten 

mevrouw Wissink en dhr. van den 

Dries aan en gaan heren Rietman 

en Dijcker als aspirant-leden toe-

treden tot het bestuur. De de pauze 

gaf de Zelhemse wijkagent Jaques 

Tabor een duidelijke uiteenzetting 

over de politieorganisatie en zijn 

werk binnen deze organisatie in het 

doelgebied Zelhem. Uit zijn verhaal 

werd duidelijk met welke vragen en 

problemen je bij hem moest zijn en 

waar je de andere problemen kon 

melden. Na de beantwoording van 

een aantal vragen dankte de voor-

zitter dhr. Tabor voor zijn duide-

lijke uiteenzetting en sloot hij de 

vergadering af.

 

Kinder-
Kunstenaars

gezocht
BRONCKHORST - Voor haar tienja-

rig jubileum is de Kunst4daagse 

binnen de gemeente Bronck-

horst op zoek naar tien kun-

stenaars van tien jaar oud. Wie 

zin heeft om te exposeren bij de 

grote opening op dinsdagavond 3 

mei, mag zijn of haar kunstwerk 

laten zien aan een groot publiek 

en schitteren in het volle (kunst)

licht. Opgeven kan via het e-

mailadres: kunst4daagsebronck-

horst@gmail.com. Doe dit voor 

sluitingsdatum, woensdag 30 

maart. Daarna wordt bekend ge-

maakt wie is uitgekozen om mee 

te mogen doen. De geselecteerde 

Kinder-Kunstenaars krijgen ter 

inspiratie een middag aangebo-

den bij een ervaren kunstenaar. 

Project ‘Zelhem 
Westerbork 
toen & nu’
Leerlingen van de groepen 8 

uit Zelhem en omgeving leer-

den afgelopen woensdag en 

donderdag in de Lambertikerk 

over de verschrikkingen van 

de Tweede Wereldoorlog en de 

gevolgen voor Zelhem. 
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Zie in het hart van Contact

Stationsweg 18  Terborg    WWW.MARON.NL(goede vrijdag open tot 18:00 en 1e paasdag gesloten)
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KOOPZONDAG

al vanaf 11 uur!

Katinka Moerel - Magnoliaweg 3 - Zelhem

www.uitvaartbronckhorst.nl

Haagen Uitvaartverzorging

bel gratis voor info en bij overlijden

0800 - 0233008

Hengelo Gld 0575 462359 - Vorden 0575 555733 - Zelhem 0314 624215

www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

Onze openingstijden rond Pasen: Vrijdag 25 maart

Zaterdag 26 maart
 Paasdag
 Paasdag

08.00 - 19.00 uur

08.00 - 20.00 uur
  NETOLSEG 

12.00 - 18.00 uur

 Jumbo Hollak , Zelhem, 

1e

2e
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Dinsdag

Jaargang 38

gingen de leerlingen in groepjes on-der leiding van de medewerkers van de buitendienst van de gemeente Aalten hard aan het werk met het planten van de Douglassparren. De gaten waren inmiddels gegraven. Het was nog wel een kunst om de boompjes mooi rechtop in de gaten te zetten, het waaide flink op woens-dagmorgen. Voor de veiligheid was een deel van de weg tussen de Bo-terdijk en de Vellegendijk voor het 

ProWonen koopt bestaande 
woningen voor statushouders

BERKELLAND - Er komen voorlopig geen tijdelijke woningen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) in Berkelland. De tijdelijke woningen zijn voorlopig niet nodig, omdat ProWonen kans ziet om haar woningbezit op korte termijn uit te breiden door de aankoop van voldoende (koop)woningen gespreid over Berkelland.

De woningen worden zo veel mogelijk aangekocht volgens de afgesproken verdeling over de vijf kernen. Met die aankoop en de vrijkomende huurwoningen lukt het de gemeente om in Berkelland aan de taakstelling voor 2016 te voldoen.
Voor 35 van de 81 statushouders die in de eerste helft van dit jaar gehuisvest moeten worden is al een huurwoning beschikbaar gekomen. Uit diverse scenario’s leek plaatsing van tijdelijke woningen in Berkelland in januari de beste (korte termijn)oplossing voor het behalen van de taakstelling in Berkelland.

   

Lees verder op pagina 3

Reurlse Paasvuur De Bruil op eerste paasdag

Bart is 
Horecatalent
Ruurloër Bart Leussink winnaar van Achterhoekse Horecatalentendag. Hij leverde een perfect juryrapport af in de categorie koksopleiding 3

 3

De warenmarkt in Dinxperlo duurt 

Goede Vrijdag van 11 tot 20 uur; ook de 

winkels zijn vrijdag tot 20 uur open. B  3

Onderzoek naar integriteit wethouder

Vanwege in eerste 

instantie niet 
aangevraagde 
vergunning voor 
mestsilo
Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN - De maatschap van wet-

houder Erik Luiten (CDA) heeft 

in januari een nieuw foliebas-

sin voor mestopslag gebouwd op 

het landbouwbedrijf aan de Son-

dernweg. Hiervoor is geen ver-

gunning aangevraagd, omdat er 

de veronderstelling was dat dit 

zonder kon. Later bleek dat die 

vergunning(aanvraag) toch nodig 

was. Daarom is de vergunning als-

nog aangevraagd. “Er is iets misge-

gaan”, zegt Erik Luiten. “Ik had het 

totaal niet in de gaten. Dit is super-

vervelend.” De kwestie is al enige 

weken bekend bij de gemeente. 

Burgemeester Berghoef heeft die 

besproken met de fractievoorzit-

ters. Besloten werd om het Bureau 

Integriteit Nederlandse Gemeen-

ten (BING) een onderzoek te laten 

doen. Dat zal moeten uitwijzen 

of er mogelijk sprake is van een 

overtreding. Wanneer BING het 

rapport zal presenteren is nog niet 

bekend.

Geen mening of oordeel

Burgemeester en fractievoorzit-

ters hebben afgesproken over de 

kwestie in het openbaar nog geen 

mening of oordeel te geven. Dat 

gebeurt pas als het onderzoek van 

BING klaar is. Wethouder Luiten 

zal alle medewerking geven aan 

het onderzoek. Hij juicht dat zelfs 

toe. Ook hij wil weten wat er mis 

is gegaan en wil dat alles goed in 

orde komt.

Burgemeester en fractievoorzit-

ters zijn op donderdag 17 maart 

opnieuw bij elkaar geweest. Daar 

is de eerdere afspraak herbeves-

tigd. “Het doel van de opdracht 

(aan BING) is het doen van een 

onderzoek naar de feiten en om-

standigheden rondom het moge-

lijk in strijd met wet- en regelge-

ving plaatsen van een foliebassin 

(mestopslag) door de maatschap 

van een wethouder en de daar-

mee samenhangende melding en 

vergunningsaanvraag”. Dit valt te 

lezen in de raadsmededeling van 

18 maart hierover.

Portefeuille voorlopig 

overgedragen

Wethouder Luiten is onder andere 

verantwoordelijk voor handhaving 

en milieu in de gemeente Aalten. 

Gedurende het onderzoek zal de 

portefeuille handhaving waarge-

nomen worden door burgemees-

ter Berghoef en de portefeuille mi-

lieu door wethouder Ted Kok.

Erik Luiten wil op dit moment niet 

meer zeggen over de zaak. Afge-

sproken is dat alle communicatie 

hierover vanaf nu zal verlopen via 

het team Communicatie van de 

gemeente. Het onderzoeksrapport 

wordt te zijner tijd in een open-

bare raadsvergadering besproken.

 

Presentatie 

onderzoek naar 

haalbaarheid 

fusie
DINXPERLO - Namens de bestu-

ren van DZSV en SV Dinxperlo 

nodigt de voorzitter van de com-

missie haalbaarheidsonderzoek, 

Hans Martijn Ostendorp, de le-

den, donateurs, supporters en 

overige belangstellenden van 

harte uit voor een gezamenlijke 

bijeenkomst op dinsdag 12 april 

in zaal Koenders in Breeden-

broek. Aanvang: 19.30 uur.

Tijdens deze avond zal de Com-

missie Haalbaarheidsonderzoek 

de resultaten van het haalbaar-

heidsonderzoek en haar eindrap-

portage presenteren. Ostendorp 

meldt in de uitnodiging: “Deze 

avond is nadrukkelijk bedoeld 

om de aanwezige belangstellen-

den te informeren over de resul-

taten van het onderzoek en de 

aanbevelingen die daaruit voort-

vloeien. Daarnaast is er uiteraard 

gelegenheid vragen te stellen aan 

de leden van de haalbaarheids-

commissie en anderen. Tijdens 

deze avond zal er niet gestemd 

worden over het vervolgtraject.” 

Voor vrijdag 13 mei zullen bestu-

ren van DZSV en SV Dinxperlo af-

zonderlijk van elkaar een leden-

vergadering uitschrijven. In deze 

ledenvergaderingen zal gestemd 

worden of de leden van DZSV en 

SV Dinxperlo instemmen met een 

eventueel vervolgtraject waar-

door een fusieonderzoek verder 

zal worden geïntensiveerd. Om 

te komen tot dit vervolgtraject, 

is in beide ledenvergaderingen 

een meerderheid van tenminste 

51% van de stemmen nodig. De 

definitieve stemming over een 

eventuele fusie zal pas plaatsvin-

den nadat de uitkomsten van het 

vervolgtraject bekend zijn. Voor 

definitieve fusie is een tweederde 

meerderheid nodig.

Willy Wienholts 
weer op de fiets

De actie om een aangepaste 

fiets te bekostigen voor Willy 

Wienholts is geslaagd. De fiets 

werd vorige week overhandigd 

aan Willy. 

B  29
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Lady’s Evening 

bij Ajax-B

BREEDENBROEK - Zaterdag was 

het weer zo ver, de pannen en pot-

ten werden voor de dag gehaald. 

Messen geslepen en de voorpret 

voor de Lady’s Evening van Ajax 

B kon beginnen voor Willy (rechts 

op de foto) en Hilda. Voor de vier-

de werd er gekookt, dit keer voor 

24 dames bij Ajax-B: dit keer een 

Spaans driegangen menu: voorge-

rechtjes, een stoofpot en als des-

sert sinaasappelijs. De organisato-

ren bedanken de sponsoren voor 

hun aandeel in de etenswaren: 

Helmink/ Jansen Food voor het 

vlees, Jumbo Dinxperlo voor de 

levensmiddelen, Koenders voor 

het uitbesteden van hun bestek 

en servies, Landwinkel Smits voor 

alle groente en fruit, Weinhaus 

uit Bocholt voor de (nodige wijn. 

Dankzij hen kijkt Ajax-B terug op 

een geslaagde Lady’s Evening.     

Foto: Frank Vinkenvleugel
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Afscheid bestuursleden Huurdersvereniging Zelhem
een aantal vragen dankte de voor-

zitter dhr. Tabor voor zijn duide-

lijke uiteenzetting en sloot hij de 

 PAASDAG PAASDAG PAASDAG

Hengelo Gld 0575 462359 - Vorden 0575 555733 - Zelhem 0314 624215

Veel acties tijdens goede doelenweek   in Beek. B  5

Iedereen doet mee in MontferlandGemeente geeft 175 euro cadeau
MONTFERLAND - De gemeente Montferland geeft inwoners met een krappe beurs een steuntje in de rug met ‘Meedoen in Montferland’. Zij kunnen via een puntensysteem kie-zen uit een breed aanbod van pro-ducten en diensten op de internetsi-te www.meedoeninmontferland.nl.

Door Susan Wiendels 

Bijvoorbeeld een cursus, een acti-viteit, een korting op lidmaatschap van een vereniging of een kaartje 

voor Amphion. Ieder gezinslid ontvangt 350 punten per jaar, die 175 euro waard zijn. Daarmee kun-nen ze naar hartenlust shoppen op de site. Ouders kunnen hun pun-ten overhevelen naar hun kinde-ren, andersom niet. Wethouder Ingrid Wolsing is apetrots op de site, waaraan inmiddels al zeven-tig verenigingen en instellingen meedoen. “We vinden het ontzet-tend belangrijk dat niemand in de samenleving buiten de boot valt. Het mes snijdt aan twee kanten. Ook verenigingen kunnen zo meer leden krijgen. Zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken of er be-taald wordt. Het geld krijgen ze van ons. Het systeem is gemakkelijk. Er 

komen geen pasjes en boinnetjes aan te pas. Niemand ziet aan de voorkant hoe het geregeld is. Alles gebeurt via de website.” Inwoners met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum kunnen meedoen. Inwoners van de ge-meente met een bijstandsuitkering hebben inmiddels bericht van de gemeente gekregen dat zij gebruik 

kunnen gaan maken van de rege-ling. Andere mensen die denken in aanmerking te kunnen komen, kunnen een aanvraag indienen op de site. Wolsing: “Dat zijn er behoorlijk veel in onze gemeente. Denk aan de groep gepensioneer-den of parttimers. We roepen hen op zich aan te melden op www.meedoeninmontferland.nl.” 

 

Achterhoek in de race voor Special Olympics 2018
DOETINCHEM - Special Olym-pics Nederland heeft kenbaar gemaakt dat de Achterhoek en Den Haag gezamenlijk in de race zijn om organisator te worden van de Special Olympics Natio-nale Spelen in 2018. De Special Olympics Nationale Spelen is het grootste multi-sportevenement voor mensen met een verstande-lijke beperking in Nederland. De Achterhoek is verheugd dat de bidcommissie heeft besloten om met haar verder te gaan.

Medio april brengt de bidcom-missie een bezoek aan de Achter-hoek om een nadere toelichting te krijgen op de bid. Op basis van het bidboek en het bezoek wordt uiteindelijk besloten welke regio geschikt is om de Special Olym-pics Nationale Spelen 2018 te or-ganiseren.

Het bidboek is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen de acht Achterhoekse ge-meenten, de Provincie Gelderland, MEE Oost, het Graafschap College, de Gelderse Sport Federatie en een aantal toonaangevende Achter-hoekse ondernemers. Gezamenlijk willen zij een bijdrage leveren aan een sportevenement met allure.

Schouderklopje
Montferlandse mantelzor-gers kunnen nog aangemeld worden voor het mantelzorg-compliment. Zij komen dan in aanmerking voor tegoedbon-nen ter waarde van 100 euro te besteden in winkels in de gemeente.

B  3
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Actie voor met sluiting bedreigd zwembad
DIDAM - De kinderen van de Al-bert Schweitzerschool hebben gehoor gegeven aan de oproep van zwembad De Hoevert om in actie te komen voor behoud van het zwembad.

Afgelopen week zijn de kinderen met een formulier op pad ge-weest om zich te laten sponsoren door familie, vrienden en buren. Maandag en dinsdag hebben ze daarvoor vele baantjes gezwom-men en dat heeft het geweldig mooie bedrag van 1.836,14 euro opgeleverd.

De kinderen van de groepen 3 en 4 gaan wekelijks naar school-zwemmen. Ook de kinderen van vluchtelingen gaan mee 

op zwemles, ongeacht in welke groep ze binnenkomen op de Albert Schweitzerschool. De er-varing leert dat ze binnen het schoolzwemprogramma hun di-ploma halen. 

Als het zwembad in Didam sluit, dan zullen er veel kinderen zijn die niet meer leren zwemmen, zo verwacht men op de Didamse basisschool. ‘Want veel gezinnen hebben niet de (financiële) mo-gelijkheid om naar elders te gaan.’Met deze actie laten alle kinderen, ouders en leerkrachten weten dat ze van harte hopen dat het zwem-bad open blijft in Didam. ‘Want schoolzwemmen blijft noodzake-lijk en willen we dat dit ‘vak’ op het rooster kan blijven staan’.
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Lezing ‘Mantelzorgervan een ongeneeslijk zieke’Door Marcella Tam,schrijfster ‘Medereiziger’

Deelname is kosteloos. Zie advertentie verderop in deze krant.Woonboulevard Doetinchem
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De kinderen van de Didamse school hopen dat het zwembad blijft. Foto: PR

Woensdag

Jaargang 77

lijk gesprek beantwoordt een deskundige de vragen. De vragen kunnen gaan over de bezoeker van het spreekuur zelf maar ook bij-voorbeeld over de partner of één van de ouders.

Indien van toepassing kan een korte geheugentest afgenomen worden. Het gesprek wordt afge-rond met een vrijblijvend advies.
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in de klas opgepeuzeld.
De Bruil op eerste 

- Buurtvereniging De Bruil en Omstreken hoopt met het ‘Reurlse Poasvuur’ op zondag-avond 27 maart (eerste paasdag) er weer een gezellige avond van te maken voor jong en oud. Rond de schemering (circa 20.30 uur) zal het paasvuur achter boerderij Vels aan de Zelhemseweg 2 ontstoken worden door onder meer de Ko-ning van het Buurtfeest 2015: Thijs 

Voor alle kinderen die naar het Paasvuur komen is er een zakje 

riooltechniek bv plastics bv

AFVOER VERSTOPT?
Bel: 0544 - 464011

www.tevogt.nlwww.tevogt.nl
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riooltechniek bv plastics bv

AFVOER VERSTOPT?
Bel: 0544 - 464011

www.tevogt.nlwww.tevogt.nl
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PAASDAG KOOPZONDAG

deelnemen. In de afgelopen week 

presenteerde Ten Pas het evene
in de zeepkist door twee teamle

den van de schans geduwd, er kan 

een deelnemer in de zeepkist zit-

ten. De deelnemer probeert met 

zijn zeepkist vanaf de schans over 

risico. De eerste groep deelnemers 

starten tussen 13.30 en 14.00 uur 

en de tweede groep tussen 14.30 

en 15.00 uur. Oranjevereniging 

   

■ gerritvlogman@gmail.com

Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

Hengelo Gld 0575 462359 - Vorden 0575 555733 - Zelhem 0314 624215

www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

www.zwembad-indedennen.nl

Eland | Raadhuisstraat 53 | Hengelo (Gld) | 

kkeewniigiiddlleGG
(zondag 20 maart t/m zaterdag 26 maart)

(zondag 20 maart t/m zaterdag 26 maart)

Grolsch Pils pijpje Fles 720 CL

14.9514.95

9.99

GENIET,T,T  MAAR DRINK MET MATE.ATE.A

Openingstijden: Ma - wo 8.00 - 20.00 | do - vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 

Vrijdag 25 maart Goede Vrijdag om 19.00 uur gesloten | 1e+2e Paasdag gesloten

Gezellig winkelen

in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!

Zie in het hart van Contact
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Katinka Moerel - Magnoliaweg 3 - Zelhem

www.uitvaartbronckhorst.nl

Haagen Uitvaartverzorging

bel gratis voor info en bij overlijden

0800 - 0233008

Woonboulevard Doetinchem
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2e PAASDAG 
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De Bruil op eerste paasdag
RUURLO - Buurtvereniging De Bruil en Omstreken hoopt met het ‘Reurlse Poasvuur’ op zondagavond 27 maart (eerste paasdag) er weer een gezellige avond van te maken voor jong en oud. Rond de schemering (circa 20.30 uur) zal het paasvuur achter boerderij Vels aan de Zelhemseweg 2 ontstoken worden door onder meer de Koning van het Buurtfeest 2015: Thijs 

Voor alle kinderen die naar het Paasvuur komen is er een zakje chips beschikbaar gesteld door Plusmarkt Kogelman. 
Aansluitend is er feest in de tent met de coverband Hayloft. Zij zul-len zorgen voor een gezellig feestje 

vergadering uitschrijven. In deze 

ledenvergaderingen zal gestemd 

worden of de leden van DZSV en 

SV Dinxperlo instemmen met een 

eventueel vervolgtraject waar-

door een fusieonderzoek verder 

zal worden geïntensiveerd. Om 

te komen tot dit vervolgtraject, 

is in beide ledenvergaderingen 

een meerderheid van tenminste 

51% van de stemmen nodig. De 

definitieve stemming over een 

eventuele fusie zal pas plaatsvin-

den nadat de uitkomsten van het 

vervolgtraject bekend zijn. Voor 

definitieve fusie is een tweederde 

meerderheid nodig.
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Lezing ‘Mantelzorgervan een ongeneeslijk zieke’Door Marcella Tam,schrijfster ‘Medereiziger’

Deelname is kosteloos. Zie advertentie verderop in deze krant.Woonboulevard Doetinchem
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www.achterhoekkiosk.nl

TROUWPLANNEN?
Laat het iedereen weten!

Kijk voor meer informatie
in de colofon op pagina 5.



Pianist Jack van Dodewaard laat fraaie 
melodieën horen
VORDEN - Deze zomer zal Jack 
van Dodewaard diverse malen 
fraaie melodieën laten horen op 
de piano. Zo speelde hij afgelo-
pen donderdag 30 juni nog in de 
serie Toeristenconcerten van de 
Dorpskerk in Vorden. Daarnaast 
zal hij 16 juli een inloopconcert 
geven in Het Klavier, 17 augustus 
optreden bij Theater onder de 
Molen en tot slot op 1 september 
in het slotconcert van de serie 
Toeristenconcerten.

Jack weet als geen ander alles uit 
een instrument te halen. Natuurlijk 
vakmatig als stemmer en technie-
ker maar zeker ook als pianist! Als 
kind kreeg hij zijn eerste pianoles-
sen, van onder meer Willem Ganter 
en Aad van Leeuwen. Hij dirigeer-
de diverse koren en gaf muziekles 
aan middelbare scholieren. Tot het 
pianovak is hij opgeleid bij de firma 
Rijken & de Lange te Rotterdam. 
Maar zijn passie voor piano spélen 
is gebleven. Hij maakte twee CD’s , 
met eigen composities voor piano. 
Naar aanleiding daarvan speelde 
hij op vele podia in Nederland en 
begeleidt inmiddels op verschil-
lende plaatsen in de Achterhoek 
poëzie voordrachten met zijn mu-

ziek. Door zijn kennis van het in-
strument is het fascinerend om te 
horen hoe hij op een authentieke 
manier de piano tot in zijn vinger-
toppen beheerst. 

Met virtuositeit, fraaie klassieke 
melodieën, afgewisseld met jazzy 
klanken, laat hij de piano of vleugel 
waar hij op speelt optimaal klinken.

Data en tijden: 16 juli vanaf 15.30 
uur tijdens het gratis inloopconcert 
van Het Klavier, 17 augustus 20.00 
uur in Theater onder de Molen 
Vorden Zomercarroussel en 1 sep-
tember 15.30 Dorpskerk Vorden 
slotconcert Toeristenconcerten.
   

 ■ www.het-klavier.nl

Overige uitslagen spelen
Vervolg van voorpagina

MEDLER - Lepeltjes Schieten: 1. 
Herbert Hulstijn; 2. Bert Fokkink; 
3. Minie Meijerink. Varkensbaan 
(Varkens schieten): 1. Joris Huver; 
2. Joris Huver; 3. Henk Meijerink. 
Bierpulschuiven: 1. Erik Tuinman. 
2. Ilse Boersbroek; 3. Jan Keu-
rentjes. Dogkarrijden (ringsteken 
met gator): 1. Joost van Duin; 2. 
Patrick Dostal; 3. Gerrie Enzerink. 
Blikschieten (luchtkanon): 1. André 
Knoef; 2. Harm Boersbroek; 3. Rei-
ni Groot Nuelend. Pijltjes gooien: 1. 
Reinier Hendriksen; 2. Minie Me-
ijerink; 3. Bert Berenpas. Doeltrap-

pen: 1. Jan Keurentjes; 2. Reinier 
Hendriksen; 3. Teun Brummelman. 
Kinderspelen: Peuters: 1. Esmee 
Groot Nuelend; 2. Elin Ruiterkamp; 
3. Unathi Groot Nuelend. Groep 1: 
1. Berend Groot Jebbink; 2. Saber 
Huver; 3. Timon Dostal. Groep 2: 
1. Jordy Hissink; 2. Thijmen Groot 
Jebbink; 3. Joeri Reintjes. Groep 3: 
1. Rick Berenpas; 2. Melissa Weenk; 
3. Dana Eelderink. Groep 4: 1. Li-
anne Hulstijn; 2. Kimberly Weenk; 
3. Gilian Dostal. Groep 5/6: 1. Mat-
thijs Dostal; 2. Mark Ribbers; 3. Co-
rine van Duin. Groep 7/8: 1. Demi 
Kamperman; 2. Lisa Brummelman; 
3. Patrick Dostal.

WICHMOND - In de afgelopen pe-
riode is er op De Garve hard ge-
werkt aan een nieuw logo. Het 
resultaat mag er zijn. De koren-
aar die zo kenmerkend is in het 
oude logo, is behouden gebleven 
maar heeft nu moderne uitvoe-
ring.

De verschillende kleuren staan 
voor de verschillen tussen kinde-
ren die de school bezoeken. Het 
touw dat de halmen bond in het 
oude logo heeft een nieuwe vorm 
gekregen en staat nog steeds sym-
bool voor het samenbindende ka-
rakter van de school. De komst van 
het nieuwe logo was aanleiding 
om dankbaar gebruik te maken 
van het aanbod van een sponsor 
voor nieuwe vrolijke groene shirts.
De kinderen van de school en 
hun ouders zijn erg blij met hun 
nieuwe shirts! Nu het nieuwe logo 
een feit is, kon de school ook haar 
nieuwe website in gebruik nemen. 

Een mooie, moderne site, met al-
lerlei wetenswaardigheden over 
het Integraal Kindcentrum De 
Garve in Wichmond.

   

 ■ www.bsdegarve.nl

De Garve in Wichmond trots op 
nieuw logo en shirts

De kinderen van de school en hun ouders zijn erg blij met hun nieuwe shirts. Foto: PR

Pianist Jack van Dodewaard. Foto: PR

VORDEN - Kwaliteit staat bij de 
cafetaria-formule Plaza Food For 
All hoog in het vaandel. Daarom 
worden alle vestigingen een aan-
tal keren per jaar onaangekondigd 
gekeurd op hygiëne, productkwali-
teit, voedselveiligheid, gastvrijheid 
en uitstraling. Plaza Vorden be-
haalde de tweede plaats op het ge-
bied van hygiëne in 2015. Tijdens 
de jaarlijkse Plaza-dag op 27 juni 
2016 zijn de kwaliteitsprijzen uit-
gereikt. Maartje Jonker, formule-
manager: “Plaza Vorden is zeer se-
cuur wanneer het gaat om hygiëne 
en dat is beloond met het hoogste 
cijfer voor de hygiëne-inspecties in 
2016. Met een gemiddeld een 9,2 
als cijfer laten deze ondernemers 
zien dat zij hygiëne en voedselvei-
ligheid zeer serieus nemen.”

Bij Plaza Vorden hebben ze alle puntjes op de i staan. Foto: PR

Plaza Vorden 2e prijs op het gebied 
van Hygiëne
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Activiteiten agenda
Op maan-, woens- en donderdagmorgen Hobbyclub   zomerstop
Elke dinsdag Handwerken-Handvaardigheden 10.00 - 11.30 uur 
Elke dinsdag  Ontmoeting en Dagbesteding 10.00 - 15.30 uur
 Repaircafe zomerstop
Alle activiteiten zijn in Kulturhus het Dorpscentrum
Elke dinsdag Volksdansen Vierakker/Wichmond 18.15 - 19.30 uur 
 In Ludgerus gebouw Vierakker
Elke dinsdag Jeu de Boules 10.00 - 11.30 uur
 bij mooi weer, info tel. 520452

Nog meer informatie over activiteiten/cursussen op onze website: 
www.welzijnvorden.nl
   @welzijnvorden
Bereikbaarheid:
Algemeen: tel. 0575-553405  dinsdag en woensdag    9.00 - 11.00 uur
Vervoer: tel. 0575-555282  maandag t/m donderdag  9.00 - 10.00 uur

DUO FIETS

Stichting Welzijn Vorden heeft 
een duofiets aangeschaft waar-
mee vrijwilligers (duofietsers) 
kunnen fietsen met mensen (bij-
rijders) die zelf niet meer met de 
fiets op pad kunnen maar die 
toch erg graag nu en dan gaan 
fietsen. De bijrijders genieten 
enorm van dat uurtje fietsen en 
de fietsvrijwilliger vaak nog meer 
omdat de bijrijders er zo gelukkig 
van worden. Ze zijn lekker bui-
ten en zien weer iets van de om-
geving. Het geeft iedereen veel 
voldoening. Dit natuurlijk alleen 
onder gunstige weersomstandig-

heden. Heeft u genoten van de 
fietstocht dan mag u een kleine 
eigen bijdrage geven.

Even iets over de duofiets-
praktijk
- De fiets is een tweezitter van de 

firma van Raam. Men zit naast 
elkaar. De fiets is voorzien van 
twee accu’s voor elektrische 
ondersteuning.

- We hebben een gezamenlijke 
agenda waarin de afspraken 
ingevuld worden. 

- Duofietsers zijn via de gemeente 
verzekerd.

Wilt u graag fietsen of bent u een 
enthousiaste medevrijwilliger?
Neem dan contact op met Nel 
Warringa. 

Nel Warringa
Lindeseweg 9, 7251 NG Vorden
0575-551021 / 06 51185082
nelwarringa@hotmail.com
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Logo stichting welzijn vorden

Activiteiten agenda
17 - 24 mei Handwerken-Handvaardigheden 10.00 – 11.30 uur
11 juni Repaircafe 10.00 – 12.00 uur
Op maan- woens- en donderdagmorgen Hobbyclub 9.00 – 12.00 uur
Elke dinsdag Ontmoeting en Dagbesteding 10.00 – 15.30 uur
Elke dinsdag Koersbal 10.00 – 11.30 uur
Elke dinsdag Rummikub 14.30 – 15.30 uur
Alle activiteiten zijn in Kulturhus het Dorpscentrum.
Elke dinsdag Volksdansen Vierakker/Wichmond18.15 – 19.30 uur

In Ludgerus gebouw Vierakker

Nog meer informatie over activiteiten/cursussen bezoek onze website:
www.welzijnvorden.nl
Bereikbaarheid:
Algemeen: tel. 0575-553405 dinsdag en woensdag 9.00 – 11.00 uur
Vervoer: tel. 0575-555282 maandag t/m donderdag 9.00 – 10.00 uur

DUO FIETS
Twee jaar geleden heeft Stichting Welzijn Vorden een duofiets aangeschaft waarmee 
vrijwilligers (duofietsers) kunnen fietsen met mensen (bijrijders) die zelf niet meer met de 
fiets op pad kunnen maar die toch erg graag nu en dan gaan fietsen. 
De bijrijders genieten enorm van dat uurtje fietsen en de fietsvrijwilliger vaak nog meer 
omdat de bijrijders er zo gelukkig van worden, want ze zijn dan lekker buiten en zien 
weer iets van de omgeving. Het geeft iedereen veel voldoening.
We willen het aantal duofietsers uitbreiden zodat de duofiets zo’n 10 keer per week 
gebruikt wordt.
Dit natuurlijk alleen onder gunstige weersomstandigheden. U begrijpt; het is voornamelijk 
een zomer activiteit.

Even iets over de duofiets-praktijk
- De fiets is een tweezitter van de firma van 

Raam. Men zit naast elkaar. De fiets is 
voorzien van twee accu’s voor elektrische
ondersteuning.

- We hebben een gezamenlijke agenda waarin 
de afspraken ingevuld worden . 

- Duofietsers zijn via de gemeente verzekerd.

We zijn op zoek naar enthousiaste medevrijwilligers en daarom hebben wij dit 
artikel geplaatst. Wij horen graag van U!

Voor meer inlichtingen kunt U altijd bellen of mailen:
Nel Warringa
Lindeseweg 9  7251 NG Vorden
0575-551021/06 51185082
nelwarringa@hotmail.com

Er trok een kleine maar ‘lieve’ optocht door Medler tijdens het Oranjefeest. 
Foto: Jan Hendriksen. 
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REPARATIE EN 
VERKOOP VAN 
ALLE MERKEN 

TUIN-/PARKMACHINES 
EN ZAGEN

(NIEUW EN GEBRUIKT). 
OOK VOOR 

WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN 
VEESCHEERMESSEN.

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

Tel./fax: 0314-646723 Hoegenstraat 3, 7021 LX Zelhem
Mobiel: 06-50676024 (achter Bistro Coen Evers)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

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

HAARDEN, SCHOUWEN EN SCHOORSTEENTECHNIEK

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

Tel. 0314 - 623584    

•	 Ontwerpen	van	nieuwe,	en	veranderen
	 van	speciale	sieraden	in	opdracht	o.a.:
	 -	Trouw-	en	relatieringen
	 -	Herinneringssieraden

•	 Reparatie-	en	restauratie	werkzaamheden

•	 Zetten	van	edelstenen

•	 Verkoop	van	gouden	en	zilveren	sieraden

• Duurzaam schilderwerk
• Behangen
• Winterschilder korting

www.schildersbedrijfzutphen.nl   |   0575 545 601

Uw kunstgebit verdient een 
erkend specialist

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

Reparaties snel en vakkundig
uitgevoerd óók in het weekend

●	Gratis controle

●	Op afspraak bezoek ik u thuis

●	Géén verwijzing tandarts nodig

●	Vooraf prijsopgaaf op basis van uw wensen

●	Contacten met alle zorgverzekeraars

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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

Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties 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

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

Dorpsstraat 27
Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93 www.spannevogel.nl

Maandaanbieding 
JUli & augustus :

Meubel – Zolder – Opruiming 
Opruiming in Hengelo Gld. van o.a.: 
banken, fauteuils, eethoeken, kasten etc.

Wees er snel bij:  op = op!

VOORGERECHT
Ardenneham met meloen 

of

Een heerlijk soepje naar keuze

Geserveerd met stokbrood en kruidenboter

HOOFDGERECHT
Varkenshaas met 

champignonroomsaus
of

Scholfilet
Geserveerd met gebakken aardappelen/

frietjes verse groente en rauwkost

NAGERECHT
Ze zijn er weer: verse aardbeien met roomijs en 

slagroom of koffie/cappuccino/
thee met bonbon

€ 25,- p.p.

van harte welkom!

Vakantie menu
Geldig t/m 31 augustus

Wij zijn geopend van 
dinsdag’s t/m zondag’s vanaf 11.00

Hypercamp Las Palmas 240
240 cm diep. Polyester doek. Vanaf
maat 2, 680 - 705 cm. 

GROOT
GRATIS
PAKKET

Obelink Vrijetijdsmarkt B.V. • Misterweg 179 • Winterswijk • www.obelink.nl

Nu bij een Hobby 2016
een groot pakket met 

veel gratis extra’s!

10 JULI KOOPZONDAG • 10.00 - 17.00 u.
ZONDAG 10 JULI AMERIKAANS WEEKEND | Kom gezellig langs voor o.a: Campingaz live cooking met Amerikaanse hapjes, 
Go-Tan wokbus, schminken en verlotingen. Facebook verloting Barbecook Edson BBQ-vat! Kijk op www.obelink.nl
voor alle informatie of volg ons op Facebook.

Outdoor Feelings First
Set: 4 verstelbare fauteuils First
met een tafel First 160 x 96 cm. 

MEGADEAL! 

199.-

Vanaf 

299.-

Obelink Lugano
Afmeting: 500 x 380 cm. 
205 cm hoog. Polyester. 

MEGADEAL! 

449.-

Kleintje   Kermis

Powered by:

DJ BACCHIE
DE BANKDIRECTEUREN

BOH FOI TOCH
SALITOS PROMOTEAM

DJ KICKEN

DJ BACCHIE
DE BANKDIRECTEUREN

BOH FOI TOCH
SALITOS PROMOTEAM

DJ KICKEN

Programma vanaf 14:00 uur:

Kleintje   Kermis

Powered by:

DJ BACCHIE
DE BANKDIRECTEUREN

BOH FOI TOCH
SALITOS PROMOTEAM

DJ KICKEN

DJ BACCHIE
DE BANKDIRECTEUREN

BOH FOI TOCH
SALITOS PROMOTEAM

DJ KICKEN

Programma vanaf 14:00 uur:
Kleintje   Kermis

Powered by:

DJ BACCHIE
DE BANKDIRECTEUREN

BOH FOI TOCH
SALITOS PROMOTEAM

DJ KICKEN

DJ BACCHIE
DE BANKDIRECTEUREN

BOH FOI TOCH
SALITOS PROMOTEAM

DJ KICKEN

DJ BACCHIE
DE BANKDIRECTEUREN

DJ BACCHIEDJ BACCHIEDJ BACCHIEDJ BACCHIE
DE BANKDIRECTEURENDE BANKDIRECTEURENDE BANKDIRECTEURENDE BANKDIRECTEUREN

Programma vanaf 14:00 uur:

VLEESWARENKOOPJE

Antipasti trio Parmaham, 

coppa en spianata romano

3 x 50 gram

3

85

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Siciliaanse 

grillworstjes

5

00

4 stuks

KEURSLAGERKOOPJE

Italiaanse 

burgers

4

00

4 stuks

SPECIAL

Napolitaanse 

cordon bleu

2

45

100 gram

MAALTIJD IDEE

Macaroni

3

98

500 gram

A
a
n
b
i
e
d
i
n
g
e
n
 
z
i
j
n
 
g
e
l
d
i
g
 
v
a
n
 
 
2
7
 
j
u
n
i
 
t
/
m

 
2
 
j
u
l
i

D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

bestellingen@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

KEURSLAGERKOOPJE

Italiaans kipreepjespakket

500 gram

6

95

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Pollo tricolore

1

45

100 gram

VLEESWARENKOOPJE

prosciutto 

arrosto + 

mortadella

3

97

2 x 100 

gram

SPECIAL

Napolitaanse 

cordon bleu

2

45

100 gram

MAALTIJD IDEE

Italiaanse

groente 

schotel

5

50

500 gram

Aanbiedingen zijn geldig van 4 t/m 9 juli

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

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

Week aanbiedingen
Kom proeven  !!!!! .....
HEERLĲ KE zoete ABRIKOZEN                 500 gram 
van onze vaste teler uit de KoeKoek....    
HOLLANDSE ANDĲ VIE                              1 kilo
of grote zak ANDĲ VIE GESNEDEN         400 gram

Nieuwe oogst !!! .....                                       
FRIESLANDER AARDAPPELEN                   2.5 kilo  

Uit eigen keuken ....
deze week op onze ambachtelĳ k bereide
SALADES                    2e bak naar eigen keuze met

0.99

2.99

Geldig van dinsdag 5 juli t/m 11 juli 2016

2.49

50 %
korting



wordt wekelijks uitgegeven door 
Achterhoek Nieuws b.v. en verschijnt 
in een oplage van 4.800 exemplaren 
in: ■ Vorden ■ Delden ■ Kranenburg 
■ Linde ■ Medler ■ Veldwijk ■ Vierakker
■ Wichmond ■ Wildenborch.

 www.contact.nl
 @ContactNoord

 /ContactVorden

Uitgever
Achterhoek Nieuws b.v.
Bleekwal 10 
7131 DB Lichtenvoorde  
www.achterhoeknieuws.nl

Adverteren
verkoop@contact.nl
(0544) 80 10 30
Drukklare advertenties (certified pdf) 
aanleveren tot uiterlijk maandag 9.00 
uur. Materiaal voor nog op te maken 
advertenties aanleveren tot uiterlijk 
vrijdag 12.00 uur.

Neem contact op met onze media-
adviseur voor meer informatie:
Bas Bloem: 06-52 58 49 92
bas.bloem@achterhoeknieuws.nl

Redactie
redactie@contact.nl
(0544) 80 10 20 
Kopij aanleveren tot uiterlijk 
vrijdag 12.00 uur

Bezorgklachten
AVO Verspreidingen: (0314) 39 46 13
avo-verspreidingen@achterhoeknieuws.nl
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daarvan in welke vorm dan ook is uitsluitend 
toegestaan na schriftelijke toestemming van de 
uitgever. 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 
Auteurswet als het data-
bankrecht. 

Kijk voor het allerlaat-
ste nieuws op onze 
website. Daar vindt u 
ook de volledige inhoud 
van deze krant en het 
 openbare archief.
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VORDEN - Klootschieten, een al-
oude Oost-Nederlandse balsport. 
In diverse Vordense buurtschap-
pen zijn op de B-wegen ‘groep-
jes klootschieters’ op zondag-
morgen actief. Bijvoorbeeld in 
buurtschappen als Wildenborch, 
Delden en Linde. Zondag 3 juli 
krioelde het van ‘klootschieters’ 
op de Deldensebroekweg, Riet-
huisweg, Okhorstweg, Polweg, 
Nieuwenhuisweg, Deldenseweg 
en de Hamminkweg. Buurtver-
eniging Delden organiseert na-
melijk al bijna drie decennia 
lang in het weekeinde van het 
Deldens Buurtfeest een Kloot-
schietmarathon. Zondag be-
leefde deze marathon aangevuld 
met een recreantentoernooi zijn 
28ste editie. In totaal namen 31 
teams deel.

Door Jan Hendriksen

Het is zondagmorgen iets over half 
elf als de twee laatste teams op de 
Deldensebroekweg nabij de Nieu-
wenhuisweg van start gaan voor 
de marathon. Het team van Schef-
fer bestaande uit Niels en Gerard 
Scheffer, Sheila van Dongeren en 
Annick Tuller neemt het op tegen 
het team Linde bestaande uit het 

vrouwelijke viertal Annette Arf-
man, Riëtte Kleinheerenbrink, An-
nie Ruiterkamp en Nettie Arfman 
(zie foto).

Iets verderop op de hoek met 
de Deldenseweg gaan de laatste 
teams in de recreantenklasse van 
start voor hun wedstrijd over 4.5 
kilometer. Halverwege het mara-
thonparcours van ruim tien kilo-
meter wordt er door de ‘schutters’ 

even gepauzeerd in de aardappe-
lenloods van de familie Scheffer 
aan de Nieuwenhuisweg waar vrij-
dagavond het Deldens Buurtfeest 
plaatsvond. Bennie Bloemendaal 
heeft de knakworsten en de ballen 
gehakt warm voor de ‘schutters’. 
Organisator Dick Regelink verwel-
komt alle terugkerende schutters, 
maar dirigeert de marathondeel-
nemers na een klein half naar de 
herstart op de Deldenseweg.

Winnaars
De marathon wordt bij de mannen 
gewonnen door het team van De 
Heksenlaak uit Barchem bestaan-
de uit Gerrit Wolferink, Ronnie 
van der Heide en Onno en René 
Hogenbrink in 129 schoten 34 me-
ter. Tweede wordt het team Stok-
kink bestaande uit Ronnie, Wim 
en Henk Stokkink met 132 schoten 
en 103 meter. Als derde eindigt het 
team D’ n Eversman met 133 scho-
ten en 82 meter. In de vrije klasse 
gaat HAC uit het Drentse Meppel 
met 105 schoten en 15 meter met 
de overwinning aan de haal.
De gemengde klasse wordt ge-
wonnen door Stokkink 1 met 160 
schoten en 60 meter. Tweede 
wordt Delden 1 met 169 schoten 
en 83 meter en derde Stokkink 2 
met 175 schoten en 57 meter. Bij 
de vrouwen gaat de overwinning 
naar Linde met 194 schoten en 
30 meter. In de recreantenklasse 
is de overwinning voor Camping 
Warnsveld weggelegd met 61 
schoten en 23 meter. Als tweede 
eindigt het team Burkink (Wim, 
Koen en Sharon Burkink en Ra-
mon en Hilde van Noorden) met 
69 schoten en 28 meter en als der-
de het Apeldoornse Oosterhuizen 
met 71 schoten en 35 meter.

VORDEN - Op 14 augustus or-
ganiseert menvereniging in de 
Reep’n voor de 40ste keer de 
landelijk bekende koetsentocht 
waaraan uitsluitend mensen 
met authentieke rijtuigen of re-
plica’s deelnemen. Deze 40ste rit 
belooft een speciale rit te wor-
den omdat er toezeggingen zijn 
dat zeer unieke rijtuigen ‘welke 
normaal niet meer op de weg ko-
men’, zullen meerijden. 

In verband met de jubileumrit is 
ervoor gekozen het defilé in het 
dorp Vorden uit te breiden, zodat 
het publiek meerdere keren de 
mogelijkheid heeft het ‘rijdend 
museum’ te bewonderen. De aan-
spanningen zullen maar liefst drie 
keer door het dorp rijden en de 
prijsuitreiking zal plaats vinden op 
de parkeerplaats bij Hotel Bakker. 
Daar zal ook nadere informatie 
gegeven worden door een deskun-
dige speaker.

Het evenement begint bij Kasteel 
Den Bramel aan de Almenseweg; 
deze startplaats is nieuw en hier-

voor is speciaal vanwege de 40ste 
rit toestemming verkregen. 

Vanaf 10.00 uur zullen de deelne-
mers vanaf Kasteel den Bramel 
vertrekken richting landgoed Het 
Enzerinck. Vervolgens zullen de 

aanspanningen door buurtschap 
de Veldwijk richting kasteel de Wil-
denborch rijden. De afgelopen ja-
ren was hier altijd een sherrystop, 
maar omdat er dit jaar voor geko-
zen is extra aandacht te besteden 
aan het defilé later op de dag, rijdt 

de stoet langs kasteel de Wilden-
borch naar kasteel de Wiersse en 
wordt daar de eerste stop gehou-
den. Van kasteel de Wiersse gaat 
het verder naar de buurtschap ‘t 
Medler om kasteel het Onstein te 
zien liggen. De deelnemers zijn 
dan inmiddels zo’n 15 km onder-
weg en beginnen aan de terugweg 
naar kasteel Den Bramel om daar 
de lunch te gebruiken. 
Na de lunch is nog een route van 
7 km richting Warkenseveld in het 
programma opgenomen en gaat 
het richting een verzamelplek om 
de aanspanningen op te stellen 
voor het defilé door het dorp Vor-
den. Zoals hierboven is vermeld 
belooft het defilé een extra fees-
telijk tintje te krijgen en de orga-
nisatie verwacht dan ook veel toe-
schouwers in de Dorpsstraat bij de 
doorkomsten en de prijsuitreiking.

Voor meer informatie zie de web-
sites en t.z.t. het Contact. 
   

 ■ www.indereepn.nl ■ www.kastelenrit.nl

Gewijzigde opzet Kastelenrit authentiek rijtuigen

De aanspanningen zullen voor deze jubileumrit maar liefst drie keer door het dorp rijden. 
Foto: PR

Annette Arfman ‘gooit’ namens het team Linde ‘af’ tijdens de klootschietmarathon in Del-
den. Foto: Jan Hendriksen. 

Tweetal dames exposeert met diverse producten
VORDEN - Van 7 t/m 16 juli is een 
expositie in de Dorpskerk te zien 
van twee dames. Zo laat Annie 
Elissen-Groot Tjooitink schilde-
rijen zien en gastexposante Jolly 
Berfelo laat sieraden zien. De ex-
positie is te bezoeken van 11.00 
tot 16.45 uur (m.u.v. zondag 10 
juli dan open vanaf 13.00 uur).

Annie Elissen’s inspiratiebron; “de 
schoonheid van het alledaagse”. 
De kippen en koeien, de mensen 
om haar heen en niet te verge-
ten de tulpen. Momenteel werkt 
zij veelal met acryl. Niet alleen 
op het vlakke doek maar ook op 
objecten, lampen, porselein, ook 
meubels krijgen soms een geheel 
nieuw ‘jasje’. Momenteel werkt 
zij echter aan een geheel nieuwe 

serie vogels. Het begon met grote 
roofvogels en uilen. Later kwamen 
daar ook andere “gevederden” bij. 
In de Dorpskerk in Vorden is een 
deel van deze nieuwe serie te zien, 
naast haar bekende koeien, kip-
pen en tulpen.

Jolly Berfelo is met haar bijzonde-
re sieraden gastexposante; zij ont-
werpt en maakt sieraden van ver-
schillende materialen; parelmoer, 
lava, halfedelstenen enz. Zij wordt 
geïnspireerd door de organische 
vormen van de natuur. “ Een sie-
raad geeft een persoonlijkheid iets 
extra’s”.

De Dorpskerk is te vinden aan de 
Kerkstraat 2 in het dorpscentrum 
van Vorden. Tweetal dames exposeert met diverse producten. Foto: PR

0573 - 25 17 61

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden
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Batterij 12  Groenlo
T 0544 476 170
www.bettingressing.nl

ELKE VRIJDAG 

KOOPAVOND 

tot 21.00 uur

*Geldt alleen op onze 
voorraad tegels. Zonder 

tussenkomst van derden 
en uitgezonderd lopende 

acties, orders en projecten.

KOOPZONDAG 10 juli

Wij hebben in de maand juli 

prachtige vloeren voor jullie!

319.95m
2

Nu 

vanaf 

incl. 

BTW

*

www.gotinkinstallatie.nl

Molenenk 6 - Hengelo
Tel. 0575-46 52 58
info@gotinkinstallatie.nl

Badkamers, wand- en vloertegels, sauna’s, natuursteen en verwarming.

AANGESLOTEN BIJ

inclusief montage al vanaf € 7.295,-!

Vele combinaties mogelijk al vanaf € 7.295,- All-in!
✔ slopen oude badkamer
✔ aanleggen water en afvoer
✔ betegelen en voegen
✔ montage sanitair
✔  incl. toilet, douche, wastafel

of badmeubel, etc.

Vraag naar de voorwaarden in onze showroom!

Complete badkamer

4X OP RIJ*

VOORDELIGSTE 
SUPERMARKT 

van NEDERLAND

  

AANBIEDING 2.99
  420 G

1.99
  350 G

0.49
  PER STUK

0.49
  500 G

0.39
  PER STUK

www.aldi.nl

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. *Uit de koeling. 

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

  

  

AANBIEDINGEN GELDIG VANAF VR 8 T/M ZO 10 JULI

GEMARINEERDE 
GRILLFAKKELS*

GEMARINEERDE
FILETLAPJES*

GRAPEFRUITBROCCOLI IJSBERGSLA

*Bron: VARA KASSA boodschappentest
      14 mei 2016 
      17 januari 2015
      3 juni 2014
      28 september 2013



Tom Roerdink nieuwe
schutterskoning van Delden

DELDEN - De aardappelschuur 
van de familie Scheffer aan de 
Nieuwenhuisweg was ook dit jaar 
weer omgetoverd tot een gezel-
lig bruin café voor het Deldens 
Buurtfeest 2016.

Buiten stond vrijdagavond 1 juli de 
vogel hoog op de paal, was er de 
mogelijkheid tot ringsteken, sprin-
gen op het springkussen en een 
heuse skippybalrace. Het weer zat 
niet helemaal mee dit jaar, maar 
dat heeft een groot aantal Delde-
naren niet weergehouden om toch 
naar de feestlocatie te komen. Voor 
de kinderen was er onder andere 
kruisboog-target schieten en ta-
felcurling. De volwassen konden 
schieten op de vrije en vaste baan, 
ringsteken, bierpulschuiven en na-
tuurlijk werd er gestreden om de ti-
tel koning of koningin van Delden. 
In de vijfde ronde werd het 196e 
schot gelost door Tom Roerdink 
waardoor hij tot koning van Delden 
werd gekroond. Het is voor deze 
penningmeester van de buurtver-
eniging niet de eerste keer dat hij 
de vogel eraf schoot. Roerdink was 
in 2012 ook al koning van Delden. 
Dit jaar nam hij het stokje over van 
een ander bestuurslid, Evert Maal-
derink. Het bleef vrijdagavond na 
afloop van de volksspelen nog lang 
gezellig en droog in het Deldens 
bruine café.

Uitslagen
Uitslagen Volks- en kinderspelen: 
Volwassen: Vogelschieten: Romp: 
Tom Roerdink (Koning); Kop: 
Trees Enzerink: Staart (loting): 
Roland Wolbrink; Linker vleugel: 
Dick Regelink; Rechter vleugel: 
Mienke de Wilde. Ringsteken: 1. 
Marjan Tiessink; 2. Erna Bloemen-
daal; 3. Han Oosterbosch. Bierpul-
schuiven: 1. Ellen Klein Langen-
horst; 2. Erik Tuinman; 3. Heidi 
Wolbrink. Schieten vaste baan: 1. 
Gerben Vruggink; 2. Gerard Schef-
fer; 3. Sebastiaan Hamer. Schieten 

vrije baan: 1. Frank Bloemendaal; 
2. Gerard Scheffer; 3. Rutger Bloe-
mendaal. Jeugd: Bierpulschuiven: 
1. Lucas van Vuuren; 2. Duco Valk; 
3. Boaz Westerik. Tafelcurling: 1. 
Kim Roerdink; 2. Dion Eggink 3. 
Iris Eggink. Skippybalrace: 1. Niek 
Roerdink; 2. Kim Roerdink; 3. Boaz 
Westerik. Ringsteken: 1. Jan Douwe 
Besselink. Kruisboog target schie-
ten: 1. Boaz Westerik; 2. Duco Valk; 
3. Anouk Vruggink. Stoelendans 
groep één t/m vier: Sanne Vrug-
gink: Stoelendans groep vijf t/m 
acht Daphne Vruggink.

   

Elektronisch systeem klokt de duiven

BRONCKHORST - Uitslagen van 
de vluchten van 2 juli van de dui-
venverenigingen in de gemeente 
Bronckhorst: PV De Koerier uit 
Zelhem, PV Vorden en PV Steeds 
Sneller Hengelo.

PV De Koerier Zelhem
Op zaterdag 2 juli stond voor de 
leden van P.V. de Koerier een mid-
fond vlucht op het programma. De 
duiven moesten komen vanuit het 
Franse Peronne, door 12 liefheb-
bers zijn er in totaal 110 duiven 
ingezet. De gemiddelde afstand tot 
Zelhem zat rond de 332 km. Het 
startschot klonk om 07.45 uur en 

met een matige zuidwesten wind 
begonnen de duiven aan hun te-
rugreis. De snelste duif is geklokt 
om 10.58.12. Uitslag: Wilma Me-
ijerman 1-2, A. Kamperman 3-8-9, 
G. Dijcker 4-10, F. Meijerman 5-6, 
H.Wassink 7.

PV Vorden
De vlucht kwam deze week vanuit 
het Franse Peronne, 338 kilome-
ter. Een snelheid van 103 km/uur. 
De duiven van Ria Luesink waren 
zaterdag sneller op hok dan zij. 
Gelukkig hebben de liefhebbers 
tegenwoordig een elektronisch sy-
steem zodat de duiven wel gecon-

stateerd werden en Ria zodoende 
een fantastische uitslag maakte. 
Uitslag: Ria Luesink 1-2-3-5, H. 
J. Stokkink 4, Ashley Eykelkamp 
6-12-16-19, Marc Tiemessen 7-17-
18, Comb. J. Meijer & Zn 8-13-14-
15, P. Hendriks 9-10-11-20.

PV Steeds Sneller Hengelo
De 72 duiven van 8 deelnemers 
werden gelost in Peronne. Uitslag: 
J. Teunissen (3/12) 1-5-8, R. Koers 
(6/10) 2-3-11-13-14-15, C. Te Stroet 
(3/6) 4-10-18, L Te Stroet (3/10) 
6-9-16, G. Duitshof (2/11) 7-17, G. 
Haverkamp (1/10) 12.

Stichting Kindermiddag 
bedankt helpers
VORDEN - De eerste editie van 
Stichting Kindermiddag Vorden 
met het thema boerderij is ge-
slaagd! Ruim 200 kinderen hebben 
meegedaan aan alle activiteiten, 
zoals: kruiwagenrace, schminken, 
paardrijden, spijkerbroekhangen, 
blikgooien, eierlopen, mutsjes 
versieren, pizza bakken, de zand-
bak en nog veel meer.

Ook de ranjakoe viel in de smaak 
en heeft alle dorstige kinderen 
voorzien van liters ranja. Alle kin-
deren gingen tevreden met een 
echte ‘Kindermiddag medaille’ 
naar huis. Ook ontving de organi-
satie vele leuke reacties. De mid-
dag eindigde met de Vordense 
band ‘Verdwaald’, een geweldige 

muzikale aanvulling voor de pa-
pa’s, mama’s en verzorgers.

Maar dit feest heeft niet kunnen 
plaatsvinden zonder alle spon-
soren en vrijwilligers. Marieke en 
Monique Jansen: “Daarom willen 
wij via deze weg al onze sponso-
ren en vrijwilligers die op welke 
manier dan ook hun steentje heb-
ben bijgedragen heel erg bedan-
ken. Hopelijk mogen wij samen 
met jullie volgend jaar weer zo’n 
geslaagde Kindermiddag neerzet-
ten.Wij hebben genoten!”

Voor foto’s zie achterhoekfoto, Rob 
Schmitz fotografie, Vrijgeschikt of 
de Facebook pagina van Stichting 
Kindermiddag Vorden.

   

Serenade in de nacht
A’j al op een zekere laeftied bunt 
mo’j d’r s’nacht nog wel us uut, 
niet um endje te gaon lopen of in 
de koelkaste te gaon snaaien, nee 
gewoon um een ‘plesken’ te doe-
ne.

Now wet ik niet of ik wakker werd 
deur den drang of dat ik wakker 
emaakt wier deur een ‘serenade’ 
van een vogel. Of ‘t now een merel 
was of een liester dat onderscheid 
kon ik niet maken, maor ‘t klonk 
merakels mooi. Toen ik dat geluud 
op mien in liet warken um d’r van 
de te genieten, sloeg de torenklok-
ke èèn keer. Dan bu’j nog niet völ-
le wiezer en mo’j ‘t horlogie of de 
wekker d’r bi-j halen um de juuste 
tied te wetten.

Vake is dat nog een heel gemog-
gel um da’j niet te völle lawaai wilt 
maken en ok de brille niet kunt 
vinnen. ‘t Was pas halfvier maor 
‘t begon al iets lech te worden in 
‘t oosten. Wat is ‘t dan in ons darp 
nog merakels stille. Maor dat zol 
niet zolange meer duren of de 
koeriers, de kranten bezörgers en 
de eerste mansleu die naor ‘t werk 
gaot zult de stilte deurbrekken. Zo 
doende klonk den ‘serenade’ extra 
mooi en dan hop i-j dat den vogel 
met zien gezang ‘t juuste menneke 
of vröwke hef kunnen bereiken.

Goed gaon,
Gait de Strieker (Gerbert Abbink)
Magnoliaweg 13 Zelhem

   

Cultuur- en Erfgoedpact 
Achterhoek gaat verder 
na 2016
ACHTERHOEK - Het Cultuur- en 
Erfgoedpact Achterhoek 2014-
2016 krijgt een vervolg. De ne-
gen deelnemende gemeenten 
hebben in overleg met de pro-
vincie Gelderland nieuwe af-
spraken gemaakt voor de peri-
ode 2017-2020. De missie voor 
de komende jaren is het verster-
ken van de culturele identiteit en 
leefbaarheid van de Achterhoek, 
met als dragers kunst, cultuur en 
erfgoed.

Tijdens het portefeuillehouders-
overleg op 23 juni 2016 in de 
DRU-cultuurfabriek in Ulft is de 
zogeheten ‘routekaart’ besproken 
die gaat leiden tot een nieuw pact. 
Die routekaart is gemaakt door 
een kopgroep van de gemeenten 
Berkelland, Doesburg en Oude IJs-
selstreek, met ondersteuning van 
Cultuurmij Oost en bureau Maz-
zel.

In de routekaart zijn de basis-
voorwaarden opgenomen om 
te komen tot een nieuw pact. De 
gemeenten en provincie hebben 
unaniem besloten dat ze op dit 
gebied verder willen met samen-
werking in de Achterhoek en doen 
dat graag middels het Cultuur- en 
Erfgoedpact Achterhoek.

Het doel is om verbindingen te 
versterken tussen kunst, cultuur 
en erfgoed in regioversterkende, 
kwalitatieve en bovenlokale pro-
jecten. Daarnaast zet men in op 
het bevorderen van toerisme en 
recreatie rondom cultureel erf-
goed. En speerpunt is om de ei-
gen omgeving beter beleefbaar te 
maken voor de inwoners van de 
Achterhoek en de bezoekers van 
de Achterhoek.

In de praktijk betekent dit dat de 
komende vier jaren projecten wor-
den ontwikkeld die vallen onder 
de thema’s Toerisme, Educatie en 
Participatie. Uitgangspunt is om 
projecten, ervaringen maar vooral 
de uitvoerders van projecten uit 
het huidige pact mee te nemen en 
zo te zorgen voor kwaliteit, conti-
nuering en borging.

Gemeenten en provincie pak-
ken het traject nu verder op met 
Cultuurmij Oost met als doel op 
1 januari 2017 te starten met het 
nieuwe pact. De deelnemende ge-
meenten zijn: Aalten, Berkelland, 
Bronckhorst, Doesburg, Doetin-
chem, Montferland, Oost Gelre, 
Oude IJsselstreek en Winterswijk.

   

De nieuwe koning Tom Roerdink van buurtschap Delden met zijn familie. Foto: PR. LEZERS schrijven
Ingezonden brief buiten verantwoording van de redactie
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Deze week maken wij extra veel:

AARDBEIENSLOF

Adelaarstraat 12, Doetinchem • T 0314-645899
Arnhemstraat 4, Brummen • T 0575-561277
Beukerstraat 97, Zutphen • T 0575-512001

www.jolinkbanket.nl
/banketbakkerijjolink

sloffenbodem met amandelspijs, 
vulling met zwitserse room en 

boordevol verse aardbeien

voor7.95van9.95

Actie geldig van woensdag 
6 t/m dinsdag 12 juli

 

Bekendmaking van Besluit nr. PS2016-376 van  29 juni 2016 - 
zaaknummer 2016-006200 

Provinciale staten van gelderland
Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten over het coördineren  
van besluiten voor het realiseren van het Windpark Bijvanck;  
Gelet op artikel 3.33 van de Wet ruimtelijke ordening;

Besluiten
1.   De voorbereiding en bekendmaking van het inpassingsplan, zoals 

bedoeld in artikel 9e van de Elektriciteitswet 1998 juncto artikel 3.26, 
eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, ten behoeve van de 
ontwikkeling van het Windpark Bijvanck te coördineren met de 
voorbereiding en bekendmaking van de navolgende, op aanvraag of 
ambtshalve te nemen besluiten, indien en voorzover nodig voor de 
verwezenlijking van het windpark, zonodig in een of meerdere clusters:

 a.  omgevingsvergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (met inbegrip van eventueel benodigde verklaring 
van geen bedenkingen);

 b. vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998;
 c. vergunningen op grond van Wet milieubeheer;
 d. vergunningen op grond van de Waterwet;
 e. ontheffingen op grond van de Flora- en faunawet;
 f.  de besluiten op grond van een bepaling in een verordening van een 

waterschap met betrekking tot het verrichten of doen verrichten  
van handelingen aan of nabij een watergang of waterkering.

2.  Overige op aanvraag of ambtshalve te nemen besluiten, indien en voor 
zover deze benodigd zijn voor de verwezenlijking van de onder 1 
genoemde ontwikkeling, aan te duiden als besluiten, waarvan de 
voorbereiding en bekendmaking, zonodig in een of meerdere clusters, 
wordt gecoördineerd met de voorbereiding en bekendmaking van het 
inpassingsplan als bedoeld onder 1, voor zover coördinatie bijdraagt aan 
inzichtelijke en samenhangende besluitvorming.

3.  Dit besluit met toepassing van artikel 3.42 van de Algemene wet 
bestuursrecht te publiceren in het Provinciaal Blad.

Provinciale Staten voornoemd
Gedeputeerde Staten van Gelderland

Meer informatie
Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99, 
e-mailadres: post@gelderland.nl.

Bekendmaking
Coördinatiebesluit windpark Bijvanck



Achterhoek Nieuws bezorgt de 
krant voordat deze gedrukt is

REGIO - De krant al ontvangen 
voordat deze gedrukt is? Dat 
kan door je gratis te abonneren 
op onze digitale nieuwsbrieven. 
Daarin vind je de link naar onze 
digitale kranten en zie je welke 
artikelen de afgelopen week het 
meest gelezen zijn.

Via de website van jouw krant kun 
je eenvoudig een gratis abonne-
ment op de digitale uitgaven ne-
men door op de knop ‘Abonneer 
je’ onder de afbeelding van de 
krant te klikken. Je kunt na het in-
vullen van jouw gegevens zelf be-
palen welke van de veertien titels 
die Achterhoek Nieuws uitgeeft, jij 
wekelijks als eerste in jouw mail-
box wilt ontvangen.

Extra’s
De digitale krant bevat dezelfde 
inhoud als de papieren krant plus 
de nodige extra foto’s en video’s. 
Daarnaast is het mogelijk om jouw 
favoriete artikelen of interessante 
advertenties te delen via e-mail, 
Facebook, LinkedIn en Twitter.

Achterhoek Login
Door je in te schrijven voor onze 
digitale nieuwsbrief heb je de 
beschikking over de zogeheten 
Achterhoek Login. Achterhoek 
Nieuws zal het aantal diensten 
en voordelen voor lezers die een 
Achterhoek Login hebben, de ko-

mende tijd uitbreiden. Behalve 
het ontvangen van de nieuwsbrief 
is het met de Achterhoek Login 

nu ook al mogelijk om eenvoudig 
persberichten in te sturen en om 
deel te nemen aan onze winacties.

   

‘De Muzikale Ontmoeting’

ZELHEM - In het interkerkelijke 
programma ‘De Muzikale Ont-
moeting’ bij Radio Ideaal zijn 
voor de komende uitzendingen 
weer studiogasten uitgenodigd.

Op maandag 11 juli zal mw. Le-
nie Visser uit Hengelo enkele ge-

dichten voordragen. Ds. Fini van 
Zoelen, predikant van de Pro-
testantse gemeente Steenderen/
Bronkhorst, zal een overdenking 
houden in de uitzending van 
maandag 18 juli. Op maandag 25 
juli zal mw. Rikie Jansen-Coobs 
uit Baak aan de uitzending mee-

werken. Het programma ‘De Mu-
zikale Ontmoeting’ wordt iedere 
maandagavond tussen 19.00 en 
20.00 uur uitgezonden via Radio 
Ideaal. Muzikale verzoekjes kun-
nen t/m vrijdags voor de uitzen-
ding aangevraagd worden via het 
telefoonnummer (0314) 622878.

VORDEN - Op zaterdag 2 juli heb-
ben de leerlingen van Colorful 
Music een fantastisch optreden 
neergezet met het thema ‘’Rock 
and Roll’’. Jong en oud deden mee. 
Nummers van Elvis, Kenington, 
Anouk, Jerry lee Lewis, Bon Jovi, 
je kan het zo gek niet bedenken, ze 
werden allemaal in een eigen jasje 
gestopt en ten gehore gebracht aan 
een over volle zaal met fans.

Elk jaar weer sluit Colorful Music 
het seizoen af met een spetterend 
eind concert en elk jaar weer op 
een andere manier. Dit jaar werd 
het thema Rock and Roll gebruikt 
en werd De Herberg als locatie ge-
kozen. En mooie zaal omgetoverd 
tot Rock and Roll terrein. Alle leer-
lingen werden in groepjes gedeeld 
om samen een band te vormen. In 
de les werden de nummers indi-
vidueel voorbereid en de laatste 3 
lesweken lesten ze samen met hun 
bandje. Op zaterdag 25 juni had-
den ze maar één repetitie moge-
lijkheid met de begeleidende band 
(zangeres: Nicolien Klein Brinke, 
Bas: Eelke van Ark, drum: Jefrrey 
Siemes) om vervolgens op 2 juli 
keihard te knallen! En dat deden ze. 
Met een knaller als opening die ge-
speeld werd door Daan op elektri-
sche gitaar: ‘I love Rock ‘n Roll’ en 
de avond was geopend. Met prach-
tige oude rock and roll nummers 

en mooie nieuwe rock nummers 
van tegenwoordig stond de zaal 
op zijn kop. Pippa had zelfs een 
eigen geschreven nummer wat de 
hele zaal deed laten meezingen en 
meeklappen. Tigo, Twan en Guus 
lieten alle mensen meezingen en 
de handen in de lucht gooien met 
Streets van Keningston, Tim liet de 
zaal stil vallen met zijn prachtige 
stem en speelde samen met Hans 
het nummer How to save a Life.

Wieteke Schotsman: “Allemaal 
te veel om op te noemen, maar 

alle leerlingen hebben het super 
gedaan en een fantastische act 
neergezet om trots op te zijn! De 
avond werd afgesloten met een 
gigantische topper ‘Muse- Psycho’ 
gespeeld Door Ruben en Ruben. Ik 
kan niet anders zeggen dan: leer-
lingen, ik ben mega trots op jullie 
allemaal en wat hebben jullie een 
fantastische avond neer gezet! Ik 
kan niet wachten tot het nieuwe 
lesseizoen weer begint!”

Informatie: 06 106 06 784 of Color-
ful.Music@hotmail.com

Fantastisch optreden leerlingen Colorful 
Music

Leerlingen laten thema Rock ‘n Roll horen. Foto: PR

De VakantieBieb is open: hét 
zomercadeau van de Bibliotheek
REGIO - Met de VakantieBieb-app 
heeft iedereen gratis toegang tot 
een omvangrijke selectie Neder-
landse e-books gedurende de hele 
zomer. Voor de jeugd ging de Va-
kantieBieb al in juni open. Vanaf 1 
juli zijn ook de titels voor volwas-
senen beschikbaar, hét zomerca-
deau van de Bibliotheek.

Er zijn dit jaar nog meer titels te 
downloaden, zestig in totaal, en 
er zijn handige leeftijdscategorie-
en voor kinderen aan gekoppeld. 
Volwassenen hebben de mogelijk-
heid om dertig titels te downloa-
den. Romans, spannende en in-
formatieve boeken, voor ieder wat 
wils. Een kleine greep uit de selec-
tie: Vader van Karl Ove Knausgård, 
A.F.Th. v.d. Heijden met De helle-
veeg; Youp van ‘t Hek in Neder-
land volgens Youp; en Cruise van 
Suzanne Vermeer.

De VakantieBieb-campagne wordt 
voor het vierde jaar georganiseerd 

door de Bibliotheek en is ook dit 
jaar weer onverminderd populair. 
Vanaf 1 juni, toen de VakantieBieb 
open ging voor de jeugd, zijn er 
bijna 50.000 nieuwe gebruikers 
geregistreerd. Daarmee komt 
het totaal aantal mensen dat de 
app heeft gedownload op ruim 
626.241.

Lezen zonder internet
De app is gratis te downloaden op 
een tablet of smartphone via de 
App Store of Google Play Store. De 
geselecteerde boeken komen in 
de boekenkast in de app te staan. 
Na het downloaden is voor het 
lezen van de e-books geen inter-
netverbinding meer nodig. Ideaal 
dus voor vakantie. Kinderen en 
volwassenen met dyslexie kunnen 
een deel van de e-books in een 
aangepast lettertype lezen (ePub-
versie).

VakantieBieb kinderen en volwassenen: 
t/m 31 augustus 2016.

Bovennatuurlijk
Oké, even over de regen. Na-
tuurlijk, het sproeien van al die 
zomerbloeiers, schaduwplanten, 
potgenotjes en gazonboeketten 
is ook niet alles. En nee, ik klaag 
niet over seizoenen en al wat de 
natuur ons toebedeelt. Maar het 
is dat ik al twee ontwrichte para-
plu’s en één doorweekt regenpak 
heb. Anders zou ik misschien nog 
kunnen lachen om de streek die 
het klimaat ons momenteel le-
vert. Wij die shoppen voor zomer-
shorts en tanktops. Zoeken naar 
zonnestralen en uv-crèmes in 
spray-vorm of hippe designs. Het 
zal wel een of ander lesje zijn der 
natuur. Maar eerlijk gezegd doe ik 
trouw aan afvalscheiding. Al was 
het maar omdat ik het anders bij 
lange na niet red met de grijze 
container die slechts eenmaal in 
de maand geleegd wordt.

Er hoopt zich aan de linkerkant 
van het aanrecht, zo tegen de 
koelkast aan, een chaotisch sta-
peltje van papier en plastic op. En 
eenmaal daags loop ik daarmee 
richting blauwe en oranje klep. 
Om mijzelf te ontdoen van plastic 
en papier. En ja, dan kom ik langs 
mijn voortuin. Die uit zijn voegen 
barst door al dat regenwater en 
daartussendoor die onverwachts 
belachelijk, warme zonnestralen.

Mijn voortuin waaruit inmiddels 
soorten ontspringen die in geen 
enkele planten-encyclopedie 
zijn terug te vinden. Goed, de 
schilders van de woningbouw-
vereniging hebben de wildgroei 
enigszins getemperd onder het 
gewicht van hun steigers. Maar de 
varens laten zich niet kennen en 
kruipen inmiddels opnieuw dap-
per omhoog richting mijn ramen.

Mijn tuin is berucht. De manier 
waarop ik alles ontspannen in 
fases tot bloei laat komen is van 

een nonchalance die zijn weerga 
niet kent. Een zorgvuldig uitge-
voerd systeem van natuurlijke 
bemesting ondersteunt het ge-
heel. Met een mix van achterge-
laten herfstbladeren en urine van 
de hond, die alles mateloos doet 
glanzen in een staat van chique 
verwaarlozing.

Even heb ik erover getwijfeld om 
entree te vragen voor de unieke 
aanblik van mijn verzameling aan 
plantensoorten en stuifmeelob-
jecten, maar ik doe de omgeving 
liever onbezoldigd een plezier. 
Toen mijn nieuwe overburen de 
weelderige pracht aanschouw-
den vroegen ze me direct of ik hier 
ook pas net was komen wonen. 
Waarop ik hen antwoordde dat ik 
liever nog dan te snoeien achter 
mijn laptop kroop om het verhaal 
der seizoenen te beschrijven.

Dus daar zult u mij vinden, wan-
neer u door de varens en onbe-
kende fauna richting het raam 
speurt. Aan mijn houten tafel, 
in een makkelijk kostuum. Met 
de vingers aan de toetsen. In ge-
dachten en zonder tuingereed-
schap. Bezig het verhaal te schrij-
ven van verliefden en verloofden. 
De geschiedenis van deze zomer, 
van al wat deze trouwambtenaar 
weergeven mag. De zomer waarin 
regen tranen wegwast en wind 
kleur op de wangen blaast. Ik zal 
naar u zwaaien en het licht van 
mijn scherm een zon doen zijn. 
Zodat ikzelf tot bloei mag komen 
en uitstijg boven de natuur. Om-
dat zelfs de regen mij niet deren 
zal. Mijn zon van binnen blijft 
schijnen, waar het altijd warm is 
en mijn hart danst in een bikini. 
En als ik tóch naar buiten moet, 
zullen mijn woorden een paraplu 
zijn en maakt dat geluk een lange 
neus naar de grijze lucht.

EvaSchuurman
Column

Impressie nieuwsbrief. Foto: Achterhoek Nieuws B.V.
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M U LT I  S P O R T  H E L M

Met Cachet-art geef ik kleur aan mijn ervaringen met mode, kunst en de Provence. Kiboots is het merk voor 
authentieke, handgemaakte mode. We hebben unieke modellen boots, sneakers, 

moccasins, maar ook poncho’s, rugzakken en vloerkleden. Genieten van de Provence, 
het vakantiegevoel, de geuren van lavendel. Dit komt onder andere tot uiting in een ruim aanbod van Savon 

de Marseille in diverse geuren en speciaal zeepjes, lavendelzaad. Heerlijk voor eigen 
gebruik en ideaal als persoonlijk cadeau. Schilderen is voor mij een grote ontdekkingsreis gebleken.  

Gelaagdheid, kleur en vorm zijn elementen in mijn werk, zowel abstract, figuratief als realisme. 
Een eigen stijl? Dat mag u zelf komen beoordelen.  Dorien Mulderije-Meulenbroek.

www.cachet-art.nl

Styling bij Lily
Bij Van Sinckel presenteer ik persoonlijk geselecteerde kleding en accessoires van natuurlijke stoff en en van 

hoge kwaliteit, ingekocht bij kleine bedrijven en leveranciers uit Italie, Griekenland en Amsterdam. Ik streef er 
naar om een unique collectie te creëren voor mijn klanten, vrouwelijk en vrolijk aangepast aan elk seizoen, 

makkelijk te dragen en tegen een betaalbare prijs. Wat accesoires betreft  zoek ik naar natuurlijke materialen en 
handgemaakte creaties. Ik heb business Administration studie gevolgd maar ook styling en  professioneel ma-

ke-up artist. Gedurende 6 jaar heb ik gewerkt in de fashion wereld en ervaring opgebouwt in vele fashion weeks. 
Verder heb ik in Nederland een opleiding als Personal Shopper afgerond. 

www.sylingbylily.com

HET WONDER VAN RHA
In de voormalige paardenstal van hun boerderij in Rha is Steve Gammage in 2010 gestart met de bierbrouwerij 
Rodenburg. Inmiddels wordt er 1200 hectoliter per jaar gebrouwen. Als de Max Verstappen van de bierwereld 

won Steve in 2012 reeds de eerste prijs voor “het lekkerste bockbier” van Nederland. Daarna volgden vele 
nationale en internationale prijzen in Japan, Brussel, Dublin en recent in Australie. Met deze prijzen is hij een 

landelijke bekendheid in de bierwereld geworden. In de weekenden zijn er regelmatig mogelijkheden voor 
rondleidingen en proeverijen. Reservering kan via www. Bronckhorsterbeers.com. 

Het bier is sinds begin mei ook verkrijgbaar bij “van Sinckel”.

www.bronckhorsterbeers.com

Alles over SMEREN, KLEREN, WEREN 
vind je op kwf.nl/zonnen
Alles over SMEREN, KLEREN, WEREN 
vind je op kwf.nl/zonnen

De zon zit weer in de maand
3 manieren om je kind goed te beschermen

Kun jij reanimeren?
Red levens in jouw buurt.  
Meld je aan op hartstichting.nl/reanimatie



www.prowonen.nl

www.sensire.nl 
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Openin� e� Ope� Hui�

He� Wehmepar�, Vorde�

Wehmepar� voel� al� ee� thui�
Johan Bobbink is wijkverpleegkundige en vanaf januari 2015 als wijk-
verpleegkundige aan Het Wehmepark verbonden.  Er is nogal wat ver-
anderd, want de gedachte was dat de zorg van Het Wehmepark door de 
veranderingen binnen de zorg over zou gaan naar de wijkzorg.

“Mensen die hier woonden, heb-
ben met hun indicatie een appar-
tement of woning gekregen op het 
terrein. Gedacht werd dat er in de 
toekomst met name wijkzorg zou 
zijn”, aldus Johan Bobbink. “Maar 
de zorg kwam onder wonen met 
zorg te vallen, waardoor eigenlijk 
een nieuwe vorm is ontstaan: zowel 
intramurale als extramurale zorg 
lopen nu door elkaar heen.”
De wijkverpleegkundige kan indi-
ceren voor de zorg vanuit de basis-
verzekering, volgens de zorgverze-
keringswet. De intramurale indica-
ties worden door het Centrum indi-
catiestelling zorg (CIZ) gedaan.  Het 
mooie van de samenwerking is, dat 
alle vormen van zorg mogelijk zijn. 
“Wat ikzelf persoonlijk belangrijk 
vind, is dat mensen die vroeger in 
een instelling woonden, hier in hun 

eigen huis wonen, maar wel met de 
zorg die ze in het verleden vanuit 
die instelling kregen: de 24uurs 
aanwezigheid van professionele 
zorg,  het kunnen deelnemen aan 
activiteiten, deelname aan het ge-
zamenlijk eten. Een totaalpakket.“

Op Het Wehmepark gaat het om 
zelfstandige wooneenheden waar 
de zorg op maat gegeven kan wor-
den. “Er komen ook mensen die be-
wust kiezen om hier te gaan wonen. 
Zij hebben nog helemaal geen zorg 
nodig.  Mensen die erg in de war ra-
ken, waarbij de diagnose dementie 
wordt gesteld en wegloopneigin-
gen hebben, zodat de veiligheid 
niet geboden kan worden, kunnen 
op een gegeven moment naar De 
Hackforterhof, of De Lindenhof in 
het centrum van Vorden.” 

Daarnaast is binnen Vorden voor 
mensen die thuiswonend zijn, 
maar een indicatie krijgen vanuit 
de gemeente, dagverzorging  mo-
gelijk bij De Klimop, ook een set-
ting van Sensire. “Ter ontlasting 
van de mantelzorger kunnen zij 
een indicatie krijgen voor dag-
verzorging.  Mensen krijgen dan 
overdag ondersteuning en kunnen 
mee-eten. Ik merk aan collega’s die 
binnen de zorg op Het Wehmepark 
werken, dat men heel betrokken is 
bij de bewoners, dat het een huise-
lijke, gemoedelijke sfeer is.”
Nog niet zo lang geleden orga-
niseerden vrienden en Stichting 
Vrienden van de Wehme allerlei 
activiteiten. ”Zij hebben een be-
langrijke bijdrage geleverd aan het 
welzijn van de bewoners van Het 
Wehmepark. De mensen die hier 
nu wonen, kunnen deelnemen aan 
de activiteiten die georganiseerd 
worden in de nieuwe ontmoe-
tingsruimte Wehmehof. Er is een 
activiteitencommissie, dat bestaat 

uit bewoners van Het Wehmepark, 
activiteiten die worden opgezet ko-
men voort uit de behoefte van de 
bewoners en is meer gericht op het 
kleinschalige.”
“Het concept vind ikzelf heel mooi, 
ik sta er helemaal achter. Ik heb 

er ook aan mee mogen werken en 
dat maakt ook dat het voor ons een 
soort thuis is”, besluit Johan Bob-
bink. “Dat vind ik wel het bijzonde-
re aan deze plek, dat het zo past in 
de sfeer van Vorden en dat ook de 
gemeenschap erbij betrokken is.”

Centru� va� he� Wehmepar� i� Wehmehof
Op de voornamelijk zonnige za-
terdagochtend 2 juli waren ge-
nodigden en bewoners van de 
Wehme getuige van de officiële 
opening van Het Wehmepark. 
Speaker deze ochtend was pro-
jectleider van ProWonen Hendrik 
Mulder.  ’s Middags maakten be-
langstellenden gebruikt van het 
Open Huis om een kijkje binnen 
te nemen.

Hendrik Mulder verwelkomde ge-
nodigden en bewoners namens 
Sensire en ProWonen en gaf het 
woord aan Harry van der Lei, ma-
nager Wonen van ProWonen. In 
de opening van het Wehmepoortje 
vertelde hij over de ontwikkeling 
van het plan. “We mogen met zijn 
allen trots zijn op waar we nu staan. 
Op de stenen, maar ook op het scala 
aan mogelijkheden van wonen en 
zorg of wonen met zorg.“ Hij vertel-
de in grote lijnen over de geschiede-
nis van het park, dat start in 1996. Hij 
noemde de toenmalige organisaties 
Stichting Ouderenzorg Ruurlo-Vor-
den en Woningstichting  Thuis Best, 
Sutfene en de tot ProWonen gefu-
seerde Stiepel met Woonklavier. “Ik 
wil de bewoners feliciteren met hun 
nieuwe woning en ik wil hen heel 
veel woonplezier toewensen voor 
de toekomst.”
Het heden werd verwoord door 
wijkverpleegkundige Johan Bob-
bink, die samen met zijn collega 
Wilma Draaijer werkt op Het Weh-
mepark. Daarnaast is er een team 
op Het Hackforterhof. Ook hij 
spreekt lovende woorden. “Het is 
net of we thuis zijn. We proberen 
een dagelijkse invulling te geven 
aan het leven hier op Het Wehme-

park.” Hij bedankte verschillende 
organisaties, de vrijwilligers, de ac-
tiviteitencommissie en de Vrienden 
van De Wehme.
Ds. Jan Kool sprak dankwoorden 
uit namens de gezamenlijke kerken 
van Vorden en overhandigde voor 
de ontmoetingsruimte, waar op vrij-
dagavond de weeksluitingen wor-
den gehouden een nieuwe bijbel.
Wethouder Arno Spekschoor gaf 
aan dat de gemeente zeker blij is. 
“Het is geweldig geworden, een 
mooi concept voor de toekomst van 
Vorden.” Hij vertelde over hoe Zorg 
en Welzijn de uitdaging aangaat 
de hoger wordende kosten terug te 
brengen. “De overheid is bezig de 
zorg te hervormen, dat met infor-
mele zorg te gaan organiseren. Zelf-
redzaamheid is daarbij het credo.” 
Spekschoor dankte iedereen voor 
de goede samenwerking. “Het is een 
prachtig park geworden. “

De wethouder mocht met mevrouw 
Romp-Ten Have, die de nieuwe 
naam van de ontmoetingsruimte 
bedacht, de openingshandeling ver-
richten. De naam Wehmehof kwam 
onder het doek vandaan. Met een 
hapje en drankje werd de ochtend 
feestelijk afgesloten. 
’s Middags tijdens het Open Huis 
namen veel mensen de gelegenheid 
de ontmoetingsruimte en verschil-
lende woningen te bezichtigen. Tij-
dens de rondleidingen reageerden 
de bezoekers enthousiast op dit 
nieuwe woon-zorg concept. Op het 
terras was het goed toeven, al regen-
de het zo nu en dan stevig. Clown 
Fleur (Danny Mol) en Clown Oeps 
(Jacqueline Kluitman)  vermaakten 
de gasten, kinderen duikelden op 
het springkussen en de ijsjes smaak-
ten heerlijk. En de bewoners, die ge-
noten van de dag en van een extra 
feestelijke maaltijd. 

Mevr. Romp-ten Have en Johan Bobbink.

Wethouder Spekschoor en mevr. Romp-ten Have onthullen de naam Wehmehof.

Vee� uitdaginge� i� d� 
veranderend� zor� 
Sensire en ProWonen werken al 
jarenlang samen. “Sensire is een 
zorgorganisatie. Daar zijn wij 
goed in, dat is ons bestaansrecht”,  
zegt Frederik Lindenhovius, ma-
nager wonen met zorg van Het 
Wehmepark. “Wij moeten niet 
willen bouwen of ontwikkelen. 
Schoenmaker blijft bij je leest.”

Frederik Lindenhovius is een van de 
twee Sensire managers wonen met 
zorg. Hij studeerde aan de Hoge Ho-
telschool in Den Haag, een bedrijfs-
kundige opleiding. Behorende bij 
de 70% afgestudeerden die niet in 
de hotellerie of gastvrijheidindustrie 
ging werken, begon hij als zelfstan-
dig ondernemer en later bedrijfsad-
viseur. Nog maar twee jaar geleden 
startte hij bij Sensire als manager. 
“Al mijn vooroordelen over de zorg 
waren in het eerste gesprek al weg. 
Hartstikke leuke mensen, heel veel 
energie en veel uitdagingen door de 
veranderingen in de zorg”, lacht hij. 
“Ik was er snel aan het werk.”

Iedereen merkt dat de samenleving 
snel verandert. Niet alleen de sa-
menleving verandert, de zorg ver-
andert ook. Mensen blijven langer 
zelfstandig thuis en de zorg wordt 
steeds zwaarder en complexer. 
Daarnaast ontstaan er ook allerlei 
nieuwe initiatieven. Een voorbeeld 
is een grote hotelketen die besluit 
om ook zorg en ondersteuning te 
bieden. Deze veranderingen bieden 
mooie uitdagingen: “Uitdagingen 
waar ik graag mee een de slag ga”, 
zegt Frederik. 

Ook op het nieuwe Wehmepark is 
de zorg veranderd, nu het klassieke 
verzorgingshuis is verdwenen. “De 
lagere zorg zwaartepakketten wor-
den niet geïndiceerd, worden niet 
meer verleend. Dat betekent dat 
verzorgingshuizen gaan verdwijnen 

uit het straatbeeld, maar je merkt 
wel vanuit de maatschappij dat 
mensen nog steeds wel  behoefte 
hebben aan dienstverlening.”

Er is een nieuw concept ontwikkeld, 
waardoor mensen zelfstandig kun-
nen wonen, waar ze toch het vei-
ligheidgevoel hebben dat er altijd 
zorg in de buurt is als ze het nodig 
hebben en waar voorzieningen zijn, 
zoals een ontmoetingsruimte, maar 
ook eventuele andere dienstver-
lening. “Zelfstandig wonen, maar 
de vroegere voorzieningen binnen 
handbereik. Vroeger ging je in een 
verzorgingshuis wonen, helemaal 
all-inclusive. Nou kies je er zelf voor 
hier te komen wonen en afhanke-
lijk van de zorgindicatie die je hebt, 
krijg je alle dienstverlening geleverd 
of een heel klein stukje thuiszorg. 
Als je er behoefte aan hebt, kun je 
zelf dienstverlening inkopen. Dat 
kunnen maaltijden zijn, de was, 
de schoonmaak of boodschappen 
doen. “

Tekst en foto’s: Liesbeth Spaansen

Frederik Lindenhovius





Obelink: snelle bezorgservice
Voor 12.00 uur 
besteld, levering 
op zelfde dag
WINTERSWIJK - Obelink is de eer-
ste in de campingbranche die 
bestellingen dezelfde dag kan 
leveren. Zo gaat vrijetijdsmarkt 
Obelink vakantiestress te lijf en is 
het bedrijf de eerste speler binnen 
de recreatiesector die deze super-
snelle levering aanbiedt. Ideaal als 
je op de dag van vertrek nog iets 
mist of zelfs al op de camping zit.

Op vakantie gaan is een heerlijk 
vooruitzicht. Toch kan last minu-
te inpakstress het vakantiegevoel 
behoorlijk de kop in drukken. De 
gedachte aan ontbrekende en/ of 
kapotte spullen vlak voor of tijdens 
de reis bezorgt menig vakantiegan-
ger dan ook zweetdruppels op het 
voorhoofd. Vrijetijdsmarkt Obe-
link gaat vakantiestress te lijf met 
de nieuwe bezorgservice ‘Obelink 
snel in huis’ waarbij bestellingen 
nog dezelfde avond tussen 18.00 
en 22.00 worden geleverd.

Met een glimlach op vakantie
Door de nieuwe spoed bezorgser-
vice is het voor klanten dus moge-
lijk om een bestelling nog op de-
zelfde dag te laten leveren.

Levering op 
elk adres in 
Nederland

Ideaal als je vlak voor vertrek toch 
nog iets mist of tijdens de vakan-
tie met defecte materialen wordt 
geconfronteerd. Bestellingen wor-
den namelijk niet alleen aan huis, 

maar ook op andere locaties in 
Nederland geleverd. Dus ook op 
de camping of aan de poort van 
het festival. Een kapotte tent of 
lek luchtbed hoeft dus niet langer 
spelbreker te zijn.

Uniek in vrijetijdssector
Obelink is niet het eerste bedrijf in 
Nederland dat same day delivery 
aanbiedt, maar wel de eerste bin-
nen de campingbranche. Volgens 
commercieel directeur Berry Velt-
huis is de spoedlevering een extra 
service richting klanten die met 
een goed gevoel op vakantie wil-
len vertrekken. De introductie van 
de service komt volgens hem met 
het oog op het startende vakan-
tieseizoen dan ook precies op het 
juiste moment. “In onze megas-
tore in Winterswijk zien we elk jaar 
weer klanten die voor of tijdens 
hun vakantie toch nog iets nodig 
hebben. Met deze nieuwe service 
hoeven ze de deur niet meer uit 
en kunnen ze lekker van hun va-
kantie blijven genieten. Zo dragen 
we ons eigen steentje bij aan een 
topvakantie”, aldus Velthuis.

Ook op zaterdag
De Obelink snel in huis service 
is mogelijk voor het grootste ge-
deelte van het assortiment en kost 
7,50 euro extra ten opzichte van 
de normale verzending. De ser-
vice is op alle werkdagen en za-
terdag mogelijk voor bestellingen 
die voor 12.00 ‘s middags zijn ge-
plaatst. In dit geval staat diezelfde 
avond tussen 18.00 en 22.00 nog 
een bezorger met het pakket aan 
de deur.

Clubkampioenschappen 
tennis VTP Vorden
VORDEN - In week 25 hebben de 
clubkampioenschappen plaats-
gevonden op het Vordens ten-
nispark. Op het ‘Wimbledon van 
de Achterhoek’ streden de deel-
nemers om de felbegeerde titel 
van clubkampioen in zijn of haar 
speelsterkte.

Dat dit onder af en toe wat extreme 
weersomstandigheden gebeurde 
mocht het plezier tijdens (en zeker 
ook na) de wedstrijden niet druk-
ken.

Door de flexibele houding van de 
spelers, de organisatie en de ove-
rige vrijwilligers verliep het toer-
nooi vlekkeloos. De slotdag met 
de prijsuitreiking, BBQ en de altijd 
weer spraakmakende verloting was 
weer bijzonder geslaagd. 

Mede mogelijk gemaakt door In-
tersport Harbach, Reinier’s groente 
en fruit, Arla, Bakkerij Hengelo en 
Jopie’s soep, werd het weer een ge-
slaagd einde van de week.

Traditioneel mocht de winnaar 
van de hoogste categorie een 
speech houden. Alexander Molen-
dijk bedankte alles en iedereen en 
dan in het bijzonder zijn vriendin 

en dochter voor het opgebrachte 
geduld en getoonde begrip voor 
de nachtelijke thuiskomsten en 
afwezigheid in het algemeen deze 
week. Het mede organiseren bleek 
weer een intensieve bezigheid.

Aansluitend werden de kampioe-
nen uit de competitie (Heren 2) 
nog verrast met een meer dan pas-
send cadeau en besloot de nieuwe 
voorzitter Cees van Voskuilen (die 
het stokje van Nel Warringa heeft 
overgenomen) met een bondige 
doch indrukwekkende speech.

De winnaars per onderdeel
-  HE tm. 5: Alexander Molendijk;
-  HD tm. 5: Maik Derksen/Ray-

mond Wiendels;
-  Mix tm. 5: Gerrit Stegeman/Kim 

van Esterik;
-  HE 6,7: Jaques de Cruyf;
-  DE 6,7: Lynn Hartman;
-  DD 6,7: Sandra van de Brink/An-

geliek Schierholz;
-  HD 6,7: Wim Hoevers/Michel 

van Pijlen;
- Mix 6,7: Lynn Hartman/Hans 

Chevalking;
-  HE 8,9: Gerrit Limpers;
- DD 8,9: Wendy Oonk/Willeke 

Lenselink;
-  Mix 8,9: Toos en Martin Jansen.

   

HSV De Snoekbaars   
5e wedstrijd jeugd
VORDEN - Op dinsdagavond 28 
juni 2016 hebben de jeugdleden 
van HSV De Snoekbaars hun 5e 
wedstrijd gevist. Deze wedstrijd 
werd wederom gevist in het 
prachtige viswater de Oude Ber-
kel in Borculo.

Het was prachtig visweer, en af 
toe liet zich een waterig zonnetje 
zien. Er werd deze avond goed vis 
gevangen en ieder deelnemertje 
kon vis aanbieden om te meten, 
en dat is toch waar het jeugdvissen 
om gaat, dat iedereen vis vangt. 10 
vissertjes vingen in totaal 92 vissen 
met een totale lengte van 12,43 
meter.

De uitslag
Categorie 6 t/m 10 jaar
1.  Twan Rouwenhorst: 
 10 stuks, 139 cm.
2.  Stan Dekkers: 10 stuks,135 cm.
3.  Sven Plant: 9 stuks,129 cm.

Categorie 11 t/m 16 jaar
1.  Ties Dekkers: 14 stuks, 193 cm.
2.  Floris van Zeeburg: 14 stuks, 
 185 cm.
3.  Tijmen van Dijk: 13 stuks, 
 174 cm.

De volgende en tevens laatste wed-
strijd voor dit seizoen word gevist 
op dinsdagavond 5 juli, aanslui-
tend is de prijsuitreiking. Verzame-
len om 17.55 uur op het marktplein 
om vervolgens om 18.00 uur te ver-
trekken naar het wedstrijdwater.

55 + wedstrijd
Vorden - Op 30 Juni is er een 55+ 
wedstrijd gehouden in het groene 
kanaal te Eefde. Er deden 9 per-
sonen aan mee. Bij een sterk stro-
mend water werd er hoofzake-
lijk Voorn gevangen. De top 3: 1. 
W.Bulten 780 gram, 2. G.Hiddink 
700 gram en 3. A.Vruggink 540 
gram.

   

Warnsveldse Boys
ontvangt beloften    
Go Ahead Eagles
WARNSVELD - Warnsveldse boys 
ziet uit naar het bezoek dat de 
beloften van Go Ahead Eagles 
zullen brengen aan sportpark 
Het Braamveld op zaterdag 9 juli. 
Deze wedstrijd wordt gespeeld in 
het kader van de voorbereiding 
op het nieuwe voetbalseizoen 
2016-2017. De wedstrijd begint 
om 16.00 uur, het sportpark is 
open vanaf 15.00 uur.

Waar de hoofdmacht promoveerde 
naar de eredivisie, speelt Jong Go 
Ahead Eagles in de landelijke be-
loftecompetitie. Het is nog niet be-
kend met welke spelers het team 9 
juli aantreedt, maar mogelijk met 
de in Zutphen woonachtige Orhan 
Dzepar en Isaï Marselia. Warns-

veldse boys grijpt deze gelegenheid 
aan om met elkaar een voetbalfeest 
te beleven. Het is de eerste keer dat 
een betaalde voetbalorganisatie 
met hun talenten Warnsveld be-
zoekt. Om iedereen de gelegenheid 
te geven om te komen, wordt deze 
dag geen entree gevraagd.

Ook voor Warnsveldse Boys is dit 
de officieuze start van de voorberei-
ding op het seizoen. Na een prima 
zesde plaats in de 3e klasse B zijn 
de verwachtingen positief voor het 
volgende seizoen. Supporters kun-
nen tijdens de wedstrijd kennisma-
ken met versterkingen Kiefer Duits, 
Kylion Stelder en Luuk van Dulmen 
en eigen jeugdspelers Thom Boeve, 
Jelger Ruikes en Laurens Bosma.

Smegmatics 
brengen hits 
jaren ‘70 bij 
LIVE@IDEAAL
ZELHEM - Woensdagavond 6 juli 
2016 staat de band ‘Smegmatics’ 
centraal in het programma live@
ideaal, dat tussen 20.00 en 22.00 
uur vanuit de iBeat Recording 
Studio in Zelhem wordt uitge-
zonden. De band speelt live en de 
bandleden worden geïnterviewd 
door de presentatoren van het 
programma.

De naam Smegmatics levert in 
het woordenboek iets op met 
smaak, verkeerd of het ontbreken 
ervan en slaat in dit geval wellicht 
op de keuze van de nummers, 
die echt niet voor de hand ligt 
bij een punk-rock band. Beken-
de Hollandse hits worden (sinds 
2013) bewerkt tot lekkere punk-
rock zonder de herkenbaarheid 
te verliezen. Hits uit de jaren ‘70 
tot aan heden worden uitgekleed, 
bewerkt en in een vlotter pak ge-
hesen.

Voor iedereen een guilty pleasu-
re. Nummers van Gordon, Andre 
Hazes, Zangeres zonder Naam, 

Abel en anderen uit het genre 
worden samengevoegd, aan el-
kaar geplakt en uitgevoerd door 
dit vijfkoppige gezelschap uit 
Eindhoven. Geen enkel Neder-
landstalig liedje is veilig voor 
Eindhovens eigen Smegmatics: 
de hitmachine uit de hel. Zonder 
al te veel respect voor de origi-
nele artiest, confronteren zij het 
publiek met de zelfkant van de 
popmuziek, covers van de onder-
ste plank, waarvan je dacht dat je 
ze verdrongen had. De bandleden 
Roel-zang, Jimmy-gitaar, Toon-gi-

taar, Thijs-bas en backing vocals 
en Frank-drums hebben allemaal 
een jarenlange muzikale ervaring 
in de rock, punkrock en jazz.

Live@Ideaal wordt iedere woens-
dagavond tussen 20.00 en 22.00 
uur uitgezonden. Het programma 
is live te beluisteren via Radio 
Ideaal. Live meekijken kan op 
woensdagavond vanaf 19.30 uur 
via www.ideaal.org. Bands en ar-
tiesten die ook in het programma 
live willen komen spelen, kunnen 
mailen naar Live@Ideaal.org.

Bekende Hollandse hits bewerkt 
tot punkrock

Punkrock gemaakt van smartlappen. Foto: PR

Foto: PR

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden
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www.autobedrijfmelgers.nl

NISSAN NV200 
1.5 DCI ACENTA
60.810 KM, 2011

€ 7.750,-

CITROËN C3 1.2 PURETECH COLLECTION 20.083 2015 € 12.950,-
HYUNDAI SANTA FE 2.41 CVVT 4WD STYLE 103.080 2012 € 22.750,-
KIA PICANTO 1.0 CVVT ISG COMFORT PACK 42.843 2013 € 8.950,-
MINI MINI 1.4 ONE PEPPER 172.776 2007 € 6.750,-
RENAULT CAPTUR 0.9 TCE EXPRESSION 24.946 2013 € 15.750,-
TOYOTA AYGO 1.0-12V COMFORT NAVIGATOR 88.887 2011 € 7.450,-
TOYOTA RAV4 2.0 VVTI EXECUTIVE BUSINESS 80.310 2012 € 24.750,-
VOLKSWAGEN POLO 1.2 EASYLINE 66.321 2013 € 9.950,-
VOLKSWAGEN UP! 1.0 TAKE UP BLUEMOTION 57.589 2013 € 8.250,-
PEUGEOT 307 1.6 BREAK AUTOMAAT GRIJS  124.000 2006 € 4.750,-

Lankhorsterstraat 28
7234 ST Wichmond 
T  (0575) 44 16 21
E  info@autolangwerden.nl
I  www.autolangwerden.nl

                                www.autolangwerden.nl

Citroën DS3 1.6 E-HDI SO CHIC 77943 2012 €  10.950
Dacia Sandero 1.4 Ambiance 77702 2009 €  5.750
Peugeot 207 1.4 VTI X-LINE 127832 2010 €  5.950
Renault Scénic 1.5 dCi 110pk/navigatie 141604 2009 €  9.950
Toyota Verso 1,6 Terra  79587 2008 €  11.250
Kia Venga 1,4 cvvt 39382 2013 €  15.250
Ford Fiesta 1,25 16v 27585 2012 €  9.450
Renault Megane Estate 1,5dci GT-Line 157983 2012 €  11.250
Peugeot 107 5drs 71496 2011 €  5.500
Hyundai Tucson 2,7 v6 automaat 146403 2004 €  5.750

Dacia Sandero 1.6 
STEPWAY

92873 km, 2012

€ 8.750

Autobedrijf Aal
Nijverheidsweg 15
7221 CK  Steenderen
Telefoon: 0575-451113 
www.autobedrijf-aal.nl           

AIRCO CHECK
Met de auto op vakantie?
> doe dan bij ons de vakantiecontrole
> checken wij meteen uw airco

PCA Gewoon Goed!

Zutphen-Emmerikseweg 113, Baak 
Tel. (0575) 44 14 48 / 06-21842167
www.autobedrijfwisselink.nl

ONDERHOUD ALLE MERKEN

TOYOTA AURIS SPORT 2007 € 7.750

RENAULT TWINGO 2008 €  4.950

RENAULT TWINGO 2010 €  5.950

KIA RIO COMFORT 2012 € 9.950

OPEL ZAFIRA 1.8 ELEGANCE 2001 €  3.150

OPEL MERIVA 1.6 2005 €  4.950

PEUGEOT 207 2006 €  5.950

RENAULT SCENIC 2004 €  3.950

VW UP 2012 €  5.950

VW GOLF CABRIO 2011 €  12.950

FIAT GR. PUNTO 5-DRS 2008 €  5.950

MINI PEPPER 2006 €  8.950

KIA CEED STATION 2010 € 9.650

CHRYSLER 300 C 2006 €  11.950

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

GRATIS
Apk en een kleine beurt 

airco vulling e 75,-

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

Voor benzine-en diesel voertuigen

APK en kleine beurt v.a. €75,-

Boeninksteeg 14, Doetinchem - Zelhem
0314-324453

 » Personen- en bedrijfsauto’s
 » In- en verkoop, nieuw en gebruikt
 » APK-keuring
 » Onderhoud en reparatie
 » Schadetaxatie en schadeherstel
 » Ruitreparatie en ruit vervanging
 » Vervangend vervoer / verhuur

WWW.GARAGETEERINK.NL

Enkele occasions uit onze voorraad:
Audi A3 Ambiente Pro Line
Ford Focus Limited
Mercedes Benz A-Klasse Elegance
Opel Agila Edition Automaat
Opel Agila Edition Automaat
Opel Antara Temptation
Opel Corsa Cosmo Automaat
Opel Meriva Cosmo 140PK
Opel Zafira Business
Renault Clio Special Line
Renault Twingo Collection
Seat Altea Dynamic Style
Suzuki Ignis FreeStyle
Volkswagen Jetta Trendline Bus

2013
2010
2009
2011
2012
2009
2012
2011
2007
2009
2011
2009
2006
2007

16.950,--
8.500,--
9.995,--

13.250,--
13.750,--
10.750,--
11.995,--
13.950,--

8.950,--
6.995,--
5.750,--

10.450,--
3.650,--
7.999,--

86.966
174.851

86.291
7.287
9.248

135.582
67.787
44.945

119.371
115.898

70.611
90.312

115.617
112.067

Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Zwart
Bruin
Bruin
Blauw
Groen
Bruin
Grijs
Bruin
Grijs
Grijs
Geel
Grijs
Zwart
Zwart

GT
GARAGEBEDRIJF
TEERINK B.V.
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In de week van 17 t/m 24 sep-
tember 2016 is de landelijke 
Nationale Sportweek. Doel van 
dit evenement is sporten en 
bewegen stimuleren door men-
sen kennis te laten maken met 
het sportaanbod van plaatselijke 
verenigingen. Wij vinden dit een 
mooi initiatief en nodigen Bronck-
horster sportverenigingen uit om 
aan de Sportweek mee te doen.

Laat uw vereniging zien! 
Wilt u tijdens deze week laten zien 

wat uw vereniging te bieden heeft, 
bijvoorbeeld via een clinic, instuif, 
demonstratie of andere activiteit, 
meld u dan aan! Een mooie kans om 
extra leden te werven en uw sport 
en vereniging te promoten. Of zoek 
een samenwerking met een andere 
vereniging/organisatie die u in de 
toekomst voordeel kan bieden. 

Ondersteuning zaalhuur
Om u als vereniging te ondersteu-
nen bij het opzetten van een sport-
activiteit nemen wij (in overleg) de 
kosten van de zaalhuur voor onze 
rekening. Wilt u voor vergoeding 
van deze kosten in aanmerking 
komen, geef dit dan aan bij uw 
aanmelding. De activiteiten moeten 
kennismaken met en promotie 
van uw sporttak als doel hebben. 

Activiteitenbegeleiders 
beschikbaar
Om uw activiteiten in de Nationale 
Sportweek te begeleiden zet het 
Graafschap College Sport en 
Bewegen studenten en medewer-
kers in als flexibele ondersteuning. 

Aanmelden
Wilt u meedoen aan de Nationale 
Sportweek en bij uw vereniging 
een activiteit organiseren, meldt 
u zich dan vóór 11 juli 2016 aan. 

Dit kan via www.bronckhorst.nl/
nationalesportweek. Wij nemen 
dan contact met u op. 

Meer informatie staat op 
www.nationalesportweek.nl, 
met onder andere een handige 
toolkit om uw eigen promotie-
materiaal samen te stellen. 

Op www.bronckhorst.nl plaatsen 
we binnenkort een overzicht van 
de deelnemende verenigingen.

Verenigingen: doe mee aan de Nationale Sportweek! 
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 
intakegesprek als werkzoekende kunt 
u heel eenvoudig digitaal via de website 
een afspraak maken. Voor alle andere 
afspraken (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

Calamiteitennr. (06) 13 10 07 77
(alleen buiten openingstijden) 

Sociale teams
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
Locaties: www.bronckhorst.nl/socialeteams
Inloopuren:
Maaandag 08.30-12.30 uur
Dinsdagmiddag 13.00-17.00 uur
Woensdag & donderdag 13.00-17.00 uur
Vrijdag 08.30-12.30 uur

B en w info
Burgemeester Marianne Besselink
Openbare orde en veiligheid, 
Handhaving, Communicatie, 
Publiekszaken, Burgerparticipatie en 
bestuurlijke  vernieuwing

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

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

B en w bereiken?
Bel (0575) 75 02 50 of e-mail naar 
bestuurssecretariaat@bronckhorst.nl

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: cluster communicatie
tel. (0575) 75 02 50 
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl
Op www.bronckhorst.nl vindt u ook veel 
informatie over de gemeente.

Aangifte doen? Dat kan alleen nog 
op het gemeentehuis in Hengelo

Klachten over hondenpoep en 
loslopende honden
Wij controleren extra!
Helaas krijgen wij veel klachten 
over hondenpoep en loslopende 
honden. Wij nemen deze klachten 
serieus en voeren extra controles 
uit. Het gaat hierbij niet meer om 
een waarschuwingsactie. Honden-
bezitters krijgen bij een overtreding 
direct een boete.
De hoogte van de boete varieert: 
• € 90 voor een loslopende hond 
• € 90 voor het niet bij u hebben  
 van een opruimmiddel
• € 140 voor het niet opruimen 
 van hondenpoep

Opgeruimd staat netjes
Hondenpoep op straat en in het 
openbaar groen is één van de 
grootste ergernissen van mensen, 
zo blijkt uit landelijk onderzoek. 
Hondenbezitters zijn zelf verant-
woordelijk voor het opruimen van 
de uitwerpselen van hun hond. 
Gelukkig doen veel hondenbezitters 
dit netjes, maar het kan nog beter. 
Wij willen ook de groep honden-
bezitters die zich nog niet aan de 
regels houdt, meekrijgen in het po-
sitieve gedrag van de meerderheid. 
Hebt u een hond en laat u uw hond 
uit in de openbare ruimte? Ruim 
altijd de uitwerpselen op, ook in het 
buitengebied. Zo voorkomt u een 
boete, die de politie of opsporings-

ambtenaar van de gemeente kan 
uitschrijven. Het opruimen kan 
met een schepje of een zakje. 
Het zakje met inhoud hoort in de 
grijze container thuis. 

Hond aan de lijn
Uw hond hoort aan de lijn:
• binnen de bebouwde kom
• op bp wegen
• op speelweiden of sportvelden
• op plaatsen in de natuur waar  
 aangegeven staat dat aanlijnen  
 verplicht

In de gebieden waar honden wel 
los mogen lopen, is het altijd 
belangrijk dat uw hond onder uw 
appèl blijft. Het is uw verantwoorde-
lijkheid te voorkomen dat uw hond 
andere dieren opjaagt of verwondt.

Onderzoek van de rekenkamercommissie:
Hoe actief is de gemeente in uw buurt?
Hoe betrokken is de gemeente 
Bronckhorst bij uw dorp, wijk of 
buurt? En wat is de rol van dorps- 
en wijkraden in het contact tussen 
de gemeente en haar inwoners? 
We zijn benieuwd naar uw mening!

Geef uw mening op 
www.SamenBronckhorst.nl
Tot en met 14 juli kunnen alle 
inwoners van Bronckhorst hun 
mening geven via een vragenlijst 

op www.SamenBronckhorst.nl. 
Ook worden raadsleden, het col-
lege en de dorps- en wijkraden 
gevraagd naar hun ervaringen.

Rekenkamercommissie
De vragenlijst is onderdeel van een 
onderzoek naar dorps- en wijkraden. 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd 
door de rekenkamercommissie van 
Berkelland, Bronckhorst, Montferland 
en Lochem. Het is de taak van de 

rekenkamercommissie om onafhan-
kelijk onderzoek uit te voeren naar 

de kwaliteit van (de uitvoering van) 
gemeentelijk beleid.

Het politie-steunpunt in Vorden 
is sinds vorige week gesloten. 
Het politie-steunpunt in Hengelo, 
in het gemeentehuis, blijft 
beschikbaar voor het doen 
van aangifte. Dit kan overdag, 
maar ook ’s avonds. 

Openingstijden
Aangifte doen in Hengelo kan op 
maandag en dinsdag van 13.00 
tot 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 tot 21.00 uur. 
Maakt u hiervoor een afspraak 
via 0900-8844. In veel gevallen 
kunt u ook via internet aangifte 
doen. Op www.politie.nl/aangifte 
leest u hoe dat werkt. 

Contact op locatie
Lukt het u niet om aangifte te 
komen doen in Hengelo, dan 
kunt u via tel. 0900-8844 vragen 
om contact met uw wijkagent. 
Samen met de wijkagent kunt u 
dan bekijken of de politie bij u 
thuis kan komen of u op een 
andere locatie kan treffen. In 
veel gevallen heeft de wijkagent 
lokaal afspraken gemaakt over 
locaties waar hij gebruik van kan 
maken. Zo heeft de wijkagent in 
Steenderen de beschikking over 
een ruimte naast de Coop.

Geen aangifte bij vermissing 
of diefstal ID-bewijs
Sinds 30 mei 2016 hoeft u geen 
aangifte meer te doen bij de politie 
bij vermissing of diefstal van een 
ID-bewijs. U kunt zonder tussen-
komst van de politie een nieuw 
paspoort, rijbewijs of identiteits-
kaart aanvragen bij de gemeente.

Dienstverlening blijft gelijk 
De veranderingen hebben geen 
gevolgen voor de aanwezigheid 
van politie op straat. De huidige 
wijkagenten blijven als vanouds 
hun werk doen in de buurt. Ook 
blijft de politie opvallend en 
onopvallend aanwezig. Bellen met 
de politie kan uiteraard altijd, 
24 uur per dag, 7 dagen per week. 
Bij urgente zaken waarbij het 
belangrijk is dat de politie direct 
ter plaatse komt, bel 112 (zoals 
bij geweldsincidenten, maar 
ook als u bijvoorbeeld verdachte 
types in de tuin van uw buren 
ziet staan die op vakantie zijn). 
Heeft u een minder urgente vraag 
of melding voor de politie, dan 
kunt u bellen met 0900-8844. 



Doet u al mee aan ons inwonerpanel?
Wij horen graag wat u vindt

De gemeente wil dichtbij u staan en 
weten wat voor u belangrijk is. Om 
dat voor elkaar te krijgen, doen we 
onderzoek via het inwonerspanel 
‘Bronckhorst Spreekt’. Met het 
geven van uw mening in dit panel 
helpt u ons om de juiste keuzes te 
maken voor Bronckhorst. Drie tot 
vier maal per jaar stellen wij onze 
panelleden vragen over allerlei 
onderwerpen die in de gemeente 
spelen. Iedereen vanaf 16 jaar die in 
Bronck-horst woont, werkt, recre-
eert en/of onderneemt kan deel-
nemen aan dit panel. Bronckhorst 
Spreekt heeft op dit moment ca. 
1.700 panelleden. Ook meedoen en 
daardoor de leefbaarheid verbete-

ren? Schrijf u dan nu ook (gratis) in 
via www.bronckhorstspreekt.nl. 

Het onafhankelijke onderzoeks- 
en adviesbureau Moventem uit 
Zutphen beheert het panel en doet 
onderzoek voor ons. Zij waarborgen 
uw privacy en anonimiteit. 

Alvast hartelijk dank voor uw 
deelname aan het panel! Samen 
maken we Bronckhorst! 

Voorbeelden van onderwerpen  
die de afgelopen periode voorbij 
kwamen, zijn onze dienstverlening, 
afval en verkeer. 

Raadsvergadering 
30 juni 2016
Op 30 juni vergaderde de 
gemeenteraad. 

Op de agenda stonden onder 
andere de volgende onder-
werpen:

• Perspectiefnota 2017-2020
 De perspectiefnota is een 
 belangrijk instrument voor 
 de kaderstellende rol van de 
 raad. Het schetst de financiële 

positie van Bronckhorst in de 
 komende vier jaren op basis 

van de informatie en inzichten 

die april 2016 beschikbaar zijn. 
Het geeft de speerpunten aan 
waar het college het komende 
jaar mee aan de slag gaat. De 
vergadering start met spreek-
tijd voor alle fracties, waarbij 
zij aangeven aan welke speer-
punten zij in 2017 prioriteit 

 willen geven. Vervolgens is er 
ruimte voor de fracties om te 
reageren op elkaars verklarin-
gen en vragen te stellen aan het 
college. De raad stemt unaniem 
in met de perspectiefnota.

 

Met een motie van GroenLinks, 
die met algemene stemmen 
wordt aanvaard, benadrukt de 
raad de urgentie van het beha-
len van de doelstelling om in 
2030 een energieneutrale ge-
meente te zijn. De raad draagt 
het college op te overleggen 
met het bedrijfsleven, inwoners 
en waterschap om draagvlak 

 te bereiken en afspraken te 
maken over hun bijdrage om 
aan dit doel bij te dragen. 

 Ook moeten de benodigde 
 stappen en financiën in kaart 

gebracht worden en moeten 
 we samenwerken met andere 

Achterhoekse gemeenten. 

• Vernieuwing programma-
 begroting: toedeling taakvelden 

aan deelprogramma’s
 De raad stemt met algemene 

stemmen in met de toedeling 
van de taakvelden aan de deel-

programma’s van de programma-
begroting 2017-2020. Sinds 
2015 wordt gewerkt aan een 
vernieuwing van de programma-
begroting. Doel is te komen tot 
een compacte, goed leesbare 
programmabegroting die 

 voldoet aan de aangepaste 
 landelijke eisen en richtlijnen. 

Daarmee heeft de raad een goed 
instrument om haar kader-
stellende en controlerende rol 
te vervullen.

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens 
de vergadering verwijzen wij u naar 
www.bronckhorst.nl/gemeenteraad 
of scan de QR code. U kunt hier ook 
de vergadering terugluisteren. De 
eerstvolgende open-
bare raadsvergade-
ring is al op 7 juli om 
19.30 uur (LET OP: 
aangepast tijdstip).

Uit de raad

Vooraankondiging 
22 augustus inloopbijeenkomst werkzaamheden 
N316 Hengelo - Vorden 

De provincie start op 29 augus-
tus met werkzaamheden aan de 
N316 vanaf Hengelo (aansluiting 
Molenenk) tot rotonde Vorden 
(N319 Horsterkamp). Om bewo-
ners, bedrijven en verkeersdeel-
nemers te informeren over het 
werk organiseert de provincie 
op 22 augustus een inloopbijeen-
komst. 

U bent welkom tussen 18.00 en 
20.00 uur in het gemeentehuis, 
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo 
(Gld). Er zijn medewerkers van 
de provincie en de aannemer 

aanwezig om uw vragen te 
beantwoorden en het werk, 
de planning en de omleidingen 
toe te lichten.

Planning
De weg is afgesloten van 29 au-
gustus t/m 16 september 2016. 

Werkzaamheden
• Grootschalig asfaltonderhoud 

aan de hoofdrijbaan
• Lokaal asfaltonderhoud aan 

fietspaden
• Reconstructie van de bestaan-

de rotondes rondweg Hengelo

Omleiding en verkeers-
maatregelen
• De N316 Kruisbergseweg, 
 Burgemeester Henk Aalderink-

weg, Vordenseweg en Henge-
loseweg vanaf de aansluiting 
Molenenk in Hengelo tot de 

 rotonde N319 De Horsterkamp 
in Vorden wordt afgesloten

• De rotondes rondom Hengelo 
worden beurtelings afgesloten 
voor overstekend verkeer

• Het doorgaande verkeer op de 
N316 wordt omgeleid vanaf 
Doetinchem en Hengelo via de 
N330 naar Zelhem en via de 
N315 naar Ruurlo en vandaar 
via N319 richting Vorden en 
omgekeerd

• Fietsers kunnen wel via het 
fietspad van Hengelo naar 

 Vorden en omgekeerd

Meer informatie
Voor vragen over het werk en 
de inloopbijeenkomst neemt u 
op werkdagen contact op 
met het Provincieloket, 
telefoon (026) 359 99 99 of 
provincieloket@gelderland.nl 
(www.gelderland.nl/provincie-
loket). 

Bekendmakingen en mededelingen

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 ontvan-
gen, 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. U kunt 
hiervoor via deze site ook een gratis app downloaden. 

Baak:
• Bakermarksedijk 7, bouwen berging/schuur, aanvraag ontvangen
• Holtslagweg 3, organiseren Toldiek Tempel Party, vergunning verleend

Bronckhorst:
• Keijenborg en Velswijk, organiseren kansspel carnavalsvereniging De Doldraejers, 
 vergunning verleend

Hengelo (Gld):
• De Heurne 9, kappen beuk, vergunning verleend

Hummelo:
• Beatrixlaan, bouwen woning, aanvraag ontvangen 

Hoog Keppel:
• Monumentenweg 30, organiseren vlooienmarkt, vergunning verleend

Steenderen:
• Wehmestraat 3, kappen 2 essen, aanvraag ontvangen

Vierakker:
• IJselweg 27, veranderen inrichting, melding beoordeeld
• IJselweg 27, activiteit milieu: veranderen inrichting, ontwerp besluit

Vorden:
• Dorpsstraat 1, ontheffing artikel 35 van drank- en horecawet tijdens Vordense 
 zomerfeesten, vergunning verleend
• Dorpsstraat 34, ontheffing artikel 35 van drank- en horecawet tijdens Vordense 
 zomerfeesten, vergunning verleend

Blijf op de hoogte!

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



Meidenteam -15 jaar Nippon Judo
Achterhoek derde op NK

REGIO - Zaterdag 25 juni heeft Nip-
pon Judo Achterhoek het judosei-
zoen geweldig af kunnen sluiten 
door een bronzen medaille te be-
halen op de Nederlandse Kampi-
oenschappen teams. Nippon Judo 
Achterhoek vormde samen met JV 
THAG (Tubbergen) het meiden-
team -15 jaar. Het team had zich 
voor het NK geplaatst door in de 
voorrondes kampioen van district 
Oost Nederland te worden. Vanuit 
elke district heeft één team zich 
kunnen plaatsen voor het NK, 

deze zeven teams worden aange-
vuld met de regerend kampioen. 
Het meidenteam bestaat uit zeven 
gewichtsklassen die bezet werden 
door de judoka’s: Nila Meulman 
(Barchem), Jonna Groot Zevert 
(Groenlo), Hieke Bielderman 
(Vorden), Kira Essink (Barchem), 
Denischa Hendriks (Zelhem), Fa-
bienne Enklaar (Lochem), Katja 
Kuznetsova (Lichtenvoorde) en 
Naomi Loffeld (Ruurlo). Het team 
lootte als eerste tegenstander de 
regerend Nederlands Kampioen. 

Met een knappe overwinning van 
4-3 plaatste het team zich voor de 
halve finale. In de halve finale trof-
fen ze het team van Dijkmansport, 
deze ging helaas verloren. De vol-
gende partij was om brons tegen 
het sterke team van Haaglanden. 
Onder aanmoediging van coach 
Antoinette Hennink werd er heel 
hard gestreden en bleef het tot de 
laatste partij spannend wie er met 
het brons naar huis mocht. Met 
een 4-3 overwinning mocht het 
brons mee naar de Achterhoek.

   

Vergraving van de rivier bij de   
Oude IJsselbrug gaat niet door
ZUTPHEN - De vergraving van de 
rivier bij de Oude IJsselbrug gaat 
niet door. Dit hebben gemeente, 
Rijkswaterstaat, de provincie Gel-
derland en het Waterschap Rijn 
en IJssel besloten. Wel worden 
andere maatregelen genomen die 
voor waterveiligheid zorgen. Zo 
krijgt de IJssel meer ruimte door 

aanleg van een trappartij tot in de 
rivier, tussen het IJsselpaviljoen en 
de historische kademuur. Samen 
met maatregelen aan de waterke-
ring en elders in de IJssel blijft de 
veiligheid gewaarborgd.

Bij hoogwater van de IJssel vormt 
Zutphen een ‘hydraulisch knel-
punt’: een flessenhals. Al vanaf 
2012 is de gemeente met de be-
trokken partijen aan het bekijken 
hoe de waterstand hier verlaagd 
kan worden. Een verlaging van de 
kade aan de oostoever leek hierbij 
kansrijk, kanttekening was wel dat 
deze vergraving mogelijk zou zor-
gen voor aanzanding van de rivier, 
met negatieve effecten voor de 
scheepvaart. Het daadwerkelijke 
effect zou uit modelstudies moe-
ten blijken. Uit de onderzoeken 
naar verschillende varianten voor 

rivierverruiming blijkt dat de va-
rianten zorgen voor aanzanding 
van de IJsselbodem. Daarnaast is 
een kadeverlaging onder de Oude 
IJsselbrug technisch ingewikkeld. 
De investerings- en beheerkos-
ten wegen niet op tegen de maat-
schappelijke baten. Daarom heeft 
gemeente Zutphen, in overleg met 
provincie, Rijkswaterstaat en wa-
terschap, de focus verlegd naar be-
perkte rivierverruiming en inves-
teren in andere maatregelen voor 
rivierveiligheid. Het resultaat: een 
verruimingsvariant die uitgaat van 
de aanleg van een trappartij tussen 
het IJsselpaviljoen en de historisch 
kade en de aanpak van de water-
kering tussen de Noorderhaven en 
Bult van Ketjen naar de nieuwste 
veiligheidsnormen.
De uitvoering staat gepland voor 
2018 en 2019.

Toldijk nieuwe locatie 
voor Loenens Auto team
TOLDIJK - Vanaf 1978 organiseert 
het Loenens Auto team jaarlijks 
een Autocross. Deze vond 36 jaar 
achtereen plaats in het Veluwse 
dorp Loenen. Dit jaar wordt het 
evenement voor de eerste keer 
gehouden in het Achterhoekse 
Toldijk. Het is het bestuur gelukt 
om hier een terrein te vinden.

Het Loenens Auto Team zal dit 
jaar op 29, 30 en 31 juli weer een 
internationale KNAF wedstrijd 
organiseren die meetelt voor het 
RAMO kampioenschap. Nieuw in 
het programma is ‘De 100 kilome-
ter van Loenen’. Daarnaast wordt 
er op zaterdag de wedstrijd verre-
den welke meetelt voor de DJBC, 
Dutch Junior buggy kampioen-
schap van Nederland.

Wat is autocross?
Binnen de KNAF is autocross 
veruit de grootste sectie van au-
tosport. De cross wordt verreden 
op een volledig onverharde on-
dergrond. In Toldijk is dat klei. Er 
bestaan diverse klassen waarin 
gereden kan worden en die zullen 
allen aanwezig zijn in Toldijk. Er 
zal gestreden worden van junior, 
standaard, toerwagen, verlaagde 
kevers tot eigenbouw waarbij de 
motorinhoud vrij is.

Programma vrijdag
Vrijdagmiddag zal het terrein om 
12.00 uur open gaan waarna rond 
16.00 uur de kidsmiddag begint. 
Daarin staan de kinderen en ju-
nioren centraal. Zo is er mogelijk-
heid voor de junioren om op de 
baan te trainen. Ook zullen er klei-
ne V-bugs aan de start verschijnen 
welke hun eigen demo rijden. ‘s 
Avonds zal in de feestschuur een 
gezellige Hollandse avond worden 
gehouden.

Programma zaterdag
Zaterdag beginnen de wedstrij-
den. In de ochtend is er mogelijk-

heid tot een vrije training. Rond 
12.00 uur start het wedstrijd pro-
gramma. Op deze dag wordt dus 
ook gereden om het DJBC kam-
pioenschap. Een nieuw onderdeel 
op de deze dag is ‘De 100 kilome-
ter van Loenen’ een ‘Endurance’- 
race waarin standaard auto’s in 
totaal 100 kilometer moeten afleg-
gen. De race is opgesplitst in een 
eerste gedeelte van zestig km en 
later op de dag volgt de resterende 
veertig kilometer. De wedstrijden 
worden afgesloten met de eer-
ste finales en zo rond de klok van 
21.00 uur zal er live muziek zijn in 
de feestschuur.

Nieuw: ‘de 100 
kilometer van 
Loenen’

Programma zondag
Zondag zal het programma rond 
10.00 uur starten en zullen de 
overige series worden verreden. 
Verwachting is dat rond 16.00 uur 
de eerste finales gestart zullen 
worden. Er wordt afgesloten met 
een spectaculaire ‘Super, Super 
finale’. Daarin strijden alle num-
mers 1 en 2 uit de diverse klassen 
tegen elkaar in een race over twin-
tig rondjes. De dag wordt afgeslo-
ten met de prijsuitreiking en een 
‘70’80’90-party in de feestschuur.
Wie nieuwsgierig is geworden 
naar dit spektakel, komt op 29, 30 
of 31 juli naar de Wolfstraat, 7227 
DP Toldijk.

Meer informatie
Neem voor meer informatie een 
kijkje op de website.
   

 ■ www.lat77.nl

• Het Jebbink 13, organiseren vlooienmarkt, vergunning verleend 
• Hoekendaalseweg 4, veranderen inrichting, melding beoordeeld
• Hoekendaalseweg 4, activiteit milieu: veranderen irnrichting, ontwerp besluit
• Margrietlaan 3, kappen esdoorn, vergunning geweigerd
• Ruurloseweg 110, organiseren touwtrektoernooi, vergunning verleend

Wichmond:
• Lindeselaak, organiseren oranjefeest Vierakker - Wichmond, vergunning verleend

Zelhem:
• Boeyinkweg 2, verbouwen woning, aanvraag ontvangen
• Kattekolkweg 1, oprichten en in werking hebben stortgas-onttrekkingsinstallatie 
 en warmtekrachtinstallatie (155 kW), alsmede indirect lozen hemel- en /afvalwater 
 op rool, ontwerp besluit
• Korenweg 4, omgevingsvergunning uitoefenen motortrialsport- en aanverwante 
 activiteiten (ZAMC), ontwerp besluit
• Vincent van Goghstraat 72, organiseren vlooienmarkt, vergunning verleend

Mededelingen
Voornemen ambtshalve uitschrijving
Uit onderzoek blijkt dat onderstaand persoon niet  meer woont op het adres waar hij 
ingeschreven staat.  B en w maken bekend dat zij het voornemen hebben om de onder-
staande persoon ambtshalve uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP):

Naam Geboren op Voornemen uitschrijven naar
R. Juríček 26-10-1971 Slowakije

Als u het niet eens bent met dit voornemen, dan kunt u binnen 4 weken na deze bekendmaking 
uw zienswijze schriftelijk of mondeling toelichten bij de gemeente (cluster Burgerzaken).

Definitieve beslissing
Binnen 4 weken na het verstrijken van deze termijn, of binnen 4 weken nadat u uw zienswijze 
kenbaar hebt gemaakt, nemen we een definitieve beslissing.

Vervolg Bekendmakingen en mededelingen

Teamfoto NK judo 2016. Foto:PR

Autocross komt naar Toldijk. Foto: Autocross Online.nlImpressie IJsselkade. Foto: PR



Aanbiedingen alleen a.s. vrijdag geldig

Fijn volkoren sesam
 per stuk € 1,25
 

Boerenbonk donker  
 3 stuk € 5,-
 

RB kaasstengels
 4 stuk € 3,-
+ 20 zegels gratis

RB fondant pencees
 5 stuk € 2,75

Broodje zonder 
naam
 6 voor € 3,25 

Schouwburg Amphion  |  Hofstraat 159  Doetinchem  |   WWW.AMPHION.NL

Wilt u een brochure?
Loop even binnen voor een  exemplaar!GRATIS

Bekijk het volledige programma op WWW.AMPHION.NL

17 dansers, 8 spotlights,

1 droom
DO.9 FEBRUARI 2017

Reserveer nu!

Met Edwin Jonker, Bettina Holwerda, Fleur Jagt, 
Esmée Dekker, Leon de Graaf e.v.a.

Zoete kersen
  kilo  4,98

WILDE PERZIKEN 
 kilo  2,98

Veldverse 
tuinbonen
 kilo  1,25
Komkommers
 2 voor  0,98 

Deze week:

HOLLAND KAASCENTRUM
De lekkerste en beste kaas op de markt!

OUDE HOLLANDER 

Oude goed snĳ dbare Beemster kaas .
Beemster kaas is de beste kaas van Nederland zeer 
smeuïg en minder zout .

Vanwege grootschalige inkoop vast in prĳ s verlaagd !

van € 12,95 (elders 13.95) nu voor 10,95
(bĳ  aankoop van een kilo dubbele zegels



Henk van den Brink opnieuw 
voorzitter Pax

Van den Brink: 
“Mijn hart ligt  
bij Pax”
HENGELO - Al drie keer nam hij af-
scheid van het voorzitterschap. Nu 
neemt Henk van den Brink (63) 
opnieuw plaats aan het hoofd van 
de bestuurstafel van Pax. Dit keer 
volgt hij Erwin ten Kate op.

Door Luuk Stam

De liefde voor de Hengelose voet-
balvereniging zit bij Henk van den 
Brink heel diep. “Mijn hart ligt bij 
Pax”, zo zegt hij het zelf. Dat on-
derstreept de Hengeloër nog maar 
eens door voor de vierde keer de 
taak als voorzitter op zich te ne-
men. “De club moet door”, aldus de 
man die al in 1993 voor het eerst de 
voorzitterspost bij Pax bekleedde.

Als Erwin ten Kate in 2015 aan-
geeft te willen stoppen, gaat een 
wervingscommissie op zoek naar 

een vervanger. Die wervingscom-
missie - waar ook Van den Brink 
lid van is - benadert tien mensen 
die stuk voor stuk bedanken voor 
de functie van voorzitter. “Dat 
moet je dan ook accepteren”, vindt 
Van den Brink.

Inmiddels is 
er een volledig 
nieuw bestuur

Als zich geen nieuwe voorzitter 
aandient en ook de overige be-
stuursleden om uiteenlopende re-
denen vertrekken, besluit de man 
die al drie keer voorzitter was de 
handschoen op sportpark Het El-
derink zelf maar weer op te pak-
ken. “Pax is een mooie club”, geeft 
hij aan.

“Het kan niet zo zijn dat die zonder 
bestuur komt te zitten.” Inmiddels 
is er een volledig nieuw bestuur. 
Naast de nieuwe voorzitter nemen 
Annelies Thuss, Joeri Hiddink en 
Jody Köhler plaats. Die laatste 
nam afgelopen seizoen afscheid 
als speler van het eerste elftal en 
heeft aangegeven in de toekomst 
wel oren te hebben naar het voor-
zitterschap van Pax.

Op dit moment heeft Köhler ech-
ter nog geen bestuurlijke ervaring. 
Onder leiding van Van den Brink 
gaat hij nu zijn eerste stappen op 
dat vlak zetten. En het nieuwe be-
stuur is ambitieus. “We zouden 
graag zien dat het eerste elftal van 
Pax stappen gaat zetten”, geeft de 
kersverse voorzitter aan. “In eerste 
instantie als stabiele derdeklas-
ser, maar op den duur weer in de 
tweede klasse.”

Waar het vinden van bestuursle-
den niet gemakkelijk ging, merkt 
Van den Brink bij Pax wel dat de 
inzet van vrijwilligers groot is.  Zo 
draait het clubblad de Pax Praat 
dat na ieder voetbalweekend ver-
schijnt al 48 jaar volledig op vrij-
willigers. En voor alle teams zijn 
wekelijks heel wat mensen belan-
geloos in touw. “Het is fijn dat je 
zoveel mensen hebt die mee wil-
len doen”, vindt Van den Brink.

Ook zelf begon hij in 1989 bij Pax 
als trainer en leider bij de pupil-
len. Van de jeugdspelers die hij 
toen onder zijn hoede had, is een 
aantal nog steeds actief binnen 
de club. Ook Jody Köhler kreeg 
destijds training van de huidige 
voorzitter. “Jody bepaalt over 
een paar jaar zelf of hij wel of 
geen voorzitter wil worden”, zegt 
Van den Brink. “Voor mij zou dat 
een mooi moment zijn om echt 
afscheid te nemen. Dan is de cir-
kel rond.”

Koffie en Thee     
De Pelikaan 200 jaar

ZUTPHEN - Maandag 4 juli 2016 
vierde De Pelikaan Zutphen 
haar 200 jarig bestaan. Op zich 
is dat al een uniek gegeven maar 
het feit dat het adres aan de Pe-
likaanstraat 200 jaar lang het-
zelfde is gebleven maakt het nog 
meer bijzonder.

Maandag 4 juli heeft de burge-
meester namens het gemeentebe-
stuur de gelukswensen aangebo-
den en Swinginjazz heeft een spe-
ciaal voor deze gelegenheid ge-
schreven lied ten gehore gebracht.

Historie De Pelikaan
Op 4 juli 1816 verkrijgt Gerrit Jan 
Garsen, winkelier, geboren te 
Warnsveld op 6 september 1786, 
bij legaat het winkelpand F 2329. 
Het eigendom ging van zoon tot 
zoon over. Totdat Garrit Jan Gar-
sen, ook eigenaar van het naastge-
legen pand, besluit er in 1904 het 
geheel samen te voegen tot één 
pand, zoals het nu nog steeds is. 
Tot 1953 bleef de Pelikaan vervol-
gens in handen van de familie Gar-
sen, maar bij gebrek aan opvolging 
werd de zaak toen verkocht aan 
Wassink senior, de vader van de 
huidige eigenaar.
Uit gegevens blijkt, dat de Fa. 
Wed. A. Garsen tot 1920 een le-
vensmiddelenzaak was. Ook in 
die tijd waren de artikelen kof-
fie en thee in deze al ‘specialitei-
ten’ en werd de koffie in de eigen 
‘Stoom-Koffiebranderij’ gebrand. 
Bij oudere Zutphenaren stond de 
zaak bekend als ‘Garsen oaver de 
wal’. Het winkelinterieur dateert 

grotendeels ook uit 1904 evenals 
het uithangbord. Achter de zaak 
was een groot pakhuis annex stal-
len, plaats voor het stallen van 70 
à 80 paarden. De boeren uit de 
wijde omgeving, die de markt in 
Zutphen bezochten, leverden hier 
hun boter, kaas en eieren af in ruil 
voor levensmiddelen en veevoer. 
In 1920 werden de levensmid-
delen grotendeels uit het assorti-
ment verwijderd met uitzondering 
van koffie en thee. Vanaf die tijd is 
het een speciaalzaak in koffie en 
thee. Het tijdperk met de Stoom-
Koffiebranderij werd hiermee af-
gesloten.

Regionaal en landelijk, maar ook 
internationaal heeft de Fa. Wed. 
A. Garsen als Koffie- en Theehan-
del De Pelikaan vanaf 1920 grote 
bekendheid verworven, mede als 
gevolg van ver doorgevoerde spe-
cialisatie. Meer dan 6.000 geregi-
streerde klanten, verspreid over 
het gehele land en het buitenland, 
bestellen regelmatig hun favoriete 
mengsels. Sinds 2015 wordt De 
Pelikaan thee zelfs verkocht op 
6th avenue in New York City bij 
Kikkerland.

De Pelikaan bestaat uit een Schen-
kerij, een cadeaushop en een win-
kel in koffie en thee. Daarnaast is 
de Pelikaan ook groothandel in 
koffie/thee en aanverwante artike-
len. In 1991 verwierf De Pelikaan 
het predicaat ‘hofleverancier’ ter 
gelegenheid van het 175-jarig ju-
bileum. In 2015 werd dit predicaat 
met 25 jaar verlengd.

TOLDIJK - De grote optocht met 
grote en kleine wagens, loop-
groepen en versierde fietsen be-
gon vrijdagavond iets later dan 
gepland. Een enorme wolkbreuk 
zorgde voor dit oponthoud. Maar 
daarna bleef het in elk geval 
droog tot na de aubade aan de 
zijde van de zaalingang bij Den 
Bremer. De Wensfontein van de 
Weth. Campermanstraat werd 
tot winnaar uitgeroepen.

Medewerking werd verleend door 
de Muziekverenigingen Nieuw Le-
ven uit Steenderen en Crescendo 
Hengelo Gld. met de Vendeliers 
van de Schutterij Loil-Vooruit uit 
Loil. De koningsparen van 2015 
zaten in de open koets. De vende-
liers gaven een show voor de ko-
ningsparen van 2015.

Daarna gingen publiek en deel-
nemers naar de kermis en de zaal 
waar ‘Brood op de Plank’ speelde. 
Zaterdagmiddag werden de prijs-
winnaars van de optocht bekend-
gemaakt.

Uitslagen: Grote versierde wagens: 
1. Weth. Campermanstraat - De 
Wensfontein, 2. Hoogstraat - Gab-
bers, 3. Moezegat - Het recht zal 
zegevieren, 4. Beekstraat - Ies kan 
liehn, 5. Lamstraat - Sinterklaas is 
de weg kwijt, 6. Loldiekers - Lek-

ker koel, 7. Schutterij PROOST, 
8. Nieuw Leven - Wie is er bang? 
Buiten jurering Onwies - Met ons 
als politie kump d’r nog meer gajes 
bi-j justitie.

Kleine versierde wagens (4 stuks 
totaal): top 3: 1. Nienke Lam, An-
geline Koolwijk, Carice Bedö, 
Carine Reinders en Renske Rein-
ders - Volgend jaar zijn we beter, 
2. Naomi ter Vrugt en Merel Hen-
drikx - Hartjes Meiden, 3. Ilse, 
Nienke en Tom Heebink - Rupsje 
Nooitgenoeg. Versierde fietsen 

(2 stuks totaal): 1. Emma & Stijn 
Schennink - Cowboy & Cowgirl, 2. 
Sylke Wiltink - Feest. Loopgroepen 
(7 stuks totaal): top 3: 1. Kinderen 
en leidsters van de BSO - Wij staan 
in verband met elkaar, 2. Bente 
Schieven en Lisanne Pul - Gratis 
knuffels uitdelen, 3. Jorn Hissink 
en Jordy Pul - TomTom.

Woensdag 6 juli vanaf 20.00 uur 
is de nabespreking van de wagens 
bij Restaurant Den Bremer, met 
bekendmaking van de behaalde 
punten.

Fraaie optocht komt na regen 
laat op gang

Kermisoptocht Toldijk wederom gewonnen door de Wethouder Campermanstraat.
Foto: achterhoekfoto.nl/Liesbeth Spaansen

Henk van den Brink (63) neemt opnieuw plaats aan het hoofd van de bestuurstafel van Pax. 
Foto: Luuk Stam

Dhr. H.J. Wassink, vader van de huidige eigenaar Johan Wassink. Archieffoto: PR

De koninklijke familie op bezoek bij de Pelikaan in 1998. Foto: PR
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De Special Olympics komen naar de Achterhoek
HEUMENSOORD/ACHTERHOEK - 
Over twee jaar, in 2018, komt er 
een groot evenement naar de 
Achterhoek: de nationale Special 
Olympics, een groot sportevene-
ment - niet te verwarren met met 
de Paralympics. De sporters heb-
ben een verstandelijke beper-
king of het Syndroom van Down, 
maar dat wil zeker niet zeggen 
dat er niet op hoog niveau ge-
sport wordt, integendeel. Op 2 en 
3 juli was dat te zien in Nijmegen, 
Wijchen en Groesbeek, waar de 
2016-editie gehouden werd. Op 
het programma stonden onder 
meer atletiek, wielrennen en 
judo - sporten die ook bij de re-
guliere Olympische Spelen beoe-
fend worden - maar ook bowlen 
en skeeleren.

Door Maarten Buser

De sfeer is bijna bedrieglijk ge-
moedelijk: hoewel ‘officieel’ niet 
winnen maar deelnemen voorop 
staat, zijn de sporters duidelijk 
erg fanatiek. Een wielrenster laat 
haar teleurstelling duidelijk mer-
ken aan haar trainer: “Ik baal echt 
van de vierde ronde.” Daarin ver-
schillen deze wedstrijden en hun 
deelnemers niet van hun ‘gewone’ 
evenknieën. Het verschil is hoog-
stens dat een overenthousiaste 
hoogspringer zijn sprong over wil 
doen en teruggefloten wordt met: 
“Jij mag hierna weer.”

Hoewel 2018 nog ver weg klinkt, 
is de Achterhoekse organisatie 
de laatste maanden hard aan de 
slag geweest. Op 2 juli werd wel-
iswaar pas de officiële overeen-
komst getekend, die de Achter-
hoek als nieuwe locatie aanwijst, 
maar daarvóór is er al veel werk 
verzet. René van Gils, voorzit-

ter van de bestuursgroep, vertelt: 
“De overeenkomst geeft ons het 
recht om de Special Olympics in 
2018 te organiseren, maar ook de 
plicht om dat goed te doen. Pas 
zodra je kunt garanderen dat het 
evenement daadwerkelijk gehou-
den kan worden, kun je tekenen. 
Vanaf november 2015 zijn we 
bezig geweest om dat in orde te 
maken. We hebben bijvoorbeeld 
al de huisvesting geregeld: vakan-
tiepark Marveld in Groenlo kan de 
3000 mensen - zo’n 2000 sporters 
en 1000 begeleiders - meerdere 
nachten onderbrengen. Dat wordt 
ons Olympisch dorp.”

Het vervoer is ook geregeld: ver-
voerder Arriva wil die taak op 
zich nemen. Tijdens de 2016-edi-
tie werd duidelijk dat de Special 
Olympics zich op een groot ter-
rein afspelen. Perscontacten en 
organisatoren kwamen op 2 juli 
in Nijmegen kijken, en moesten 
steeds met de bus van locatie naar 
locatie; de ritten duurden overi-
gens hoogstens een kwartier. In 
de Achterhoek zal het niet anders 
zijn. Van Gils: “De grootste afstand 
tussen ons Olympisch dorp en een 
sportlocatie is 17 kilometer. De 
afstanden zijn niet groter dan die 
tussen de wijken van een grote 
stad.”

Over grote steden gesproken: de 
Achterhoek was in een spannende 
strijd omtrent de organisatie ver-
wikkeld met Den Haag. Beide par-
tijen behaalden hoge scores. De 
Zuid-Hollandse stad scoorde een 
9; de Achterhoek ging daar met 
een 9.6(!) overheen. Van Gils: “De 
goede accommodaties in de Ach-
terhoek werden erg gewaardeerd, 
net als de gezelligheid. En ‘nao-
berschap’ natuurlijk: veel mensen 

boden aan te komen helpen.” Hij 
heeft veel lof voor de organisatie 
van deze editie: “Hier ging het heel 
goed. Wij willen het graag net zo 
goed doen.”

Volgend jaar zijn er eerst regio-
nale wedstrijden, waarin het ni-
veau van de sporters bepaald kan 
worden. De deelnemers worden 
namelijk in groepen geplaatst met 
anderen die op hetzelfde niveau 
zitten, zodat de competitie gezond 
blijft. Daarnaast worden er voor 
sommige sporten ook afzonder-

lijke wedstrijden gehouden, met 
hetzelfde doel.

De sporten worden door een 
breed publiek bijgewoond; met 
of zonder beperking. Er staat veel 
publiek buiten naar de wielren-
ners te kijken. Maar ook de relatief 
onbekende sport bocce (een sport 
die wel wat lijkt op jeu de boules 
en bowls; red.) heeft enthousiaste 
liefhebbers. De Special Olympics 
hebben als doel ook de integratie 
van mensen met een beperking te 
bevorderen, en dat ging de afgelo-

pen dagen zeker de goede kant op. 
Elke prestatie werd onthaald met 
een groot applaus, en een terecht 
trotse blik van de sporter.

Tijdens de 2018-editie zullen niet 
alleen de sporters in het zonnetje 
gezet worden, maar ook de Ach-
terhoek zelf. En dat mag zeker wel, 
voor een gebied dat wars is van 
opschepperij. Het is dan eigenlijk 
ook geen grootspraak als beweerd 
wordt: “Naoberschap is een ga-
rantie dat het in 2018 goedkomt.”

RUURLO - Voetbalvereniging Ruur-
lo verzorgt donderdagavond 7 juli 
in samenwerking met Autobedrij-
ven Ruesink BV de oefenwedstrijd 
VV Ruurlo - De Graafschap. De 
wedstrijd vindt plaats op sportpark 
‘t Rikkelder in Ruurlo en begint om 
19.00 uur.

De Graafschap speelt donderdag-
avond haar tweede wedstrijd in de 
oefencampagne ter voorbereiding 
op het seizoen 2016 - 2017 waarin 
het hoogstwaarschijnlijk in de Ju-
piler League zal uitkomen. Het zijn 
rumoerige weken geweest voor de 
Doetinchemse club. Na weken van 
onzekerheid kwam het bericht dat 
De Graafschap toch in de Jupiler 
League zal moeten uitkomen. Al 
is ook dat nog niet zeker omdat er 
dinsdag 5 juli nog een kort geding 
heeft plaatsgevonden waarin De 
Graafschap de degradatie aan-
vecht. De uitspraak van het kort 
geding was bij het ter perse gaan 
van deze krant nog niet bekend. De 
‘geelzwarten’ van vv Ruurlo speel-
den het afgelopen seizoen in de 
vierde klasse C van het district Oost 
van de KNVB. Het seizoen verliep 
onder leiding van trainer Robert 
Grauwde enigszins wisselvallig en 
dat eindige uiteindelijk met een 
plek in de middenmoot. Dit sei-
zoen staat de selectie van vv Ruurlo 
onder leiding van de Ruurlose trai-
ner Wouter Schouten die vorig sei-
zoen nog tot het selectieteam van 
vv Ruurlo behoorde.
Vv Ruurlo en De Graafschap heb-
ben een bijzondere band met el-

kaar. Naast het feit dat De Graaf-
schap en vv Ruurlo partners zijn in 
het kader van het RSVJ-convenant 
(Regionaal Samenwerkingsver-
band Voetbal Jeugdopleidingen) 
hebben beiden dezelfde (hoofd)
sponsor: te weten Autobedrijven 
Ruesink met onder meer een ves-
tiging in Ruurlo. Ruesink maakt het 
mogelijk dat de (oefen)wedstrijd 
tussen Ruurlo en De Graafschap 
aan het begin van het nieuwe sei-
zoen inmiddels een traditie is ge-
worden. Vv Ruurlo is dan ook bij-
zonder verheugd De Graafschap 
op haar vernieuwde sportcomplex 
te mogen ontvangen. Momenteel 
wordt er nog druk gewerkt aan de 

renovatie van het clubgebouw. Vv 
Ruurlo hoopt op een mooie voet-
balavond en na de wedstrijd op een 
gezellige naborrel.

Voorverkoop toegangskaarten
Toegangskaarten zijn in de voor-
verkoop verkrijgbaar bij: café-res-
taurant De Tapperij, Julianaplein 4 
in Ruurlo. Toegangsprijzen: tot en 
met twaalf jaar: gratis. Van dertien 
tot zeventien jaar vier euro (inclu-
sief een consumptiemunt). Vanaf 
achttien jaar zeven euro, inclusief 
een consumptiemunt. Leden en 
donateurs van vv Ruurlo hebben 
vrij toegang.

VV Ruurlo - De Graafschap

Hoogspringen tijdens de Special Olympics, zaterdag in Heumensoord. Foto: Maarten Buser 

Een spelmoment uit het duel tussen VV Ruurlo en De Graafschap van vorig jaar. Foto: Jan 
Hendriksen

Gemeenteraad wil turbo op duurzaam 
Bronckhorst

BRONCKHORST - “De aarde be-
woonbaar houden, voor ons zelf 
en voor onze kinderen!” Zo begon 
GroenLinks gemeenteraadslid Ti-
tus Smit donderdag 30 juni zijn 
toelichting in de gemeenteraad 
van Bronckhorst op de motie over 
duurzaamheid.

Het is belangrijk dat de aarde 
met alle klimaatveranderingen 
bewoonbaar blijft, voor ons zelf 
en voor onze kinderen, ook in 
Bronckhorst. Daarom is door de 
hele raad van Bronckhorst een 
motie over Duurzaamheid aan-
genomen. Met deze motie gaat de 
wethouder samen met bewoners 
en bedrijven een routekaart ma-
ken om te zorgen dat Bronckhorst 
in 2030 energieneutraal is. Dat 
is belangrijk om de uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen, 
en hier de wateroverlast te beper-

ken. “Maar ook omdat wij er met 
zijn allen wat aan kúnnen doen!”, 
aldus Titus Smit, gemeenteraads-
lid voor GroenLinks.

GroenLinks gaf aan dat door de 
uitstoot van broeikasgassen als 
CO2 en methaan het klimaat ver-
slechtert. Afgelopen jaar is de uit-
stoot van bijvoorbeeld CO2 weer 
toe- in plaats van afgenomen. 
Volgens Smit moet er alles aan ge-
daan worden om onder de grens 
van twee graden temperatuur-
stijging te blijven: “Wij kunnen er 
wat aan doen. Je ziet veel mensen 
al een eerste bijdrage leveren; ze 
nemen zonnepanelen op hun dak, 
isoleren hun huis, douchen iets 
korter, et cetera. Maar we kunnen 
en moeten meer doen om de aar-
de bewoonbaar te houden, voor 
ons zelf en voor onze kinderen, 
ook in Bronckhorst!”

Gemeenteraad wil duurzaam Bronckhorst. Foto: Stichting Duurzame Energie Koepel
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Kermismarkt met voorronde NK standwerken 

Kinderspelen • Volksspelen • Kermisoptocht • Groot Lunapark



 

PLUS Spareribs
Indisch of piri piri
Per 500 gram

5.99

3.99
500 GRAM

Weekendpakker  
Alléén geldig op 14, 15 en 16 juli do vr za

Openingstijden: ma - wo 8.00 - 20.00 | do - vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 12.00 - 17.00

Eland | Raadhuisstraat 53 | Hengelo (Gld) |

Vishandel “Hengel” wenst heel Hengelo
gezellige  kermisdagen toe.

VISHANDEL “HENGEL” 

Harmsen BV wenst alle inwoners van 
Bronckhorst een goede
Hengelose kermis toe!!!

www.harmsenvoegwerken.nl
Hengelo (Gld.) • Tel. 0575-465311

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

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

www.spannevogel.nl

meubelen, parket, 
tapijten, laminaat, 

slaapsystemen, 
gordijnen, zonwering, 

projectstoffering

Volg ons nu ook op

13 en 16 juli gesloten

SPALSTRAAT 1 • 7255 AA HENGELO GLD • 0575 461478 • INFO@EETCAFEJANSENJANSEN.NL 
 volg ons via Fb en blijf op de hoogte van onze acties en laatste nieuwtjes. WWW.EETCAFEJANSENJANSEN.NL

Team Jansen & Jansen wenst jullie allemaal een hele fijne kermis! ( i.v.m. de kermis zijn wij di 12, do 14 en di 19 juli gesloten )

KERMIS PROGRAMMA

Woensdag & Zondag serveren wij vanuit onze keuken diverse plate’s vanaf 12,50 euro

ZONDAG 17 JULI

Brood op de Plank
14:00 uur

18:00 uur

VRIJDAG 15 JULI
16:00 uur

 20:00 uur

AahNeehè

WOENSDAG 13 JULI
11:00 uur

14:30 uur

Living Room

ZATERDAG 16 JULI

Feest DJ
Martin

16:00 uur
80’s 90’s Party

 19:00 uur
Foute uurtjes

16:00 uur16:00 uur

PartyCrazy
16:00 uur

PartyPartyPartyPartyPartyPartyPartyPartyPartyPartyPartyCrazyCrazyCrazyCrazyCrazyCrazyCrazyCrazyCrazyCrazyCrazyCrazyCrazyCrazyCrazyCrazyCrazyPartyPartyPartyPartyPartyPartyPartyPartyPartyPartyPartyCrazy

Meezingfeest

UW BOEKHOUDING ONLINE ZELF VERWERKENUw boekhoUding zelf online verwerken
onder begeleiding van ons kantoor 

via het door ons
gratis

verstrekte boekhoUdprogramma.
bel gerUst voor de mogelijkheden.

DE HEESTERHOF
UW PARTNER VOOR UW TUIN

De Heesterhof hoveniers is uw partner voor het ontwerp, 
de aanleg en het onderhoud van uw tuin

Everhardingweg 5, 7021 MP Zelhem | tel. 0314-645742 | mob. 06-53362300
info@deheesterhof.nl | www.deheesterhof.nl

Everhardingweg 5, 7021 MP Zelhem | tel.0314-645742 | mob. 06-53362300 
info@deheesterhof.nl | www.deheesterhof.nl

De Heesterhof hoveniers is uw partner voor het ontwerp, 
de aanleg en het onderhoud van uw tuin



Hengelose Kermis 2016
Van woensdag 13 juli t/m zondag 17 juli 
is het weer tijd voor de Hengelose ker-
mis.

Op woensdag 13 juli starten we weer om 
10.00 uur met de kermismarkt in de Spal-
straat. Verenigingen die nog een markt-
kraam willen op de markt kunnen zich nog 
opgeven via de website www.emmhenge-
lo.nl/contact.
Op vrijdag 15 juli zijn er voor de jeugd weer 
de gebruikelijke Kinderspelen op het ter-
rein van de IJsvereniging “Steintjesweide”. 
Als bestuur doen we bij deze de oproep om
vrijwilligers die deze middag de kinderen 
kunnen/willen begeleiden tijdens de spel-
letjes.
De commissie doet elk jaar zijn best om 
een zo gevarieerd mogelijk programma 
aan te bieden, maal alles staat of valt met 
de medewerking van vrijwilligers die dit 
alles in goede banen leiden. Het zou toch 
zonde zijn, dat we moeten gaan besluiten 
om dit onderdeel van het programma te 
schrappen voor de komende jaren, omdat 
er niet voldoende begeleiding  is. Aanmel-
den kan ook via de website www.emmhen-
gelo.nl/contact.
Dit weekeinde zijn de Schutterij EMM en 
de K.H. Concordia gastheer van de SSV 
Heyerode uit Thüringen. Heyerode is de 
partnergemeente van Neuenkirchen, waar 

wij als Schutterij en muziekvereniging ook 
goede contacten onderhouden. In augus-
tus 2015 zijn we op bezoek geweest in 
Heyerode, en hebben daar een geweldig 
Schuttersfeest meegemaakt. Dit jaar volgt 
dus het tegenbezoek van Heyerode aan 
Hengelo.  Een groep kanonniers van deze 
vereniging maakt gebruik van historisch 
geschut, en geeft door heel Duitsland de-
monstraties met dit materiaal. Als alles 
doorgaat, i.v.m. vergunningen, dan geeft 
deze groep op zaterdagmiddag, na afloop 
van het Vogelschieten, een demonstratie 

met dit geschut op het terrein van de IJs-
vereniging. Dat mag U niet missen!! Ge-
hoorbescherming is aan te raden!!!

Op zondagmiddag 17 juli sluiten we tradi-
tiegetrouw weer af met de kermisoptocht. 
Wilt U nog meedoen met buurt/vrienden-
groep/familie met een wagen dan kunt U 
zich hiervoor nog aanmelden via de websi-
te www.emmhengelo.nl  / contact. Kinde-
ren die meedoen aan de optocht kunnen 
zich vanaf 13.00 uur melden bij de Wel-
koop en hebben altijd prijs!!

Voorwoord 
burgemeester
Bronckhorst is een enorm bruisende 
gemeente! Ieder dorp of buurtschap 
kent festiviteiten en viert deze op z’n 
eigen bijzondere wijze. Binnenkort 
staat Hengelo op z’n kop: het is weer 
tijd voor de jaarlijkse kermis!  

Net als eerdere jaren heeft de kermis-
commissie van EMM ook nu weer een 
spetterend programma bedacht, met 
vele activiteiten voor jong en oud. Vrij-
willigers: hartelijk dank voor uw tijd en 
inzet. Zonder u was er geen feest. 

Ik wens de organisatie en de vele be-
zoekers heel veel plezier toe. Hopelijk 
schijnt het zonnetje en houdt iedereen 
weer onvergetelijke herinneringen 
over aan deze kermis-editie! 

Burgemeester gemeente Bronckhorst  
Marianne Besselink

Kermismarkt en voorrronde NK Standwerken
Traditioneel starten we op de woens-
dag van de Hengelose Kermis met de 
kermismarkt. Vorig jaar hadden we de 
aanvangstijd verschoven naar 12:00 uur, 
maar gezien de vele op- en aanmerkin-
gen hierover van zowel bezoekers/exploi-
tanten hebben we als organisatie beslo-
ten om de oude aanvangstijd van 10:00 
uur weer in ere te herstellen.
Vorig jaar hadden we voor het eerst in ja-
ren ook weer enkele Standwerkers in de 
Spalstraat staan die op een ludieke ma-
nier hun waren aan de bezoekers aanpre-
zen. Ondanks het regenachtige weer de-
ze middag, en het tegenvallend bezoek, 
waren de reacties dusdanig positief dat 
we ook dit jaar weer enkele standwerkers 
hebben uitgenodigd om hun kunstje in 
Hengelo  te vertonen.

De kermismarkt in Hengelo is aangewe-
zen als een voorronde van de NK Stand-
werken, dus voor de deelnemers staat er 
wel wat op het spel deze dag. 

Een onafhankelijke jury zal  het oordeel 
vellen. De prijsuitreiking zal na afloop  op 

de markt zijn, en bij slecht weer wijken 
we uit naar HCR Leemreis.
De Kermismarkt zal een keur aan kramen 
tellen in de Spalstraat. Belangstellenden 
hebben de mogelijkeid om een plek te 
reserveren. De EMM zal voor elke Hen-
gelose vereniging/stichting die zonder 
winstoogmerk werken korting verlenen. 
Goede doelen krijgen zelfs de mogelijk-
heid hier gratis te mogen staan en de 
kosten voor een kraam wordt door EMM 
betaald. De marktcommissie van de EMM 
beoordeeld en beslist of de wens wordt 
gehonoreerd.
Opgave voor de kermismarkt/braderie 
kan via de site www.emmhengelo.nl
Voor zakelijke stand-of kramenhouders  
www.marktvision.nl of een mailtje naar 
info@marktvision.nl

Kinderspelen 
“BEESTENBOEL”

Vrijdagmiddag 15 juli is het weer zover: de 
commissie van de kinderspelen heeft weer 
een leuke en actieve middag georganiseerd 
voor alle kids uit Hengelo van 4 t/m 12 jaar.
Het thema is dit jaar “BEESTENBOEL”, dus 
trek je leukste “boerenkleding” aan (dit 
mag, maar hoeft niet) en kom gezellig mee-
doen met allerlei leuke spelletjes! Vanaf 
13.30 uur ben je welkom op de ijsbaan van 
de Steintjesweide. Bij de ingang krijg je een 
spelletjeskaart zodat je alle spelletjes kun 
laten aftekenen na deelname. Voor iets te 
snoepen en drinken wordt gezorgd. Deel-
name is gratis.

Zoals in een eerdere publicatie in de CON-
TACT reeds gemeld, zitten we echt verlegen 
om vrijwilligers die deze middag de kinde-
ren willen begeleiden tijdens de diverse 
spelletjes. Mochten er zich geen vrijwilli-
gers aanmelden, dan kon dit wel eens de 
laatste kermis zijn dat de Kinderspelen 
georganiseerd worden. Laat het a.u.b. niet 
zover komen, maar geef U op om een paar 
uurtjes van uw vrije tijd aan dit leuke eve-
nement te besteden!! We doen het niet 
voor onszelf maar voor de kinderen!

Kermiszondag 2016
Op zondag 17 juli gaan we om 11:30 uur 
van start met de receptie voor het Ko-
ningspaar 2016 bij Grand Café “De Ege-
lantier”.  Ook het Keizerspaar 2016, de 
jeugdkoning(in) en vogelknuppelkonin-
gin kunnen tijdens deze receptie worden 
gefeliciteerd. Alle Koningsparen uit de 
buurtschappen van het voormalige Hen-
gelo zijn aanwezig, alsmede Ereleden en 
leden van Verdienste van de Schutterij 
EMM. Ook een delegatie uit Neuenkir-
chen mag zoals gebruikelijk niet ontbre-
ken, en dit jaar is er zelfs een delegatie uit 
Heyerode (Thüringen) in Hengelo te gast.

Na afloop van de receptie is er een ven-
delhulde voor alle genodigden voor 
HCR Leemreis door de vendeliers van de 
Schutterij E.M.M. en  Schuttersgilde “St. 
Jan” uit de Keijenborg onder muzikale 

begeleiding van de K.H. Concordia.
Om 14:00 uur gaan we van start met de 
Kermisoptocht 2016. Op het moment van 
dit  schrijven hebben we al een  aantal 
deelnemers, maar daar kunnen er zeker 
nog wel wat bij. Muzikale ondersteuning 
tijdens de optocht wordt verleend door 
de volgende korpsen : Schuttersgilde “St. 
Jan” uit Keijenborg, Chr. Muz.ver. Cres-
cendo en de Koninklijke Harmonie Con-
cordia uit Hengelo.
Houdt u ook zo van tradities en bent u 
handig?  Geef u dan nu op voor de op-
tocht van Hengelo met een wagen of als 
loopgroep. Wij willen graag deze tradi-
tie behouden, maar dat lukt niet zonder 
mensen die een optochtwagen willen 
bouwen. 
Kinderen kunnen zich op zondag 17 juli  
vanaf 13:00 uur aanmelden bij de ingang 

van de Welkoop. Versierde fietsen en kar-
retjes maken de optocht net iets gezelli-
ger. Dieren zijn helaas niet toegestaan.

Dus geef u op voor de optocht als buurt 
of als vriendengroep  of  als vereniging.
Opgeven kan via petermonique26@
gmail.com of via 0575-464942.

Sponsoren E.M.M. 2015
Kinderspelen/Ouderenmiddag
Autobedrijf Wassink, Administratiekan-
toor De Wending, Tandarts van de Torre, 
Assurantiekantoor Memelink&Bergervoet, 
Schildersbedrijf Regelink, Roozegaarde 
Sport&Mode, Slagerij Raterink, Cafetaria 
Hoogstraat, Vakgarage Hans Sloot, van 
Aken assurantiën,Albert Hein supermarkt,
Kapper Wuestenenk, Groot-Kormelink 
optiek, Hoveniersbedrijf R. Peters, Ko-
hler-Wissink, Arendsen Installatiebedrijf, 
Bosman Groenspecialist, Bertus Zweve-
rink, Auto Ridderhof Peugeot, Slotboom 

tweewielers, GOMA BV, B. Jansen, Meu-

lenbrugge bouw, Groenaannemingsbe-
drijf Jansen, Gotink installatie, de Chine-
se Muur, De Spannevogel, van Bentum 
Schoonmaak, Gerrits Makelaardij, Expert 
Hengelo, Frans Passchier Haarmode, 
Lubron BV.

Vogelschieten/Optocht
Autobedrijf Ridderhof Peugeot, Berns Tim-
merwerk, Eugelink zonwering, Onstenk 
meubelen, Autobedrijf Wassink, Slotboom 
tweewielers, Eetcafé Jansen&Jansen, 
Sportcentrum Aerofitt, Gotink sanitair, 
Meerbeek woningprojecten, installatie-

bedrijf Arendsen, van Aken bouw, Wissink 
bouw, Café “Marktzicht”, Grand Café de 
Egelantier, Disco de Zwaan, Partycentrum 
Langeler, HCR  Leemreis, Vakgarage Hans 
Sloot, Kok Betonreparatie.

De Schutterij E.M.M. is al deze sponso-
ren zeer erkentelijk voor hun bijdrage 
het afgelopen seizoen.

Wilt U informatie over eventuele spon-
soring, dan kunt U contact opnemen 
met Dhr. A. Stortelder Tel: 0575-461704.



Hengelose Kermis 2016
Hotel-Slijterij Leemreis is woensdag 13 juli het trefpunt van 
ouderwetse gezelligheid aan de paardemarkt gelegen. Voor een 
borrel en een heerlijke hap.

13,15,16,17, juli ook zeer gezellige kermissfeer!

Raymond en medewerkers wensen iedereen
fijne kermisdagen toe.

Wenst u prettige kermisdagen!

T. 0575 - 464624

EEN WERELD VAN STAAL
Directie en medewerkers  van STAJA 

wensen u fijne kermisdagen
 www.staja.nl info@staja.nl

Hengelose

Kermis
EMM Hengelo

12 - 17 juli 2016
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wenst iedereen 
fi jne kermisdagen!

 



- KIKKERSPEL -
Bij inlevering van deze bon:
10 kikkers voor €4,- of 
20 kikkers voor €6,- Altijd prijs!

- SUIKERSPIN -
Bij inlevering van deze bon:  

€0,50 korting op 
een suikerspin op stokje

- KOP VAN JUT -
Bij inlevering van deze bon:
 € 0,50 korting bij 3x of 6x slaan 

(max. 1 bon per persoon)

- COPACABANA -
Bij inlevering van deze bon:

 Bij besteding van €10,- 
1 rit gratis

- AUTOSCOOTER -
Bij inlevering van deze bon:

Bij besteding van €20,- 
3 extra munten

- DRAAIMOLEN -
Bij inlevering van deze bon:

10 ritten voor €10,-

- KINDERKOP VAN JUT -
Bij inlevering van deze bon:
 € 0,50 korting bij 3x of 6x slaan 

(max. 1 bon per persoon)

- BUSSEN GOOIEN -
Bij inlevering van deze bon:

8 ballen werpen, 
€0,50 korting p.p.

- EENDENSPEL -
Bij inlevering van deze bon:

€0,50 korting

- WILD THING -
Bij besteding van €5,- 

één rit gratis!

- SNOEPKRAAM -
Bij inlevering van deze bon:

Bij besteding van €5,- 
zuurstok gratis

- LIJNTREK -
Bij inlevering van deze bon:

Bij 5 touwtjes trekken 
€0,50 korting bij deelname p.p.

KERMIS PROGRAMMA 12 t/m 17 JULI 2016    
DINSDAG 12 JULI
20.00 - 22.00 uur TREKKING VOLGORDE VOGELSCHIETEN 

VOOR DE LEDEN EN DE JEUGD VAN 10 t/m 
17 jaar in café Wolbrink, Bleekstraat 3. 

 leden van de Schutterij EMM, komt U zoveel 
mogelijk voor Uw nummer, dit voorkomt 
onnodige vertraging tijdens het vogelschie-
ten!! 

 TEVENS LAATSTE MOGELIJKHEID OM U 
OP TE GEVEN ALS LID VAN DE SCHUTTE-
RIJ EMM VOOR HET JAAR 2016.

 Voor reglementen zie de website 
 emmhengelo.nl

WOENSDAG 13 JULI   
10.00 - 16.00 uur KERMISMARKT, WARENMARKT  met 

STANDWERKERS, PRESENTATIE PLAATSE-
LIJKE VERENIGINGEN EN GOEDE DOELEN.

 OPTREDEN HARMONICAGROEP ‘DE TREK-
KEBUULS”. 

 STANDWERKERSCONCOURS 
 (voorronde NK)

10.00 uur OPENING VAN HET LUNAPARKTERREIN 
ROND DE N.H. KERK.

16.00 uur Prijsuitreiking 
 STANDWERKERSCONCOURS
 
                                               .
DONDERDAG 14 JULI
13.00 - 15.30 uur KERMISVISWEDSTRIJDEN VOOR DE 55+ 

van de H.H.V.
 Na afloop prijsuitreiking in café Wolbrink.

 
VRIJDAG 15 JULI
13.30 - 15.30 uur KINDERSPELEN OP TERREIN “STEINTJES-

WEIDE” voor kinderen in de leeftijdsgroep 
van 4 t/m 12 jaar. Thema is “BEESTENBOEL”

 Ook dit jaar weer met diverse spelletjes (zie 
website en artikel in deze krant)

14.00 - 16.30 uur GEZELLIGE MIDDAG VOOR DE 55 PLUS-
SERS in zaal Wolbrink, Bleekstraat 3  m.m.v. 
het MOONSHINE DUO

18.45 - 19.15 uur MUZIKALE AUBADE BIJ DE BLEIJKE.
 Vendelhulde door de vendeliers van EMM  

voor de bewoners van verzorgingscentrum  
de Bleijke met muzikale begeleiding van de 
Koninklijke Harmonie Concordia.

19.30 - 21.00 uur RINGRIJDEN IN DE BLEEKSTRAAT VOOR 
DAMES EN HEREN.

 Inschrijving is om 19.00 uur in café Wol-
brink. Voor het ringrijden maakt U gebruik 
van Uw eigen fiets, (voor deelname en re-
glementen zie  de website.

 Prijsuitreiking na afloop bij Wolbrink.

ZATERDAG 16 JULI:
10.00  uur VERZAMELEN GEHELE SCHUTTERIJ EN 

MUZIEK bij clubgebouw K.H. Concordia 
op de “Hietmaat”.

± 10.15  uur Vertrek vanaf “De Hietmaat” voor het 
wegbrengen  van Jeugdkoning, Knuppel-
koningin en Koningspaar van 2015.

± 10.45 uur Aankomst schietterrein, Huldiging en 
afscheid van huidig Koningspaar, Jeugd-
koning en Vogelknuppelkoningin. Tevens 
vendelhulde door vendeliers van de EMM.

± 11.00 uur AANVANG VOGELSCHIETEN OP HET TER-
REIN “STEINTJESWEIDE”

 Uitsluitend voor  leden van de Schutterij 
EMM, Hengelo (Gld). 

 (zie website www.emmhengelo.nl)

 AANVANG VOGELKNUPPELEN VOOR DA-
MES OP HET TERREIN “STEINTJESWEIDE” 
Voor deelname en reglementen zie de web-
site.

11.15 uur AANVANG VOGELSCHIETEN VOOR DE 
JEUGD OP HET TERREIN “STEINTJESWEI-
DE” VOOR ALLE JEUGD VAN 10 T/M 17 
JAAR. 

 Voor opgave en reglementen zie de website 

± 14.00 uur EINDE VOGELSCHIETEN EN VOGELKNUP-
PELEN

 Zie hiervoor de reglementen op de website

 AANSLUITEND NA HET LAATSTE SCHOT, 
ZODRA DE PARTNER VAN DE NIEUWE KO-
NING(IN) AANWEZIG IS VOLGT DE PRIJS-
UITREIKING IN DE FEESTTENT OP HET 
TERREIN “STEINTJESWEIDE”.

 NIET AFGESCHOTEN DELEN VAN DE VO-
GEL WORDEN VERLOOT ONDER DE LEDEN 
DIE AANWEZIG ZIJN TIJDENS DE PRIJS-
UITREIKING EN MEEGESCHOTEN HEBBEN.

 Voorafgaand aan de prijsuitreiking en in-
huldiging van het nieuwe Koningspaar 
2016 geeft de Kanonniersgroep van de SSV 
Heyerode een eresaluut aan het nieuwe Ko-
ningspaar d.m.v. het afvuren van historisch 
geschut op het terrein “Steintjesweide”. 

13.00 - 16.00 uur KERMISVISWEDSTRIJDEN VOOR DE SENI-
OREN VAN DE H.H.V. 

         Na afloop prijsuitreiking in café Wolbrink.
    

ZONDAG 17 JULI
11.00 uur AFSLUITING TERREIN ROND DE WELKOOP.

11.30 uur RECEPTIE VOOR HET KONINGSPAAR 2016, 
HET KEIZERSPAAR 2016, DE JEUGDKO-
NING(IN) 2016 en DE VOGELKNUPPELKO-
NINGIN 2016 in Grand Café de Egelantier.

 Iedereen is van harte welkom op deze re-
ceptie  om bovenstaande mensen te felici-
teren     

                        
13.00 uur: VERZAMELEN VAN DE OPTOCHTWAGENS 

IN DE TRAMSTRAAT/SPALSTRAAT alwaar 
de wagens een nummer krijgen. Hierna 
volgt de keuring door de jury.

13.15 uur KINDEREN MET VERSIERDE FIETSEN EN 
KARRETJES ZIJN ALTIJD WELKOM EN 
HEBBEN ALTIJD PRIJS. 

 aanmelden vanaf 13.15 uur bij de organisa-
tie.

13.30 uur VENDELHULDE VOOR HET NIEUWE KO-
NINGSPAAR VAN DE EMM, KONINGSPA-
REN VAN DE BUURTSCHAPPEN EN VERDE-
RE GENODIGDEN

 De vendelhulde op de zondagmiddag voor-
afgaand aan de optocht wordt verricht door 
de  Vendeliers van EMM en  Schuttersgilde 
“St. Jan” uit Keijenborg onder muzikale 
begeleiding van de Koninklijke Harmonie 
Concordia .

14.00 uur AANVANG KERMISOPTOCHT 2016
 OPTOCHTROUTE:
 Start - Hotel Leemreis - Spalstraat - la Raad-

huisstraat -ra Schoolstraat - Sarinkkamp 
- ra Het Karspel - Beukenlaan - ra Steintjes-
weide - la Bleekstraat - ra Leliestraat - ra 
Zuivelweg – Kastanjelaan – ra Bannink-
straat – ra Raadhuisstraat – ra Spalstraat. 
Koningspaar afzetten bij Hotel Leemreis 
– Muziekkorpsen – la Terrein Welkoop Op-
tochtwagens la Tramstraat en ontbinden.

 Muzikale medewerking verlenen:, 
 CHR. MUZIEKVERENIGING CRESCENDO, 

KONINKLIJKE HARMONIE CONCORDIA en 
SCHUTTERSGILDE St. JAN uit de Keijen-
borg.

 Oproep aan alle aanwonenden van de 
optochtroute: MAAK EN HOUDT DE OP-
TOCHTROUTE VOERTUIGVRIJ. Overal zal 
een parkeer verbod gelden.

16.00  uur PRIJSUITREIKING bij HCR LEEMREIS.
 (bij slechte weersomstandigheden is de 

prijsuitreiking in de zaal van HCR Leemreis).

 De naam van de website is 
 www.emmhengelo.nl 

OPENINGSTIJDEN VAN DE KERMIS:
Woensdag  13  juli:  10.00 – 24.00 uur.
Vrijdag  15  juli:  14.00 – 01.00 uur.
Zaterdag  16 juli:  14.00 – 01.00 uur.
Zondag  17 juli:  14.00 – 24.00 uur.

HET BESTUUR EN ORGANISATIE DER SCHUTTERIJ EMM 
HENGELO (GLD), STELT ZICH NIET VERANTWOORDELIJK 
VOOR SCHADE/ONGEVALLEN INDIEN DEZE ZICH VOOR-
DOEN, VOOR- TIJDENS, EN NA DE KERMIS ACTIVITEITEN.

TIJDENS DE KERMISDAGEN VOLOP DANS- EN STEMMINGS-
MUZIEK IN ALLE HORECA BEDRIJVEN. (Zie advertenties in 
dit blad)

HET KEIZERSPAAR, 
KONINGSPAAR EN HET BESTUUR 
VAN DE EMM WENSEN IEDEREEN 

PRETTIGE KERMISDAGEN.



Bĳ  besteding van
€ 100.- (excl. BTW)

een schildersetje 
(strĳ kpot, kwasten, 

handschoenen)
GRATIS 

Ter waarde van € 16.35, max. 1 per klant.

Nĳ verheidsweg 6 • 7255 RA Hengelo  
Tel. 06 - 23328236

Verf
Afhaal
Center
Hengelo

VAKGARAGE

Hans Sloot
SAMEN OP 
DE GOEDE

WEG
Ruurloseweg 50
Hengelo (Gld)

Tel. 0575 - 46 18 71

Grand Café De Egelantier
Spalstraat 44 | 7255 AD Hengelo (gld)  

0575-463778

Woensdag 13 juli 
vanaf 11.00 uur

Fred Duijn
Vrijdag 15 juli 

vanaf 21.30 uur
Claptunes
Eric clapton Tribute Band

Met leden van de band Moonyard

Zondag 17 juli 
vanaf 11.00 uur

Frühshoppen
Onze keuken is tijdens de kermis 

op vrijdag en zondag geopend

H
engelose kerm

isHENGELOSE KERMIS
 Eet, drink en wees vrolijk!

 
Lekker chillen op ons TERRAS
 

Genieten van onze speciale

KERMIS-SPECIALS 
 
Het lekkerste SOFT- EN SCHEPIJS
 

Op zondag vanaf 17.00 uur ons

bekende KERMISBUFFET
 
Wij zijn alle dagen geopend
 

VOOR IEDEREEN HELE FIJNE 
KERMISDAGEN GEWENST!
Spalstraat 5 Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 12 12

www.langeler-partycentrum.nl

l e k ke r  g e n i e t e n

Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en
lekker dichtbij!



Café-Bar-Discotheek

‘DE ZWAAN’
gelegen nabij het Lunapark, Spalstraat 3, Hengelo (Gld.)

“Net effe gezelliger”
Ja, het is weer zover,

HENGELOSE 
KERMIS

en wij gooien de beuk er weer in, voor de
44e maal met ons gezellige pleinfeest.

Uit: Goed voor u!
Tijdens de kermis is onze discotheek 

op zaterdag geopend.

En dit al weer 38 jaar!
Alle dagen met het tuinfeest staat

Robert & Miranda’s Smikkelcorner
voor u klaar met een heerlijke broodjesbar.

WOENSDAG 13 JULI
11.00 uur - in de tuin

DEUTSCHE BIERBRUNCH
met DJ HelmÜt

van 13.00 uur tot in de avonduren - in het café

THE HAPPY PIANO’S

20.00 uur - in de tuin

“DE VOICE OF HENGEL”
i.s.m. Hein van de Spitfires

VRIJDAG 15 JULI
20.00 uur - in het café

DJ DION

20.30 uur - in de tuin

HIKE - SAINTS 'N SINNERS

ZATERDAG 16 JULI
21.00 uur - in het café

DJ DION

21.00 uur - in de tuin

FIVE BROTHERS + T. HOEKSTRA

ZONDAG 17 JULI 
van 14.00 uur tot in de avonduren - in de tuin

THE PERFECT SHOWBAND
tussendoor DJ Bacchie
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www.instaljanssen.nl
St. Janstraat 39  7256 BB  Keijenborg  

tel: 0575-461760

H E N G E L O 

Wensen u fijne Kermisdagen toe!



8 JULI
MEAT & GREET
WILAž

Wil jij werken in de techniek? WILA nodigt je uit kennis te maken!

Wat & Wanneer?
•  Vrijdag 8 juli 16.00 uur – 18.00 uur
•  CV + foto = Entree
•  Hapje, drankje, rondleiding en speeddate met HR

Meld je voor 7 juli aan via sollicitatie@wila.nl o.v.v.  ‘meat & greet’. 

WWW.WERKENBIJWILA.NL

NIEUWE UITDAGING?

INGANG VIA KANAALZIJDE. HAVENSTRAAT 6, 7241 CZ LOCHEM.



Lowes en Hartelman net naast het 
Moto2-podium in Assen
Sam Lowes 
is dit seizoen 
één van de 
titelkandidaten in 
de Moto2 klasse
HENGELO/ASSEN - Sam Lowes met 
begeleider Torleif Hartelman kwa-
men het laatste weekend van juni 
in actie tijdens de Motul Dutch TT 
in de Moto2 categorie. In de race 
eindigde de Brit net buiten het po-
dium op plaats vier. Het werden 
bijzondere wedstrijden met iedere 
klasse een nieuwe Grand Prix win-
naar.

Sam Lowes is dit seizoen één van 
de titelkandidaten in de Moto2 
klasse. De Brit wordt begeleid 
door Torleif Hartelman uit Hen-
gelo Gelderland. Voorafgaand 
aan de race in Assen stond Lowes 
tweede in het kampioenschap. 
De coureur van het Gresini Team 
kwalificeerde zich als vierde en na 
mooi gevecht in de race eindigde 
hij ook als vierde en liep zo net het 
podium mis. De strijd in het we-
reldkampioenschap blijft enorm 
spannend. Lowes staat momen-
teel derde met 121 punten. De 
Brit heeft vijf punten minder dan 
Johann Zarco en Alex Rins, die sa-
men aan de leiding gaan. De race 
in Assen werd verrassend gewon-
nen door Takaaki Nakagami.

Het werd een hele bijzondere Mo-
toGP wedstrijd op het TT Circuit 
van Assen. Voor aanvang van de 
race begon het te regenen, maar 
bij de start was het droog. De cou-
reurs gingen steeds sneller rond 
op een opdrogende baan, totdat 
het na tien ronden keihard begon 
te regenen en rode vlag werd ge-
zwaaid.

Er kwam vervolgens een herstart 
over twaalf ronden. Valentino Ros-
si leek met de lastige situatie het 
beste om te gaan en bouwde een 
voorsprong op. De Italiaan wilde 
vervolgens teveel en crashte.

De verrassing van de dag de Au-
straliër Jack Miller, die Marc Mar-
quez wist te verslaan. Miller nog 
nooit eerder een MotoGP wed-
strijd, hij stond zelfs nooit eerder 
op het podium. Scott Redding 
maakte ook goed gebruik van de 
omstandigheden en pakte zijn 
eerste podiumplaats, door als der-
de te finishen.

Er kwam een 
herstart over 
twaalf ronden

Marquez doet vanwege de nul-
score van Rossi en de tiende plaats 

van Jorge Lorenzo goede zaken in 
wereldkampioenschap. In de Mo-
to3 klasse was er ook al een nieu-
we Grand Prix winnaar in de vorm 
van Francesco Bagnaia. De Itali-
aan won de spectaculaire Moto3 
wedstrijd, waarin Bo Bendsneyder 
een keurige negende plaats be-
haalde.

Victor Steeman eindigde op een 
keurige achtste positie in de eerst 
race van de Red Bull MotoGP 
Rookies Cup. Beide wedstrijden 
werden verreden op een natte 
baan. In de tweede manche kwam 
Steeman ten val. 

Het zat ook niet mee voor een an-
dere Nederlander Walid Soppe. 
De coureur uit Coevorden crashte 
in beide races, toen hij aan de lei-
ding reed. In de tweede race viel 
hij zelf in de laatste ronde.

Toine Gierink reed in het bijpro-
gramma van de TT in de KTM 
RC Cup. Gierink scoorde in een 
race op een opdrogende baan een 
mooie negende plaats.

HENGELO - Afgelopen zaterdag 
pakte Lesley ten Tusscher met 
het Hoegee Liqui Moly Suzuki 
Team een tweede plaats in de 501 
kilometer van Assen. De coureur 
uitkomend voor de Hamove deed 
dit samen met Tim van Ooijen 
en Erwin Druijff. De endurance-
wedstrijd op het TT Circuit werd 
gewonnen door het drietal Ker-
vin Bos, Nigel Walraven en Bryan 
Eusman.

De 501 van Assen is een endurance-
wedstrijd van 111 ronden over het 
TT Circuit. Het evenement wordt 
georganiseerd door CRT Holland, 
die ook de organisator is van de 
OW Cup. De race wordt begonnen 
met een bekende Le Mans start, 
waarbij de coureurs moeten ren-
nen naar hun motoren. De teams 
bestaan bij de 501 van Assen uit 
twee, drie of vier coureurs.

Lesley ten Tusscher leverde een 
knappe prestatie. Ten Tusscher 
rijdt in het ONK op een Supers-
port-motor, maart stapte tijdens 
de 501 van Assen op een Super-
bike van het Hoegee Liqui Moly 
Suzuki Team. Ten Tusscher reed 
zestig van honderdelf ronden en 
eindigde samen met Tim van Ooij-
en en Erwin Druijff op een keurige 
tweede plaats. Cliff Kloots kwam 

samen met Kevin Mos in actie. 
Na een mooie tweede kwalifica-
tieplaats, eindigde het duo op een 
vijfde plaats in de wedstrijd.

Jarco Grotenhuis maakte deel uit 
van een kwartet die uitkwam voor 
MCK Racing. Eén van de team-
genoten van Grotenhuis was oud 
Hamove-lid en coureur Bas Win-
kel. Winkel rijd al jaren niet meer 
maar vond dit een mooie gelegen-
heid om weer eens aan de actieve 
wedstrijdsport mee te doen. Het 

team eindigde op een negentien-
de plaats en met negen ronden 
achterstand op de winnaar Eus-
man Racing-Liquid Rubber Team.
De coureurs van het winnende 
team waren Nigel Walraven, Bryan 
Eusman en Kervin Bos. De laatste 
maakte een éénmalige comeback 
op de Ten Kate Racing Products 
Honda. Bos is tegenwoordig com-
mentator bij Eurosport. Net als ten 
Tusscher komen ook Kloots en 
Grotenhuis uit voor de Vereniging 
uit Hengelo Gld.

Podium voor Ten Tusscher bij 
501 kilometer van Assen

Vijfde plaats voor Cliff Kloots en de wegrijdende Kevin Mos. Foto: Henk Teerink

De door Torleif Hartelman begeleide Engelse moto2 rijder Sam Lowes. Foto: Henk Teerink

Rail Away
Eigenlijk is het een programma 
dat al lang niet meer zou mogen 
bestaan. Het mist ongeveer al-
les wat moderne televisie nodig 
schijnt te hebben om wegzappen 
te voorkomen. Zou iemand me 
vertellen dat ik zit te kijken naar 
herhalingen van een programma 
dat in de jaren zestig is uitgezon-
den, ik zou hem bijna geloven. 
Bijna, want Rail Away ( ja, daar 
heb ik het over) wordt in kleur 
uitgezonden. En in de jaren zes-
tig keken we nog zwart-wit.

Ja, behoorlijk ouderwets dus. 
Maar ik vind dat geen diskwali-
ficatie. Integendeel. In deze tijd, 
waarin alles snel-sneller-snelst 
lijkt te moeten, is dat treinen-
programma van de Evangelische 
Omroep soms een verademing. 
Het toppunt van onthaasting 
durf ik het wel te noemen. Alles 
gaat er langzaam, vaak zelfs de 
treinen. En juist daardoor neem 
ik alles wat ik zie goed in me op. 
Onthou zelfs wat ik gezien heb. 
Terwijl ik aan het eind van het 
Journaal vaak al niet meer weet 
wat er twintig minuten daarvoor 
werd verteld.

Rail Away is voor mij een beetje 
op vakantie gaan in mijn luie 
stoel. Het is alsof ik zelf in de 
trein zit van waaruit wordt ge-
filmd. Zo zie ik tal van landen. 
Vaak ook nog de mooiste plek-
jes, die je vanuit de auto niet ziet. 
Zeker niet als je het betreffende 
land alleen maar via een auto-
baan doorkruist.

Je steekt er bovendien het no-
dige van op. Nee, dan heb ik het 
niet over al die wetenswaardig-
heden die de voice-over vertelt. 
Die feitjes over de betreffende 
spoorbaan, de problemen waar-
mee men bij de aanleg kampte 
en de types treinen die er in de 
loop van de geschiedenis over 
heen reden, het interesseert me 
allemaal nul komma nul. Maar 

dankzij Rail Away weet ik nu bij-
voorbeeld wel, dat er in Zuid-Ti-
rol nog veel meer appels worden 
verbouwd dan in de Betuwe. 

De Granny Smith appels die ik 
de laatste tijd kocht bij mijn 
favoriete Needse groenteboer 
(we hebben er maar eentje in 
ons dorp) hadden ook een klein 
stickertje, waarop die herkomst 
trots vermeld stond. Terechte 
trots trouwens, van die Italianen 
(ja, Zuid-Tirol hoort ondanks de 
naam bij Italië), want de appels 
waren hartstikke lekker.

Vorige week echter ontbraken de 
stickertjes. Ja, ze zijn op, de Tiro-
lers, meldde mijn groenteboer. 
De Granny Smith komen nu uit 
Brazilië.

Ik heb even geaarzeld of ik ze zou 
kopen. Uit Brazilië, dat betekent 
dat ze per vliegtuig zijn aange-
voerd. Niet bepaald duurzame 
appels, dus. Die andere kwamen 
ook wel van ver (zo’n duizend 
kilometer, aldus Routeplanner), 
maar die gaan niet per vliegtuig. 
Ook niet per vrachtauto. Die wor-
den heel milieuvriendelijk per 
trein naar Nederland getranspor-
teerd. Dat heb ik dus zelf op de 
televisie gezien.

Hoewel ik als onregelmatig kijker 
het gevoel heb dat Rail Away heel 
vaak in de Alpenlanden te gast 
is, is het programma in de afge-
lopen twintig jaar opgenomen in 
ontelbaar veel landen in (en zelfs 
ver buiten) Europa. Al die lan-
den zijn heel interessant, maar 
ik hoop stiekem dat ze ook nog 
een keer dichter bij huis blijven. 
Dat we de Achterhoek vanuit de 
trein te zien krijgen. Meer dan 
twee uitzendingen hoeft dat niet 
te duren. Niet omdat de Achter-
hoek te weinig natuurschoon te 
bieden heeft, integendeel. Maar 
we hebben nu eenmaal niet 
meer dan twee treinlijnen.

Zwaleman

(Advertorial)

Tekenbeten gezocht in Gelderland, 
Overijssel en Drenthe!
Tekenbeten gezocht!
Innatoss Laboratories uit Oss 
zoekt in heel Nederland men-
sen met een tekenbeet voor 
onderzoek. Volgens het RIVM 
worden per bewoner de mees-
te teken gemeld in Oost-Neder-
land. Als je er op tijd bij bent, is 
de ziekte goed te behandelen. 
Maar gevoelige testen ontbre-
ken nog in dit stadium. 

Innatoss Laboratories ontwikkelt 
een test die snel na een teken-
beet laat zien of iemand geïnfec-
teerd is.  De test gebruikt daar-
voor de bloedcellen. Nu wordt er 
vooral naar antistoffen gekeken, 
die pas na langere tijd zichtbaar 
worden. 

De nieuwe methode wordt nu 
onderzocht. Vrijwilligers met 
een tekenbeet worden gevraagd 
om drie keer een buisje bloed 
te geven, over drie maanden 
verspreid. In de Achterhoek en 
omgeving zijn meerdere priklo-
caties.

Volwassenen die minder dan 10 
dagen geleden zijn gebeten door 
een teek kunnen meedoen, als 
de teek meer dan 16 uur vast-
zat. Er wordt ook nadrukkelijk 
gezocht naar volwassenen met 
een beginnende rode kring na 
een tekenbeet, die nog geen an-
tibiotica gebruiken. De kring mag 
maximaal twee weken oud zijn. 

Gebeten door een teek? 
Aanmelden kan de hele zomer via 
www.lymestudie.nl. 
In geval van een rode kring, bel dan 
rechtstreeks naar 0412-700530.
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Vacatures 4U

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.

Medewerker Customer Service m/v

Ben jij een daadkrachtige teamspeler? En kun jij klanten in diverse 
talen te woord staan? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als medewerker customer service onderhoud je contacten met 
klanten over de hele wereld, zowel telefonisch als schriftelijk. Je 
coördineert klantvragen binnen de interne organisatie naar de 
juiste afdelingen en personen en bewaakt de voortgang. Ook zorg 
je ervoor dat de orders op tijd verwerkt worden en dat klanten een 
correcte orderbevestiging ontvangen. Als medewerker customer 
service werk je nauw samen met je collega’s op de planning en 
werkvoorbereiding. Ook bied je ondersteuning aan de account-
managers. Jij weet in deze hectische functie goed het overzicht te 
bewaren, omdat je gestructureerd en nauwkeurig te werk gaat. De 
opdrachtgever is internationaal georiënteerd. Het is daarom van 
groot belang dat je de Engelse en Duitse taal in woord en geschrift 
beheerst.

Allround Hovenier m/v

Ben jij een buitenmens met groene vingers en is het jouw passie 
om tuinen en parken aan te leggen en te onderhouden?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Voor een hoveniersbedrijf in de omgeving van Borculo zoeken wij 
een vakbekwaam allround hovenier met aantoonbare ervaring 
in (particuliere) tuinaanleg en -onderhoud. In een gezellig team 
van vakmensen ben je werkzaam in de aanleg en het onderhoud 
van particuliere tuinen en bedrijfstuinen. De werkzaamheden zijn 
afwisselend van aard. Hierbij kun je denken aan het leggen van 
(sier)bestrating, het plaatsen van schuttingen en pergola’s, het 
aanplanten van vaste planten, heesters en bomen en het aan-
leggen van vijvers, terrassen, daktuinen en vlonders. Voor deze 
vacature zoeken wij iemand die geheel zelfstandig aan het werk 
kan gaan en meerdere jaren werkervaring in dit vakgebied heeft.

Accountmanager Metaal m/v

Ben jij een startende, praktische ondernemer die een grote affini-
teit met techniek én een commerciële drive heeft?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Voor onze opdrachtgever in de omgeving van Almelo zijn wij op 
zoek naar een proactieve accountmanager die een sterke affiniteit 
heeft met de technische branche en dan met name de metaal-
sector. In deze startersfunctie richt je je op diverse klanten, zoals 
constructiewerkplaatsen, machinebouwers en plaatverwerkers. Als 
accountmanager begin je in eerste instantie in de binnendienst, 
maar we zoeken naar iemand die door kan groeien naar de 
buitendienst. Dan zal het een functie zijn waarbij je twee dagen 
buiten werkt en drie dagen binnen. Als accountmanager ben je 
zelfstandig verantwoordelijk voor de actieve verkoop van het pro-
duct en de uitbreiding van het netwerk door acquisitie. Ook geef 
je advies, onderhoud je bestaande relaties, verwerk je de orders, 
maak je offertes, onderhandel je over de prijs en werk je klachten 
af. Voor dit werk is het een pre als je kennis hebt van de metaal-
branche, maar dit is geen harde eis. Belangrijker is het dat je de 
juiste instelling hebt en dat je initiatief toont. Ondernemerschap, 
enthousiasme en eigen inbreng worden binnen deze organisatie 
zeer gewaardeerd.

Leerling CNC Frezer m/v

Wil jij opgeleid worden tot CNC frezer in de kunststoffen en ben jij 
bereid om in ploegen te werken? Dan is dit jouw kans!

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als leerling CNC frezer ben je werkzaam binnen een professionele 
organisatie. Samen met je collega’s werk je in teamverband aan 
het produceren van kunststof producten van een hoge kwaliteit. 
Met moderne CNC gestuurde machines leer de meest uiteenlo-
pende bewerkingen aan kunststoffen uit te voeren. In deze functie 
doe je alle kennis van het vakgebied op tijdens je werk. Dit is bij 
uitstek een functie waarin je voor langere tijd aan de slag kan.

Klemmentruckchauffeur m/v

Heb jij ervaring als klemmentruckchauffeur en wil je graag in 
ploegendienst werken?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Je werkt in een team van 4 personen waarin 
jij de machines en operators bedient door het 
aanvullen van materialen en opslaan van het 
product. Je bent verantwoordelijk voor intern 
transport van grote en zware onderdelen die 
met behulp van een klemmentruck vervoert 
worden. Het is belangrijk dat je een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel hebt, dat je beslis-
singen durft te nemen en initiatief toont. Deze 
functie sluit goed aan bij kandidaten die erva-
ring hebben in een papierfabriek, drukkerij of 
de verpakkingsindustrie.

www.sebo-personeelsdiensten.nl

IJSSELMUIDEN:
Grafhorsterweg 2a
Tel. (038) 33 22 888

BALKBRUG:
Coevorderweg 46b
Tel. (0523) 820 330

NIJKERKERVEEN:
Amersfoortseweg 130b
Tel. (033) 82 00 330

MARKELO:
Grotestraat 34a
Tel. (0547) 214 008

Wij zijn op zoek naar:

•  Metselaars
•  Timmerlieden
• Slopers / aanpakkers
• Grondwerkers
• Groenmedewerkers
•  Machinisten voor 

diverse machines

Schrijf je nu in d.m.v. het 
sollicitatieformulier op onze 
website of kom langs op 
één van onze vestigingen.

Wij zoeken 
aanpakkers!

Sebo Personeelsdiensten is dé 
uitzendorganisatie wanneer het 
om gemotiveerde aanpakkers 
gaat. Dagelijks zetten wij ons in 
voor de land- en tuinbouw, bouw, 
infra, groen en transportsector. 
Sebo staat voor no-nonsense, 
persoonlijk, slagvaardig en altijd 
bereikbaar. Door onze kennis en 
ervaring, weten wij haarfi jn de 
juiste kandidaten te selecteren 
voor uw werk. Wij vinden het 
belangrijk dat onze medewerkers 
met een gezonde drive en oprechte 
interesse hun werkzaamheden 
uitvoeren. 

Sebo Personeelsdiensten hecht 
veel waarde aan professionaliteit 
en betrokkenheid. Certifi ceringen 
als NBBU, NEN4400-1 en VCU 
tonen dit aan. Wij stimuleren al 
onze medewerkers om het VCA 
diploma te behalen en daarnaast 
leiden wij onze medewerkers 
telkens breder op, om zo altijd een 
toegevoegde waarde te kunnen 
zijn voor onze opdrachtgevers. 
In deze samenstelling zijn 
wij een betrouwbare partner 
voor uitzendkrachten en 
opdrachtgevers. 

Bent u op zoek naar werk of zoekt 
u een gedreven medewerker in 
uw bedrijf? Bel ons dan voor meer 
informatie.  

WWW.REIGERSUSPENSION.COM
mtemolder@reigersuspension.com - Tel. 0575 - 46 20 77

STAGIAIR INKOOP MBO/HBO

CNC-DRAAIER/LEERLING CNC-DRAAIER

SERVICE-MONTAGEMEDEWERKER RALLYRAID

BEKEND VAN VELE WERELDSUCCESSEN

OOK MEEWERKEN AAN HET SUCCES 
VAN REIGER SUSPENSION?

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio



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 afwijken, kijk hiervoor op de site: 
www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11. De be-
zoektijden 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:
9 - 10 juli, D. Stolk, Ruurlo, tel. (0573) 45 20 21.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers
Politieteam Achterhoek-West
Hamburgerbroeklaan 11, 7005 AJ Doetinchem
Postbus 618, 7300 AP Apeldoorn
Geopend: ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur en za. van 10.00 tot 12.00 uur.
Spoed? Bel: 112. Géén spoed? Bel: 0900 – 8844

Steunpunt politie Hengelo
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (in het gemeentehuis).
Geopend op donderdag van 16.00 tot 20.00 uur.
Spreekuurlocatie Vorden, Zutphenseweg 26, 7251 DK Vorden.
Geopend op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Spreekuurlocatie Steenderen, Dorpsstraat 16, 7221 BP Steenderen.
Geopend op dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur
Voor het doen van aangifte dient u altijd een afspraak te maken via 0900-
8844. Aangifte doen kan ook via internet. Kijk op www.politie.nl/aangifte 
voor meer informatie.

Calamiteiten gemeente
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, wateroverlast, 
milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen naar het alarmnr. 
(0900) 88 44 of bij grote spoed 112. Kleinere meldingen over de openbare 
ruimte? Bijv. over een afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet 
brandt, losliggende stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde 
kom (dus niet de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de ope-
ningstijden het gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook door-
geven 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 eerstvolgende werkdag, ons calamiteitennr. 
(06) 13 10 07 77.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden, Brummen, Doetinchem, Eerbeek, Hengelo, Ruurlo, Steenderen, 
Velp, Zutphen Centrum en Zutphen Leesten. 
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 Medipoint thuiszorgwinkels
Vorden, Raadhuisstraat 1, winkel.vorden@medipoint.nl
Geopend ma. t/m vr. van 9.00-17.00 uur, za. 10.00-13.00 uur.

Sensire maatschappelijk werk
Sensire maatschappelijk werk bereikbaar via Sociale Teams Bronckhorst.

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

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 verpleeg-
kundige 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 mogelijk: info@bronckhorst.nl. De locaties en ope-
ningstijden 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 woensdag-
morgen, 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.

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.

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, speel-/leergroep, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
‘t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00, info@avonturijn.nl
Kerkstraat 17a, 7251 BC Vorden, tel. (0573) 76 02 00
Dorpsstraat 19, 7234 SN Wichmond, tel. (0573) 76 02 00
Eikenlaan 22, 7251 LT Kranenburg, tel. (0573) 76 02 00
Cosmeastraat 2, 7021 XW Zelhem, tel. (0573) 76 02 00

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 10 juli, 10.00 uur, drs. G. Zijl uit Lemele.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 10 juli, 10.00 uur, ds. H. Westerink.

Kapel in de Wildenborch 
Zondag 10 juli, 10.00 uur: ds. J. Kool
1e C: ZOA Vluchtelingenzorg; 2e C: Eredienst en pastoraat

Protestantse gemeente Wichmond 
Zondag 10 juli, 10.00 uur, ds. Tim Wiersum. 

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 9 juli, 17.00 uur, Woord- en Communieviering, vg. werkgroep. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 10 juli, 9.30 uur, Eucharistieviering, vg. F. Zandbelt, em.-priester. 

Contactjes
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 € 8,77 (incl. btw) voor 
80 karakters. Brieven onder nummer, hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan derden, € 6,05 (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. Contactjes kunnen ook opgegeven 
worden via onze web site www.contact.nl. Berekening kan geschieden via 
de op de site geplaatste berekenmethode.

Ze zijn er weer volop: Nu 
te koop en zelf te plukken. 
Frambozen blauwebessen 
bramen kruisbessen boysen-
berrys kersen enz. www.fruit-
schuur.com Peppelmansdijk 
24 7011JC Gaanderen
   

Gezocht appartement voor 
senior dame. Vorden of 
omgeving. Huur max. 550. 
Woningruil ook mogelijk, 3 
kamer app. 2e verd. in Am-
sterdam. reacties: anna@irq.
org/ 085.8770230

Woonruimte gezocht! Hen-
gelo GLD of omgeving. Klein-
schalig het liefst wel met 
schuur. Huur komen we wel 
uit. Heeft u iets bel mij dan 
0646655752.

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

   
Ook interesse in gitaarles? Of 
wilt u meer weten? Bel gerust: 
(06) 1060 6784 of mail naar: 
Colorful.Music@hotmail.com.

6 t/m 12 juli
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 6 juli Aspergesoep/Kipfilet americana met spek, 
tomaten, kaas, aardappelen en rauwkost

Donderdag 7 juli Varkensmedaillons met champignonsaus, 
aardappelkroketten en groente/ Tiramisu

Vrijdag 8 juli Mosterdsoep/Pangasiusfilet op oosterse wijze, rijst 
en rauwkost

Zaterdag 9 juli Sparerib met zigeunersaus, frieten en rauwkostsalade/
IJs met slagroom (alleen afhalen of bezorgen)

Maandag 11 juli Gesloten
Dinsdag 12 juli Wiener schnitzel met aardappelen en groente/
 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... 
kookworkshop, feestjes en meer! Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u 
vragen en/of opmerkingen dan kunt u ons bellen op tel.nr. 0575-551519 of u 
komt even binnen op Kerkstraat 3 te Vorden.

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

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

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
JAARMARKT 

TERBORG
Zondag 10 juli

10.00-17.00 uur

TERREIN Biljartcentrum
De Paasberg, Tuit 9

Braderie en vlooienmarkt

Info kr. huur 06-39108152
animo-vlooienmarkten.nl

ZOEKT U EEN STALLING 
VOOR UW AUTO, MOTOR OF 
OLDTIMER IN VORDEN? BEL 
VOOR INFO 0575-551417

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Cortumme 06-23972429 of 
0575 - 461558
   

KIPPENMESTKORRELS het 
beste voor uw gazon, groen-
te, fruit en siertuin per zak 5 
euro 6 zakken (90 kg) 25 euro 
Morsdijk 2 Ruurlo 06-12 97 
15 03.

   
Heeft u last van ratten, mol-
len, wespen of ander onge-
dierte? Bel Don Veenhuis 06- 
10499025

   
Heeft u geen ontvangst meer 
van de Nederlandse TV zen-
ders op uw Schotelontvan-
ger? Bel dan Arno Lenselink, 
06-23723162

Kramen huren? Zomer- Hob-
by- & Rommelmarkt, 30 & 
31 juli Camping Het Zwarte 
Schaar. info@zwarteschaar.nl 
of 0313-473128.

IETS TE VIEREN?
Laat het iedereen weten!

Kijk voor meer informatie in de 
colofon op pagina 5.



    
“De creatie om iets 
nieuws te bedenken”
Twello - Dat is waar het hart van Johnny Dijkman en 
zijn team van hoveniersbedrijf Isidorushoeve echt 
sneller van gaat kloppen. “Uiteraard verzorgen wij 
alle werkzaamheden die men van een deskundig 
hoveniersbedrijf mag verwachten, maar ‘out of the box 
denken’ en iets totaal vernieuwends creëren; daar ligt 
onze kracht”, zo vertelt Dijkman. 

Door Bernadet te Velthuis

En daarin is niets te gek. Van een magnoliaplant uit Italië laten 
overkomen en het creeëren van een verticale tuin tot het op 
maat maken van plantenbakken die tevens als zitplek kunnen 
dienen; de groene vingers van de hovenier beginnen al te jeu-
ken bij het idee. Dijkman: “Wij willen zoveel mogelijk wensen 
van de klant in het tuinontwerp passend maken, maar zijn 
ook realistisch wanneer iets niet mogelijk is. 

Verder staan kwaliteit, garantie en toekomstgericht denken 
bij ons hoog in het vaandel. Een tuin moet niet alleen passend 
zijn bij de klant, de levenstijl en het (toekomstige) gebruik 
van de tuin, maar moet ook zeker 10 tot 15 jaar meegaan”. 
Zo is ook de aanleg van onderhoudsvrije keramische tegels, 
een karwei waar echt vakmanschap bij komt kijken, een klus 
die zeker aan het team van Isidorushoeve is besteed.  Wilt u 
het hele jaar door van uw tuin genieten? Denk dan eens aan 
overkappingen of veranda’s met complete buitenkeukens en 
–haarden. 

Kijk voor meer inspiratie en de eindeloze mogelijkheden op 
de website en facebookpagina of neem contact op voor een 
passend advies voor uw tuin. 

 ■ T.: 0571-274926 ■ info@hoveniersbedrijfisidorushoeve.nl ■ www.isidorushoeve.nl
Wilt u het hele jaar door van uw tuin genieten? Denk dan eens aan overkappingen of veranda’s met complete buitenkeukens en –haarden.  
Foto: PR

René Sangers Meubelmakerij
Kijk ook eens op onze vernieuwde website:

www.renesangersmeubelmakerij.nl

Geopend: maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 16.30 uur
Bezoek bij voorkeur op afspraak. 
Zaterdag op afpraak

• Meubels op maat
   (o.a: tafels, kasten, bedden)
• Keukens (klassiek en design)
• Winkelinterieur  
• Restauratie van diverse meubels

Bezoekadres:
Dambroek 35 Baak

Telefoon:
06-1030 3130
0575-543 555

E-mail:
info@renesangersmeubelmakerij.nl

                  Ruurloseweg 45a Vorden 0575-551217

Kijk voor aanbiedingen : 
www.weulenkranenbarg.nl

Buitencentrum voor uw
complete tuininrichting  

* Sierbestrating ,  AKTIE 60x60 Nu 14,95/m2
* Muurstenen,  AKTIE 15x15x60 Nu € 2,95
* Tuinhout,  AKTIE schuttingplank 360 cm € 3,95
* Blokhutten,  AKTIE 292x292 v.a. € 999,-
* Grind & Split,  AKTIE grijze ardennersplit  € 80,-
* Kunstgras, AKTIE v.a. € 19,95/m2
* Potgrond, tuinaarde en boomschors
* Schroeven & metaalwaren
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CREATIEF IN HET GROEN 

Gecertificeerd keurmeester speeltoestellen

Grafonderhoud

Boomverzorging

Plaatsen van veranda’s

Bestrating

Aanleg van vijvers

Tuinonderhoud

Tuinrenovatie

Tuinaanleg

Tuinontwerp

Isidorus Hoeve, een hoveniersbedrijf voor zowel particulieren als bedrijven,  
dat uitsluitend werkt met eerste klas materialen, grondstoffen en beplanting. 
Met oog voor details en creativiteit voor elk type tuin.  
Bent u op zoek naar een unieke tuin die geheel afgestemd en  
ontworpen is op uw wensen en situatie? Een tuin waarin u, in elk 
seizoen, zorgeloos en veilig kunt genieten?

Neem voor meer informatie contact met ons op voor 
een geheel vrijblijvend advies.

Uw specialist in onder andere:
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SCHILDERSBEDRĲ F

MAARTEN WOLSINK
www.schildersbedrĳ fmaartenwolsink.nl

• Regulier binnen en buiten schilderwerk

• Monumentaal schilderwerk

• Beglazing

• Wandafwerking

• Verkoop van diverse verfsystemen

Wolsinkweg  8a 

7021 LX  Zelhem-Keĳ enborg

Tel. 06-12670332

info@schildersbedrĳ fmaartenwolsink.nl Lid van 

Ontwerp
Aanleg

Onderhoud
40 jaar Kennis, Ervaring en Vakmanschap

Kervelseweg 23, Hengelo (Gld), tel. 0575-462619

Feestje! Bordje  nodig?

Het Achterhoeks Bordje

Feestje!Feestje!   nodig?  nodig?  nodig?  nodig?  nodig?  nodig?

Voor meer informatie zie:

www.hetachterhoeksbordje.nl

Het Achterhoeks Bordje


