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Verse asperges en
fruit bij Den 4 akker
VIERAKKER- ‘Ze zijn er
weer!! Het heerlijk witte
goud!’ staat er op de site
van boerderij winkel Den
4 akker, aan de Kapelweg
14 in Vierakker. Den 4 akker is al jaren het adres
voor verse asperges.
Het seizoen voor de gezonde lekkernij is zo half april
gestart en loopt tot ongeveer half juni. „De kwaliteit
en de smaak van onze asperges is dit jaar erg goed”,
vertelt Herman Eskes, die
samen met zijn vrouw Mirjam de boerderij runt. Op
zo’n 1,5 hectare grond worden de asperges verbouwd.
Samen met de vijf seizoenswerkers wordt momenteel
met man en macht gewerkt
om de groenten te steken.
Liefhebbers kunnen in de
boerderijwinkel de asperges die vers van het land komen kopen.
De familie Eskes verbouwt
naast asperges ook zomerfruit. „Wij zijn ook erg druk
momenteel met de aardbei-

en, frambozen en bramen.
We telen alles zelf op een
natuurlijke en verantwoorde wijze.” Ook teelt Eskens
rozenbottels. „Deze rozenbottels zijn een herfstproduct en bedoeld voor de
bloemsierkunst. Er zijn
maar weinig bedrijven die
dit product verbouwen”
Het hele jaar door kunnen
mensen terecht voor streekproducten in de gezellige
boerderijwinkel. „Het gaat
dan niet alleen om onze eigen groente, fruit en scharrelproducten, maar we verkopen ook producten van
collega boeren in de regio.
Ook natuurlijke en verantwoorde producten. Daarvan
kunnen ook cadeaupakketten samengesteld worden”,
aldus Herman.
Wie meer wil weten over De
4 akker en wat er zoal te vinden is kan een kijkje nemen
op:
www.den4akker.nl.
Openingstijden: maandag
tot en met vrijdag: 10 tot 12
uur en 13 tot 19 uur. Zaterdag van 10 tot 17 uur.

Leuk leren paardrijden
bij Stal Heijink
SINDEREN – Stal Heijink
aan de Kapelweg 40 is de
plek waar Birgit Heijink
sinds een half jaar paardrijles geeft. Daarnaast
biedt de voormalige varkensboerderij ruimte aan
stalling van paarden en
pony’s.

Limburgse Birgit Heijink
kwam via het programma
Boer zoekt vrouw terecht in
Sinderen op de boerderij
van Arjan Heijink. Inmiddels is het stel getrouwd en
stopte Heijink met het varkensbedrijf. “Ik ben tandtechnicus van beroep maar
zit al vanaf mijn vijfde in de
paarden”, vertelt Birgit
Heijink met onmiskenbare
Limburgse tongval. “We
bieden een rusthuis voor
paarden op leeftijd of geblesseerde paarden, we
hebben paarden in alle maten voor het lessen. In totaal lopen hier momenteel
22 paarden en pony’s.”
Stal Heijink beschikt over
een buitenbak met verlichting voor de lessen en heeft
vijf hectare land beschikbaar waar de weidegang kan
klok van 17.00 uur kan ie- worden verzorgd. Het land
dereen moe maar voldaan is omheind met schriklint
weer naar huis. Deelname en er is voldoende schuilgeaan deze middag kost 5 euro, waarbij de organisatie
zorgt voor limonade, lekkere tussendoortjes en zelf te
bakken broodjes.
Doordat er een beperkt aantal kinderen mee kan doen,
is het belangrijk zo snel mogelijk schriftelijk in te schrijven op één van de locaties
van Fidessa Welzijn (’t HEELWEG - Anneke den
Klooster, F.B. Deurvorststraat Hertog, aan de Katten43 in Ulft; Kwaksmölle, brink 9c, is 12,5 jaar
Doetinchemseweg 48 in zelfstandig werkzaam
Varsseveld of ’t Pakhuus, als managements- en geMolenweg 2 in Silvolde).
dragstrainer, (relatie)coach en (pre)mediaVoor meer informatie: Fides- tor. Zij zet zich ook in
sa Welzijn, tel. 0315-695920 om binnen de gemeenteof via www.fidessawelzijn.nl. lijke overheid tot ‘premediation’ te komen.
Hierbij wordt anders
omgegaan met klachten
en bezwaren van burgers. Wanneer de afhandeling ervan strikt volnaar de familie Schadron uit gens juridische procedude Akkerstraat in Ulft, terwijl res verloopt, kost dat
de gratis wasbeurt van Lö- betrokkenen veel tijd,
wenthal gaat naar familie energie en geld, er is
Mulders, Diergaarde in Ulft. geen ruimte voor creatieve oplossingen en
vaak wordt de onderliggende problematiek niet
aangepakt en opgelost.
De laatste jaren richt
Anneke zich ook steeds
avontuurlijke motorrijder meer op ‘particulieren’
belangrijk kunnen zijn.
omdat ook daar frustraties en conflicten een
Door de unieke samenwer- grote invloed hebben op
king met Memo Tours en iemands dagelijks leven.
Alledin Support in één
pand is het mogelijk een to- Elk conflict en elk gevoel
taalpakket aan te bieden van ongenoegen heeft tenvoor een rally zoals de Tua- minste één ding gemeen:
reg Rally of El Dakar. De het zich niet gehoord, seriopening van de Rally Ad- eus genomen en erkend
venture Shop vindt plaats voelen. Mensen voelen
op: vrijdag 8 mei van 14.00 zich onheus bejegend
tot 20.00 uur en zaterdag 9 door de ander, waardoor
mei van 10.00 tot 16.00 uur. vaak het conflict ontstaat.
Er zijn diverse Dakar-voer- Een conflict is dan ook een
tuigen en deelnemers aan- logisch gevolg, omdat iewezig. Maar ook een schit- der mens graag wil dat de
terende Fast & Speed-buggy, ander hem/haar erkent en
de auto van VB Rally Racing respecteert.
en nog veel meer.
Mediator drs. Anneke den
Voor meer informatie: Hertog weet uit ervaring
www.rallyadventureshop.nl. dat het van wezenlijk be-

Klimmen en klauteren
in Engbergen
GENDRINGEN - Evenals in
voorgaande jaren, houdt
Fidessa Welzijn op woensdag 20 mei een buitenspeelactiviteit in het openluchttheater Engbergen.
Lekker buiten ravotten,
spelletjes doen, klimmen
en klauteren.
Wat er deze middag precies
gaat gebeuren is nog een verrassing, maar duidelijk is wel
dat de kinderen ook in en op
het water zullen spelen.
Daarom is een zwemdiploma A een voorwaarde om
mee te mogen doen en is het
verstandig om droge kleding
mee te nemen.
De activiteit begint om
13.30 uur en de rond de

legenheid en een inloopstal.
Als amazone heeft Heijink
op het Z2-niveau gereden.
Bovendien is zij gediplomeerd voor het geven van
lessen. “Ik vind het belangrijk dat kinderen er plezier
in hebben. Niets moet. Bijvoorbeeld als een kind niet
in galop wil, hoeft dat niet
per se”, laat Heijink weten
dat het heel ongedwongen

eraan toe gaat. “Ik geef privé
les, maar ook in groepjes.
De paarden lopen bij ons
maximaal twee uur per dag.
We willen het vooral kleinschalig houden. Het moet
absoluut geen fabriek worden. Ik hecht namelijk aan
een persoonlijke benadering. Ik noem het daarom
ook geen manege.”
Ze geeft al behoorlijk wat

Azewijn
Parochie H. Mattheus: Za.
19.30 uur: Euch.viering,
Em. deken Van Merm en
dameskoor. LectorL Johan
Scheers. Misdienaars: Tessa
ten Have en Silke Westerveld. Collectanten: Eef Giesen en Frans Bekker.

Beek
Martinuskerk: Zo. 11.00
uur.

Braamt
Kerk OLV van Altijddurende Bijstand: Za. 17.30 uur,
na elke 3e zaterdag van de
maand is er zondags om
9.30 uur een dienst.

Breedenbroek

DOETINCHEM - Het
Jong Management (JM)
Debattoernooi
2009
vindt plaats op vrijdag
15 mei in stadion De Vijverberg. Jonge ondernemers uit het gehele land
trekken hier verbaal ten
strijde rondom het thema ‘toekomstgericht ondernemen en kennisontwikkeling’. Om 16.00
uur starten de voorrondes; na een dinerbuffet
is het vanaf 20.00 uur
tijd voor de halve finales
en de finale.

teiten. Een jury onder leiding van D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold
beoordeelt de deelnemers,
die verder zullen kijken dan
de economische crisis. Het
belooft dan ook een uitdagend debat te worden.

Inschrijven

lessen, maar er is nog ruimte voor nieuwe paardensportliefhebbers van jong
tot oud. “Door mond-totmondreclame zijn de meeste hier terecht gekomen. Er
zitten zelfs enkele geboren
talentjes tussen.”

De Plakkenberg
opent deuren

Voor meer informatie over
onder andere lessen en stalling op: www.stalheijink.nl.

Den Hertog: ‘Verwijten zijn
verstopte verlangens’
sprek met elkaar aan te
gaan. „Echt luisteren is
niet hetzelfde als je mond
houden.
Ga op zoek naar de oorzaak van de – in jouw beleving - ‘dwarsliggerij’ van
de ander; geef eerst de andere persoon erkenning
van zijn of haar beleving.
Dat is de snelste manier
om vervolgens begrip van
de ander te krijgen.“
Zij coacht de individuele
mens om tot ‘groei en
bloei te komen’ in
zijn/haar werk en leven.
Bovendien coacht ze partnerrelaties om een bevredigender omgang met elkaar te krijgen en bemiddelt ze bij onvrede en
conflicten, bijvoorbeeld
echtscheidingen. „Mijn
werk heeft alles te maken
met het mensen in staat
stellen hun doelen te bereiken en daarbij de relatie(s) te behouden. Of het
nu gaat om werk of privé.“

Nieuwe shop voor
avontuurlijke motorrijder
ULFT - De Rally Adventure
Shop opent op 8 en 9 mei in
Ulft de deuren voor haar
klanten.
Ondernemer
Alexander Tangerink start
op de locatie aan de Maasstraat 13 C in Ulft in een
uniek samenwerkingsverband met Memo Tours
(Bennie en Monique Migchelbrink) en Alledin Support (Dieni Folman) een
one-stop-adventure-shop.
De Rally Adventure Shop
richt zich vooral op de
avontuurlijke motorrijder
en wil deze van dienst zijn
in alle fases van het avontuur. In de shop kan de motoravonturier terecht voor
accessoires, kleding, een beperkt outdoor assortiment
en veel dingen die voor de

JM in debat: ‘verder
kijken dan crisis’

Inschrijven als debater of
toehoorder kan tot 14 mei
op:
www.jm-debattoernooi.nl. Op deze website is
ook de promotieclip te
zien van de winnaars van
het JM Debattoernooi
2008, Oscar Kuhl en Jaap
Gastheer en organisator van van der Meulen.
het debattoernooi is JMkring Achterhoek, die de vo- Jong Management (JM) is
rige editie van de jaarlijkse gelieerd aan VNO-NCW en
debatwedstrijd op zijn richt zich op jonge ondernaam schreef. De Achter- nemers, directeuren en mahoekse kring won in totaal nagers tot veertig jaar. De
al drie keer. Ditmaal meten vereniging telt circa duizo’n zestien teams van jon- zend leden, verdeeld over
ge ondernemers uit heel verschillende kringen in
Nederland hun debatkwali- het land.

Winnaar taart
en wasbeurt
ULFT - De winnaars van de
gezamenlijke weekactie van
Limburgia en Löwenthal zijn
bekend. De gratis vlaai van
Limburgia gaat deze keer

Zwart

Petrus en Pauluskerk: Za. uur: ds. J. Weernekers.
19.00 uur en zo. 10.00 uur. RK parochie Mauritius:
Diensten: Za. 17.30 uur:
Woord- en communieGendringen
Prot.
gem. dienst m.m.v. het kerkkoor.
Gendringen/Bontebrug: Voorganger: past. Tankink.
Zo. 8.45 uur: ds. J. ter Avest, Lector: Ben Donderwinkel.
dienst in Megchelen. 10.00 Misdienaars: Sanne Epping
uur: ds. J. ter Avest, dienst in en Jurgen Rissewijck. Zo.
10.00 uur: geen viering.
Gendringen.
Wo. 19.00 uur: Oecumenische viering in De Schuy‘s-Heerenberg
Hervormde gemeenten ’s lenburgh. Voorganger: past.
Heerenberg/Zeddam: Zo. v.d. Munckhof. Do. 9.30
uur: Rozenkransgebed, de
10.00 uur: ds. mw. Klaver.
kerk blijft open tot 10.30
uur.
Kilder
Kerk St.-Jan de Doper: Za. Intenties: Alouis Tangekder
en Antonia Tangelder-Loef19.00 uur.
fen; Theodora GerritsenRabelink; Fien Streuff; jgt.
Silvolde
NH gemeente: Zo. 9.30 Bernardus, Jozefus Verste-

SILVOLDE - Na de voltooiing van een ingrijpende verbouwing vertoeven alle leerlingen en
leerkrachten van Basisschool de Plakkenberg al
weer een tijdje onder één
dak, aan het Pastoor Bluemersplein. De officiële
opening van de nieuwbouw gebeurt deze week.
Naast de aanbouw van
twee kleuterlokalen en
een teamkamer, is de gemeenschapsruimte verdubbeld. Deze biedt
plaats aan de buitenschoolse opvang ‘het
Speelkwartier’ van Kinderopvang Humanitas.
Op vrijdag 8 mei vindt het
openingsfeest plaats voor
de kinderen van ‘de Plakkenberg’ en ‘het Speelkwar-

Wereldwinkeldag
voor juiste klimaat

lang is om niet te denken
in ‘winnen of verliezen’
(of/of) maar om elkaars
onderliggende belang te
kennen
en
erkennen
(en/en). En dat is wat anders dan de ander ‘gelijk’
geven. „Als mensen er beiden uit willen komen, is

mijn ervaring dat het met
de inhoud wel goed
komt“, zegt Den Hertog.
In plaats van te reageren
uit angst en/of boosheid,
het zich verschuilen achter
regels en procedures, helpt
Den Hertog de mensen
om het contact en het ge-

Wegens haar 12½ jaar jubileum geeft ze vier gratis
workshops ‘Hoe ga ik om
met een conflict?’ Op
maandag 25 en dinsdag 26
mei om 10.00 en 13.00
uur bij Koffieboerderij
Groot Nibbelink in Sinderen (duur circa 2 uur).
Bel/mail voor opgave: Anneke den Hertog voor persoonlijke ontwikkeling,
communicatie en samenwerking,
tel.
03152 30 07 9 / 0 6 - 5 3 6 3 9 6 8 8 ;
www.annekedenhertog.nl;
i
n
fo@annekedenhertog.nl.

VARSSEVELD - Wereldwijd wordt op zaterdag 9
mei de jaarlijkse Wereldwinkeldag
gehouden
(World Fair Trade Day).
Ook de Wereldwinkel
Varsseveld besteedt aandacht aan deze dag, die
als thema heeft: fairtrade, het juiste klimaat.

ge; Carel Wildenbeest; o.o.
Tangelder-Tangelder; o.o.
Schwartz-Giesen; o.o. Nusink-Engel van de kinderen;
Ben en Doortje Buiting-Verhey; Jan en Dinie StickerThuis; Hein Wissink; Ria
Gries-Rensen; Enne Holthausen-Schreur; Herman
ten Hove; Stanny GensenWinters; Jo Huethorst-van
Aken; Marie ten Haaf-Venneman; o.o. Liebrand-Frazer; o.o. Heebink-Wellink;
Bennie Bergervoet van de
Silvoldseweg.

Jansen. Acoliet: T. Wormsdienst in Grote kerk.
Antoniuskapel: Zo. geen kamp. Collectant: G. Heister. Bundel: kerkkoor.
dienst.
Intenties: Ietje Lankhorst;
Stef Driessen; levende en
Stokkum
Suitbertuskerk: Za. 19.00 overl. leden fam. Baakman;
uur en zo. 10.30 uur. Di. Catharina Klutman; fam.
Beijen; o.o. Krauts-Welling;
9.30 en vr. 8.30 uur.
Annie en Gert Klaassen-Huenders jgt.; Giny HeusTerborg
NH gemeente Etten, Ter- schen-Bömer; o.f. Ballanborg, Ulft: Zo. 10.00 uur: gee; voor beterschap van een
dienst in Etten, ds. Gaastra. zieke; o.f. Lowagie-Bours.
Collecte: 1. diaconie, 2. Mededelingen:
Op deze plek herhalen wij
kerkvoogdij.
de oproep uit ons contactRK parochie Georgius:
Vieringen: Komend week- blad: wij zijn dringend op
end is de viering op zaterdag zoek naar versterking voor
om 17.30 uur. Er is een ons parochiesecretariaat en
euch.viering m.m.v. ons ondersteuning/vervanging
kerkkoor en de celebrant is voor de functie van het kospastoor Huitink. Lector: M. terschap. Helpt u ons? Wilt

u zelf aan de slag of weet u
iemand die wij kunnen vragen: geef het aan ons door.
Alvast hartelijk bedankt.
Openingstijden van ons parochiesecretariaat zijn: di.
19.00-20.00 uur en wo.
9.00-10.00 uur. Telefoon
323060, b.g.g. 324196 of
325356.
Weekwacht parochieverband Bethlehem, tel. 0314391091.

Sinderen
Keurhorst: Zo. 9.30 uur:
mevr. D. Streefkerk-Colenbrander, Munstergeleen;
19.00 uur: geen dienst,

tier’, er staan allerlei spelactiviteiten, een theatervoorstelling en spelshow op het
programma en een feestdiner dat wordt verzorgd
door de ouders.
Op zaterdag 9 mei is er om
10.30 uur een officiële opening voor genodigden en
vanaf 11.30 uur tot 16.00
uur is het open huis. Wethouder John Freriks van gemeente Oude IJsselstreek
verricht de officiële openingshandeling.
Deze dag biedt de Plakkenberg ruimte aan Silvoldse
sport-, muziek-, culturele
en andersoortige verenigingen alsook aan Ondernemend Silvolde en kunnen
belangstellenden een kijkje
nemen in de school en de
buitenschoolse opvang van
Kinderopvang Humanitas.

De campagne vraagt aandacht voor het feit dat het
gevecht tegen de wereldwijde armoede en het gevecht tegen de klimaatverandering hand in hand
gaan. Beide maken deel uit

Varsseveld
Grote/Laurentiuskerk: Do.
19.00 uur: Avondgebed. Zo.
10.00 uur: ds. LunshofKlein, Heilige Doop; 19.00
uur ds. G. Wessels, Stiens.
Verpleeghuis Den Es: Zo.
9.45 uur: pastor G. van de

van de zoektocht naar werkelijk duurzame ontwikkeling, zowel bij ons als in
ontwikkelingslanden. Een
duurzaam milieubeleid is
ook van belang voor de
producenten. Veel van de
producten uit de Wereldwinkel zijn met de hand
gemaakt, menig product is
gerecycled.
De Wereldwinkel Varsseveld nodigt iedereen van
harte uit een kijkje te komen nemen en deel te nemen aan de proeverij met
onder andere soep en diverse sauzen.

Munckhof.
Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB: Zo. 10.00 uur:
Voorganger Peter Samwel
met het thema ‘Innerlijke
rust’.
RK parochie Laurentius:
Geen opgave ontvangen.

Westendorp
Christengemeente
Wingerd, Boesvelderdijk 19a;
zo.
10.00
uur:
eredienst/woorddienst, spreker Willem Ouweneel.

Zeddam
Oswalduskerk: Zo. 11.00
uur.
Hervormde gemeenten ’s
Heerenberg/Zeddam: Zo.
dienst in ’s-Heerenberg.

