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De officiële dodenherdenking in Vor-
den stond ook dit jaar weer volop 
in de aandacht doordat men net als 
vorig jaar van plan was om na de 
herdenking langs het graf van tien 
bij Vorden omgekomen Duitse sol-
daten te lopen. Vorig jaar werd het 
burgemeester Aalderink en andere 
gemeentevertegenwoordigers door 
de rechter verboden om langs het be-

treffende graf te lopen. De uitspraak 
werd dit jaar vernietigd, maar ook 
ditmaal ging wethouder Paul See-
sing, die dit jaar de gemeente verte-
genwoordigde bij de herdenking in 
Vorden, niet langs de plek waar de 
Duitse soldaten begraven liggen. Nu 
vanwege het aangekondigde protest 
van het Comité Vorden Fout?  dat is 
opgericht door  de Anti Fasictische 

Oud Verzetsstrijders Nederland (AF-
VN).

Hierdoor zou volgens burgemeester 
Henk Aalderink en Bart Hartelman 
van het Vordense 4 Mei Comité de 
waardigheid van de herdenking in 
het geding komen. Voor het 4 mei 

Comité Vorden en de gemeente heeft 
altijd voorop gestaan dat de herden-
king waardig en respectvol moet ver-
lopen.

AFVN had aangekondigd met in to-
taal ongeveer vijftig Duitse en Neder-
landse demonstranten naar Vorden 
te komen. Hoewel de organisatie 
aankondigde zich in principe waar-
dig te zullen gedragen, besloten ge-
meente en het Vordens 4 Mei Comité 
de gang langs de Duitse graven toch 
af te blazen. In een persbericht kon-
digde AFVN aan hun stem te laten 
horen en een dergelijke herdenking 
niet te accepteren. “Je weet niet wat 
ze gaan doen”, lichtte burgemeester 
Aalderink donderdag toe tijdens een 
persconferentie. “Als er vijftig per-
sonen tussen vijfhonderd bezoekers 
gaan demonstreren, kan de verden-
king verstoord worden en dat willen 
we niet.”

Vervolg elders in deze uitgave

Antifascisten leggen bloemen bij verzetsmonument en op begraafplaats

Herdenkingen in Vorden rustig verlopen

Vorden - Het leeuwendeel van de ongeveer 350 aanwezigen op de Vor-
dense begraafplaats liep zaterdagavond 4 mei net als vorig jaar na de 
dodenherdenking langs de Duitse graven. De bijeenkomst is rustig 
verlopen. Dat geldt ook voor de twee andere herdenkingen die dit 
jaar in Vorden voor het eerst werden gehouden. Dit als protest tegen 
de manier waarop men in Vorden invulling geeft aan de bijeenkomst 
op de algemene begraafplaats. Vrijdagmiddag 3 mei waren er enkele 
tientallen mensen aanwezig bij de herdenking van in Vorden geboren 
joden. Een dag later legden ongeveer 25 Nederlandse en Duitse anti-
fascisten rond 18.00 uur bloemen bij het verzetsmonument aan de 
Emmalaan in Vorden. Dat deden enkele van hen twee uur later ook bij 
het monument voor alle Tweede Wereldoorlogslachtoffers uit Vorden 
op de algemene begraafplaats.

ALGEMEEN / KUNST
12 mei

2013 

Moederdag

Op Hemelvaartsdag
zijn wij geopend!

VORDEN
Stationsweg 16 www.welkoop.nl

Zie de advertentie elders in Contact.

De nieuwe 
brochure 

is uit!
Haal ‘m op of kijk op 

www.amphion.nlDE MODEHAL
IS EN BLIJFT KOOPJESHAL!

    

KERKHOFLAAN 3c VORDEN

Open: Elke vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur
 Elke zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Kunstlederen jasjes, diverse kleuren, nú € 29,95!
❤ MOEDERDAGTIP: GEEF EEN MODEBON!  

VOORDEELACTIES: Kleding vanaf € 5,00; Tassen € 5,00; 
shawls € 2,50; Sieraden vanaf € 2,50; Slippers € 5,00

Graag willen wij 
de advertenties en de kopij

voor de krant van 
de week na Pinksteren

woensdag 15 mei
om 17.00 uur

in ons bezit hebben.

Nieuwstad 30
Vorden
Tel. (0575) 551010
info@contact.nl

Glasvezel op de Bronckhorster 
bedrijventerreinen!

Meld u aan voor de gratis breedbandscan via
info@trentglasvezel.nl      www.trentglasvezel.nl
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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 bezoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, B1, B2, 
Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks van 13.30-
14.15 uur en van 19.00-20.00 uur. Intensive Care (ICU): dagelijks 
van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur 
en tevens op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. 
Kinderafdeling B0: dagelijks van 15.00-16.00 uur en van 19.00-
19.30 uur.

Tandarts
Hemelvaartsdag 9 - 12 mei G.M. Wolsink, Laren (0573) 40 21 24.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers
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

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 
Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 
alleen op afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 
Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

Calamiteiten
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.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de 
openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. 
(0575) 75 02 50. Bijvoorbeeld afgebroken takken, lantaarnpaal 
die niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg 
of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom. Wilt u buiten 
kantoortijden iets dergelijks melden en het kan niet wachten, bel 
dan het calamiteitennummer voor spoed eisende gevallen van de 
gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het 
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen met: 
Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Doetinchem - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - 
Zutphen - Eerbeek.
Wij zijn 24 uur per dag, 7 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) 460 312
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, 
jeugdgezondheidszorg.

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel.: 0575-553405. Coördina-
tor: Louise van Uden, e-mail: l.vanuden@sswb.nl Administratief 
medewerker: Willy Gotink, 
e-mail: w.gotink@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl
Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
Ouderenadviseur: Wilma Berns.
Inloop- en telefonisch spreekuur op maandag, woensdag en 
vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. Verder bezoek en huisbezoek op 
afspraak, tel. (0575) 55 31 59 of (06) 22 92 96 30 
E-mail: w.berns@sswb.nl

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

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

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

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

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

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

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

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) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Gerry Wisselink
Pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd voor diabetici en 
reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij Kasteel Zelle).

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 +, gespeci-
aliceerd in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, lid provoet. 
KRP geregisteerd, ook ambulant.

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

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

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- ge-
richte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, Het 
Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 06-21 60 7227. www.marlies-
meenks.nl, info@marliesmeenks.nl. Lid VNT, RBNG, 32 zorg-
verzekeraars 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.

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, 9.00 uur, Gezamenlijke dienst 
in de Gereformeerde kerk, ds. H. Gijsen, Holten.
Zondag 12 mei 10.00 uur, ds. J. Oortgiesen, Ede.
Zondag 12 mei 10.00 uur, Dienst in de kapel Wildenborch, 
ds. B. Neppelenbroek-Kwakkel, Zwolle.

Gereformeerde kerk Vorden
Donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, 9.00 uur, Gezamenlijke dienst 
in de Gereformeerde kerk, ds. H. Gijsen, Holten.
Zondag 12 mei 10.00 uur, dhr. H. van Veen, Vriezenveen.
Zondag 12 mei 10.00 uur, Dienst in de kapel Wildenborch, 
ds. B. Neppelenbroek-Kwakkel, Zwolle.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 12 mei 10.00 uur, Heilig Avondmaal, ds. Deddie v. Alphen.

R.K. kerk Vorden
Donderdag 9 mei 9.30 uur, Eucharistieviering, em.-priester 
J. van der Meer.
Zondag 12 mei 9.30 uur, Woord- en communieviering, werkgroep.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 11 mei 17.00 uur, Eucharistieviering, Hogenelst, 
m.m.v. Dameskoor.
Zondag 12 mei geen viering.

Weekenddiensten

Studiekeuze lastig?

Bel 06 - 44 88 66 58
www.keuzecoaches.nl

Herbalife de perfecte 
brandstof voor uw lichaam!
Nieske Pohlmann 06-54326669.

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Dagmenu’s 8 t/m 14 mei
Dagmenu om mee te nemen € 7,50.  Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. 
(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 8 mei 
Chinese groentesoep / Hachee met rode kool en aardappelpuree.

Donderdag 9 mei 
Hemelvaartsdag, geen dagmenu.

Vrijdag 10 mei 
Mosterdsoep / Zalmfilet met dillesaus, aardappelen en rauw-
kostsalade.

Zaterdag 11 mei (alleen afhalen en bezorgen) 
Spies de Rotonde met kruidenboter, aardappelen en groente / 
IJs met slagroom.

Maandag 13 mei 
Runderbouillon met flensjes / Duitse biefstuk met gebakken uien, 
aardappelen en rauwkostsalade.

Dinsdag 14 mei 
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / IJs met slagroom.

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! Wendie en Thomas
info@grandbistroderotonde.nl www.bistroderotonde.nl

Vlaai van de week
Frambozenroomvlaai 
 6-8 pers. € 7,50

Dinsdag = Brooddag

4 broden voor  € 7,30
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 7,25

Eurootje van de week

Lekkernijtje per stuk € 1,00
Aanbiedingen geldig van di. 7 t/m za. 18 mei

Opslagruimte 
84 m2 te huur

+ diverse kleinere 
afmetingen

Tel. 06-10433358
www.teeuwenopslag.nl

ZATERDAG 18 MEI
van 11.00-16.00 uur

ROMMELMARKT
De Heksenlaak, Barchem

Volg de pijlen >>>
>>> 600 meter kramen!!!

VEEL CURIOSA op de 
GROOTSTE nog echte 
ROMMELMARKT van 

Nederland!

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 11 mei.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Extra zoete Del Monte ananas  € 1.79
Turbana bananen heel kilo € 0.99
Hollandse ijsbergsla
+ komkommer  € 1.69
Rucola sla, mesclun sla
of veldsla bakje € 0.99
Huisgemaakte kipschotel of Javaanse 
balletjes met gele rijst +
GRATIS bakje rauwkost p.p. € 7.98



ETJ-Witgoedservice
Repareert en verkoopt alle merken!
Was-, afwasautomaten, koelkasten,

kookplaten, magnetrons etc.
Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,

za 10.00-17.00 uur.
Tel. (0575) 46 77 06

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF
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KEURSLAGERTROTS

Minirollade met GRATIS 
peperroomsau

per stuk 549

SPECIAL

Carpacciospies

100 gram 245

VLEESWARENKOOPJE

Spianata Romana + gebraden 
rollade

2 x 100 gram 459

KEURSLAGERKOOPJE

gepaneerde 
Schnitzels

4 stuks 595

MAALTIJDIDEE

Spare
Ribs

500 gram 550
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

s

Ook op deze feestelijke dagen in mei zijn wij gewoon open!

Kobus

Onze liefde kreeg handjes en voetjes!

Dolblij zijn wij met de geboorte van onze zoon:

Hij is geboren op 17 april 2013 om 00.52 uur,

weegt 3685 gram en is 50 centimeter lang.

Bas Brinkhorst en Hillie Schut

Vordenseweg 47

7255 LE Hengelo Gld

0575-460026

Op 98 jarige leeftijd is overleden, onze tante

Hanna Visschers-Zweverink

Joke en Gerrit Schonewille-Kettelerij
Henny en Gerrit Bruggink-Kettelerij

ZATERDAG 18 MEI
van 11.00-16.00 uur

ROMMELMARKT
De Heksenlaak, Barchem

Volg de pijlen >>>
>>> 600 meter kramen!!!

VEEL CURIOSA op de 
GROOTSTE nog echte 
ROMMELMARKT van 

Nederland!

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

Neem uw eigen bloembakken mee, 
wij planten deze, met de bij ons 

gekochte perkplanten GRATIS op!!!

Wij leveren rechtstreeks vanaf de 
kweker, daardoor super scherpe 

prijzen met top kwaliteit!

ZATERDAG 11 MEI 
van 8.00 tot 17.00 uur 

en ZONDAG 12 MEI
van 12.00 tot 17.00 uur in Vorden: 
De jaarlijkse Voorjaars &

Geranium markt
Meer dan 100 soorten geraniums, fuchsia’s, stek-
perkplanten. Vele soorten kuipplanten, hang-
potten en tientallen soorten perkgoed planten.

Aanbieding: 3 bossen bloemen 
of 3 perkplanten

 naar keuze voor € 5,00
VORDEN
Stationsweg 16, tel. 0575 - 551583. www.welkoop.nl

VAN 12.00  UUR TOT 17.00 UUR

MEER DAN 100 KACHELS IN DE SHOWROOM

Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

KACHELS EN HAARDEN

Open vrijdag van 13.00-16.00 uur 
en zaterdag van 09.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 23 61 00

       Uw Bewaarder zal niet sluimeren
Psalm 121: vers 4B

Tot het laatst toe betrokken bij alles wat haar 
dierbaar was, is na een periode van afnemende 
gezondheid van ons heengegaan onze lieve en 
zorgzame moeder, oma en over-oma

Johanna Albarta 
Visschers-Zweverink

sinds 28 juni 1974 weduwe van
Lambertus Hendrikus Visschers

In de gezegende leeftijd van 98 jaar.

Henk en Jo Visschers-Stemerdink
 Mirna en Klaas Jelle, Karsten, Jente

 Ronald

Jan en Willemien Visschers-Burkink
 Sander en Marion, Pien, Jet

 Kasper en Marjolein, Jade, Senne

Toos en Henry Janssen-Visschers
 Marko en Diane, Bridget, Nick

 Particia en Robert, Britt, Sjoerd

6 mei 2013

Vorden, Woonzorgcentrum De Wehme

Correspondentieadres: 
Galgengoorweg 6, 7251 JH Vorden.

Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers van 
Sensire De Wehme, voor alle liefdevolle zorg en aandacht.

De afscheidsdienst voorafgaand aan de begrafenis-
plechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 11 mei 
om 11.00 uur in de Hervormde kerk te Vorden.
Aansluitend begeleiden we haar naar haar  
laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats, 
Kerkhoflaan 4 te Vorden.

Na de begrafenis komen we samen in  
Het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden.

Indien u geen rouwbrief mocht hebben ontvangen, 
dan kunt u deze advertentie als uitnodiging 
beschouwen.

T. 06 - 41 83 85 00



GEZOCHT

DIVERSEN

TE HUUR

TE KOOP

AANGEBODEN

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

Aangeboden: Hulp bij onder-

houd aan tuin en erf of andere 

werkzaamheden. Tel. (0575) 

461733.

Te koop: Aanhangwagen, 

220x118, 750 kg. € 475,-.

0575-441943.

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Te koop: z.g.a.n.

R O B U U S T E

MAMMOETSKELTER, duozit

€ 225,00  tel.0575551122

Te huur net buiten bebouwde

kom Warnsveld luxe bungalow

met tuin inl. 0575 527878.

De Hogenkamp 18  7071 EC  Ulft  0315 - 68 13 81  info@hetanker.tv  WWW.HETANKER.TV

de GROOTSTE in
tuinhout van kwaliteit

Vuren geïmpregneerd hout
Rondhout
Hardhout
Douglas
Eiken
Schermen
Schuttingen
Vlonders & terassen
Overkappingen
Speeltoestellen

BESTEL 
NU OOK IN ONZE 

WEBSHOP!Wij hebben voor Moederdag

weer mooie cadeautjes inge-

kocht Natuurlijk  in de Wereld

Winkel Vorden.

2e Pinksterdag (20-mei) Grote 

indoor kofferbakverkoop Enk-

weg 17b in Vorden info en in-

schrijven: Www.deboedelhof/

kofferbakverkoop.

Verras je moeder 
met een prachtig boeket.  

Bij besteding van € 19,95 aan 
bloemen ontvangt u  

een glazen vaas gratis.

Acties
 – Millefiori huisparfum – 

25% korting

– Hele collectie tassen – 
20% korting

– Hultquist en Blinckstar – 
sieraden 20% korting

Nieuw
Afro-trendy armbandjes van  

Townshipsmile

Zutphenseweg 5, 7251 DG Vorden

0575-551334  www.davorta.nl

Op zoek naar rust in een lande-

lijke omgeving? Vakantiewo-

ningen Porec (Kroatië) biedt

2 keurige accommodaties aan.

Voor info, mail: info@vakan-

tiewoningenporec.nl.

Bij ideële kringloopwinkel “De 

Werf” (stichting veilingcom-

missie), gelegen aan de Enk-

weg 11 in Vorden kunt u elke 

ochtend (behalve zondags en 

‘s-maandags) van 9.00 tot 

12.00 uur en daarnaast ook 

nog dinsdag-, donderdag- en 

vrijdagmiddag van 13.30 tot 

17.00 terecht voor een ruime 

keus uit meubels, kleding, 

witgoed, elektronica, huishou-

delijke artikelen, boeken enz. 

Voor overige informatie: www.

veilingcommissie.nl

STONEVALLEY CONCERTS

THE HENHOUSE PROWLERS

Vr. 10 mei - 20.30 uur 

’t Zwaantje, Lichtenvoorde  

Entree € 16,- 0544 371236

stonevalley@hetnet.nl

Zaterdag 18 mei van 11.00 -

16.00 u. Rommelmarkt De

Heksenlaak Barchem volg de

pijlen . .  600 meter kramen

!!!. Veel Curiosa op de Groot-

ste nog echte Rommelmarkt

van Nederland!

Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel gewoon Frits Peppelink-

hausen, tel (0575) 55 29 16,

(06) 51 60 15 16.

Zonne-energie... interessanter dan ooit!

bouwkeurGROEP bv

Neem deze 
uitnodiging mee 
en ontvang een 

presentje!

De opening combineren wij 

met een duurzaamheidsdag

OP WOENSDAG  8 MEI A.S. OPENEN WIJ DE DEUREN 
VAN ONZE NIEUWE LOCATIE VAN BOUWKEUR GROEP BV 
AAN DE DIENSTENWEG 11 TE VORDEN.

8 mei Opening
nieuwe locatie

Tijdens de opening van onze nieuwe locatie in Vorden worden verschillende duurzame energietoepassingen 

tentoongesteld zoals zonnepanelen, warmtepompen en LED verlichting.

Graag nodigen wij u uit samen met onze partners te kijken hoe wij uw energierekening drastisch kunnen reduceren. 

We hopen u te verwelkomen op 8 mei a.s. van 16.00 tot 21.00 uur.

Te koop: Caravan Fendt Saphir,

geheel compleet, Mover, voor-

tent + luifel + fietsenrek, com-

plete inrichting, 1e eigenaar,

€ 4.000,-. Evt. met winterstal-

ling. 0575-525124.

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!



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

Rudolf Steinerlaan 47

Caissière
24-30 uur fl exibel inzetbaar

Medewerker verslijn
(brood, kaas en vleeswaren)

24-30 uur fl exibel inzetbaar 

Voor meer informatie over de vacature 

en reageren kijk op www.jumbowerkt.nl

KORTINGSBON*

20
%

* Tegen inlevering van deze bon ontvangt u 20% korting op 1 artikel (1 stuk) naar keuze.

 De korting is alleen geldig op donderdag 9 mei 2013.

 Maximaal 1 kortingsbon per klant.

 De korting is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties.

Op Hemelvaartsdag
zijn wij geopend!

VORDEN
Stationsweg 16 www.welkoop.nl

De foto’s zijn, voor zover bekend, voorzien van onderschriften. Mochten er meer gegevens 

bekend zijn zoals namen, jaartallen etc. dan horen wij dat graag. U kunt reageren via 

fotocommissie@oudvorden.nl of telefonisch: G. Eskes 0575-551410 of J. Berentsen 0575-553368.  

De foto’s staan ook gepubliceerd op: www.oudvorden.nl

Overname of publicatie van de foto’s is niet toegestaan. Voor eigen gebruik is wel toegestaan.  

De publicatierechten berusten bij de  vereniging Oud Vorden en Weevers Grafimedia.

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en Weevers Grafimedia
Nummer 78 - 2013

Oudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!



Bronckhorst Noord

Woensdag 8 mei 2013
11:30 Jubileumfietstocht - 100 jaar 
 Achtkasteelentocht Vorden

Donderdag 9 mei 2013
8:00 Dauwtrappen in Wichmond Wichmond
10:30 Rondleiding door de tuinen van de Wiersse Vorden
17:00 Hemelvaart buffet Vorden

Vrijdag 10 mei 2013
10:00 Verrassende dagen voor uw smaakpapillen Vierakker

Zaterdag 11 mei 2013
11:00 Opening Repair Cafe Vorden Vorden

Zondag 12 mei 2013
12:00 Picknick op Hackfort Vorden
12:00 Koopzondag Vorden Vorden

Woensdag 15 mei 2013
11:30 Jubileumfietstocht - 100 jaar 
 Achtkasteelentocht Vorden

Donderdag 16 mei 2013
10:30 Rondleiding door de tuinen van 
 de Wiersse Vorden
18:00 Ondernemerscafe Vorden Vorden
20:00 Lezing in Hotel Bakker Vorden

Zaterdag 18 mei 2013
10:00 Meimarkt Ideële kringloopwinkel “De Werf” Vorden
19:00 Wijnproeverij met ‘Eten in de Kunstkamer’ Vorden

Zondag 19 mei 2013
10:00 Open Dag - De Wiersse Vorden
12:00 Picknick op Hackfort Vorden
15:00 Theater Onder de Molen Linde
15:30 Concert door Duo Stringendo, 
 Harp en Mandoline Vorden

Maandag 20 mei 2013
10:00 Indoor kofferbakverkoop Vorden Vorden
10:00 Open Dag - De Wiersse Vorden
12:00 Koopzondag Meubelzaken Vorden

Van elke plaats waar zij kwamen 
werden bijzonderheden verteld, zo 
ook van Pieterburen, dat bekend is 
geworden door de zeehonden crèche 
van Lenie ‘t Hart. Zij hadden prach-
tige dia’s, waaruit de tocht in zijn 
geheel werd afgebeeld van begin-tot 
eindpunt. Telkens werd hun ver-
haal afgewisseld met het zingen van 
een lied onder begeleiding van onze 
“huispianist” Cees van Dusseldorp. 
Toen de stad Groningen werd bereikt 
werd begonnen met het Gronings 

volkslied “Gronnings Laid”. Daarna 
werd de tocht voortgezet naar de 
Hondsrug in Drenthe en de schaaps-
kudde in Schoonlo. Hier volgde en-
thousiast het lied van de herder. Ook 
de prachtige natuuromgeving werd 
vertoond met de nodige bijzonder-
heden, zoals de jeneverbesstruik op 
de Drentse heide. Bij aankomst van 
de Vordense kastelen werd uitbun-
dig gezongen”Waar kastelen statig 
rijzen”. 
Zo werd deze afwisselende tocht een 

waar genoegen voor de aanwezigen. 
Na de pauze volgde het tweede ge-
deelte en werd Gelderland verlaten 
via de Ooypolder en Nijmegen. Prach-
tige vergezichten werden getoond. 
De mooiste dia was wel het uitzicht 
op de toren van Hoog-Elten. Toch nog 
snel waren we aan het eind van de 
wandeling bij de Sint Pietersberg, na-
dat we in Limburg vele kathedralen 
en Kapellen hadden gezien. Zij heb-
ben deze tocht in etappes gelopen,nl. 
van 2006-2010. Het heeft hun leven 
verrijkt en kwamen daardoor op to-
taal andere gedachten. De voorzitter 
was de tolk van de aanwezigen door 
beide inleiders hartelijk te bedanken 
voor het gebodene, alsmede Cees va 
Dusseldorp voor de enthousiaste pi-
ano begeleiding.

PCOB houdt afwisselende 
wandeling Pieterpad
Vorden -Willy en Cor Vesters, verzorgen samen een lezing met dia-
presentatie over delen van het Pieterpad. Het Pieterpad is wellicht de 
meest bekende langeafstandswandelroute van Nederland. Het gehele 
pad is 490 km lang en loopt van Pieterburen in Noord-Groningen naar 
de Sint Pietersberg in Zuid-Limburg. Daar sluit deze route aan op an-
dere lange afstandswandelingen.

Het aanwezige publiek werd geraakt 
door de teksten en door de manier 
waarop Pauline die over het voetlicht 
bracht. In het laatste verhaal over 
Moskou in 1944 wierp zij een bijzon-

der menselijk licht op de 4 mei her-
denking in Vorden.
Na de pauze nam Jacqueline van der 
Zee de aanwezigen mee in haar ‘le-
zing’ over Etty Hillesum. De sterke 

vrouw, de innerlijke strijd en de 
kracht waarmee zij in Westerbork 
overeind wist te blijven, dat waren de 
meest belangrijke ingrediënten. Van 
der Zee wist die muzikaal te onder-
strepen op piano, percussie en met 
haar stem. Het publiek was zwaar 
onder de indruk van dit toepasselijke 
programma en ook hoe de twee kun-
stenaars onafhankelijk van elkaar 
zo’n mooi totaalprogramma wisten 
neer te zetten.

Waardig herdenken in TOM

Vorden - Afgelopen vrijdagavond 3 mei was er een speciaal optreden 
in Theater Onder de Molen met voordrachten van Pauline Seebregts en 
een muzikale lezing van Jacqueline van der Zee. Pauline opende met 
verhalen die zich afspelen in ‘de Schemering’, tussen licht en donker. 
Als het donker wordt, ga je , wanneer je door een ruit naar buiten 
kijkt, op een bepaald moment gezichten zien. En dat zijn er soms 
meer dan je zou verwachten.

Hoeve Vooruit kreeg naarmate de 
wedstrijd vorderde last van het ho-
gere tempo dat Ratti speelde. De 
externe factor van de warme zonne-
stralen hielp Hoeve Vooruit ook niet 
echt mee. Ratti daarentegen had de 
wedstrijd volledige onder controle al-
leen duurde het lang voordat de voor-
sprong werd uitgebreid. Vijf minuten 
voor rust was het wederom Kim Heu-
velink die wist te scoren na een pass 
van Rowena Peters. 2-0. De rust werd 
bereikt met een 2-0 stand.
Na de rust bleef Ratti goed doorvoet-

ballen alleen de perfectie ontbrak in 
de afronding waarmee de voorsprong 
mondjesmaat werd uitgebreid. In de 
53e minuut was het raak. Els Beren-
pass wist op een pass van Mariëlle 
Klein Brinke de keepster te verschal-
ken. 3-0. De keepster van Hoeve Voor-
uit liet zien een uitstekende keepster 
te zijn, maar met aanval over aanval 
was het voor haar geen doen om 
haar team te redden. Vijf minuten 
later was het wederom Kim Heuve-
link die haar werklust beloonde met 
een wonderschoon doelpunt. 4-0. In 

de 70e minuut was de keepster van 
Hoeve Vooruit niet alert genoeg bij 
het wegwerken van de bal. Els Beren-
pas reageerde zeer alert en na door 
jagen prikte ze de bal in het net. 5-0. 
Hoeve Vooruit vond het allang mooi 
geweest, maar Ratti wilde nog meer. 
Kansen werden er nog vollop gecre-
eerd, maar Ratti moest genoegen ne-
men met de 5-0. Met nog drie wed-
strijden te gaan zit er nog altijd een 
kampioensschap in. Met drie punten 
achterstand op de koploper (waar de 
laatste wedstrijd tegen gespeeld gaat 
worden) word het een spannende 
eindrace. 

Nu eerst aanstaande woensdagavond 
uit tegen Wolfersveen.

Ratti 1 - Hoeve Vooruit 2

Voortvarende overwinning voor 
de Ratti dames!
Kranenburg - De return tegen Hoeve Vooruit stond afgelopen zondag 
op het programma. De uitwedstrijd werd gewonnen met 1-5. De dames 
van Ratti wilde de dames van Hoeve Vooruit zeker niet onderschatten 
en begonnen fel aan de wedstrijd. Binnen vijf minuten stond Ratti al 
op voorsprong. Kim Heuvelink slalomde door de achterhoede en met 
een afstandsschot laag over de grond passeerde ze de keepster. 1-0.

Wij zijn Moederdag 12 mei, geopend

Naast onze geranium markt 
alleen vandaag:

Moederdagboeket met vaas 
voor € 10,00

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242



De veilingcommissie wil een deel van 
de inkomsten die zij heeft verworven 
via de kringloopwinkel ten goede 
laten komen aan maatschappelijke 
organisaties die een binding hebben 
met de voormalige gemeente Vorden. 

Daartoe heeft zij enkele weken gele-
den via Contact een oproep gedaan, 
indien zij geld zoeken voor een be-
paald project, een sponsor- aanvraag
te doen. Van deze uitnodiging is ruim-
schoots gebruik gemaakt. Woensdag
8 mei zal de veilingcommissie de
sponsorbedragen (via cheques) uitrei-
ken aan de organisaties die dit jaar
een sponsorbedrag gaan ontvangen. 
Op de meimarkt van 18 mei zal men
op een bord laten zien welke organi-
saties dit jaar een sponsorbedrag heb-
ben ontvangen.

Uitreiking sponsorbedragen 2013
Vorden - Stichting De Veilingcom-
missie bestaat al vele jaren en heeft 
sinds verleden jaar een nieuw on-
derkomen op de voormalige ge-
meentewerf van Vorden (Enkweg 
11), waar zij de ideële kringloop-
winkel De Werf exploiteert.

Woensdag 8 mei
13.30 uur  Bridgeclub Vorden
15.30 uur  Muziekschool - lessen
20.00 uur  Excelsior repetitie
20.00 uur  Knupduukskes oefenavond

Donderdag 9 mei
19.30 uur  Harmonie Vorden-repetitie

Vrijdag 10 mei
16.30 uur  Dwarsfluitlessen

Zaterdag 11 mei
11.00 uur  Opening Repair café

Maandag 13 mei
20.00 uur  Vordens Huisvrouwen 
 Orkest repetitie
20.00 uur  Vordens mannenkoor 
 repetitie

Dinsdag 14 mei
14.00 uur  Bingo ANBO
19.00 uur  Yogalessen
19.00 uur  Mindfulness
20.00 uur  Voorlichtingsavond 
 gebruikers SKV

K u l t u r h u s  V o r d e n

Hartelman: “De gang langs de Duitse 
graven was een teken van verzoening 
en verzoening is slechts een bijpro-
duct van de herdenking.” Hij bena-
drukt nogmaals dat het dus niet om 
een herdenking van Duitse soldaten 
ging, maar dat het Comité 4 mei een 
brug naar de toekomst wilde slaan. 
“Je hoeft niet te vergeten om te ver-
zoenen.”
De beide heren betreuren dat in som-
mige media een ander beeld is ge-
schetst door berichten die verspreid 

werden door AFVN en FP Media. Her-
haaldelijk lieten zij weten dat men 
in Vorden nazi-soldaten herdenkt. Er 
werd onder meer een tekening ver-
spreid waarop Aalderink als Hitler 
werd afgebeeld.

De herdenking in Vorden deed ook 
vorig jaar al veel stof opwaaien in 
heel Nederland. Voor- en tegenstan-
ders lieten van zich horen. Vorige 
week deed ook het Nationaal Comité 
4/5 Mei uitlatingen over de zaak ‘Vor-

den’. Hoewel de lokale comité’s vrij 
zijn bij de invulling van de herden-
king, heeft het Nationaal Comité op-
geroepen alleen Nederlandse oorlogs-
lachtoffers te herdenken. In een in-
terview met dagblad Trouw liet Nine 
Nooter van het Nationaal Comité 4/5 
Mei weten: “Verzoenen en herdenken 
zijn twee verschillende onderwerpen. 
Verzoenen doe je eenmalig. Wanneer 
verzoening heeft plaatsgevonden, is 
er geen reden dat te herhalen.” Aal-
derink: “Ik vind het heel jammer dat 
ze er nu pas wat van vinden.” Volgens 
hem hadden ze dat eerder kunnen 
doen. De burgervader riep al vaker op 
tot een brede maatschappelijke dis-
cussie over de herdenking.
De gemeente en het 4 Mei Comité 
Vorden hebben inmiddels afspraken 
gemaakt met het Centrum Informa-
tie en Documentatie Israël (CIDI) en 
het Centraal Orgaan Voormalig Ver-
zet en Slachtoffers om te komen tot 
een gesprek over de toekomstige in-
vulling van de dodenherdenking in 
Vorden.

Protestherdenkingen
Het Comité Vorden Fout?  kwam on-
danks het besluit van de gemeente en 
het 4 mei Comité met een groep van 
ongeveer 25 Duitsers en Nederlanders 
naar het dorp om een herdenking bij 
het verzetsmonument aan de Emma-
laan te houden. Later waren enkele 
van hen ook aanwezig bij de herden-
king op de begraafplaats. Zij hielden 
zich rustig en legden ook daar bloe-
men bij het houten kruis met de tekst 
‘aan heb die vielen uit Vorden 1940-
’45’, nabij de Engelse graven.
Arthur Graaff en enkele andere per-
sonen zagen het met lede ogen toe 
hoe de meeste bezoekers na afloop 
van de dodenherdenking op de al-
gemene begraafplaats langs het graf 
van de Duitse soldaten liepen. Graaff 
hield een dag eerder een herdenking 
van in Vorden geboren joden die in 
de Tweede Wereldoorlog zijn omge-
komen op de joodse begraafplaats 
aan de Wildenborchseweg, net buiten 
Vorden. Daar waren enkele tientallen 
personen bij aanwezig.

Meer foto’s en een video op  
Contact.nl

Antifascisten leggen bloemen bij verzetsmonument en op begraafplaats

Herdenkingen in Vorden rustig 
verlopen (vervolg)

De leden van het orkest waren bijzon-
der blij met de prachtige verbouwing 
van dit unieke theater en speelden 
alsof ze niet weg geweest waren. The-

ater onder de Molen leent zich dan 
ook bij uitstek voor de New Orleans 
jazz uit de jaren twintig van de vorige 
eeuw. Een beetje sentimenteel wordt 

je wel van deze muziek, op een su-
perenthousiaste wijze gespeeld door 
rasmuzikanten met respectabele 
leeftijden. Snelle ragtimes en rustige 
blues, steeds geheel authentiek ge-
bracht. Het publiek werd bij elk num-
mer meegesleept, een jarige waagde 
zelfs een dansje. Het orkest kreeg na 
afloop een staande ovatie.

Euphonia Novelty Orchestra 
terug in de molen

Vorden - Het Euphonia Novelty Orchestra voelde zich vorige week zon-
dag in TOM als een vis in het water. Toen Peter Hoefnagels nog in 
Theater Onder de Molen de scepter zwaaide, was dit jazzorkest daar al 
een graag geziene én gehoorde gast. Nu, ruim twee jaar na de Nieuwe 
Start, werd het een verrassend weerzien.

Wanneer men aankopen doet op de 

markt krijgt men enveloppen met
kans op een cadeaubon. In de speciale
marktkraam kan men deze cadeau-
bon inleveren voor een prijs.

10 mei Moederdagmarkt in 
Vorden
Op vrijdagmorgen 10 mei a.s. 
houdt de marktvereniging Vor-
den weer een moederdagmarkt.

Te zien is hoe een drassig weidege-
bied weer in zijn oorspronkelijke 
staat terug is gebracht. Hier is de 
oude loop van de Hissinkbeek deels 

hersteld. Ook is er aandacht voor de
stinsenplanten in de nabijheid van 
Kasteel Kieftskamp met onder an-
dere daslook. De wandeling start om
14.00 uur vanaf de parkeerplaats van
het Geldersch Landschap aan de Vor-
densebosweg ter hoogte van de zicht-
laan van Kasteel Vorden. Halverwege
de tocht is er een stop met koffie of
thee. Deelname is gratis, een vrijwil-
lige bijdrage wordt zeer op prijs ge-
steld. Inlichtingen: Joke te Velthuis
tel. 0575 551813.

IVN afdeling Noord-Midden Achterhoek

Wandeling over landgoederen 
Vorden en Kieftskamp
Vorden - IVN afdeling Noord-Mid-
den Achterhoek heeft zondag 12 
mei een wandeling georganiseerd 
over de landgoederen Vorden en 
Kieftskamp, beide eigendom van 
het Geldersch Landschap. De 
wandeling gaat langs kampen en 
bossen met een natuurlijk karak-
ter.
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-



Marjorie Klaassen: ‘Moeders en uiter-
aard ook vaders, hebben voor aan-
vang van de basisscholen en ook bij 
het ophalen van de kinderen, op het 
schoolplein vaak veelvuldig contact 
met elkaar. Dat ligt bij gezinnen met 
baby’s anders, die moeders spreken 
elkaar veel minder. En dat kan nu 
elke eerste vrijdag van de maand van 
10.00 tot 12.00 uur’, zo zegt ze. Er 
zijn voor de moeders voor het bezoek 
aan het Babycafé geen kosten verbon-
den, alleen de koffie/ thee moet men 
zelf betalen. Symone Boerstoel: ‘Het 
idee om een Babycafé te beginnen 
ontstond eigenlijk tijdens een open 
dag van mijn praktijk ‘ kindercoa-
ching en speltherapie’. Marjorie en 
ik vonden dat er voor moeders met 
baby’s weinig is te doen.
Moeders zijn tegenwoordig veel meer 
met hun baby’ s bezig dan men 
denkt. Het oppassen door de groot-

ouders komt ook minder voor door-
dat veel opa’s en oma’ s nog werken 
of druk zijn met andere dingen’ , zo 
zegt Symone. Behalve het uitwisselen 
van ervaringen is er in het Babycafé 
iedere maand een gastspreker, waar-
bij aan verschillende onderwerpen 
aandacht wordt geschonken, zoals 
bijvoorbeeld: borstvoeding, baby’ s 
die voortdurend huilen, bevallen en 
de ‘roze wolk’, haptonomie, noem 
maar op. Symone: ‘ Ook niet onbe-
langrijk, het tweede kind in het ge-
zin, dat soms jaloers is op de aandacht 
die zijn pas geboren broertje of zusje 
allemaal krijgt. Dat kan zich op ver-
schillende manieren uiten. Wat voor-
komt is dat kinderen gaan bijten. Een 
kind bestraffen, is niet de oplossing. 
In het Babycafé kunnen moeders dat 
soort situaties met elkaar bespreken. 
Hoe ga je daar als moeder mee om’, 
zo zegt Symone Boerstoel die zelf in-

formatie zal verstrekken over bijvoor-
beeld massage bij baby’ s.
Symone: ‘Door het aanraken van de 
voeten van de baby, strelen e.d. wor-
den de baby ’ s rustig en wordt de 
band tussen moeder en kind gesti-
muleerd. Voor de vader is het geven 
van massage zeker zo belangrijk. De 
rol van de vader is de laatste jaren 
meer en meer ‘vervrouwelijkt’, want 
ook hij is veel meer dan vroeger (twee 
verdieners e.d. ) bij zijn kinderen be-
trokken’, zo zegt ze. Marjorie Klaas-
sen en Symone Boerstoel realiseren 
zich heel goed dat men in Vorden 
eerst moet wennen aan het idee van 
Babycafé Vorden. Marjorie: ‘ Al ko-
men er op zo’n vrijdagmorgen vier of 
vijf moeders dan nog is het geslaagd. 
Wij zien wel hoe het loopt’. In elk 
geval is Babycafé Vorden sowieso t/m 
december elke vrijdagmorgen van 
10.00 tot 12.00 uur geopend. Symo-
ne: ‘Mocht het slagen en daar gaan 
wij tenminste van uit, dan willen we 
met dezelfde insteek in de toekomst 
een ‘Pubercafé ‘ opzetten voor ouders 
met kinderen in de leeftijd 12 tot 16 
jaar’. Voor meer informatie kan men 
bellen: 06- 27623953.

Moeders met baby’ s met elkaar in contact brengen

Oprichting Babycafe Vorden met 
beschuit met muisjes

Vorden - Vrijdagmorgen werd in Brasserie Lettink aan de Almenseweg 
in Vorden, beschuit met muisjes geserveerd. Een geste behorende bij 
de oprichting van Babycafé Vorden. Een initiatief van Symone Boers-
toel en Marjorie Klaassen. De bedoeling is dat moeders met baby’ s tot 
1- 1,5 jaar, elkaar hier treffen om ervaringen uit te wisselen. Contact 
met elkaar hebben, ook zwangere vrouwen en vaders zijn welkom.

Marjorie Klaassen (links) en Symone Boerstoel

De velden zijn inmiddels door de 
gemeente Bronckhorst aan de SBS 
Vorden overgedragen en de accom-
modatie is door de beheerstichting 
gehuurd. Doelstelling van de be-
heerstichting is het bieden van ge-
legenheid tot sportbeoefening in de 
ruimste zin des woords en de gebrui-
kers er van te faciliteren met allerlei 

voorzieningen. De oprichting van de 
beheerstichting is in nauwe samen-
werking met de voetbalclub tot stand 
gekomen. Het onderhoud en de in-
standhouding van het complex kost 
jaarlijks een aanzienlijk bedrag en 
het is dan ook noodzaak het complex 
intensiever te gebruiken. Momenteel 
maken al een aantal niet voetbalver-
enigingen gebruik van de accommo-
datie en de beheerstichting wil dit 
verder stimuleren om ook in de toe-
komst te kunnen blijven beschikken 
over een goed geoutilleerd sportcom-
plex in Vorden. 
Op verzoek van de VV Vorden wordt 
een 3e speelveld aangelegd en wordt 
de oefenhoek uitgebreid tot een 

trainingsveld. Ook het 2e speelveld 
wordt van verlichting voorzien, zodat 
alle speelvelden over verlichting be-
schikken en de trainingsfaciliteiten 
worden verbeterd. Binnenkort wordt 
begonnen met onderhoud aan de 
grasmat. De voetbalvereniging kampt 
al vele jaren, onder andere vanwege 
het intensieve gebruik, met een kwa-
litatief matige grasmat. Na de uitbrei-
ding en het uitvoeren van dit groot 
onderhouds- en vernieuwingsplan is 
het sportcomplex toekomstbesten-
dig, zo hoopt het stichtingsbestuur 
dat wordt gevormd door Wim Enze-
rink, Johan Verstege, Jolande Wen-
tink, Dennis Jansen en Wilco Klein 
Nengerman.

Stichting Beheer Sport Vorden 
opgericht
Vorden - Vanwege de privatise-
ring van de buitensportaccom-
modaties in de gemeente Bronck-
horst en daarmee het sportcom-
plex van de voetbalvereniging 
Vorden is het initiatief genomen 
voor oprichting van een stichting 
die het sportcomplex gaat behe-

Door het maken van de producten, 
die de Wereldwinkels verkopen voor-
zien zij in het levensonderhoud van 
hun kinderen , maar zetten ook de 
economie in hun eigen land in be-
weging. Redenen genoeg om de Ne-
derlandse moeders te verwennen 
met een Fairtrade product en zo an-

dere moeders wereldwijd te onder-
steunen. Speciaal voor de kinderen 
heeft de Wereldwinkel leuke kleine
cadeautjes om moeder te verwen-
nen, geurstokjes, chocola, hartjes
in verschillende maten van kaarsen
bijvoorbeeld, een mok met een hart
erop .De vaders hebben keus uit mooi
aardewerk , siersmeedijzer , sieraden
of wat te denken van een mooie sjaal
of een lekker flesje wijn. 

Volop keus dus, kom dus snel om
twee moeders blij te maken voor 
de prijs van één cadeau. En wie iets
koopt maakt zelf kans op een leuk
prijsje, trek een envelop en kijk of je
iets gewonnen hebt. Dus plezier voor
twee!

Speel op Fair (trade) voor 
Moederdag
Vorden - Fairtradedag en Moeder-
dag blijven door de jaren heen 
met elkaar verbonden in de We-
reldwinkel van Vorden. Niet al-
leen omdat ze op de 2e zaterdag 
en zondag van mei vallen .Meer 
nog omdat de moeders in de lan-
den waar de producten vandaan 
komen zo’n belangrijke rol spe-
len in hun gezin en samenleving.

Daarvoor zijn circa 20 vrijwilligers 
met gereedschap aanwezig om de 
helpende hand te bieden. Het gaat 

hierbij om reparaties op het gebeid
van elektrisch/techniek, houtbewer-
king/speelgoed, computers en kle-
ding/textiel. De reparaties zijn gratis,
iets wat kapot is (lampje, zekering
e.d.) en wat vervangen moet worden,
moet men zelf betalen. Repair Café is
iedere tweede zaterdag van de mand
van 11.00 tot 14.00 uur geopend. Be-
halve in de manden juli, augustus en
december.

Repair Cafe Vorden
Vorden - Zaterdagmorgen 11 
mei wordt om 11.00 uur in zaal 
’t Stampertje van het Dorpscen-
trum het Repair Café geopend. 
Mensen kunnen daar tot 14.00 
uur terecht om kleine reparaties 
te laten verrichten.

Die avond zal het Vordens Huisvrou-
wen Orkest optreden. Aanvang 19.30 
uur.

Oecumenische vrouwengroep Wichmond- 
Vierakker
Wichmond - De oecumenische 
vrouwengroep Wichmond- Vier-
akker houdt woensdag 15 mei in 

het gebouw Withmundi de laat-
ste bijeenkomst van het seizoen.

Profiel van een vrijwilliger

Geleerden hebben het uitge-
zocht: 30 % van de volwassen 
Nederlanders is wel eens een-
zaam, zeggen ze. En 30% van die 
mensen is zelfs èrg eenzaam. 
Omgerekend op de circa zesdui-
zend volwassen inwoners van 
ons dorp zouden er in Vorden 
dus ruim vijfhonderd erg een-
zame mensen wonen. Is dat zo?

We vragen het aan Gerben Ster-
ringa die, zoals bekend, samen met 
zijn vrouw Margreeth  dertig jaar 
lang in Vorden een zeer drukke 
huisartsenpraktijk heeft verzorgd 
en dus erg veel mensen kent. ‘Dat 
aantal lijkt me wel erg hoog’, zegt 
hij. ‘Maar misschien is het toch wel 
juist, want er is veel eenzaamheid 
die niet direct zichtbaar is.’
Eigenlijk praten  we met Gerben 
over zijn werk als vrijwilliger, dat 
voor een deel ook te maken heeft 
met  eenzaamheid. Toen hij stopte 
met zijn werk als arts was hij na-
tuurlijk blij dat hij en zijn echtge-
note niet meer dagelijks zo nauw 
werden betrokken bij de gezond-
heidsproblemen van de vele cliën-
ten. Een huisarts heeft een zwaar 
beroep en een grote verantwoorde-
lijkheid. 
Maar als je stopt met je werk is 
het niet nodig jezelf dan ook hele-
maal te onttrekken aan wat er in 
de samenleving gebeurt. Hij werd 
gevraagd mee te werken in het so-
ciale werk in ons dorp en raakte als  
bestuurslid van de Stichting Wel-
zijn Vorden betrokken bij de vele 
facetten van dit werk. Vooral ook 
als een actief vrijwilliger in de prak-
tijk. ‘Want’, zegt Gerben, ‘contact 

met mensen is eigenlijk veel leuker 
dan vergaderen en organiseren’.
En zo houdt hij, niet meer als arts 
maar gewoon als medemens con-
tact met vele inwoners. Ook bijvoor-
beeld wanneer vroegere patiënten 
in het ziekenhuis in Zutphen zijn 
opgenomen. Wekelijks gaat hij bij 
hen langs voor een kort persoonlijk 
bezoek. Dat erg op prijs wordt ge-
steld.
Eigenlijk zou ons gesprek gaan 
over de eenzaamheid van mensen 
in deze tijd. En over het werk dat 
vanuit de Stichting Welzijn Vorden 
wordt gedaan door een kleine groep 
mensen die aandacht besteden aan 
dit probleem. Ze krijgen de signa-
len door die worden ontvangen van 
of over mensen die lijden onder 
het eenzaam zijn. Ze informeren 
naar de behoefte aan contact en 
proberen instanties of personen in 
te schakelen die kunnen helpen. 
‘Moeilijk maar mooi werk’, vindt 
onze gesprekpartner. Werk waar 
Gerben graag aan meewerkt. 
Harry van Rijn

Het project ‘Eenzaamheid’ is één 
van de activiteiten die vanuit de 
Stichting Welzijn Ouderen in Vor-
den wordt verzorgd. Belangstelling 
om ook vrijwilliger te worden? Wel-
zijnsadviseur Wilma Berns (0575-
553405) zal u graag informeren.

Zijn er in Vorden 
echt meer dan 
vijfhonderd mensen 
erg eenzaam?
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Voor de bezoeker is er van alles te 
doen. Herwers zal zorgen voor een 
hapje, drankje, muziek en gezellig-
heid. De jongste bezoekers kunnen 
zich gratis laten schminken. Daar-
naast heeft Herwers gedurende de-
ze drie dagen uiteraard zeer goede 
aanbiedingen, acties en vooral hele 
mooie auto’s in alle prijsklassen!

Het ‘Rondom Hemelvaart occasion
spektakel’ wordt gehouden op vrij-
dag 10, zaterdag 11 en zondag 12 mei
bij Herwers aan de Kruisbergseweg 8
in Hengelo Gld. Op vrijdagavond is er
tevens koopavond tot 21.00 uur. 

Voor meer details kijk op: 
www.herwers.nl

Occasion spektakel bij 
Herwers in Hengelo

Hengelo - Ook dit jaar houdt autobedrijf Herwers weer het gezelligste
occasion spektakel van de Achterhoek. Tijdens het ‘Rondom Hemel-
vaart occasions spektakel’ zullen ruim 200 auto’s worden gepresen-

Tijdens dit driedaagse muziek-evene-
ment, dat gehouden wordt op 7, 8 en 
9 juni treden fantastische bands en 
acts op. 
Op het programma staan Kensington, 
Boh Foi Toch, Vato Gonzalez, Gerard 
Ekdom, De Daltons, De Sleppers en 
Vele anderen!

Net als vorig jaar heeft Gelderesch
Reizen speciaal voor Reurpop een
busschema opgesteld, een retourtje
Reurpop inclusief entree kost slechts
vijftien euro. Zie voor meer informa-
tie de Reurpoppagina in Contact.
Verder zijn kaarten voor Reurpop
weer te verkrijgen via onze vertrouw-
de verkoopadressen. Hiervoor kunt
u terecht bij alle Focus Fashion ves-
tigingen en Everwennink in Ruurlo. 
Kijk op www.reurpop.nl voor meer
informatie.

Reserveer ook online de Reurpopbus

Kaartverkoop Reurpop 
van start!
Ruurlo - Vanaf 1 mei is het weer 
mogelijk om kaarten te kopen 
voor de zesde editie van het Reur-
popfestival.

SPORTDAG
De vrijdag van het beachvolleybal-
toernooi, van 09.00 tot 15.30 uur, 
staat ieder jaar in het teken van een 
sportdag voor de jeugd van Steende-
ren. Leerlingen van de groepen 7 en 8 
van de basisscholen uit Baak, Toldijk, 
Steenderen en Olburgen komen ken-
nis maken met de vereniging en met 
het volleyballen op zand. In samen-
werking met de verschillende scho-
len wordt een sportieve dag georga-
niseerd, waarbij de leerlingen in een 
toernooivorm het volleyballen wordt 
aangeleerd.

BEACHSPORTEN EN BEACHFEEST
Op zaterdag 8 juni vindt er van-
af 16.30 uur een knaller van een 
beachfeest plaats! De muziek van DJ 
Double U2 zal weer uit de speakers 
knallen en de voetjes mogen van het 
zand. Daarnaast is het mogelijk om te 
volleyballen, voetvolleyballen én bad-

mintonnen op het zand! Op deze za-
terdag worden er, in samenwerking
met SV Steenderen en BC Steenderen,
beachtoernooitjes georganiseerd in
de vorm van voetvolleybal en beach-
badminton. Natuurlijk is het ook mo-
gelijk om te beachvolleyballen.

DE STRIJD OM DE BEKER
De zondag is de dag van het specta-
culaire beachtoernooi. 72 dames-, he-
ren- en mixteams gaan de strijd met
elkaar aan om de felbegeerde bekers
in de wacht te slepen. Ook is er ie-
der jaar een jeugdveld, waar enkele
jeugdteams en de mini’s van WIK 
hun kunsten vertonen. De dag wordt
afgesloten met een grote barbecue.

Het beachtoernooi wordt mede mo-
gelijk gemaakt door: Loonbedrijf De 
Covik – Autobedrijf Robert Wisselink
– ARCI hypotheken en verzekeringen
– Euronics Radio TV Elektra Rutjes –
Romatec - Colors @ Home Gosselink
– Marketz Installatiebedrijf – Pasman
Motoren & Aggregaten

NOG GEEN PLANNEN VOOR 
7, 8 EN 9 JUNI?
Kom dan gerust een kijkje nemen bij
de Rouwenhorst-Arena aan de Land-
lustweg 12a in Steenderen. 

Kijk voor meer informatie op 
www.wiksteenderen.nl

Wie worden de beachvolleybal-
kampioenen van 2013?
Steenderen - De inschrijvingen 
voor het WIK beachvolleybal-
toernooi zijn gesloten, alle pou-
les zitten helemaal vol. In totaal 
strijden 72 teams op zondag 9 
juni voor de winst in de heren-, 
dames- of mixpoule. De Rouwen-
horst-Arena wordt omgetoverd 
tot een echte beachvolleyballo-
catie. De voorbereidingen zijn in 
volle gang!

Tineke Roorda van het Stichtingsbe-
stuur Kunst & Cultuur Bronckhorst, 
opende deze avond en trad aan als 
ceremoniemeester. Op de tafel ston-
den kunstwerken tentoongesteld en 
de foto’s uit het kunstboekje werden 
getoond als presentatie.
Irene Burger, coördinator van de 
werkgroep, vertelde over de bijzonde-
re Kunst10daagse, de zevende editie. 
Veel deelnemers meldden zich aan, 
vele vrijwilligers hielpen mee met de 
totstandkoming van het boekje en de 
routes. De website vult de informatie 
in het boekje aan, evenals de publi-
citeit over deze Kunst10daagse. Haar 
werk zat erop en haar werkpak kon 
uit.

De poëtische verrassing was kun-
stenaar Verena op ten Noort, die op 
haar eigen moderne wijze haar poë-
zie ten gehore bracht. Speciaal voor 
de Kunst10daagse schreef ze een ge-
dicht: “Kunst. Kunst is gevoel, een 
grote aanraking. Kunst is als een kus, 
kus tussen hart en ziel. Kunst heeft 
een hart en ziel. Kunst confronteert, 
kunst inspireert, kunst filosofeert en 
het is door kunst dat men het leven 
leert. In moeilijke tijden, de kunst is 
dood. Kunst is er immer om ieder te 
verblijden. Lang leve de kunst.“

Secretaris van de Stichting Kunst & 
Cultuur Bronckhorst en voorzitter 
van de Werkgroep Kunst10daagse 
Marchien Oosterhuis dankte de leden 
van de werkgroep voor het vele werk. 
Zij wilde graag extra aandacht voor 

de tentoonstelling bij Espace Enny, 
door leerlingen van het ROC Graaf-
schap College ingericht. Het zal de 
bezoekers met andere ogen laten kij-
ken, ‘verbinden en beleven’. Zij dank-
te de deelnemers en de vele vrijwil-
ligers die aan de Kunst10daagse heb-
ben meegewerkt. De werkgroepleden 
kregen een witte roos aangeboden.
Met de wens om te genieten van de 
Kunst10daagse kon na de afsluiting 
van een hapje en een drankje worden 

genoten en heerlijk worden bijge-
praat. Bovendien tekenden en schil-
derden vele kunstenaars op het Gas-
tenDoek. Het koor Njoy Achterhoek 
bracht nog enkele liedjes ten gehore.

Kunst10daagse Bronckhorst, 3 t/m 
12 mei: www.kunst10daagsebronck-
horst.nl of Twitter: @kunsttiendaag-
se. Foto’s van deze feestelijke opening 
staan op www.contact.nl.

Kunst10daagse Bronckhorst 
Kunstrijk geopend in Hengelo
Bronckhorst - Volle tribunes in 
het Gemeentehuis van Bronck-
horst. Kunstenaars, galeriehou-
ders en andere belangstellenden 
wilden de kunstrijke opening van 
de Kunst10daagse graag bijwo-
nen. Zang van Njoy Achterhoek, 
gedichten van Verena op ten 
Noort en toespraken van voorzit-
ters met tot slot een ontmoeting 
met elkaar.

Kunstenaar Verena op ten Noort schreef voor de Kunst10daagse het gedicht ‘Kunst’.

Voetbalvereniging Pax heeft in sa-
menwerking met Sportpartners / 
RMA deze succesvolle dag georgani-
seerd. Er deden dit keer dertig kin-
deren in de leeftijd van 6 tot en met 
15 jaar mee aan dit evenement. Al 
deze deelnemers kregen als bewijs 
van deelname een eigen bal, een 
shirt, een medaille, een lunch, het 
jeugdvoetbalmagazine GOAL en een 
Moves&Skill-diploma.

In verschillende leeftijdscategorieën 
(6-8 jaar, 9-10 jaar, 11-12 jaar, 13-15 
jaar en meisjes) werden er verschil-
lende ‘moves en skills’ geoefend en 
aangeleerd volgens de René Meulen-
steen (techniektrainer Manchester 
United) methode. Om deze oefenin-
gen te kunnen voordoen en ook de 

technische vaardigheden van de deel-
nemers te kunnen beoordelen, werd 
door Jan v.d. Brink (trainer Pax C1 
en coach Sportpartners / RMA) een 
aantal trainers opgeleid. Deze trai-
ners (Werner Weustenenk, Werner 
Burghout en Thijs Geurtsen begelei-
den onder leiding van de RMA hoofd-
coach Jan v.d. Brink de gehele dag de 
groep.

Na het openingswoord door jeugd-
voorzitter Richard Hulshof werd de 
dag gestart.
De dag werd in vier blokken verdeeld. 
’s Ochtends twee blokken van 1 uur 
en ’s middags twee blokken van 1 
uur. Tussen de middag kregen alle 
deelnemers een welverdiende lunch. 
Na een meer dan geslaagde dag wer-

den aan het eind van deze dag de prij-
zen verdeeld.

De technische staf bestaande uit de 
hoofdcoaches en de drie trainers heb-
ben na uitvoerig beraad op basis van 
een aantal beoordelingscriteria (o.a. 
techniek, mentaliteit en snelheid, 
oftewel, het WOOW gevoel hadden) 
besloten de onderstaande kinderen 
als winnaars aan te wijzigen:
- 6-8 jarigen : Ben Wijkamp
- 9-10 jarigen : Mauro Ellenkamp
- 11-12 jarigen : Max Gaertner
- 13-14 jarigen : Lars Hulshof
- Meisjes : Sanne Wentink
Bovenstaande winnaars mogen op 27 
oktober meedoen aan de echte finale 
op Sportcentrum Papendal, waar-
bij de uiteindelijke winnaars naar 
Manchester gaan. Het jeugdbestuur 
en TCJ en Pax wensen bovenstaande 
winnaars veel plezier en heel veel 
succes op 27 oktober.

Zevende editie voorronde NTK 
2013 bij Pax

Hengelo - Op een uitermate zonnige woensdag 1 mei werden bij Pax in 
Hengelo de voorrondes van de zevende Nationale Techniek Kampioen-
schappen georganiseerd.

Iedere single, man en vrouw, wordt
uitgenodigd om op maandag 20 mei
(2e Pinksterdag) naar restaurant ‘de
IJsselhoeve’ aan de Eekstraat in Ach-
ter-Drempt te komen om elkaar in 
een ontspannen sfeer te ontmoeten.
Geef het bericht door, zodat er een
gezellige gevarieerde groep singles
naar de IJsselhoeve komt en er leuke
relaties kunnen ontstaan.

Ontmoetingsmoment voor Singles
Regio - Vier zelfstandige, onder-
nemende vrouwen, in de leeftijd 
variërend van 50 tot 60-plus, zijn 
er weer aan toe om een man te 
ontmoeten. Los van allerlei da-
tingsites willen ze zelf, onderne-
mend als ze zijn, een gelegenheid 
organiseren om die ontmoeting 
tot stand te brengen. Het doel 
voor de dames is om uiteindelijk 
weer een relatie op te bouwen.
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Voor velen is dit een onbekende 
kant van de bekende actrice, dus de 
verrassing was groot toen bleek dat 
zij moeiteloos en professioneel jazz 
ballads, Argentijnse tango en Duitse 
chansons voor het voetlicht bracht. 
Samen met pianist Tjako van Schie 
vertolkte zij prachtige verhalen en 
liederen van o.a. Toon Tellegen, Ste-
fan Sulke en Abbey Lincoln . Aan de 
hand daarvan vertelde Jette het ver-
haal van innerlijke bevrijding, het 
vinden van een nieuwe stem en het 
loslaten van ‘ouwe troep’. Met een 
lichte touch en een serieuze onder-
toon viert zij in deze voorstelling het 
leven, de stilte, de bron van waaruit 
alles geboren wordt en het vrouw-
zijn.
In de voorbereiding van het pro-
gramma zijn ook teksten en muziek 

van eigen hand toegevoegd waardoor
Jette en Tjako ook een echt duo vor-
men. De voorstelling had weliswaar 
geen pauze maar na afloop was het
nog lang gezellig bij Het Klavier. Jette
mengde zich onbevangen samen met
Tjako tussen het publiek om na te
praten over de voorstelling. Het was,
zoals iemand uit het publiek opmerk-
te: ‘opnieuw een avond om trots op
te zijn’.
Zondag 12 mei om 16.00 uur is er op-
nieuw muziek te beluisteren bij Het
Klavier. Dan wordt de expositie van
kunstschilder Jan Derk Heesen in het
kader van de Kunst10Daagse Bronck-
horst muzikaal afgesloten met piano-
muziek door Jack van Dodewaard.

Jette van der Meij bij Het 
Klavier
Vorden - Een boordevolle zaal, 
een mooie voorstelling en een 
staande ovatie na afloop, waren 
maandag 29 april de ingrediën-
ten voor een zeer geslaagd Ko-
ninginneavondconcert bij Het 
Klavier in Vorden. Naast haar rol 
als Laura in de succesvolle soap 
GTST, is Jette van der Meij een 
ware theaterdiva.

Maarten en Martine Smit serveren 
daarbij Portugese wijnen uit hun as-
sortiment. Een wijnproeverij met 

bijpassende gerechten. Voor en tij-
dens het eten is alle gelegenheid de
voorjaarsexpositie te bekijken met
werken van Anja Peterkamp (beel-
den), Gebke Westra (beelden), Petra
Hemelrijk (schilderijen) en Aly Grel-
ling (foto’s en sieraden). Om 19.00
uur gaat men aan tafel (inloop vanaf
18.30 uur). Reserveren: deburgerij.
vorden@gmail.com / 06- 51 11 23 90.
De voorjaarsexpositie in de Galerie is
t/m 19 mei te zien. Open: t/m 12 mei
alle dagen 11.00 – 17.00 uur daarna
vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00
– 17.00 uur.

Culinaire kunstontmoeting
in Galerie De Burgerij
Vorden - Zaterdagavond 18 mei 
organiseert Galerie De Burge-
rij (Zutphenseweg 11 in Vorden) 
een culinaire kunstontmoeting. 
Bezoekers dineren binnen, in de 
Galerie of – als het weer het toe-
laat – buiten, in de beeldentuin. 
Johan Mollenhof en Irene Burger 
van Galerie De Burgerij bereiden 
verschillende Portugese streekge-
rechten.

Tussen 9.00 en 10.00 uur is er de mo-
gelijkheid om een rondje Bekveld te 
fietsen, maar dit kan ook nadat de 
dieren hun ontbijt hebben gekregen. 
Tegen 10.00 uur worden de dieren 
gevoerd waarbij de hulp van kinde-
ren gewenst is. Nadat de dieren ge-
voerd zijn is er de mogelijkheid om 
een rondje Bekveld te fietsen, wel zelf 
voor fietsen zorgen, routebeschrij-
ving is beschikbaar. Deze tocht is on-
geveer 14 km lang en laat de mooie 
plekjes van Bekveld zien.

Kinderboerderij Feltsigt aan de Bek-
veldseweg 5 te Bekveld. 

Kijk op www.feltsigt.nl voor de rou-
tebeschrijving en informatie over 

 Hemelvaartsdag.

Hemelvaartsdag bij kinderboerderij 
Feltsigt Bekveld
Bekveld - Dauwtrappen, entree, 
ontbijten, dieren voeren en spe-
len en dat allemaal voor een 
klein bedrag per persoon, kan bij 
kinderboerderij Feltsigt op He-
melvaartdag 9 mei. Begin de dag 
goed door bij de dieren te ontbij-
ten vanaf 8.00 uur tot 9.00 uur 
met een vers gekookt eitje.

Met Hemelvaart een rondje Bekveld fietsen vanaf Kinderboerderij Feltsigt.

Bouwkeur Groep BV levert kwalitatief 
hoogwaardige en betaalbare zonnepa-
nelen aan particulieren en bedrijven 
die flink willen besparen op hun ener-
gierekening. Door de zon als energie-
bron te gebruiken, word je onafhanke-
lijk van energiebedrijven.
Bouwkeur Groep BV heeft behalve in 
Vorden ook vestigingen in Heeten en 
Brummen en beschikt in deze nieuwe 
markt over ruime ervaring op gebied 
van zonnepanelen en biedt deskundig 
advies over de beste oplossing voor ie-
dere situatie. Ook nemen wij op alle 
mogelijke manieren de zorg uit uw 
handen. Wij regelen een subsidieaan-
vraag en monteren en installeren vak-
kundig uw panelen. Bouwkeur impor-
teert de zonnepanelen rechtstreeks, 
dus zonder tussenkomst van distribu-
teurs. Hierdoor kunnen wij tegen een 
zeer goede prijs-kwaliteitverhouding 
leveren. De lage aanschafprijs draagt 
bij aan een snellere terugverdienperi-
ode. Uiteraard bent u na aanschaf van 
zonnepanelen veel minder geld kwijt 
aan energierekeningen.

De voordelen
Zonne-energie is een van de schoonste
vormen van duurzame energie. Het is
stil, veilig en onuitputtelijk. Zonnepa-
nelen vormen een uitstekende inves-
tering met hoge rendementen (8%
- 16%) en hebben een levensduur van
meer dan 25 jaar. Elk jaar verhoogt de
overheid de energiebelasting. Sinds
2001 is de elektriciteitsbelasting bijna
verdubbeld. Zonnepanelen zijn daar-
entegen in de laatste jaren fors in prijs
gedaald. Zonnepanelen verlagen niet 
alleen uw energienota, maar geven 
uw woning of bedrijf ook meerwaar-
de. Het energielabel van uw woning 
wordt beter door de zonnepanelen. En
een beter energielabel betekent meer-
waarde voor uw huis. Een ‘groen’ huis
is gemiddeld 3,4% meer waard.
Meer info: 
www.bouwkeurgroep.nl

Opening op 8 mei gecombineerd met duurzaamheidsdag

Bouwkeurgroep BV vestigt 
zich in Vorden
Vorden - Bouwkeurgroep BV 
opent woensdag 8 mei zijn deu-
ren aan de Dienstenweg 11 in Vor-
den. De specialist op het gebied 
van zonne-energie combineert de 
opening met een duurzaamheids-
dag. Tussen 16 en 21 uur worden 
verschillende duurzame energie-
toepassingen tentoongesteld zo-
als zonnepanelen, waterpompen 
en LED-verlichting. “Samen met 
onze partners nodigen we ieder-
een uit om te kijken hoe wij de 
energierekening drastische kun-
nen reduceren.

Frits Pladdet en Belinda Korenblik van
Bouwkeurgroep BV.

Er kwamen toen deelnemers met een 
ander soort fiets aan de start: de bak-
fiets ! Racen op een bakfiets door de 
straten van Wichmond over een par-
cours met een lengte van circa 1200 
meter. Het publiek vond het prachtig 
en het was helemaal ‘kaasje’ toen er 
nog een ander fenomeen aan de wed-
strijddag werd toegevoegd: een race 
op de Solex ! Het spectaculaire gebeu-
ren uit die tijd was gelijk de aanlei-
ding voor de oprichting van de wie-
lerclub RTV Vierakker/ Wichmond. 
Rudi Peters, anno 2013 nauw betrok-
ken bij de organisatie van de Ronde 
van Wichmond, is er trots op dat de 
club nog steeds deze Ronde organi-
seert. Zaterdag 11 mei voor de 38e 
keer!
Rudi : ‘Toch wordt het steeds moei-
lijker om deze Ronde te realiseren. 
De sponsoring loopt terug en dat is 
door de recessie duidelijk merkbaar. 
Samen met Peter Makkink hebben 
we er keihard voor moeten werken 

om het evenement financieel rond te 
krijgen. Gelukkig is het toch gelukt. 
Wij hebben in totaal zo’n 60 sponsors 
(groot en klein)die wij erg dankbaar 
zijn dat ze ons weer willen steunen’, 
zo zegt Rudi, die richting toekomst 
hoopt op betere financiële tijden. Het 
organiseren van een wielerwedstrijd 
kost nu eenmaal veel geld. Het par-
cours in Wichmond heeft een lengte 
van 2650 meter. De start is aan de 
Hackforterweg. Vandaar uit: linksaf 
Dorpsstraat, voorbij D’n Olde Kriet, 

dwars de Baakseweg over, linksaf 
Lankhorsterstraat tot aan de rotonde, 
rechtsaf richting Vorden en vervol-
gens linksaf naar ‘start en finish’ aan 
de Hackforterweg.

Rudi Peters: ‘Het is een zware omloop, 
voor de renners wel altijd een mooie 
wedstrijd. Door de vele open plekken 
een interessant parcours. Het komt 
daardoor bijna nooit voor dat een 
‘gesloten peloton’ richting de finish 
stuift. Veelal solo, of in een heel klein 
groepje richting de finish’, zo zegt de 
‘man van het draaiboek’ enthousi-
ast. RTV Vierakker/ Wichmond doet 
een beroep op de bewoners aan het 
parcours om de straten tussen 14.00 
en 20.00 uur ‘auto- vrij’ te houden. 
Gezien de kosten worden dit jaar 
geen flyers verspreid. De Ronde van 
Wichmond begint zaterdag om 15.15 
uur met de Rabo Dikke Bandenrace. 
Deze wedstrijd is speciaal bedoeld 
voor de jeugd van 7 t/m 12 jaar, die 
zich nog tot een half uur voor de wed-
strijd bij D’n Olde Kriet kan opgeven. 
De jeugd rijdt twee kortere rondjes. 
Voor de winnaars liggen medailles 
klaar en bovendien worden ze na 
afloop professioneel gehuldigd met 
alle ‘toeters en bellen ‘van dien. Na 
afloop krijgen alle deelnemers via de 
Rabobank een mooie herinnering. De 
start van de Masters 40+ is om 16.00 
uur (50 kilometer). De Amateurs A en 
B gaan om 17.45 uur van start. Zij rij-
den 60 kilometer.

Zaterdag 11 mei Ronde van Wichmond 

Rudi Peters: ‘Steeds moeilijker 
sponsoring rond te krijgen’
Wichmond - Toen 37 jaar ge-
leden een aantal personen uit 
Wichmond en Vierakker de kop-
pen bij elkaar stak om een Ronde 
van Wichmond op touw te zet-
ten, had men geen idee dar za-
terdag 11 mei aanstaande de 38e 
Ronde van Wichmond zal wor-
den gehouden. Een ronde die per 
klasse circa 70 deelnemers trekt. 
Overigens was de eerste Ronde 
van Wichmond van een geheel 
ander kaliber.

Rudi Peters en Jan Pieterse.

Peter Makkink en Felix Wolbert ook van de partij.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL





mijn mama 
is de mooiste

Nu heel veel leuke 
moederdagcadeautjes

a.s. zondag zijn wij geopend

HEMA Vorden, Dorpsstraat 18 B

Helmink maakt het mooier bij u thuis

ZONDAG 12 MEI INSPIRERENDE WOONSHOW VAN 12 TOT 17 UUR

ZONDAG OPEN

Zutphenseweg 24, Vorden 
Telefoon 0575 55 15 14 

Email: info@helminkwonen.nl

Twitter:@helminkwonen
facebook.com/helminkwonen

www.helminkwonen.nl 
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Onze toonzalen zijn weer tip top ingericht met de 

nieuwste collecties en inspirerende woonideeën. 

In een gezellige voorjaarssfeer kunt u ronddwalen en 

de laatste trends ontdekken in woon- en slaapcom-

fort. Ook onze relaxfauteuil-studio is volop aangevuld 

met de nieuwste modellen. 

En... we hebben een leuke CADEAUCHEQUE-ACTIE. 

TIJDENS DE 

KOOPZONDAG BIJ 

AANKOOP VANAF € 500,-

GRATIS
ABONNEMENT

OP EEN WOONBLAD 

NAAR KEUZE
 

A

LL
EEN BIJ BRUN

A

ZO

VOORDELIG

695

1000

1995 

1500 vanaf

* met uitzondering van bestellingen 
via Bruna.nl zonder winkellevering

Een goede raad

J. K. Rowling

De spraakmakende eerste roman 

van J.K. Rowling. Een grote roman 

over een kleine gemeenschap.

Nu al in voordeeleditie!

NU MET GRATIS 

BLOEMENBON 

T.W.V. € 5,- OP=OP

Verras mama met 

een BladCadeau! 

Hét cadeau-abonnement 

op een bekend tijdschrift 

naar keuze. Het abonnement 

stopt automatisch.

Raadhuisstraat 20
7251 AB Vorden Raadhuisstraat 2 in Vorden

 Koopzondag  12 mei  Moederdag   



Moederdag Actie  Moederdag en Koopzondag in Vorden 

 Kunst 10-daagse Bronckhorst 

 Muziek met dweilorkest 

 Elke kopende klant krijgt een leuk plantje bij de deelnemende winkels 
OP=OP 

kadokamer

Koopzondag  12 mei  Moederdag   

Koopzondagaanbieding
Bij besteding van minimaal € 15.00 

ontvangt u een leuke goodiebag cadeau 
voor moeder

Van 11.30 tot 17.00 uur

Kop koffie met
verse aardbeienpunt

2e kop koffie
van het huis

Kerkstraat 3, Vorden

www.bistroderotonde.nl

Werkzaamheden centrum
Door de herinrichting van Vorden centrum is op dit moment de Raadhuis-
straat vanaf Het Hoge tot de Dorpsstraat (de hoek bij De Tuunte) opgebroken. 
Het eerste deel van de Raadhuisstraat vanaf de brug tot de Komvonderlaan is 
inmiddels gereed. De Komvonderlaan en het deel van de Raadhuisstraat na-
bij de Bruna en De Vordense Tuin is op 17 mei gereed. Alle winkels in het cen-
trum zijn en blijven bereikbaar, ook op koopzondag! 

Top
Het toeristisch overstappunt (top) is verplaatst van 
het zwembad naar de parkeerplaats aan De Bleek. 
Het Recreatieschap Achterhoek Liemers past de 
fietsroutes hier binnenkort op aan. De parkeerplaats 
is te gebruiken voor auto’s. Gedurende de werk-
zaamheden parkeren hier ook de busjes van de aan-
nemer, zodat deze niet de parkeerplaatsen in het 
centrum bezet houden.

Meer informatie?
Heeft u nog vragen over de herinrichting van Vorden centrum? Loop dan eens 
binnen tijdens het wekelijkse spreekuur van de gemeente en Oranjewoud Rea-
lisatie op het informatiepunt (bouwkeet) bij De Bleek, elke donderdag van 
15.00 tot 16.00 uur. U bent van harte welkom. Een afspraak maken is niet no-
dig. Met vragen over de werkzaamheden kunt u Oranjewoud ook mailen via 
vordencentrum@oranjewoud.nl of bellen, tel. (0570) 67 94 13.

Zutphenseweg 8, VORDEN
Telefoon 0575-552426

Iedere klant die op

10, 11 en 12 mei bij

ons iets koopt en zijn 

kassabon inlevert dingt 

mee naar een spijker-

broek van het merk… 

t.w.v. 99,90

Zondag 12 mei om

17.00 uur vindt trekking 

plaats in de winkel.



Ab Velhorst Junior, voorzitter van de 
plaatselijke Oranjevereniging heette 
de aanwezigen (enkele honderden) 
welkom en in het bijzonder Paul 
Seesing, wethouder in de gemeente 
Bronckhorst. Laatstgenoemde vond 
deze 30e april een gedenkwaardige 
dag. “Afscheid nemen van Beatrix, 
een koningin die veel respect ver-
dient. Met de komst van de nieuwe 
koning Willem Alexander krijgen 
we in Nederland een geheel andere 
invulling van het Koningschap. La-
ten we samen met de nieuwe koning 
zeggen: We gaan ervoor.” Nadat 
onder trompetgeschal de scouting-
groep Vorden de vlaggen had gehe-
sen, werd gezamenlijk het Vordens 
Volkslied en het Wilhelmus gezon-
gen. Aan het slot van de aubade ont-
hulde wethouder Paul Seesing de pla-
quette behorend bij de Koningslinde 
die een paar dagen eerder door het 
bestuur van de Oranjevereniging was 

geplant. “Wij zijn tijdens het graven 
zo diep gegaan dat het grondwater 
omhoog kwam”, zo grapte Ab Vel-
horst. Wie gedacht mocht hebben 
dat door de TV-uitzending over de 
troonswisseling de belangstelling 
voor het vogelschieten zou afnemen, 
kwam bedrogen uit. Henk Barend-
sen namens de commissie: “We heb-
ben vandaag 192 deelnemers, zelfs 
nog meer dan vorig jaar”. De slotfase 
van het vogelschieten brengt altijd, 
met name onder de deelnemers, een 
bepaalde spanning met zich mee. 
Zo ook bij de nieuwe schuttersko-
ning Harry Luesink. “Toen ik aan de 
beurt was, zag ik al wel dat de vogel 
er bijna af was. Het grootste stuk lag 
immers al op het grasveld. Ik dacht 
toen bij mijzelf: ‘en nu ook proberen 
de vogel goed te raken’. Toen dat luk-
te: een geweldig gevoel”, zo sprak de 
man voor wie Koninginnedag 2013 
samen met zijn ‘koningin Tonnie’ 

niet meer stuk kon. De andere prijs-
winnaars waren: André Graaskamp 
(kop), Wim Bijenhof (r.vleugel), Wil-
co Klein Nengerman (l.vleugel) en 
Jan Pardijs (staart).

Ringsteken
Het ringsteken, dat veel toeschou-
wers trok, werd gewonnen door Fu-
fu Vet met Erna Bloemendaal op de 
tweede plaats en Hermien Schouten, 
na barrage, op de derde plaats. Voor 
de outsiders: ringsteken of ringrijden 
is een folkloristische traditie waarbij 
de deelnemers, gezeten op een paard 
of vanuit een dresseerkar, proberen 
om met een lans door de lus van een 
ring te steken. De ring hangt aan een 
lint boven de weg. In West-Friesland 
zitten de deelnemers in een ‘sjees’ 
met voorop een Fries aangespannen 
paard. In Vorden doet men het op 
dezelfde wijze, alleen niet met een 
Fries maar met twee KWPN’ers, de 
afkorting van ‘Koninklijk Warm-
bloed Paardenstamboek Nederland’. 
Verder met twee dresseerkarren met 
op de ene bok Gerrit van Zeeburg als 
koetsier en op de andere Dik Beef-
tink.

In Vorden werd al direct na de 
Tweede Wereldoorlog (1946 ) door 
de Oranjevereniging het ringsteken 
georganiseerd. Dat gebeurde door 
een speciale commissie die onder lei-
ding stond van Johan Norde. De eer-
ste wedstrijden vonden plaats nabij 
de voormalige zuivelfabriek aan de 
Burgemeester Galléestraat. Een aan-
tal jaren later verdween het ringste-
ken van de agenda. Omstreeks 1977 
werd de traditie in ere hersteld. Dat 
gebeurde door Johan Norde Junior, 
destijds voorzitter van de Aanspan-
ning In de Reep’ n ’.
Die zei daarover: “Bij ons thuis op 
zolder lagen nog steeds de attributen 
van mijn vader, zoals de ringen, lus-
sen en de lans. Ik kon het zo weer 
oppakken.” Tegenwoordig is het 
ringsteken een onderdeel van het 
programma op Koninginnedag. 
Johan Heuvelink is al vanaf eind ze-
ventiger jaren nog steeds de ‘speaker 
van dienst’. “Ze vonden destijds dat 
dit baantje precies bij mij paste. En 
ik doe het nog steeds met veel ple-
zier. Het ringsteken is, in tegenstel-
ling tot andere plaatsen in Neder-

land, waar het veelal door mannen 
wordt beoefend, in Vorden vrijwel 
uitsluitend een aangelegenheid voor 
vrouwen. Hier gaan de mannen vo-
gelschieten en doen de vrouwen mee 
aan het ringsteken.” 

Voor de kinderen van 1 tot 8 jaar was 
er ‘s morgens een programma in het 
Dorpscentrum, waar de groep ‘War-
boel’ de jeugd vermaakte. Voor de 
‘grotere’ kinderen en volwassenen 
was er een oriënteringsrit. 

De uitslagen bij de volwannen wa-
ren: 1 Rigterink/Vlogman, 2 Liene 
Menkveld/ Emma Lotte Kool, 3 Bo-
link/ Groot Enzerink. Jeugd tot 15 
jaar: 1 Berendsen, 2 Anke/Jochem, 
3 Vera en Sara Helmink. Verder op 
Koninginnedag demonstraties van 
Strada Sports en RC Hotwheels. Bij 
de diverse horeca de gehele gezellige 
muziek. Ter afsluiting van deze zon-
nige Koninginnedag s’ avonds vuur-
werk nabij de Horsterkamp.

Zonnige en gezellige Koninginnedag in Vorden

Harry Luesink de nieuwe schutterskoning

Vorden - De ‘speciale’ Koninginnedag in Vorden begon dinsdagmor-
gen al vroeg. De inwoners waren nog maar nauwelijks uit de veren, of 
Harmonie Vorden marcheerde al door de straten. Ditmaal vanwege 
werkzaamheden in de Raadhuisstraat, met een omweg via de Horster-
kamp naar het Van Arkelplantsoen waar de aubade werd gehouden.

Koningspaar Tonnie en Harry Luesink

Fufu Vet, winnares ringsteken

Wethouder Paul Seesing onthult plaquette 
Koningslinde

Er zijn heel veel soorten molens. Pol-
dermolens die met behulp van wind, 
water omhoog pompen, watermolens 
die die op waterkracht graan malen, 
windmolens die graan malen met be-
hulp van wind. Zaagmolens, pelmo-
lens, papiermolens, oliemolens en zo 
kunnen we nog wel even doorgaan. 
Als u naar molen.nl gaat en dan naar 
“Molens” en vervolgens naar “Molens 
bij u in de buurt”, dan krijgt u alle 
molens in kaart en meteen krijgt u 
alle informatie over deze molens. U 
kunt ook de QR-code hiernaast scan-
nen.
Tevens is daar een gratis molen-app 
beschikbaar.

In Vorden kunt u ook uw hart op-
halen met 4 maar liefst draaiende 
molens. Allereerst De Lindese molen 
in Linde, een beltmolen, vervolgens 
de molen de Hoop aan de Zutphen-
seweg, een houten,  rietgedekte 
stellingmolen, dan de Hackfortsche 
Windmolen aan Het Hoge 66, een 
stenen stellingmolen en tot slot de 
Hackfortsche Watermolen bij kasteel 
Hackfort.

Als u geluk hebt dan kunt u nog een 
fraaie informatiefolder over alle mo-
lentypes ophalen en voor de kinde-
ren is er een prachtig vel met stickers 
van alle molentypes, die op de goede 
plaats moeten worden geplakt in een 
mooi molenblaadje. Zeker de moeite 
waard om één van deze molens te be-
zoeken. Of nog beter, allemaal.

Ook kunt u een mooie wandeling ma-
ken van de Hackfortsche Windmolen 
naar de Hackfortsche watermolen 
v.v. De route is verkrijgbaar bij de 
Hackfortsche Windmolen.

Nationale Molendag

Vorden - Zaterdag 11 mei is het 
nationale molendag. Die dag 
draaien bijna alle molens in Ne-
derland en zijn ze ook te bezich-
tigen.

Omdat alle leden in een nieuw jasje en 
poloshirt zijn gestoken, die gedeelte-

lijk is gesponsord door de club, werd 
er eerst een groepsfoto gemaakt. Elke 

maandagavond vertrekken er 2 groe-
pen om 18.30 uur vanaf het kerk-
plein voor een sportieve tocht door 
de omgeving.

Nieuwe outfit VRTC De 
Achtkastelenrijders Vorden

Vorden - De dikkebanden-fietsgroep van VRTC “De Achtkastelenrijders” 
te Vorden startte onlangs met de eerste avondtraining van het seizoen.



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 
banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

-
dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 
afspraak maken. Alle andere afspraken 
maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 
handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 
toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 
met één van de collegeleden, via het 
bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 8
Nr. 19, 7 mei 2013

Vorige week stuurden wij een brief 
naar een aantal huishoudens die nog 
geen grijze container hadden aange-
boden vanaf 1 januari 2013. In deze 
brief benoemden wij de spelregels 
van het aanbieden van huishoudelijk 
afval. Wij ontvingen veel reacties van 
inwoners die zeer nauwkeurig en se-
rieus hun afval scheiden. Dit deden zij 
zo goed dat zij tot april nog geen con-
tainer aan de weg hoefden te zetten. 
Dit is een fantastisch resultaat en wij 
willen iedereen die dat is gelukt onze 
complimenten geven! Ga zo door. Wie 
zich bij deze groep top-afvalschei-
ders wil aansluiten en tips zoekt voor 

afval scheiden of verminderen, kijk 
dan op www.berkelmilieu.nl.

Bedrijfscontainer
-

-
-

mogen dit niet. We hebben het toe-

Meer informatie
-

fing of het melden van afvaldumping 
kunt u contact opnemen met de
gemeente, via tel. (0575) 75 02 50,
e-mail info@bronckhorst.nl 

laten omruilen van containers of mel-
den van niet geleegde containers) belt

afval.info@berkelmilieu.nl en
www.berkelmilieu.nl.

Goed afval scheiden loont!

-
-

-
den en voorlichten, bereiken we een 

met name de overlast van de proces-
sierups tegen te gaan en niet het be-

-

beheersing eikenprocessierups’.

ministerie van landbouw, natuur en 
voedselkwaliteit, www.minlnv.nl.

De eikenprocessierups

van een nachtvlinder. Het is een be-
haarde rups die in de maanden mei 
tot en met september overlast kan 

-
een en maken op de stammen of dik-
kere takken van eikenbomen spinsel-

-

-

specifieke nesten: dichte spinsels 

en brandharen.

De overlast
-

overlast. Nadat iemand in contact is 
geweest met de brandharen kunnen 

-
smette bomen komen, kunnen hinder 
ondervinden omdat de brandharen 

de ogen komen, treedt snel een rode, 
-

tatie op. Inademing van de brandha-
ren kan leiden tot irritaties en ontste-

keel en luchtwegen. Klachten ver-

menthol kan verlichting geven. Neem 

uw huisarts.

Voorkomen overlast

ieder contact met rupsen en resten 

de rupsen voorkomen voor een goede 
bedekking van de hals, armen en be-

na aanraking van de rupsen of haren 

spoel de huid met water.

Preventieve bestrijding in mei

eiken in het buitengebied te bespui-
ten met een biologisch middel. We 
spuiten op basis van een inventarisa-
tie van de meldingen in de afgelopen 

-
den preventief gespoten. We spuiten 
niet preventief in en langs bossen en 
in particuliere bomen. 

-
voerd door de firma Wolterinck uit 
Beltrum. In verband met de verneve-

-
-

waaiing van brandharen van de rups 
is het aan te raden niet in de spuitne-
vel te komen en dieren 15 meter uit 
de buurt te houden van de spuitactivi-

spuiten ontstaat. 

Werkwijze bestrijding nesten

openbare ruimte binnen de bebouw-

rondom de kernen en publieksgevoe-
-

Meer informatie
-

gegeven waar we preventief spuiten 
op www.bronckhorst.nl. Ziet u een 
processierupsen in uw buurt dan 
kunt u contact opnemen met de
gemeente, via tel. (0575) 75 02 50.

Bestrijding eikenprocessierups start weer

-
-

scheidingen (Ko) uitgereikt. Ook in 
-

gelmaat. Inwoners ontvangen een 

-

-
-

saties.
Ook u kunt een inwoner van Bronck-
horst voordragen voor een Konink-

-

personen en instanties de aanvra-
gen toetsen en daarover adviseren, 

-

Wanneer u een aanvraag wilt indie-

andere gelegenheid dan Koningin-

indienen.

Iemand voordragen?

onderscheiding in aanmerking laten 
komen? Neem dan contact op met 
het bestuurssecretariaat van de ge-

-

met u door.

-
tie vindt u ook 
op www.lint-

de QR-code.

Voor Lintjesregen van 2014 aanvraag

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

Vind ons leuk 
op Facebook
Direct op de hoogte zĳn van
het laatste nieuws van de
gemeente?
Vind ons leuk op Facebook.
U kunt hier ook vragen aan
ons stellen, die we graag
beantwoorden. U vindt ons
als volgt: www.facebook.com/
gemeentebronckhorst. 

 
 
 

 



Uit de raad
Commissievergaderingen 
op 15 mei en 16 mei 2013
De raadscommissie vergadert op 15 
en 16 mei om 20.00 uur in de raad-
zaal van het gemeentehuis. Hieron-
der vindt u de vergaderagenda’s van 
deze openbare vergaderingen. U 
bent van harte welkom om deze bij te 
wonen!

Commissievergadering 15 mei

 De raad wordt gevraagd om de 
huidige agrarische bestemming 
van dit perceel om te zetten naar 
‘zorg en recreatie’, om het woon-
zorgproject Luscinia mogelijk te 
maken

 Dit bestemmingsplan is onderdeel 
van een traject om bestemmings-
plannen in de hele gemeente te ac-
tualiseren en ligt daarom ter vast-
stelling voor aan de raad. Het plan 
betreft de kernen Achter-Drempt, 
Baak, Drempt, Hoog-Keppel, Hum-
melo, Laag-Keppel, Olburgen en 
Toldijk. Op het ontwerp zijn enkele 
zienswijzen gekomen die tot een 
gedeeltelijke wijziging hebben ge-
leid

 Dit bestemmingsplan is onderdeel 
van een traject om bestemmings-
plannen in de hele gemeente te ac-
tualiseren en ligt daarom ter vast-
stelling voor aan de raad. Het plan 
betreft de kernen Halle, Keijen-
borg, Kranenburg, Veldhoek, Vels-
wijk en Wichmond. Op het ontwerp 
zijn enkele zienswijzen gekomen 
die tot een gedeeltelijke wijziging 
hebben geleid

Dorp

 De raad wordt gevraagd het be-
stemmingsplan Steenderen Dorp 
vast te stellen. Ook dit bestem-
mingsplan is meegenomen in het 
traject actualisering bestem-
mingsplannen. Een aantal ziens-
wijzen heeft tot gedeeltelijke wijzi-
gingen geleid

2013 
 In de Bouwverordening 2010 is een 

aantal wijzigingen doorgevoerd op 
basis van het Bouwbesluit 2012. 
Aan de raad de vraag om deze wij-
zigingen vast te stellen in de nieuwe 
Bouwverordening 2013 en de oude 
bouwverordening in te trekken

Erfgoedverordening 2013 
 De raad wordt gevraagd de kaders 

van de nota ‘Archeologiebeleid in 
de regio Achterhoek’ vast te stel-
len met uitzondering van het ad-
vies over vrijstellingsgrenzen en 
bodemingrepen. Hiermee waar-
borgen wij een zorgvuldige om-
gang met archeologisch erfgoed 
binnen onze gemeente. Dit archeo-
logiebeleid heeft consequenties 
voor de huidige Erfgoedverorde-
ning. De geactualiseerde Erfgoed-
verordening 2013 ligt ter goedkeu-
ring voor aan de raad.

o.a. over:

(opzet en financiering)

leefomgeving 2013
-

ken (instellen klandbordgroep)

Commissievergadering 16 mei

 Als basisniveau beschouwen wij 
één openluchtzwembad in onze 
gemeente voldoende. Dat is het 
Hessenbad in Hoog-Keppel, dat 
zelfstandig opereert. Marktpartijen 
krijgen de mogelijkheid om de ove-
rige vier baden over te nemen. 
Lukt dit niet, dan leidt dit tot slui-
ting. De in het najaar van vorig jaar 
ingeleverde plannen van de initia-
tiefnemers voldeden geen van al-
len aan de eis van een sluitende 
begroting. De partijen kregen 
daarom van de raad nog een half 
jaar extra de tijd (tot 1/4 2013) om 
tot een sluitende exploitatie te ko-
men, waarbij ook de levensvat-
baarheid van het bad voor mini-
maal vijf jaar moet zijn gegaran-
deerd. Ook de nieuwe plannen blij-
ken hier niet aan te kunnen vol-
doen. Daarom stellen b en w de 
raad voor in te stemmen met:

-
trum De Brink in Zelhem voor

  € 1,- over te dragen aan de

beschikking te stellen van
  € 1,2 miljoen

Dennen voor de exploitatie van 
het zwembad in Vorden per

  1 januari 2014 af te bouwen, ten-
zij de stichting met een gemeen-
telijke bijdrage van € 625.000 
(optelsom van kosten sloop,

  afbouw subsidie en schuld van
  € 50.000 waar de gemeente borg 

voor staat) op 1 augustus een 
sluitende begroting voor vijf jaar 
kan presenteren

sluiten, tenzij de initiatiefnemers 
in Steenderen voor 1 augustus 
2013 met een sluitende begro-
ting komen, die niet is gebaseerd 

op een nieuw kindcentrum met 
sport en cultuur, zoals nu in hun 
plan is verwerkt. B en w zijn be-
reid een eenmalig bedrag van

  € 415.000 beschikbaar te stellen 
(kosten sloop zwembad en drie 
jaar kosten badpersoneel) om 
begroting sluitend te maken

sluiten, tenzij de initiatiefnemers 
voor 1 augustus 2013 een plan 
indienen dat voldoet aan de ka-
ders voor een sluitende exploita-
tie voor vijf jaar. De initiatiefne-
mers gaven aan dit te kunnen. 

 Met de uitvoer van dit voorstel is
 € 3,4 miljoen gemoeid. B en w vra-

gen de raad dit bedrag beschikbaar 
te stellen uit de algemene reserves

 B en w vragen de raad kennis te 
nemen van het Ontwikkelingsplan 
kindcentrum Bronckhorst West 
(gebied Steenderen) en te kiezen 
voor de bouw van een kindcentrum 
op de Prins Bernhardlaan met 
school en voor- en naschoolse 
voorzieningen. Het kindcentrum is 
een overeenkomst tussen de be-
sturen van vijf scholen in het ge-
bied Steenderen, de stichtingen 

De kosten voor het kindcentrum 
bedragen € 3,7 miljoen. De ge-
meente kan € 3,2 miljoen beschik-
baar stellen. Samen met de part-
ners gaat de gemeente op zoek 
naar dekking van de resterende

 € 500.000 (bijv. de provincie).

Liemers
 Onze gemeente is samen met 12 

andere gemeenten deelnemer in 
het Recreatieschap Achterhoek 

Liemers (RAL). De RAL heeft 7 re-
creatiegebieden en ca. 230 km toe-
ristische fietspaden in beheer. Het 
bestuur van het RAL wil dit samen-
werkingsverband opheffen, omdat 
de exploitatie onder druk staat. De 
taken worden elders belegd, bijv. 

-
schap met werkgebied Veluwe en 
Rijk van Nijmegen. De gemeenten 

Het onderhoud van fietspaden ne-
men de afzonderlijke gemeenten 
voor hun rekening. In totaliteit leidt 
de ontmanteling van de RAL tot 
een kostenbesparing. De raad 
wordt gevraagd met de ontmante-
ling en integratie van het RAL in te 
stemmen en akkoord te gaan met 

Tijdens de raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. 
Over onderwerpen die op de agenda 

 kunt u inspreken tijdens de 
commissievergadering, iedere twee-
de woensdag en donderdag van de 
maand. 
Over onderwerpen 

 heeft u hiervoor de 
mogelijkheid tijdens het agendapunt 
‘Mogelijkheid tot inspreken over niet-
geagendeerde onderwerpen’ in de 
commissievergadering (iedere twee-
de donderdag van de maand).

Voor het inspreekrecht geldt een 
aantal spelregels, zoals min. 48 uur 
voor de vergadering aanmelden en 
spreektijd max. 5 minuten per per-
soon. Voor meer informatie of aan-
melden voor het spreekrecht kunt u 
contact opnemen met de griffie, via 
tel. (0575) 75 02 50 of griffie@
bronckhorst.nl.
Voor alle informatie over de onder-
werpen die op 
de agenda 
staan verwij-
zen wij u naar 
www.bronck-
horst.nl of scan 
de QR-code.

Onze gemeente doet mee aan de ‘Ko-

in de maand mei E-goed (gebruikte 
elektrische apparaten en spaarlam-
pen) inlevert bij de kringloopwinkels 
van 2Switch en Aktief of de Afval 
Breng Punten in Doetinchem en Zut-
phen, maakt kans op een prijs. Voor 
de eerste honderd inleveraars ligt 
een unieke ‘bag to the future’-tas 
klaar. Ook worden er 500 kanskaar-
ten uitgedeeld voor een leuk uitje 
voor het hele gezin. Er geldt op=op.

Tijdens Koninginnedag hebben weer 
veel kinderen oude spullen aangebo-
den op de vrijmarkten en kleedjes-
markten. Zijn er elektrische appara-
ten niet verkocht, gooi ze dan niet 
weg, maar lever ze gratis in. Dan 
worden ze op een milieuverantwoor-
de manier verwerkt en de materialen 
hergebruikt. E-goed kunt u gratis 

wegbrengen naar de kringloopwin-
kels van 2Switch in Doesburg en
Zutphen en de kringloopwinkel van 
Aktief in Doetinchem. Op vertoon van 
uw afvalpas kunt u met uw E-goed 
ook gratis terecht bij de Afval Breng 
Punten van Dusseldorp in Doetin-
chem en Berkel Milieu in Zutphen. Zie 
voor adressen en openingstijden uw 
Afvalkalender of www.berkelmilieu.
nl. De actie loopt t/m 30 mei of zolang 
de voorraad strekt. Van elektrische 
apparaten wordt 75% tot 90% gere-

dan 90%. Kunststoffen, ijzer, glas, ko-

weer nieuwe grondstoffen! Maar dan 
moet u de apparaten en spaarlampen 
natuurlijk wel apart inleveren. Samen 

wij als gemeente hier uw aandacht 
voor. Kijk voor meer informatie op 
www.berkelmilieu.nl.

Lever uw E-goed in en 
maak kans op een prijs

Voor 600 eigenaren van woningen 
heeft de gemeente ook in 2013 en 
2014 weer subsidie beschikbaar voor 
energiebesparende maatregelen aan 
hun woning. Voor het aanbrengen van 
dak-, gevel- of vloerisolatie kunnen 
woningeigenaren maximaal
€ 500,- subsidie krijgen (tot een derde 
van de kosten). Nieuw is dat ook weer 
subsidie mogelijk is bij plaatsing van 
HR++-glas en er is een speciale
burenbonus. Om in aanmerking te 

kunnen komen voor de subsidie geldt 
geen maximale WOZ-waarde meer 
voor de woning. Met de subsidie wil de 
gemeente net als in voorgaande jaren 
woningeigenaren stimuleren om 
energiezuinige maatregelen toe te 
passen die goed zijn voor milieu en 
klimaat. Bij de vorige (soberder) rege-
ling van 2011/2012 konden 300 huis-
houdens subsidie krijgen voor ener-
giebesparende maatregelen die zij 
uitvoerden. Ruim 180 huishoudens 
maakten hiervan gebruik. 
De gemeente kreeg 300.000 euro 

om de regeling uit te kunnen voeren. 
De regeling duurt tot en met 2014 of 
totdat het beschikbare budget op is. 
Wie het eerst komt, het eerst maalt. 
De voorwaarden voor de subsidie 
staan in de toelichting van het aan-
vraagformulier. Het aanvraagformu-
lier voor de subsidie ‘Achterhoek be-

spaart 2013’ is te downloaden via 
www.bronckhorst.nl of af te halen in 
het gemeentehuis. De nieuwe buren-
bonus biedt kans op een hogere sub-
sidie. Als zes of meer particuliere 
woningeigenaren uit Bronckhorst sa-
men een subsidie aanvragen, dan 
kan de bijdrage in plaats van tot 500 
euro oplopen tot 750 euro per wo-
ning. Door dit zelf te regelen, met 
buurtbewoners of bekenden, kunt u 
hiervoor in aanmerking komen. 
Maatregelen die inwoners troffen na 
1 januari 2013 komen met terugwer-
kende kracht ook nog in aanmerking 
voor subsidie. 
Voor meer in-
formatie scan 
de QR code of 
neem contact 
met ons op
via tel. (0575)
75 02 50.

Subsidieregeling isolatiemaatregelen in 

bestaande woningen voorgezet
Nieuw: ook subsidie voor HR++ glas en burenbonus

Honderden inwoners gingen u al 
voor. Iedereen die in Bronckhorst 
woont, werkt en/of recreëert mag 

website www.bronckhorstspreekt.nl 
voor meer informatie en om u aan te 
melden.

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt 
u graag per post meedoen aan het pa-
nel, in plaats van online? Bianca Tuen-
ter en Luc Oonk van het onafhankelijke 
bureau Moventem uit Hengelo (Gld) 
helpen u graag verder. U kunt contact 
met hen opnemen via tel. (0575) 84 58 

27. Moventem beheert het panel voor 
de gemeente en waarborgt uw privacy 
en anonimiteit.

Schrijf u (gratis) in voor het panel ‘Bronckhorst Spreekt’!

Geef uw mening en help ons juiste keuzes te maken voor Bronckhorst



Openbare bekendmakingen

Als u vragen heeft over een plan of vergunning verzoeken wij u een afspraak te maken via ons 
centrale telefoonummer (0575) 75 02 50. Voor de beantwoording van uw vraag zijn archief-
gegevens nodig, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt (bijvoorbeeld een dag 
later) hebben wij alle gegevens bij de hand.

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 29 april 2013:

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 18 april 2013:

-

Afgegeven op 19 april 2013:
-

-

-

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 

Mogelijkheden voor bezwaar
-

-

Verleende vergunningen

Voorlopige voorziening 

-

-

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Mogelijkheden voor beroep 

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied; Bonte Koeweg 4 Baak’

-

-

-

Mogelijkheden voor beroep
-

-

Bestemmingsplannen

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

-

-
9 

mei
naar zaterdag 11 mei
van 20 mei

zaterdag 18 mei
-

Meer informatie

-
-

Afvalinzameling met feestdagen Feestje?
In Bronckhorst zĳn jaarlĳks vele activiteiten en evenementen. Kermissen, 
feestavonden met muziek, braderieën, buurtfeesten, tuinfeestjes, carbid 
schieten, sportwedstrĳden, paardenactiviteiten etc. Om de veiligheid 
 tĳdens deze evenementen te garanderen en 
de overlast zoveel mogelĳk te beperken 
hebben we in de Algemene  Plaatselĳke 
 Verordening (APV) regels  opgenomen voor 
het organiseren van  evenementen. Kĳk op 
www.bronckhorst.nl voor de regels, maar 
ook voor handige  informatie over de 
 evenementenportalen en vergunningen.  
De evenementenkalender vindt u op de 
website van de VVV Bronckhorst.



Neem ook een kijkje in onze Ak-Zie! Meubelhal

voor nieuwe en inruilmeubelen tegen

ABSOLUTE BODEMPRIJZEN!

Onstenk Meubelen B.V.
Molenenk 20 HENGELO GLD.
T:  0575 - 46 31 53

Openingstijden:
Vrijdag     10.00 - 21.00 uur
Zaterdag  09.30 - 17.00 uur 

WWW.ONSTENKMEUBELEN.NL

Onstenk Meubelen:

Kwaliteit - Service -

Betrouwbaarheid!

Vakantiegeld binnen?t/m 31 mei 201310% KORTING op de gehele collectie meubelen** m.u.v. lopende acties, afgeprijsde artikelen, 
verzorgingsproducten en inruilmeubelen.

WAAR MEUBELEN NOG STEEDS BETAALBAAR ZIJN!

PAPA’S
DENK
AAN DE
MAMA’S

SINT MICHIELSSTRAAT 2B, 
7255 AP HENGELO GLD, T: 0575 465715 

EMAIL: INFO@MARTINEHAIRENBEAUTY.NL  
WWW.MARTINEHAIRENBEAUTY.NL

MOEDERDAG
ACTIE

sjaal kado!

Steenderenseweg 11 Hengelo GLD
T: 0575 46 21 39
info@goossensatomica.nl

www.goossensatomica.nl

Leuke moederdag artikelen!

Verwen Moeder met
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Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!

Nu geen 6% BTW
maar 0% BTW!

 Telefoon: 0544-379415
Edisonstraat 1B  info@gzgeveltechniek.nl
7131 PB  Lichtenvoorde  www.gzgeveltechniek.nl

Ook voor:
Kozijnen
Serres 

DAKKAPELLENACTIE:

Rolluiken
Aan- en verbouw

facebook.com/garageteerinkbv

Gotink beschikt over een prachtige showroom 
waar u zich uitstekend kunt laten voorlichten. 
Als totaalinstallateur kunnen we u daarnaast 
helpen bij de complete inrichting van uw bad-
kamer naar uw wensen: van schetsontwerp tot 
montage.

MEI OUTLET
BIJ LANGELER MODE

OP DE EERSTE VERDIEPING

TOPMERKENVOOR 
SUPER LAGE PRIJZEN

zomer-jacks v.a.   € 50,00
blazers v.a.   € 40,00
t-shirts v.a.   € 15,00
pullovers-vesten v.a.   € 25,00
jurkjes en tunieken v.a.   € 30,00
broeken en rokken v.a.   € 30,00
accessoires v.a.   € 10,00

MERKEN: Expresso, Summum, Frank Walder, 
Betty Barclay, Roberto Sarto, Zerres, São Paulo, enz.
*Modecheques niet te besteden voor artikelen van de outlet. 

Outlet alleen contante betaling!

collectie zomer  2012

Kerkstraat 11, Hengelo (Gld.)
tel. 0575 461235, info@langelermode.nl

Fashion with feeling
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Nieuwsbrief voor bedrijven binnen de gemeente Bronckhorst | www.breezz.info

Agenda

16 mei 2013, 18:00 uur: 

26 juni 2013, 18:00 uur: 
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TReNT Glasvezel analyseert ICT-situatie per ondernemer

Bronckhorst brengt behoefte glasvezel in kaart
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-
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-

-

-

-

Roma wordt Moventem
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Bedrijvenkring Bronckhorst 
in ‘Oranjestemming’
Na een mooi feest op onze voorlopig laat-
ste Koninginnedag met de beëdiging en 
inhuldiging van onze nieuwe koning 
Willem Alexander, is het een prima mo-
ment om eens terug te kijken hoe de eco-
nomische situatie er voor stond in 1980.

Hoge inflatie, oftewel geldontwaarding en 
hoge rente die opliep tot over de 10% in 
het midden van de jaren 80. Het is iets wat 
wij onder de huidige situatie nauwelijks 
kunnen voorstellen. Er was begin jaren 80 
een werkeloosheid die te vergelijken is 
met die van nu. Het bijzondere is dat hoge 
inflatie er voor gezorgd heeft dat het mo-
netaire beleid in Europa van de afgelopen 
25 jaar er volledig op gericht was om de 
inflatie te beteugelen. Hiermee zou ook de 
rente goed in de hand te houden zijn en 
daardoor zouden wij gevrijwaard blijven 
van een nieuwe economische crisis.

Het beleid met als belangrijkste speerpunt 
de inflatie onder de 2% houden is goed 
gelukt, echter de crisis is nu misschien 
nog wel heviger dan toen. Kijken wij om 
ons heen en zien wij dat Amerika minder 
bang is voor inflatie en dat Japan al bijna 
20 jaar in crisis zit en al jaren een deflatie 
heeft, is het misschien wel verstandig om 
een wat minder strak monetair beleid te 
voeren, waardoor zowel de rente als ook 
de inflatie zal toenemen. Echter laten wij 
duidelijk zijn: Niemand van ons zit te 
wachten op een inflatie van 4% of meer. 
Tevens heeft dit beleid ons tot 4 jaar terug 
veel welvaart en economische groei ge-
bracht.

Terug naar onze koningin Beatrix. Zoals 
wij de afgelopen week weer hebben kun-
nen zien, is zij begonnen in een zeer ru-
moerige tijd met een grote economische 
crisis in haar beginjaren. Mocht zij er wer-
kelijk invloed op gehad hebben dan heeft 
zij het fantastisch gedaan want na 5 crisis-
jaren kwamen er 25 jaar van groei en is zij 
eigenlijk net een paar jaar te lang aan de 
macht geweest.

Koning Willem Alexander heeft vele 
Nederlanders achter zich staan en geeft 
aan dat hij er alles aan wil doen om eco-
nomische voorspoed te stimuleren. Dan 

mogen wij er dan 
toch vanuit gaan 
dat het einde van 
de huidige crisis in 
zicht is. Wat bete-
kent dit nu voor het MKB en voor de lokale 
overheid en als lid van de BKB?

Tot voor kort waren de gevolgen van de 
crisis hoofdzakelijk voelbaar bij diegene 
die hun baan verloren hadden en daar-
door geconfronteerd werden met een dui-
delijk lager inkomen met alle gevolgen 
van dien. Sinds deze winter is niet alleen 
deze groep verdubbeld, maar zijn de ge-
volgen van de crisis, oftewel de maatrege-
len die men denkt te moeten nemen om 
uit de crisis te komen, voor iedereen van 
jong tot oud voelbaar. Onvoorstelbaar 
veel bedrijven die hierdoor hun deuren 
moeten sluiten.

Ook als Bedrijvenkring Bronckhorst mer-
ken wij dat vele van onze leden de gevol-
gen van de crisis voelen en maatregelen 
moeten nemen om deze periode door te 
komen. Gelukkig zijn er ook leden die min-
der gevoelig zijn voor de crisis en daar-
door in staat zijn om hun omzet en of 
winst vast te houden of zelfs uit te brei-
den.

Juist nu is er de mogelijkheid om als be-
drijfsleven samen met overheid en bevol-
king te laten zien dat wij elkaar wat gun-
nen. Door nu op dit moment bereid te zijn 
om een paar procent meer te betalen of 
juist toch de gunning van een opdracht 
lokaal te plaatsen, geven wij elkaar de 
mogelijkheid  om deze periode door te 
komen en er voor te zorgen dat de crisis 
minder hard toeslaat. Tevens zal dit zorgen 
voor een sneller herstel wanneer de crisis 
teneinde loopt. Daarnaast zorgt dit er voor 
dat er meer activiteit is bij de lokale mid-
denstand en het lokale bedrijfsleven waar-
door de werkeloosheid lokaal iets minder 
hoog oploopt.
Kortom: Samen met onze koning Willem 
Alexander zullen wij een mooie toekomst 
tegemoet gaan. 

Van de voorzitter van de BKB, 
Paul Stortelder

Een mooi maatschappelijk initiatief

Op 23 september 1944 rond 22.30 uur, nu 
68 jaar geleden, stortte bij boerderij De 
Gasthuisplaats op de Hummeloseweg in 
Zelhem een Lancaster bommenwerper 
ED 470 van het 61e Squadron van de 
Royal Airforce neer. Aan boord waren ze-
ven mensen. Bij de crash zijn zes beman-
ningsleden omgekomen. Er was één over-
levende. De Lancaster was op de weg 
terug van een missie naar het Duitse 
Dortmund Emskanal. Waarschijnlijk be-
vinden zich in het wrak nog stoffelijke 
resten van de omgekomen bemannings-
leden, alsmede restonderdelen van 
boordmunitie en explosieven.

Samen met inwoners

Onder andere op verzoek van nabestaan-
den en uit piëteit met hun verlies is onder 
verantwoordelijkheid van de gemeente 
een traject opgestart om over te gaan tot 
berging van het wrak. 
De planning is dat dit in het najaar van 
2013 plaatsvindt. Verschillende inwoners 
helpen ons bij de voorbereidingen, onder 
andere mensen van de stichting Oud 
Zelhem, inwoners uit Zelhem/Bronckhorst 
en oud-leerkrachten. Noem maar op. 
Zij zetten zich in om de berging mogelijk 
te maken omdat zij het belangrijk vinden 
om meer te weten te komen over dit on-
derdeel van onze geschiedenis en er recht 
mee willen doen aan hen die voor onze 
vrijheid gestorven zijn. Ook uit reacties 
van nabestaanden, inwoners van Zelhem/
Bronckhorst en Bronckhorster kinderen 
begrijpen wij dat de gebeurtenis nog 
steeds bijzonder leeft in de gemeente.

Lespakketten

Speciaal voor kinderen uit onze gemeente 
en regio zetten wij ons in om rond het 
bergingsproject inspirerende lespakket-
ten te ontwikkelen met belangrijke (loka-
le) informatie over de crash, de jonge 
vliegers, maar ook mensen in Zelhem die 
het meemaakten. Wij zijn druk bezig de 
financiering voor het project rond te krij-

gen. Onder andere lopen 
subsidieaanvragen bij het 
rijk en enkele fondsen. 
Wellicht wilt u als 
Bronckhorster bedrijfsle-
ven ook een bijdrage leve-
ren aan dit maatschappe-
lijke initiatief rond een 
gebeurtenis die veel im-
pact heeft gehad in 
Bronckhorst?
Er zullen rond de berging 
een groot aantal commu-
nicatieve uitingen ver-
schijnen en de verwach-
ting is dat de berging veel 
media-aandacht trekt.

Wat kunnen wij u bieden?

Voor uw bijdrage als gezamenlijk 
Bronckhorster bedrijfsleven kunnen wij u 
het volgende bieden:

wordt uitgedeeld aan alle bezoekers, 
komt te staan: ‘Deze berging is mede 
mogelijk gemaakt door het 
Bronckhorster bedrijfsleven’

berging komt in de aftiteling ook de 
zin: ‘Deze berging is mede mogelijk 
gemaakt door het Bronckhorster be-
drijfsleven’

Zelhem (www.oudzelhem.nl) die alle 
informatie (inclusief de lespakketten) 
over deze vliegtuigberging gaat bevat-
ten, wordt ook vermeld dat de berging 
mede mogelijk is gemaakt door het 
Bronckhorster bedrijfsleven

-
gingslocatie komt ook de zin: ‘Deze 
berging is mede mogelijk gemaakt 
door het Bronckhorster bedrijfsleven’

Meer informatie

Voor meer informatie en eventuele ande-
re mogelijkheden voor vermelding kunt u 
contact opnemen met de bedrijvencon-
tactfunctionaris van de gemeente, de 
heer Peter van der Meulen, tel. (0575) 75 
03 61) of e-mail: p.vandermeulen@bron-
ckhorst.nl.
Wij verzoeken u om bij interesse te reage-
ren voor 30 mei a.s.
Heeft u belangstelling om met uw bedrijf 
een grotere sponsorbijdrage te leveren 
aan dit bergingsproject, dan is het moge-
lijk om met uw eigen bedrijfslogo ge-
noemd te worden op communicatie-uitin-
gen. Hiervoor kunt u ook contact opnemen 
met onze bedrijvencontactfunctionaris. 
Namens het voorbereidingsteam vlieg-
tuigberging Zelhem

Henk Aalderink
Burgemeester van Bronckhorst

De volgende Breezz verschijnt op dinsdag 
4 juni in weekblad Contact. Op deze pagina 
staat het nieuws van alle bedrijvenkringen, 
het Ondernemersplatform Bronckhorst, 
Koninklijke Horeca Nederland en de ge-
meente Bronckhorst. Leden van genoem-
de organisaties kunnen zelf nieuws aanle-

veren voor deze pagina die maandelijks 
verschijnt.De deadline voor het aanleveren 
van kopij van de volgende editie is maan-
dag 27 mei. Breezz is er voor ondernemers 
en door ondernemers. Schroom dus niet 
om nieuws aan te leveren en mail naar: 
redactie@breezz.info

Bericht aan de ondernemers in Bronckhorst

Helpt u mee om de berging van 
het Lancaster vliegtuigwrak 
Zelhem mogelijk te maken?

Volgende Breezz op 4 juni
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In deze regio weten mensen de ves-
tigingen van Weevers Grafimedia in 
Vorden, Zelhem, Zutphen, Groenlo 
en Lichtenvoorde al jarenlang te vin-
den voor het bestellen van kaartjes. 
In de huidige tijd groeit de vraag 
naar drukwerk dat snel vanuit huis 
is te bestellen en er is een steeds gro-
tere behoefte bij de consument om 
zelf een kaart te ontwerpen. Met de 
ontwikkeling van Happycards.nl is 
hierop ingespeeld. Het blijft echter 
ook nog steeds mogelijk om kaarten 
te bestellen bij een van onze vestigin-
gen.

Gemakkelijk en snel
Vanaf het moment dat je binnen-
komt op Happycards.nl ben je nog 
maar drie stappen verwijderd van 
het kaartje waar jij vrolijk van wordt. 
Kies een ontwerp, pas het naar eigen 
wens aan en bestel. De mogelijkhe-
den zijn eindeloos. Er staan per cate-
gorie al vele voorbeelden op de site, 
die naar wens kunnen worden aan-
gepast, maar het is ook mogelijk om 
een compleet zelf ontworpen kaart te 
maken. Dankzij de heldere uitleg die 
bij elke stap wordt gegeven en een pa-

gina met antwoorden op veelgestelde 
vragen kan er vrijwel niets misgaan. 
Je rekent via iDeal op een veilige ma-
nier af.
De kracht van Happycards.nl zit hem 
niet alleen in de gebruiksvriendelijk-
heid, maar ook in de snelheid waar-
mee de bestellingen worden geleverd. 
Als u voor 10.00 uur een bestelling 
plaatst, dan gaan de kaartjes nog die-
zelfde middag met de post. Ook kunt 
u er voor kiezen de bestelling de vol-
gende dag bij onze vestiging in Vor-

den, Zutphen, Zelhem, Lichtenvoor-
de of Groenlo af te halen. Weevers 
Grafimedia verbetert hiermee haar 
dienstverlening, maar waarborgt te-
gelijkertijd de kwaliteit die u van dit 
bedrijf gewend bent.
Het team van Happycards.nl zal deze 
nieuwe site constant voorzien van 
nieuwe ontwerpen. Tevens staan zij 
klaar om uw vragen te beantwoor-
den. 
Ga snel naar www.happycards.nl 
om een kijkje te nemen!

Weevers Grafimedia introduceert site om zelf kaartjes te ontwerpen en bestellen

‘Happycards.nl, 
daar word je vrolijk van’
Regio - Een blijde gebeurtenis als 
een huwelijk, geboorte, verjaar-
dag, verhuizing of jubileum, dat 
wil je met zo veel mogelijk vrien-
den, familie en kennissen vieren. 
Een kaartje is een mooi middel 
om die boodschap te verspreiden. 
Weevers Grafimedia zorgt er met 
de website Happycards.nl voor 
dat je daar helemaal het huis niet 
meer voor uit hoeft. Nog leuker: 
behalve een grote hoeveelheid 
voorbeeldkaartjes, biedt de site 
ook de mogelijkheid zelf een ont-
werp te maken. Kortom: ‘Happy-
cards, daar word je vrolijk van!’

Het team van Happycards.nl

Voor de toegangsprijs hoeven lief-
hebbers het niet te laten. “Als je hier 
om 10.00 uur ’s morgens komt en 
je betaalt vier euro entree kun je de 
hele dag hier blijven en elke voorstel-
ling meemaken,” zegt Albert Jans-
sen. “We willen het laagdrempelig 
houden en hopen op veel mensen 
en heel veel gezelligheid.” Het is een 
kleine circustent met een tribune en 
een piste, waar honderd mensen in 
passen. Elk van de zes voorstellingen 
is anders, zoals luchtacrobatiek of 
poppenkastvoorstellingen. De boer-
derijdieren zoals honden en kippen 
nemen ze voor deze dag overigens 
niet mee.

Circus Zanzara is een familiebedrijf 
uit Doetinchem, met bevlogen men-
sen, die alles zelf bedenken en van 
niets iets maken in eigen beheer. 
Paulo en Mayka reisden jarenlang 
met diverse circussen door Europa en 
waren ’s winters in de Achterhoek. 
Later bleven ze ook de zomers thuis 
en werden straatartiesten, met op-
tredens dicht bij de mensen. Ze tra-
den op bij Festivals en een circustent 
kwam en breidde uit. Hun dochter 
Jans kwam erbij, haar vriend Rik 
verzorgde eerst alleen de techniek, 
maar doet nu ook mee. Bevriende 
artiesten Martijn, Harm en Peter slui-
ten voor de gelegenheid aan. Oma 
Thea en kleinzoon Dorus zijn nauw 
bij het circus betrokken. Het circus 

is een nieuwe activiteit op de boerde-
rij. “Zij willen hier heel graag optre-
den,” aldus Everlien. “Zanzara biedt 
meer theater, volksvermaak zoals
circus vroeger was. Het is voor kin-
deren heel luchtig en de volwassenen
kunnen er over nadenken. Het wordt
fantastisch! Mensen die dit circus 
hebben zien optreden zijn erg en-
thousiast.” Tussen de optredens is er
muziek van Music Maatje net buiten
de circustent. “Een nieuw vrouwelijk,
vrolijk duo wilde hier hun debuutop-
treden,” lacht Everlien. “Marieke en 
Simone brengen bekende kinderlied-
jes in een nieuw jasje gestoken, zoals
‘Altijd is Kortjakje ziek’. Ze betrekken
de kinderen erin, laten ze dansen en
springen.” Er is dus de hele dag iets
te doen in en rond de circustent. Kin-
deren kunnen zich ook laten schmin-
ken voor een kleine bijdrage. Deze
dag kunnen er ijsjes, suikerspinnen 
en patat worden gekocht. “Dat hoort
bij het circus,” vinden Albert en Ever-
lien. Zanzara betekent mug. “Ze zijn
een mug in de grote circuswereld,” 
weet Everlien. “Grappig als je dan
weet wat het betekent. Wij kunnen
ook best een mooi circus zijn, is het
idee.”

Circus Zandara bij Kinderboerde-
rij Feltsigt, Bekveldseweg 5 te Bek-
veld. Kijk voor meer informatie op
www.feltsigt.nl.

Circus Zanzara zet tent op 
in Bronckhorst

Bekveld - Op Tweede Pinksterdag 20 mei staat de tent van Circus Zan-
zara in Bronckhorst, om precies te zijn in Bekveld bij Kinderboerderij
Feltsigt. Optredens zijn van 10.00 tot 18.00 uur, elk uur een half uur
circus en een half uur muziek van Music Maatje.

Circus Zanzara zet de tent op Tweede Pinksterdag op in Bekveld.

Tijdens de opstartbijeenkomst voor 
alle rustpunthouders in de Achter-
hoek was er veel nieuws te melden. 
Behalve in de Achterhoek en Veluwe 
zijn er ook rustpunten in Noord-
Holland, Utrecht, Overijssel en Gro-
ningen. Plannen zijn er in de overige 
provincies en zelfs over de grens!
Voor fietsers en wandelaars is het 
vanaf nu nog makkelijker om een 
rustpunt te vinden of een route te 
plannen. Behalve vermelding op alle 
nieuwe Falk kaarten, staan op de ver-
nieuwde website alle gegevens van de 
ruim 550 rustpunthouders en welke 
activiteiten er zijn. Zo is een route te 
plannen. Ook nieuw is de rustpunt-
zoeker voor op de smartphone, deze 
toont de rustpunten in de buurt, be-
rekent de route en geeft veel infor-
matie.

Kom een keer aan op een van de rust-
punten in Bronckhorst: Wijnboerde-
rij ’t Heekenbroek Drempt, IJsboer-
derij de Steenoven Hummelo, Mini-
camping Siebieverden Laag Keppel, 
Rustpunt ’t Waardmanshuuske Ol-

burgen, Boerderijwinkel Fruitbedrijf 
Horstink Rha, Recreatie- en zorgboer-
derij de Bult Toldijk en Minicamping 
Warnstee Wichmond. Kijk voor meer 
informatie op www.rustpunt.nu.

Rustpunten Bronckhorst – beleving, 
verrassing en gastvrijheid
Bronckhorst - Het seizoen is 
weer begonnen, de rustpunten 
in Bronckhorst hebben alles op 
orde gebracht om hun bezoekers 
te verwelkomen. De rustpunten, 
te herkennen aan het rustpunt-
bord, zijn te vinden op onver-
wacht mooie plekken, vaak langs 
wandel- of fietspaden. Met de mo-
gelijkheid om te pauzeren, iets te 
drinken, naar het toilet gaan, de 
elektrische fiets opladen of repa-
reren.

De Rustpunten in Bronckhorst zijn weer geopend.

Naast de Omloop van de Graafschap 
op 2e Pinksterdag, staat op 31 au-
gustus de organisatie van de “Deerns 
op de Fietse” op het programma. Dit 
fietsevenement is uniek in Neder-
land, omdat het uitsluitend en exclu-
sief voor dames op poten wordt gezet. 
Vorig jaar was dit de enige Ladies-On-
ly fietstocht in het land en was het 
gelijk een daverend succes, waardoor 
er dit jaar meerdere clubs voortbor-
duren op het Keiaosers concept.
Op zondag 27 oktober organiseert de 

club bovendien voor talrijke deelne-
mers de jaarlijkse ATB-tocht vanuit 
de Veldhoek.
Viermaal per week is er de mogelijk-
heid om in een gemoedelijke sfeer 
vanuit Keijenborg in clubverband te 
fietsen. Graag wil de vereniging zich 
onderscheiden van andere fietsclubs 
door net dat beetje extra’s te bieden 
en niet bang te zijn om de nek uit te 
steken voor nieuwe, uitdagende plan-
nen.
In het 20-jarig bestaan van de club, 
worden er dit jaar ook allerlei activi-
teiten voor de eigen leden georgani-
seerd. Zo staan er een brunchtocht, 
een tijdrit, een ATB clinic en diverse 
GPS tochten op de kalender. Het 
hoogtepunt voor de toerfietsers zal 
echter het clubweekend in de Harz 
worden eind juni en de feestelijke 
afsluiting van dit jubileum seizoen 
in september. In oktober vertrekken 
de leden die er nog geen genoeg van 
hebben gekregen naar het Sauerland 
voor een ATB- weekend. 
Maar nu eerst staat de Omloop op 2e 
Pinksterdag voor heel fietsend Hen-
gelo en Keijenborg op het program-
ma. Voor zowel gezinsfietsers als 
racefietsers kan er gekozen worden 
uit maar liefst zeven tochten met di-
verse afstanden van 30 tot zelfs 140 
km. Volgende week zal er naast de 
welbekende fotopuzzeltocht meer 
informatie te lezen zijn in dit week-
blad. Is echter nu al uw nieuwsgierig-
heid gewekt, dan is er meer info te 
vinden op www.keiaosers.nl.

Fietstocht Keiaosers in 
nationale Top-10
Keijenborg - De Omloop van de 
Graafschap is door de Nederland-
se Toerfiets Unie bekroond als 
één van de tien beste fietstochten 
van Nederland. Deze fietsdag die 
jaarlijks op 2e Pinksterdag voor 
jong en oud plaatsvindt in Hen-
gelo en Keijenborg, mag daarmee 
de titel “Klassieker” voeren. In 
het NTFU beoordelingssysteem is 
een absolute 10 gescoord op alle 
punten en wordt hiermee als een 
topevenement beschouwd. Als 
relatief klein dorpsclubje met 60 
leden zijn de Keiaosers bijzonder 
content met deze klassering in 
de top van al die andere duizend 
fietstochten. Dit betekent dat 
men er naast de nodige gezellig-
heid ook vanuit kan gaan dat de 
tocht van een hoge kwaliteit zal 
zijn met prachtige bewegwijzer-
de routes. Niet voor niets trekt 
de Omloop al 16 jaar ruim 1000 
enthousiaste deelnemers.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL

Toldijk - Uitslag van de vierde com-
petitieavond van de zesde ronde van 
Bridgeclub Bronkhorst gespeeld op 
donderdag 2 mei 2013 te Toldijk.A-
lijn:1. Dini Mijnen & Herman Stapel-
broek 58,13%; 2. Emmy Stegeman & 
Joop ten Holder 55,00%; 3. Annelies 
Schröder & Jan Rondeel 53,75%. B-
lijn: 1. Gerda Schuurman & Gerda 

Tankink 69,17%; 2. Aartje Bernards 
& Pop Grizell 65.00%; 3. Fien & Henk 
Biezeman 55,83%. C-lijn: 1. Marietje 
Geurts & Greet Jansen 59,90%; 2. Jos 
Jehee & Theo Geurts 59,90%; 3. Annie 
Hartman & Hen Rombouts 57,29%.

Donderdag 9 mei is Hemelvaartsdag 
en deze week zal er niet gespeeld 
worden. Donderdag 16 april spelen 
we dan de, vijfde en tevens laatste 

competitieavond, van deze laatste 
competitieronde. Donderdag 23 mei 
is de Slot/feest einddrive van dit sei-
zoen. Kunt u de komende avond niet 
aanwezig zijn? Meldt u zich dan zo 
snel mogelijk af. U doet dat met een 
sms naar 06-28633453 (inspreken 
lukt niet!) of door te mailen naar bc-
bronkhorst@hotmail.nl. Een goede 
week en tot ziens.

B R I D G E N
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Never 2 Young is een Neil Young (Cra-
zy horse) Tribute band, opgericht in 
1996. De band werd geboren uit de 
vele jamsessies die Arnhem rijk was. 
De harmonische baslijnen van Gus 
the Bus, van blues, jazz en soul naar 
grunge en vuige rock, sluiten naad-
loos aan op de natuurlijke, meer-
stemmige zang van Neil Young. Hij 
werd door Anton benaderd om met 
hem het podium te delen om zijn 
grootste muzikale liefde, Neil Young, 
te vertolken. Anton heeft een lange 
geschiedenis als kindvande ‘New Hip-
pie Age’ en Country feel met een aan-
geboren liefde voor hard-rock, gospel, 
en blues, kortom, jaren 60/70 geluid. 
Edwin Steenstra werd ingelijfd toen 
hij het eerste optreden op Koningin-

nedag 1997 in Arnhem bijwoonde. 
Hij beklom het podium en leverde 
een onwaarschijnlijke bijdrage, die 
iedereen deed zinderen. Als gitarist 
van onder andere ‘the Hunter’, ‘De 
Hufters’, ‘Memory Motel’ en ‘Moore 
is More’ vond hij het tijd om z’n hard-
rocktechniek in te ruilen voor passie 
en gevoel, zoals Neil Young het zou 
herkennen. Later trad Willem van 
der Aa (Van de Nacht), icoon in de 
Arnhemse uitgaans- en muziekscène, 
toe tot N2Y.

N2Y had veel optredens (in verschil-
lende bezettingen) en maakte fu-
rore in 1998-1999, onder andere op 
‘het Eiland’ in Arnhem, akoestische 
optredens, voorprogramma van de 

Film ´Year of the Horse´ 1999 (van 
Neil Young), om uiteindelijk lang te 
pauzeren na een laatste optreden in 
Terschelling (2001) In 2011 werd het 
plan gesmeed om weer op te treden, 
aangevuld met Sjoerd Smeenk op 
toetsen. Koninginnedag 2012 werd 
het startschot voor een comeback bij 
Café ‘het Oranje Koffiehuis’ in Arn-
hem.

U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website 
Radio Ideaal. Bands en artiesten die 
ook live in het programma willen 
komen spelen, kunnen mailen naar 
live@ideaal.org of schrijven naar Ide-
aal Radio, Televisie & Internet, t.a.v. 
live@ideaal.org Postbus 50, 7020 AB, 
Zelhem.

Never 2 Young bij live@ideaal 
Zelhem

Zelhem - Woensdagavond 15 mei speelt de band ‘Never 2 Young’ tus-
sen 20.00 en 22.00 uurlive in het programmalive@ideaal, dat vanuit 
Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

DE EERSTE OBJECTEN AL ONT-
VANGEN.
Na de eerste aankondigingen is er al 
wat materiaal ingeleverd bij het mu-
seum. We zijn blij verrast met een 
penning en documentatie van een 
van de mannen van het Dutch Na-
tional  Battallion. Een groep Achter-
hoekers die met het eerste Canadese 
leger mee optrokken. Ook een aantal 
zaken van de vrijwillige Landstorm 
uit Hengelo Gld. van voor de oorlog 
waaronder een mooi hoofddeksel en 
een sabel. 

De musea doen een beroep op ieder-
een om nog eens goed te kijken of na
te denken of er nog iets op zolder, in
de kelder of in de schuur ligt waar 
u eigenlijk niet goed weg mee weet.
Neem geheel vrijblijvend contact op
met een van de musea, voor Gelder-
land kan dat bij het Achterhoeks Mu-
seum 1940-1945 Marktstraat 6, 7255
CA Hengelo Gld., 0575-463942 of
mail naar info@museum40-45.com
www.museum40-45.com

Speciale inname middag op vrijdag 10
mei van 13.00 tot 17.00 uur.  De col-
lectiebeheerder van het Achterhoeks
Museum is dan persoonlijk aanwezig.

Nationale actie van de oor-
logsmusea: Niet weggooien
De komende weken vragen een 
aantal van de Nederlandse oor-
logsmusea en  herinneringscen-
tra opnieuw aandacht voor het 
behoud van documenten en ob-
jecten uit de tweede Wereldoor-
log en Nederlands Indië. Helaas 
wordt er nog dagelijks interes-
sant materiaal weggegooid door 
onwetendheid of omdat men niet 
weet wat er mee te doen. Al dat 
materiaal kan in de musea vaak 
prima gebruikt worden in de 
presentaties of voor mogelijke 
exposities. Het Achterhoeks Mu-
seum 1940-1945 in Hengelo Gld. 
Bronckhorst is al jaren actief in 
het verwerven en behouden van 
allerlei materiaal.

Een kleine collectie NSB speldjes.

De peuters van de peuterspeelzaal 
hebben met recht een Oranjefeest 
achter de rug. Alles was oranje, de 
ruimte, de peuters en het lekkers. 
Daarbij werden er oud Hollandse spe-

len georganiseerd door de oudercom-
missie van de peuterspeelzaal. En als
kroning op het geheel werden er ook
nog oranjeverrassingen uitgedeeld.

Peuterspeelzaal Ot en Sien 
Vorden in Koningsferen

Vorden - Oranje boven, oranje onder, en oranje er tussenin!

50 Kilometer voor de finish viel de 
groep uiteen, slechts 3 renners kon-
den in het hoge tempo meekomen. 
Het peloton zette alles op alles om 
het trio te achterhalen, seconde voor 
seconde kroop de groep dichterbij. In 

de sprint was Tom Vermeer (Cycling-
team Jo Piels) het sterkst. Achter de 
koplopers sprintte Rens te Stroet naar 
een vijfde plek.Een uitstekende pres-
tatie van de ploeg Piels die de hele 
wedstrijd de controle had. Rens heeft 

een erg goede wedstrijd gereden, jam-
mer dat hij niet gewonnen heeft maar 
volgens insiders zit die overwinning 
voor Rens eraan te komen!Overige 
uitslagen van wedstrijden waaraan 
RTV-ers hebben meegedaan. Zondag 
5 mei tijdens de Wielerronde van 
Stokkum was de eerste plek in de 
sportklasse voor Arjan Seunninga. 
Erik de Greef van RTV behaalde een 
11de plaats en Ralf Vos (ook RTV) be-
haalde een 17e plaats.

Rens te Stroet rijdt sterke Ronde 
van Overijssel
Zaterdag 4 mei was de 61e editie van de Ronde van Overijssel, een wed-
strijd over ruim 202 kilometer. Rens te Stroet uit de Keyenborg,van 
Cyclingteam Jo Piels, ook lid van RTV Vierakker- Wichmond deed hier-
aan mee. De eerste ontsnapping was meteen raak, een twaalftal ren-
ners reed weg uit het peloton en bleef weg.

Als u een kaarsenzak hebt gekocht 
dan zal deze een plek krijgen in de 
Kaarsenceremonie. Het is de bedoe-
ling dat u de kaarsenzak(ken) be-
schrijft, beplakt of versiert om een 
dierbare overledene te gedenken. 
Ook kunt u deze opdragen aan ie-
mand die nog strijd tegen kanker. De 

kosten van een kaarsenzak bedragen 
€ 5,-. De opbrengst gaat volledig naar 
KWF Kankerbestrijding. 
De kaarsenzakken worden verkocht 
door de deelnemende teams. U kunt 
de versierde kaarsenzak(ken) op een 
teamavond inleveren of bij degene 
waar u de zak kocht. Voor meer in-
formatie hierover verwijzen wij u 
naar onze website: www.samenloop-
voorhoopbronckhorst.nl
Op zaterdag 15 juni wordt elke zak 
gevuld met zand en een kaars en 
langs de route geplaatst. Tijdens de 
Kaarsenceremonie branden alle kaar-
sen tot de volgende ochtend. Aan het 
eind van de SamenLoop kunt u, als 
u dat wilt, de zak weer meenemen. 
Zo niet dan zorgen wij dat ze netjes 

worden opgeruimd. De kaarsencere-
monie gaat op zaterdagavond 15 juni 
om 22.45 uur van start.

Teaminformatieavond
Op dinsdag 14 mei 2013 wordt er 
een teaminformatieavond gehouden 
op sportpark De Lankhorst aan de 
Lankhorsterstraat 3b in Wichmond. 
De bijeenkomst begint om 20.00 uur. 
Inloop vanaf 19.30 uur.

Deze avond is voor de teams die zich 
al hebben opgegeven voor de Samen-
loop voor Hoop Bronckhorst 2013. 
Denkt u ook nog na over deelname 
aan dit unieke evenement dan bent 
u ook van harte welkom. Er hebben 
zich inmiddels 43 teams aangemeld !

Kaarsenceremonie tijdens Samenloop 
voor Hoop
Regio - Als het donker is dan is 
het tijd voor de Kaarsencere-
monie. Een indrukwekkend on-
derdeel van de Samenloop voor 
Hoop. Het is hèt moment om stil 
te staan bij iedereen die in strijd 
is (geweest) met kanker. Ook een 
moment waarop iedereen beseft 
waar de Samenloop voor Hoop ei-
genlijk om draait.

Net als voorgaande jaren is het con-
cours voor zowel de paarden- als po-

nyruiters de eerste selectiewedstrijd 
om een startplaats voor de Gelderse 
kampioenschappen in augustus te 
bemachtigen. Om deze reden mag 
het concours altijd rekenen op veel 
deelname.
Het programma van het concours 
ziet er als volgt uit: op zaterdag 11 
mei bijten de ponyruiters het spits 

af met dressuur- en springrubrieken 
in de klassen BB tot en met Z2/ZZ. ’s 
Middags komen de paarden aan start 
in de klasse BB tot en met L2-dressuur 
en het BB- en B-springen.
Zondag 12 mei staat geheel in het te-
ken van de paarden met dressuur in 
de klassen L1 tot en met ZZ-licht en 
springen in de klassen B tot en met 

ZZ. In de klassen L, M en Z-springen 
kunnen de deelnemende ruiters te-
vens een startplaats verdienen voor 
het prestigieuze concours Outdoor 
Gelderland in juni.
Met veel deelname en een prachtige 
locatie belooft het een mooi paarden-
sportweekend te worden. RV en PC 
Zelhem e.o. heet u dan ook van harte 

welkom om de prestaties van ruiters
en paarden van dichtbij te komen be-
kijken. De toegang tot het terrein is
gratis. Alle informatie over het con-
cours vindt u op www.paardenpo-
nyzelhem.nl. RV en PC Zelhem e.o.
heeft sinds kort ook een facebook-
pagina: www.facebook.com/rijvereni-
gingzelhem.

Groot concours RV en PC Zelhem op de Hietmaat
Zelhem - In het weekend van 11 
en 12 mei vindt weer het jaar-
lijkse grote concours van rijver-
eniging en ponyclub Zelhem e.o. 
plaats, op terrein de Hietmaat in 
Hengelo.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
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afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Trekpunder
 B. Bollenhette
 C. Föske

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Jan Olthaar daarover: ‘ Zover ik weet 
waren wij de enigen uit de gemeente 
Bronckhorst, in elk geval de enigen 
uit Vorden’, zo zegt hij lachend. De 
Vordenaar heeft een poos geleden 
gereageerd op een oproep van de 
provincie Gelderland om zich aan 
te melden. En daar werd positief op 
gereageerd. Jan¨’Het was op 30 april 
vroeg dag. We moesten ons al om 
6.00 uur bij het provinciehuis in Arn-
hem melden. Daar vertrokken wij 
om 7.00 uur met de bus naar Am-
sterdam. Bij aankomst in een ‘verza-
melgebouw’ (er waren in totaal 500 
Nederlanders uitgenodigd) werden 
we eerst gefouilleerd. Dat hoorde 
er allemaal bij. We zaten om 12.00 

uur in de kerk. De ceremonie begon
om 13.30 uur. Prachtig om het Ko-
ninklijk gezelschap en al die andere
genodigden de kerk te zien binnen-
komen. De inhuldiging zelf volgden 
we via een groot beeldscherm. We 
zaten precies achter een pilaar, wel 
jammer, maar we konden alles toch
goed volgen. We verlieten de kerk
omstreeks 16.00 uur. Voor ons ‘een
zit’ van vier uren, toch wel lang
hoor, maar ik had het niet graag wil-
len missen. We waren s’ avonds om
20.00 uur weer thuis. Wat de meeste
indruk heeft gemaakt? Dat was toch
wel het moment dat Willem Alexan-
der zijn moeder bedankte’, zo zegt
Jan Olthaar.

Aanwezig bij inhuldiging koning in Nieuwe Kerk 
te Amsterdam
Jan en Hermien Olthaar uit Vorden 
genoten met volle teugen

Vorden - Voor Jan en Hermien Olthaar uit Vorden, was het op Ko-
ninginnedag groot feest. Zij behoorden tot de 50 gelukkige inwoners
uit de provincie Gelderland, die in de Nieuwe Kerk in Amsterdam de
inhuldiging van Willem Alexander mochten bijwonen.

Hermien en Jan Olthaar voor de Nieuwe Kerk in Amsterdam

Waarom een open tuin openstel-
len voor publiek? ,,Gewoon om met 
mensen te delen in wat je mooi 
vindt”, zo vinden Marcel Borkus en 
Wim Geurink. Waarom is de ‘Hof 
te Ruurlo’ een bijzondere tuin? Bor-
kus: ,,Nou, je komt er dingen tegen 
die niet overal tegenkomt, bijvoor-
beeld een bonte- en een rode vlier, 
bontbladige Solidago (Gulden roede) 

en boompioenen.” Er staan ongeveer 
1800 verschillende soorten planten in 
de ‘Cottage-achtige’ tuin, maar het is 
lastig tellen hoeveel er in staat. ,,Wat 
we wel weten is dat we meer dan 400 
verschillende soorten Hosta hebben. 
Die staan meest in pot zodat je er ein-
deloos mee kan schuiven en bepaalde 
hoeken steeds een ander aanzicht 
kan geven”, zo vertelt Marcel Borkus. 

De tuin is ingedeeld door muurtjes en 
Taxushagen en heeft diverse aparte 
doorkijkjes en hoekjes, daarom is het 
telkens weer verrassend. Ook is een 
vijver en diverse terrassen en bank-
jes. In deze tijd van het jaar zijn er 
natuurlijk nog de bollen, alliums, en 
Helleborussoorten. 
De ‘Hof te Ruurlo’ is een particuliere 
tuin rondom een 50-er jaren woon-
huis naast de molen Agneta op de 
hoek met de Molenlaan (ingang). De 
tuin is beperkt toegankelijk voor rol-
stoelen, rollators en wandelwagens. 
De toegang is gratis. Meer informatie: 
www.hofteruurlo.nl

Zaterdag 11 mei

Open tuindag Hof te Ruurlo

Ruurlo - Verbazingwekkend hoe snel dingen gaan in het voorjaar. Zo 
is het begin april nog ‘winter’ en nog geen ‘knop’ te bekennen en een 
paar weken later bloeit het. Dat is voorjaar! Daarom is de tuin ‘Hof te 
Ruurlo’ aan de Borculoseweg zaterdag 11 mei van 10.00 uur tot 17.00 
uur open gesteld voor publiek.

De tuin Hof te Ruurlo is ingedeeld door muurtjes en Taxushagen en heeft diverse aparte doorkijkjes en hoekjes, daarom is het telkens weer 
verrassend.

Als u voor iemand in uw directe om-
geving zorgt, bent u mantelzorger. 
Het kan gaan om zorg voor uw part-
ner, ouders of kinderen, maar ook 
voor iemand uit uw vriendenkring of 
buurt.
Als mantelzorger kunt u te maken 
krijgen met verlies. Uw relatie met 
de zorgvrager verandert. Uw partner 
is niet meer degene die hij/zij was of 
u kunt geen kind meer van uw ou-
der zijn. Ook kunt u vaak niet meer 

het leven leiden dat u graag zou wil-
len. Over deze en andere vormen
van verlies verzorgt Trix van Ast een
inleiding en ze geeft handvatten om
verlieservaringen een plaats te geven
en verder te kunnen met het leven.
Ook is er gelegenheid om lotgenoten
te ontmoeten en ervaringen of infor-
matie uit te wisselen en aan het einde
van de bijeenkomst is er de mogelijk-
heid om persoonlijk iets met de man-
telzorgconsulent te bespreken.

De bijeenkomst is gratis toegankelijk.
Wel is opgave gewenst en dit kan tot
14 mei door te bellen met VIT-hulp 
bij mantelzorg, tel. 0544-820000 of te
mailen naar info@vithulpbijmantel-
zorg.nl. Voor nadere informatie kunt
u bovengenoemde kanalen gebrui-
ken of kijken op 
www.vithulpbijmantelzorg.nl.

Mantelzorgbijeenkomst 
‘Verder na verlies en rouw’
Hengelo - Op 21 mei verzorgt 
‘VIT-hulp bij Mantelzorg’ een 
bijeenkomst voor mantelzorgers 
uit de gemeente Bronckhorst een 
informatiemiddag. Onderwerp 
is ‘hoe om te gaan met verlies 
en rouw’. De bijeenkomst is van 
13.30 tot 16.00 uur in Partycen-
trum Langeler in Hengelo.

Kunst bij het Kasteel is een evene-
ment dat aansluit bij en wil bijdragen 
aan een verder bloei van de vitale plat-
telandsgemeenschap Bronckhorst. 
Kunst bij het Kasteel legt daarbij een 
verbinding tussen belangrijke waar-
den als natuur, cultuur en kunst. Zij 
streeft er naar om jaarlijks in overleg 
met organisaties en kunstenaars uit 
de regio bij een of meerdere kastelen 
in de gemeente een kunstmanifesta-
tie te organiseren die een gevarieerd 
en hedendaags beeld geven van ver-
schillende uitingsvormen van kunst 
in relatie tot het kasteel in zijn na-

tuurlijke omgeving. Dit jaar wordt 
gestart met twee evenementen.
Vanaf 8 mei tot eind augustus, zal bij 
Kasteel de Kieftskamp in samenwer-
king met Rob Stoeckart van Stichting 
de Kieftskamp en met dank aan Wil-
lemijn Colenbrander van de Vorden-
se Kunstzondagen, werk te zien zijn 
van Floris Brasser. De houtsculpturen 
van Floris Brasser prikkelen de zintui-
gen en zijn het beste samen te vatten 
met de term ‘belevingskunst’. Het is 
aanraakbaar en men kan erop of erin 
klimmen. Zijn werk gaat als het ware 
een dialoog aan met de omgeving en 
toeschouwer.
Vanaf begin juni (de precieze datum 
zal nog worden bekend gemaakt) zal 
rond Kasteel Hackfort in samenwer-
king met kunstenaarscollectief het 
Web, natuurmonumenten en de keu-
ken van Hackfort, een inspirerende 
kunstwandelroute worden uitgezet 
met werk van verschillende kunste-
naars uit de regio.

Beide kastelen zijn opgenomen in 
de Achtkastelenroute per fiets, maar 
zijn uiteraard ook afzonderlijk te be-
zoeken.

De Stichting Kunst&Cultuur Bronck-
horst wil met het ontwikkelen van 
deze kunstmanifestatie een impuls 
te geven aan een levendig kunst en 
cultuurklimaat in de regio, dat zowel 
aantrekkelijk is voor haar inwoners 
als voor bezoekers van buiten. Zij 
zoekt daartoe samenwerking met 
organisaties die de gemeente en de 
kunst een warm hart toedragen, zo-
als onder andere de VVV, bedrijven, 
culturele instellingen, landeigenaren, 
horeca en particulieren.

Voor nadere informatie, neem con-
tact op met Han van Oosterbos, be-
stuurslid Stichting Kunst&Cultuur 
Bronckhorst, telefoon (0575) 471777, 
mobiel (06) 53188605.

Stichting Kunst&Cultuur Bronckhorst start in Vorden:

Kunst bij het Kasteel
Bronckhorst - De Stichting 
Kunst&Cultuur Bronckhorst 
heeft het initiatief genomen - 
naast de jaarlijkse, onder haar 
regie, georganiseerde Kunsttien-
daagse - tot het ontwikkelen van 
een nieuwe kunstmanifestatie in 
de gemeente Bronckhorst: Kunst 
bij het Kasteel.

Jonge mantelzorgers zijn jongeren 
die thuis te maken hebben met ie-
mand die extra zorg nodig heeft. Dat 
kan zijn een broer of zus met een be-
perking, een ouder met een chroni-
sche ziekte of bijvoorbeeld een groot-

ouder die dementeert. Dat is soms 
best zwaar.
VIT-hulp bij mantelzorg nodigt hen 
daarom uit voor een BBQ; lekker eten 
en gezellig kletsen. Voor jonge man-
telzorgers tussen 8 en 12 jaar wordt 
de BBQ gehouden op vrijdag 31 mei 
van 16.30 – 19.00 uur in Groenlo en 
voor jonge mantelzorgers tussen 13 
en 18 jaar op zondag 2 juni van 16.00 
– 19.00 uur in Lievelde.
Alle jonge mantelzorgers woonach-
tig in de gemeenten Aalten, Bronck-
horst, Doesburg, Doetinchem, Lo-

chem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek 
en Winterswijk zijn van harte wel-
kom. Aan deelname zijn geen kosten 
verbonden. Opgave is wel noodzake-
lijk! Dit kan tot 27 mei door te bellen 
naar VIT: 0544-820000 of te mailen 
naar info@vithulpbijmantelzorg.nl. 
Jongeren die vervoersproblemen heb-
ben kunnen dit melden, samen wordt 
dan gezocht naar een oplossing. Geef 
je snel op! Want vol = vol!
De uitnodiging is te downloaden op 
www.vithulpbijmantelzorg.nl/jonge-
mantelzorger.

Barbecue voor jongeren
Bronckhorst - Voor jongeren die 
thuis te maken hebben met fami-
lieleden die zorg nodig hebben 
organiseert VIT-hulp bij mantel-
zorg op vrijdag 31 mei in Groenlo 
en zondag 2 juni in Lievelde een 
barbecue.
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Voorafgaand aan het WK SBK en WK 
Supersport reden de EK Superstock 
600 en de FIM Superstock Cup 1000 
hun wedstrijden. In de stock 600 won 
de Belg Gauthier Duwelz. De door Mo-
torport Zelhem gesteunde rijder Tony 
Coveña werd 4e in deze klasse. Eddie 
La Marra uit Italië won de race in de 
stock 1000. Het hoofdprogramma 
waren de WK SBK en WK Supersport. 
De eerste race in het WK SBK won 
Tom Sykes uit Engeland. Jonathan 
Rea werd 2e en Sylvain Guintoli 3e. 
Eugene Laverty won de 2e race van 
de Superbike, Tom Sykes eindigde 
voor de Fransman Loriz Baz. De race 
in het WK Supersport had een regio-
naal tintje. Sam Lowes uit Engeland 
won de race voor de huidige wereld-
kampioen Kenan Sofuoglu. Torleif 
Hartelman uit Hengelo werkt nauw 
samen met het Russische Yakhnich 
motorsportteam waarvoor Lowes 
uitkomt. Hij had na afloop dan ook 
glimlach van oor tot oor op zijn ge-
zicht. Daarnaast mocht hij tevreden 
zijn met het resultaat van de Neder-
lander Kevin van Leuven. Kevin rijd 
op een motor die door Hartelman is 

getuned. In het bijprogramma reden 
de ONK Superbikes, een 3 tal leden 
van de Hamove streden mee voor de 
punten. Nelson Rolfes behaalde zelfs 
het podium met een 3e plaats. Jarco 
Grotenhuis en Dave Hendriksen re-
den zich naar een 10 en 11e plaats. 
De wedstrijd werd gewonnen door 
Kevin Valk. Tweede werd Danny de 
Boer. Bo Bendsneijder won de Euro-
pean Junior Cup. Dit jeugdige talent 

reed voor het eerst mee en liet 40 
man achter zich. Aankomend week-
end op de “Varsselring” in Hengelo 
beginnen de ONK races pas echt. We-
reldkampioen zijspanracen Tim Ree-
ves uit Engeland zal ook aan de start 
verschijnen. Dit als voorbereiding 
voor de aanstaande races op Man. 
Bendsneijder zal in Hengelo ook star-
ten in de moto3 categorie.

WK SBK en ONK Superbikes Assen
Assen - In het weekend van 26 t/m 
28 april werd er op het TT-Circuit 
Assen het wereldkampioenschap 
Superbikes verreden. In het bij-
programma deden de racende 
leden van de Hamove van zich 
spreken.

Torleif Hartelman blij met overwinning Sam Lowes nr 11.  foto Henk Teerink.

Jong Gelre HenK is een (plattelands) 
jongerenvereniging die voortkomt uit 
een in 1913 opgerichte landbouworga-
nisatie die ook actief was in Humme-
lo e.o. De naam Jong Gelre wordt pas 
sinds 1964 gedragen, daarvoor wer-
den er verschillende namen gebezigd. 
Deze namen en fusies zijn allemaal 
ingegeven door de ontwikkelingen 
die de landbouw de laatste honderd 
jaar heeft meegemaakt. In 1913 werd 
de O.B.O.G opgericht. Deze afkorting 
staat voor Oud-leerlingen Bond Oost 
Gelderland. In 1915 werd deze naam 
omgezet in B.O.G. (Bond van Oud-
leerlingen Landbouwonderwijs Oost 
Gelderland). In eerste instantie waren 
het alleen jonge boeren, die na hun 
schoolperiode elkaar opzochten en 
ervaringen uitwisselden. Pas in 1929 
volgde de oprichting van de B.O.L.H. 
(Bond van Oud-leerlingen Landbouw-
huishoudonderwijs in Gelderland) en 
waren ook de jonge boerinnen geor-
ganiseerd. In 1958 werd besloten om 
samen te gaan en in1959 volgde een 
fusie tot Bond van Oud-leerlingen 
van het Landbouw- en landbouw-
huishoudonderwijs in Gelderland 

(B.O.G.-B.O.L.H.), de directe voorloper 
van het huidige Jong Gelre. Waren de 
activiteiten in de begin jaren nog be-
perkt tot Hummelo en Keppel, later 
kwamen daar omliggende plaatsen 
als Zelhem en Doetinchem bij. Het 
is een algemene vereniging, zonder 
kerkelijke binding. Sinds de jaren ’70 
en ’80 werd de regio steeds groter 
voor Jong Gelre HenK. De vereniging 
heeft ondertussen ook een wat an-
der karakter gekregen dan die uit de 
oorspronkelijke doelstelling uit 1913, 
maar is nog steeds actief. Zo organise-
ren zij al decennia lang de Avondvier-
daagse in Hummelo. De commissie 
(bestaande uit Wim Peters, Jan Derk 
van Zadelhoff, Teunis Wullink, Freek 
Remmelink, Carla Harenberg-Levers, 
Ronald Oortgiesen, Arjan Wullink en 
Nick Bijloo) is dringend opzoek naar 
alles wat met Jong Gelre HenK te ma-
ken heeft om te kunnen laten zien 
tijdens de jubileumviering. Om de 
tentoonstelling zo compleet mogelijk 
te maken zijn ze op zoek naar zoveel 

mogelijk materiaal. Dus, wie heeft er 
nog foto’s, krantenknipsels, affiches, 
videobeelden, T-shirts, mooie verha-
len en anekdotes of andere zaken uit 
de afgelopen 100 jaar?. Al deze spul-
letjes zijn heel erg welkom om op 16 
november een groot reüniefeest te 
kunnen organiseren waar (oud-) le-
den elkaar weerzien en ontmoeten. 
Een ieder kan dan een praatje en/of 
een dansje maken en natuurlijk her-
inneringen ophalen en delen van een 
ieder zijn of haar Jong-Gelre periode. 
Veel oud-leden wonen niet meer in 
de buurt maar willen wel graag ko-
men op deze bijeenkomst. Wanneer 
u deze kent wilt u dit dan aan hen 
doorgeven. Zet 16 november alvast 
in de agenda! Voor meer informa-
tie kunt u naar de eerder genoemde 
website (www.jonggelrehenk.nl) of 
mailen naar: info@jonggelrehenk.
nl. Houdt de website van Jong Gelre 
HenK de komende periode goed in de 
gaten want deze blijft volop in ont-
wikkeling.

Jong Gelre Hummelo en Keppel

Viering 100-jarig jubileum 
Jong Gelre Hummelo en Keppel
Hummelo - In 2013 bestaat Jong 
Gelre Hummelo en Keppel 100 
jaar. Dit feit wordt gevierd op 16 
november met een groot reünie-
feest en een tentoonstelling. Om 
dit te realiseren is er een commis-
sie in het leven geroepen waarin 
enkele oud-bestuursleden van de 
afgelopen 50 jaar zitting hebben. 
Een van de eerste acties van deze 
commissie was het opzetten van 
een website (www.jonggelrehenk.
nl), waar alle wetenswaardighe-
den van de vereniging te lezen 
zijn en waar oud-leden hun ver-
halen kwijt kunnen om de reünie 
tot een groot succes te maken.

Net als voorgaande jaren is het con-
cours voor zowel de paarden- als po-
nyruiters de eerste selectiewedstrijd 
om een startplaats voor de Gelderse 
kampioenschappen in augustus te 
bemachtigen. Om deze reden mag 
het concours altijd rekenen op veel 
deelname.
Het programma van het concours 
ziet er als volgt uit: op zaterdag 11 
mei bijten de ponyruiters het spits 
af met dressuur- en springrubrieken 
in de klassen BB tot en met Z2/ZZ. ’s 
Middags komen de paarden aan start 
in de klasse BB tot en met L2-dressuur 
en het BB- en B-springen.

Zondag 12 mei staat geheel in het te-
ken van de paarden met dressuur in 
de klassen L1 tot en met ZZ-licht en 
springen in de klassen B tot en met 
ZZ. In de klassen L, M en Z-springen 
kunnen de deelnemende ruiters te-
vens een startplaats verdienen voor 
het prestigieuze concours Outdoor 
Gelderland in juni.
Met veel deelname en een prachtige 
locatie belooft het een mooi paarden-
sportweekend te worden. RV en PC 
Zelhem e.o. heet u dan ook van harte 
welkom om de prestaties van ruiters 
en paarden van dichtbij te komen be-
kijken. De toegang tot het terrein is 
gratis. Alle informatie over het con-
cours vindt u op www.paardenpo-
nyzelhem.nl. RV en PC Zelhem e.o. 
heeft sinds kort ook een facebook-
pagina: www.facebook.com/rijvereni-
gingzelhem.

Groot concours RV en PC 
Zelhem op de Hietmaat
Zelhem - In het weekend van 11 
en 12 mei vindt weer het jaar-
lijkse grote concours van rijver-
eniging en ponyclub Zelhem e.o. 
plaats, op terrein de Hietmaat in 
Hengelo.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL

Vrouwen en mannen
De stadia waarin de kaalheid verloopt, 
zijn voor vrouwen en mannen verschil-
lend. Mannen verliezen haar op de 
kruin, krijgen inhammen en houden 
uiteindelijk een kransje haar over aan 
de rand van het verder kale hoofd. 
Vrouwen worden diffuus kaal op het 
middengedeelte van het hoofd, vanaf 
de kruin naar voren toe. 
Daar komt bij dat het haar van alle 
vrouwen na de menopauze dunner 
wordt onder invloed van hormoonver-
anderingen.
Soms is hevig haarverlies tijdelijk. 
Bijvoorbeeld na stress, koorts of een 
streng dieet. Als gevolg van de auto-
immuunziekte alopecia areata kunnen 
ronde, kale plekken op het hoofd ont-
staan. Vaak keert het haar binnen een 
jaar terug, maar in sommige gevallen 
gebeurt dat om onbekende reden niet.
Tijdens een zwangerschap valt vaak 
minder haar uit, door de verhoogde 
concentratie oestrogenen. Wanneer de 
hoeveelheid oestrogenen na de beval-
ling weer normaliseert, valt het haar 
alsnog versneld uit. 
Berucht en ingrijpend is de totale haar-
uitval na chemokuren. Zodra de kuur 
uit het bloed is, begint het haar meestal 
weer normaal te groeien.

Onderschat probleem
Schattingen over het aantal vrouwen 
dat kampt met haaruitval lopen uiteen 
van 6 tot 15 procent voor de menopau-
ze en 25 tot 50 procent erna. Volgens 
deskundigen is het een onderschat pro-
bleem dat het welbevinden van vrou-
wen sterk beïnvloedt.
De eerste tekenen van kaalheid zijn dat 

de hoofdhuid door het haar zichtbaar 
begint te worden, een breder wordende 
middenscheiding en een paardenstaart 
die drastisch afneemt in dikte. Een 
slimme coupe is dan een eerste oplos-
sing om de uitgedunde plekken te ca-
moufleren.

Haarwerk
Als het haar echt weg is, kan een haar-
werk uitkomst bieden.
Maar wat is een haarwerk eigenlijk, 
vaak denkt men direct aan een hele 
pruik en weet men bijvoorbeeld niet 
dat er zoal een 30 tal mogelijkheden 
zijn om `plaatselijke` dunne plekken 
te verbergen met Top Fillers zoals wij 
deze vormen van haarwerk noemen, 
wat vooral belangrijk hierin is, is dat 
de men zich goed laat informeren.

Een luisterend oor en passend ad-
vies.
Vrijuit kunnen praten over je gevoe-
lens, een luisterend oor en persoonlijk 
advies is bepalend voor jou en je zelf-
vertrouwen. De Gelderse Pruikenma-
ker heeft zich daarin gespecialiseerd. 
De juiste informatie krijgen is essenti-
eel.
Wil je eens met ons van gedachten wisse-
len? Wij adviseren en helpen je graag. Je 
kunt al jouw vragen stellen middels een 
e-mail naar: info@vraaghetdegelderse
pruikenmaker.nl
Je vraag wordt vertrouwelijk en direct 
behandeld. je krijgt snel een antwoord.

Bellen of langskomen mag natuurlijk 
ook. De Gelderse pruikenmaker is ge-
vestigd aan de Houtkampstraat 33 te 
Doetinchem. Tel.: 0314 - 35 45 55

Advertorial
Deze week:

Dun en dunner wordend haar
Kaalheid is niet uitsluitend een mannenprobleem. Ook vrouwen 
kunnen hun haar verliezen. Er is wat tegen te doen, maar won-
dermiddelen bestaan niet. Hoe meer hoofdhaar een vrouw heeft 
hoe beter. Dat valt althans op te maken uit de ideaalbeelden van 
vrouwen met veel, volumineus haar, die ons dagelijks in reclames 
worden voorgeschoteld. Geen wonder dat kalende vrouwen het 
moeilijk hebben en van alles willen proberen om hun haaruitval te 
stoppen of te maskeren.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Trekpunder: Bepaald weeginstrument. “Haal de 
trekpunder maor ‘s, ik wedde dat dissen haze zwoorder 
weg.”

 B. Bollenhette: Drukkende hitte. “’t Is mi’j toch ne 
bollenhette, wi’j gaot binnen zitten.”

 C. Föske: Dikke vrouw. “Dee föske kan der anders ok aardeg 
met doon.”Die vrouw is ook behoorlijk dik.

De Koninklijke boom, die beschik-
baar werd gesteld door de gemeente 
Bronckhorst, kreeg enkele dagen 
voor Koninginnedag een fraai plekje 

op het ‘noaberplein’ in de Wogt-II. 
Enkele omwonenden van het plein
waren graag bereid het bestuur daar-
bij een handje te helpen.

Koningslinde geplant 
in Wichmond

Wichmond - Het was even zoeken naar een geschikte locatie, maar
uiteindelijk vond het bestuur van Dorpsbelang Wichmond-Vierakker
een geschikt plaatsje voor de Koningslinde.

De planters heffen het glas Oranjebitter

Ook op de eerste dag leek het voor Bas 
een goede race te worden. Hij reed de 
gehele dag ontspannen en zelfver-
zekerd op zijn WPM KTM machine. 
Bas zette tijdens de proeven goede 
tijden neer, met name bij de eerste 
vier proeven. Op gegeven moment 
stond hij zelfs op een achtste plek. 
Echter, tijdens de laatste ronde ging 
het in de enduro- test mis. Bas kwam 
bij een steile klim ten val en moest 
terug naar beneden om opnieuw aan 
te zetten. Dat kostte hem precies één 
minuut, waardoor Bas van de acht-
ste naar de zestiende plek duikelde. 

Toch voor hem een uitstekend optre-
den tijdens de eerste wedstrijd om 
het Europees kampioenschap. In het 
weekend van 8 en 9 augustus wordt 

in Frankrijk de tweede wedstrijd om 
het Europees kampioenschap verre-
den.

Bas Klein Haneveld succesvol 
 tijdens EK in Italie
Italië - Bas Klein Haneveld, lid van 
de VAMC De Graafschaprijders, 
heeft in Italië, met name op de 
tweede dag een succesvolle endu-
ro gereden. Hij werkte toen een 
goede dag af en slaagde er in om 
heel constant te rijden. Hij sloot 
de dag af op een tiende plaats in 
de E 1 klasse en was daarmee de 
tweede beste Nederlander.

Iedereen had er erg veel zin in. Het 
fanatisme en de energie spatte er dan 
ook van af. Na anderhalf uur sporten 
was er ruimte voor een sportdrankje 
en kreeg iedereen een poster van De 
Graafschap met daarop hun handte-
keningen. Hoogtepunt was de fotose-
ssie die iedere deelnemer bij afloop 
mocht doen met de aanwezige De 
Graafschap spelers.
Bij deze wil Sportcentrum AeroFitt, 
Bridgebouw sportondersteuning, de 
spelers van De Graafschap en alle 
deelnemers en begeleiders bedanken 
voor de fantastische dag!

Bij Sportcentrum AeroFitt

Dag van de gehandicaptensport was een 
groot succes
Hengelo - Ongeveer dertig deel-
nemers hebben zaterdag 27 april 
genoten van verschillende spor-
tieve activiteiten bij Sportcen-
trum AeroFitt. De activiteiten 
werden geleid door instructeurs 
van AeroFitt, begeleiders van 
Bridgebouw en vier spelers van 
De Graafschap.

De deelnemers van de sportdag met de begeleiders van Sportcentrum AeroFitt, Bridge-
bouw sportondersteuning en De Graafschap.

Ismo is al een lange tijd bezig met het 
verzamelen van deze voorwerpen en 
is ook steeds op zoek naar nieuw ma-
teriaal zodat hij zijn verzameling kan 
aanvullen. Vol passie kan hij over zijn 
grote hobby vertellen. Hij heeft hier-
over ook vaak met zijn tekendocente 
gepraat. Toen is het idee ontstaan om 
zijn verzameling te laten zien in de 
bibliotheek te Hengelo. Deze periode 
staat in het teken van 4 en 5 mei. 
Hierin past de verzameling van Ismo 
dan ook prima. De tentoonstelling is 
te zien tijdens de openingstijden van 
de bibliotheek.

Daarnaast zijn de schilderijen van de 
heer Kleinreesink ook nog te zien in 

de bibliotheek. Beide exposities blij-
ven tot eind mei in de bibliotheek te 

Hengelo.

Tentoonstelling bibliotheek Hengelo
Hengelo - Ismo Wolsink is veer-
tien jaar en komt uit Hengelo Gld. 
Hij heeft een grote verzameling 
van voorwerpen uit de WOII. Zijn 
verzameling bestaat onder an-
dere uit kranten, oorlogshelmen, 
soldatenkleding en gevechtsvoor-
werpen.

Ismo Wolsink tussen zijn voorwerpen uit de WOII.

De rit met een lengte van 50 kilo-
meter was uitgezet door Harm Cor-
tumme. 

De uitslagen waren: A- klasse 1 W. 
Wisselink Ruurlo 90 strafpunten, 2 
E. Kleinreesink Hengelo 120, 3 J. Lui-

ten Hengelo 120. Idem B- klasse: 1 
W. Hartman Oldeberkoop 255 straf-
punten, 2 H. Horsting Vorden 257. 
Idem C- klasse 1 J. Slagman Vorden 
286 strafpunten, 2 B. Freriks Hengelo 
340, 3 G. Knobben Haarle 364.

Wim Wisselink wint Bevrijdingsrit
Vorden - Wim Wisselink uit Ruurlo heeft zondag 5 mei de ‘Bevrij-
dingsrit’ (een auto- oriëntatie- en puzzelrit) gewonnen die werd geor-
ganiseerd door de VAMC De Graafschaprijders.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL

Zonnepanelen (PV panelen) worden door veel 
bedrijven aangeboden. Het voordeel voor u 
als klant is dat de prijzen door concurrentie 
niet hoger zijn dan strikt noodzakelijk. Het 
installeren van panelen op een dak is ook 
geen geweldig ingewikkelde klus. Toch is het 
zaak om u goed te laten adviseren over alle 
aspecten van de aanschaf en installatie. 
Hoeveel panelen heeft u nodig om in uw 
stroombehoefte te voorzien? Past dit op 
uw dak? Heeft uw dak de goede ligging 
ten opzichte van de zon om de gewenste 
opbrengst te halen? Is uw (platte of schuine 
dak) sterk genoeg om het gewicht van panelen 
en constructie te dragen? De meeste bedrijven 
laten het aan u over om dit te beoordelen.
Welke kleur en welke verdeling geven het 
mooiste resultaat? Moet er een groep in de 
meterkast worden aangebracht? Is er een 
steiger nodig om veilig te kunnen werken? 
Heeft het bedrijf mensen in dienst die opgeleid 
zijn voor dit werk?

Allemaal vragen waar u mee te maken krijgt 
als u panelen wilt gaan plaatsen?
Ingewikkeld? Nee, u kiest gewoon een bedrijf 
dat echt álle kennis en vakmensen in huis 
heeft om u volledig te adviseren. 
Van dakconstructie tot aansluiten op het net. 
Dan weet u zeker dat u niet voor verrassin-
gen komt te staan en dat u uw geïnvesteerde 
spaargeld binnen 10 jaar terug heeft verdiend. 
Bruggink is zo’n bedrijf dat van begin tot eind 
alles regelt. Het is nu bovendien extra aantrek-
kelijk om werkzaamheden aan uw woning te 
laten uitvoeren. Doordat de btw op arbeidsloon 
verlaagd is van 21 naar 6 procent, betaalt u 15 
% minder btw over het werkloon! Meer weten? 
Kijk dan op de site www.bruggink-bv.nl/nieuws.

Wilt u elke maand nuttige tips via email 
ontvangen en bovendien elke maand nog kans 
maken op een cadeaubon? Abonneer u dan 
gratis op onze nieuwsbrief op www.bruggink.
bv.nl. 

(Advertorial)

Zonnepanelen: Beter dan sparen of beleggen
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  Ontwerpen van nieuwe, en veranderen 
van speciale sieraden in opdracht o.a.:

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

  Reparatie- en restauratie werkzaamheden
  Zetten van edelstenen
  Verkoop van gouden en zilveren sieraden

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

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

van de Poll metaalrecycling
in- en verkoop van oud ijzer en metalen

Wij geven de hoogste prijzen en tevens 
plaatsen wij gratis containers!

Ambachtsweg 5, Vorden. 06-30974306

Ma. t/m vr. van 8.00 tot 16.00 uur
Zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur

Hoetinkhof 1A, 7251 XM Vorden

I www.tppriefel.nl

OPEN DAG
15 juni 2013 

10.00 tot 15.30 uur

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

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

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

Markt 9, Groenlo
Tel. (0544) 46 33 35

(bromfiets)Rijbewijs A M

GroenRĳ k Doetinchem  Wassinkbrinkweg 2
0314-621021  groenrĳ k.nl

Standing Basket

Diverse soorten per 
Basket. Potmaat 27 cm.
Per stuk 

van 19,95Cvoor

14,99
Hemelvaartsdag open 

van 11:00 tot 17:00 uur

wk 19. Geldig van 09-05 t/m 15-05. OP=OP

Asperges, ze blijven de Koningin der groenten
Natuurlijk hebben we ze ook vers geschild voor u.

 
Op vrijdag 10 en zaterdag 11 mei kunt u ze ook komen 
proeven, kok Renè zal u verrasende gerechten presen-

teren. Ook staat bakker Niels met zijn beroemde bakkar 
op ons terrein kortom: gezelligheid ten top.

Het adres waar persoonlijke aandacht nog 
vanzelfsprekend is.

Openingstijden:
Mei t/m augustus:

maandag t/m vrijdag 10.00-12.00 13.00-19.00 uur
zaterdag 10.00-17.00 uur

Kunt u terecht bij Van Hal Schilderwerken, 
want sommige klussen laat je alleen over 
aan Vakmensen!

De Molenkolk

Gerrit Jolink
Hoge Wesselink 10, 7221 CJ Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 13 68 85 13

de.molenkolk@planet.nl
www.demolenkolk.nl

Van 9.00 tot 16.00 uur is de kofferbakmarkt met o.a: huisraad,
kleine meubelen, hobby artikelen, speelgoed, curiosa enz. enz.

KOFFERBAKMARKT
11 mei STEENDEREN

bij: Beuseker/De Vijzel
aan de Landlustweg te Steenderen

met leuke acties en medewerking van:

 Meer informatie en
aanmeldingen

www.beuseker.nl
Meld je zo spoedig mogelijk aan
om zeker te zijn van een plaats!

  Ook hebben
we poffertjes

& wafels, 
deze worden

vers gebakken
en daarbij

gratis klaar

MET 
GRATIS
SPRING-
KUSSEN!

Moederdagcadeau
Verras moeder met een stijlvol cadeau

“Op de thee bij de Kasteelvrouwe” inclusief lunch.
Meer informatie op www.achtkasteelentocht.nl

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!



Vooraf waarschuwde trainer Hugo 
van Ditshuizen zijn manschappen 
nog voor het scherpe begin van de 
Herwenaren. Toch was het vooral 
het zwakke begin van Sociï dat zich 
op deed breken. In de elfde minuut 
leidde een foute breedtepass in de 
verdediging de 1-0 voor Carvium in. 
Nog geen minuut later was het Hans 
Vleemingh waarbij de bal onder zijn 
voet bleef plakken. Wederom was er 
een attente aanvaller die het buiten-
kansje benutte; 2-0. Alles zat op dat 
moment tegen, een diepe bal kwam 
even later net zo hard weer terug. 
Wederom was de Carvium-aanval 
scherp; 3-0. De wet van Murphy deed 
zich twee minuten later nog eens 
gelden. Wederom kon Carvium er 
met de afvallende bal vandoor en het 
was weer raak; 4-0! Vier doelpunten 
in ruim vijf minuten tijd, een diepte-
punt. In de 25e minuut was het Maar-
ten Rensink die wat terug deed. Een 
afgemeten voorzet van Vleemingh 
kopte hij geplaatst in de kruising; 4-1. 
Met nog meer dan een uur te spelen 
en een sterker wordende aanval gaf 
dit wat hoop. Toch stond het tien 
minuten later alweer 6-1 doordat de 
Carvium-spitsen opnieuw dwars door 
de verdediging liepen. Hoe vreemd 
ook, het was nog steeds niet gespeeld. 

In de laatste vijf minuten voor rust 
scoorde Sociï zowaar driemaal. Eerst 
vloog een vrije trap van Stefan Roor-
ding binnen. Daarna was Tim Groot 
Roessink tweemaal succesvol, één 
keer uit een corner en één keer kon 
hij de bal binnenlopen op aangeven 
van Kevin Esselink. Na een knotsgek-
ke eerst helft stond het dus 6-4.

Met deze stand en het betere van 
het spel in de eindfase van de eer-
ste helft koesterde Sociï wat hoop. 
Sociï drong dan ook direct weer aan 
en na een minuut of tien leidde dat 
dan eindelijk tot de aansluitingstref-
fer. Een doeltrap van Carvium werd 
door Johan Riefel teruggebracht. Tim 
Groot Roessink stond daarop oog in 
oog met de keeper en stiftte deze er 
fraai langs. Zodoende was het 6-5 
met nog ruim een half uur te gaan. 
Terwijl dit eigenlijk de start voor een 
aanvalsoffensief zou moeten zijn, ge-
beurde vrijwel het tegenovergestelde. 
Sociï liet zich weer inzakken en pro-
beerde met lange ballen gevaarlijk te 
worden. Dat bleek niet de juiste ma-
nier, enkel Bouke van Dijk kreeg nog 
een goede schietkans voor de gelijk-
maker. Het vizier stond helaas niet 
op scherp. Aan de andere kant kon 
Carvium nog enkele plaagstootjes 

uitdelen, maar de Sociïverdediging 
liet zich niet nogmaals te kijk zet-
ten. Het was genoeg geweest. Tegen 
alle verwachtingen in (mede op basis 
van de eerste helft), bleef het bij één 
doelpunt in de tweede helft. Na een 
slecht begin moet worden gezegd dat 
Sociï zich sterk heeft opgericht, maar 
helaas was dit net niet genoeg.

Sociï verliest deze enerverende en 
slechte wedstrijd dus met 6-5. In ei-
gen huis mag het zich aankomend 
weekeinde herstellen tegen één van 
de toppers in 5C; MvR. Aanvangstijd 
van deze wedstrijd is 14.00 uur.

UITSLAGEN ZONDAG 5 MEI
Carvium 1 – Sociï 1; 6-5
Sociï 2 – Be Quick Z. 3; 1-4
v.v. Dieren 5 – Sociï 3; 2-4
Sociï 4 – v.v. Dieren 6; 0-7
Voorst 4 – Sociï 5; 8-2
Sociï VR1 – Baakse Boys VR1; 2-4

PROGRAMMA WOENSDAG 8 
MEI
Sociï 4 – Klein Dochteren 4

PROGRAMMA ZONDAG 12 MEI
Sociï 1 – MvR 1
AZC 3 – Sociï 2
Loenermark 6 - Sociï 3
Sociï 4 – EDS 3
Sociï 5 – Keijenburgse Boys 6
FC Zutphen VR1 – Sociï VR1

Sociï Wichmond zonder prijzen 
weg uit schiettent
Wichmond - Deze zondag mocht Sociï op bezoek bij Carvium, een 
ploeg die samen met Sociï speelt in de onderste regionen van 5C. Er 
stond voornamelijk eer op het spel, en die zouden de rood-witten toch 
moeten pakken.

PV De IJsselbode Steenderen
De duiven van PV De IJsselbode 
Steenderen vlogen op 4 mei vanaf 
LESSINES. De duiven werden gelost 
om 9.00 uur bij een WZW wind. 
De eerste duif maakte een snelheid 
van 1598 mpm en werd geklokt om 
11.20 uur door dhr. H. Hulshof. 
Uitslag: Hulshof H. (6/12) 1 6 7 9 14 
16, Luesink Ria (5/12) 2 3 13 15 26, 
Kelderman G.H.H. (7/9) 4 5 12 18 19 
27 29, Dieks H. (6/18) 8 17 22 23 24 
28, H.P.& J. Voigt (1/3) 10, Boesveld 
J. (3/31) 11 25 30, Tankink TH.H.M. 
(1/13) 20, Herfkens J. (1/10) 21. Moe-
derdagtaart: 1e prijs Ria Luesink, 2e 
H. Hulshof en 3e H. Dieks.

PV De Koerier Zelhem
Zaterdag 4 mei vlogen 265 duiven 
van 21 deelnemers van duiven-
vereniging De Koerier uit Zelhem 
vanuit NIJVEL. Om 09.30 uur was 
de lossing met prima duivenweer 
WZW 3, 18 graden. Uitslag: H. Was-
sink (11/23) 1 3 4 17 21 22 29 38 49 
50 66, A. Kamperman (14/24) 2 6 10 

12 14 15 19 23 35 36 40 56 59 63, H. 
Eenink (2/16) 5 44, Gerrie Niesink 
(6/15) 7 8 20 25 47 48, J. Wassink 
(5/14) 9 11 24 39 41, S. Gemmink 
(2/10) 13 31, Comb. Menkhorst 
(4/18) 16 27 51 57, M. Burghout (2/6) 
18 55, Mathilde Velthorst (3/10) 26 
34 58, J. Reindsen (4/13) 28 32 33 46, 
Nick Chevalking (2/7) 30 61, R. van 
Aken (2/9) 37 45, Wilma Meijerman 
(1/8) 42, J. Berendsen (2/26) 43 54, F. 
Meijerman (1/7) 52, E. te Pas (4/20) 
53 60 62 64, G. Dijcker (2/16) 65 67.

PV Vorden
De leden van P.V. VORDEN had-
den hun duiven afgevaardigd naar 
het Belgische NIJVEL, een afstand 
tot Vorden van 217 km, met een 
ZW wind en zonovergoten. Al met 
al een schitterde vliegdag, de ver-
wachtingen waren hoog gespan-
nen, want na twee weken met een 
koude NO wind op de kop was dit 
echt perfect vliegweer. Met een 
snelheid van bijna 97 km per uur 
was het de freule van Dick Gotink 
die het hele konvooi haar wil op-
legde, of dit niet genoeg was volgde 
al ras een hokgenoot. De duiven 
van Dick hadden er zin in vandaag. 
Met zes duiven bij de eerste tien in 
de club, mag je best trots zijn. De 
bloemen en een applaus waren dan 
terecht op zijn plaats. Uitslag: D.J. 
Gotink 1 2 5 6 7 8 18 38 40, Ash-
ley Eykelkamp 3 11 14 20 27 30 32, 

Marc Tiemessen 4 12 19 21, H.B.M. 
Hoksbergen 9 33 34 35 36, H.J Stok-
kink 10 22 23, R. de Beus 13 15 24 
25, T.J. Berentsen 16 28 37 39, Roy 
Schipper 17 26 31, W.J.S. Verbeek 
29. Europoule: Marc met prijs 4. At-
tractie: 11-19-7. Gewonnen: 11-19-7.

PV Steeds Sneller Hengelo Gld.
De derde vlucht van PV Steeds Snel-
ler vanuit NIJVEL. Ditmaal 197 
duiven van liefhebbers uit Hengelo 
en omgeving aan de startlijn en ge-
lost om 9.30 uur met WZW wind 
kracht 3. De snelste duif van PV 
Steeds Sneller was de 11-429 van G. 
Kempers. Het betrof een teletekst-
vlucht, waarbij ruim 10.000 duiven 
van Kring III de strijd aanvingen. 
De duif van G. Kempers nam van 
deze 10.000 duiven de vierde plaats 
in, proficiat!

Uitslag:
G. Kempers (8/27) 1 3 11 15 20 30 41 
50, G. Duitshof (5/16) 2 8 19 38 42, 
L Te Stroet (10/18) 4 5 6 7 13 16 25 
27 28 45, P. van Londen (3/6) 9 22 
29, V.C.J. van Melis (5/16) 10 14 18 
43 47, R. Koers (4/20) 12 17 31 44, E. 
Koers (5/23) 21 36 37 46 48, Brom en 
Brom (1/10) 23, Comb. Borneman 
(1/12) 24, A.H.J. Peters (3/9) 26 32 33, 
C. Te Stroet (2/20) 34 35, A. Luesink 
(2/4) 39 40, G. Haverkamp (1/6) 49.

Duivenberichten 4 mei
Bronckhorst - Uitslagen van 
wedvluchten van de vier duiven-
verenigingen in de gemeente 
Bronckhorst: PV De IJsselbode 
uit Steenderen, PV De Koerier 
uit Zelhem, PV Vorden en PV 
Steeds Sneller Hengelo Gld. Za-
terdag 4 mei 2013 werd gevlo-
gen vanuit Lessinesen Nijvel.

Na maandenlang flink repeteren pre-
senteren de dames hun muzikale pro-
gramma voor kinderen aan het grote 
publiek. Vergezeld door onze beide 
gitaren zingen we bekende songs 

voor kinderen tussen de 0-12 jaar. Te-
vens worden er ook eigen nummers
gezongen. “Samen muziek maken, 
zingen en dansen” dat is ons idee.

Music Maatje treedt 
2e pinksterdag op bij 
Kinderboerderij ‘Feltsigt’

Zelhem - Op maandag 20 mei(2e pinksterdag) beleeft “Music Maatje”
haar debuut optreden. Samen met Sietje, verzorgt, Marieke Plantinga,
de muzikale omlijsting van het bezoek van “Circus Zanzara” aan kin-
derboerderij “Feltsigt” in Bekveld(gem Bronckhorst).

OPEN HUIS
18 EN 20 MEI  12.00 - 17.00

Barendsen  
         Bulten
          Techniek

Zutphenseweg 15    7251 DG Vorden    0575 552080   www.BARENDSENBULTENTECHNIEK.nl

Tuin,  Bos en Parkmachines

STIHL HS 45
Voor het snoeien van heggen en sierstruiken
1.0 pk vermogen / gewicht 4,7 kg / meslengte 45 cm
 € 399                                           LENTEPRIJS  € 299  

STIHL MS 171
Voor het zagen van haardhout

1.8 pk vermogen / gewicht 4,3 kg / zaagbladlengte 30 cm

 € 279                                             LENTEPRIJS  € 249   

VIKING MB 448 T
Grasmaaier benzinemodel

Motor: B&S serie 675 RS / snijbreedte 46 cm  

      € 589                            LENTEPRIJS  € 499 

WIN 
EEN GRATIS

grasmaaier, kettingzaag of 
hogedrukreiniger!

K LANTENK OOPJE S
Tijdens deze dagen diverse 
machines voor EXTRA lage 

prijzen.  



Raadhuisstraat 9a 7255 BK Hengelo (Gld) Tel. (0575) 46 55 25 

info@gerritsmakelaardij.nl www.gerritsmakelaardij.nl
Go ed Ge zien

HUIZEN TE KOOP IN BRONCKHORST

Van nieuwe  Koning naar  nieuwe  Woning

Middenweg 60
Ruime helft van dubbel 
woonhuis met garage

€ 275.000,=

Leliestraat 38
Helft van dubbel woonhuis 
tegenover plantsoen
 

€ 180.000,=

Rondweg 6
Woonboerderij met mogelijk-
heid voor praktijk/kantoor

€ 359.000,=

Prunusstraat 20
Helft van dubbel woonhuis 
met garage

€ 207.500,=

Vloed 34
Ruime helft van dubbel 
woonhuis met garage

€ 275.000,=

Wolsinkweg 5, 5a
Woonboerderij, geschikt 
voor dubbele bewoning

€ 525.000,=

Haverstraat 42
Helft van dubbel woonhuis 
met garage
 

€ 210.000,=

Hogenkampweg 36a 
Helft van dubbel  woonhuis 
met vrij uitzicht
 

€ 270.000,=

Hengelo Gld Hengelo Gld Hengelo Gld

HalleKeijenborgHengelo GldHengelo Gld

Hengelo Gld

Plan De Tulpenhorst voorziet op de begane grond in ca. 400 

vierkante meter winkelruimte en 13 appartementen. De ap-

partementen bevinden zich op de eerste en tweede verdie-

ping. De appartementen zijn voorzien van 3 kamers, royale 

woonkamer met keuken en 2 (slaap)kamers. Er is 1 uniek 

appartement (type Penthouse) met uitzicht op de kerk, voor-

zien van royale woonkamer met keuken en 3 slaapkamers! 

Het betreft vooral appartementen in het startersegment.

Verkoopprijzen vanaf ca. € 124.800,- v.o.n.

Meer informatie en verkoop:

Bel 0575 465 525  |  www.gerritsmakelaardij.nl www.debunte.nl

13 STARTERSAPPARTEMENTEN
HOEK MARKTSTRAAT - RAADHUISSTRAAT HENGELO

START VERKOOP
28 MEI a.s.- 17.00 tot 19.00 uur

Gerrits Makelaardij, Raadhuisstraat 9 A, Hengelo Gld

Kom langs op deverkoopavond voor meer informatie!



TReNT Glasvezel geeft u vrijheid:

FLEXIBILITEIT
Flexibilisering van uw ICT omgeving

EIGEN BAAS
U bepaalt zelf uw bandbreedte en hebt
de volledige keuzevrijheid welke diensten

daarover afgenomen worden

SCHAALBAAR
Altijd afgestemd op de automatisering en
ontwikkeling van uw organisatie

FLAT FEE
Vaste kosten ongeacht het gebruik,
geen verassingen achteraf

Glasvezel binnen handbereik op de 
Bronckhorster bedrijventerreinen!

Maak binnenkort ook gebruik 

van razendsnel glasvezel. 

Meld u nu aan voor de gratis 

breedband scan via 

info@trentglasvezel.nl 

of bel voor beschikbaarheid en 

informatie: 053-71 14 100.

Aanmelden kan tot 

1 augustus 2013.

Meld u nu aan voor de gratis breedband scan.

www.trentglasvezel.nl



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Volg ons nu ook op Facebook! 
www.facebook.com/
europlanitpersoneelsdiensten

(JUNIOR) COMMERCIEEL MEDEWERKER 
BINNENDIENST M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VIA1152446
 
Werkzaamheden
Als (junior) commercieel medewerker binnendienst ben je voorna-
melijk bezig met acquisitie (telefonisch/ mail). Verder bestaan je 
werkzaamheden uit orderverwerking, offertes opstellen / opvolgen, 
(technisch) adviseren, prijsafspraken maken en alle bijkomende 
administratieve werkzaamheden.

Functie eisen
-  Minimaal een afgeronde gerelateerde MBO niveau 4 opleiding;
-  Je hebt technische affiniteit;
-  Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
-  Je hebt een klantgerichte instelling. 

WERKVOORBEREIDER WTB/INKOPER M/V
Omgeving Deventer - Fulltime - vacaturenr. VCP115237

Werkzaamheden
Als Werkvoorbereider op de afdeling Engineering & Projecten ben 
je verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de juiste ma-
terialen en dienstverlening volgens de planning van de engineering 
opdrachten. Je werkzaamheden zijn: het onderhandelen en het 
inkopen van materialen en middelen, het uitwerken en specificeren 
van materiaallijsten, het aanvragen van offertes en het invoeren van 
verkooporders, het bewaken van de minimale voorraden, het plan-
nen en inzetten van Site Supervisors, Monteurs, Lassers en Fitters 
en het onderhouden van contacten met leveranciers.

Functie eisen
- HBO werk- en denkniveau (richting WTB, Installatietechniek);
- Als je in het bezit bent van NEVI heeft dat de voorkeur; 
-   Aantoonbare werkervaring in een technisch toeleveringsbedrijf; 
-   Goed kunnen plannen en organiseren; 
-   Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord 

en geschrift.

SENIOR DESIGNER M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VMK1146316

Werkzaamheden
Als senior designer verzorg je zelfstandig de vormgeving en de 
opmaak van diverse marketing-communicatie middelen. Daarbij 
maak en bewaak je planningen, organiseer je grote grafische 
projecten van begin tot eind en begeleid je fotografieprojecten. Je 
werkt zelfstandig concepten uit tot een eindproduct op het gebied 
van drukwerk en digitale media. Daarbij zorg jij voor een correcte 
technische aanlevering aan de drukker en/of eindproducent. Tevens 
verzorg jij in bepaalde perioden van het jaar het DTP-werk van een 
complexe verpakkingslijn.

Functie eisen
-  HBO-niveau werk-/denkniveau of MBO niveau met aantoonbare 

ervaring;
-  Je DTP-skills zijn uitstekend, je bent creatief en je hebt een 

excellent gevoel voor vormgeving;
-  Goede kennis van de Adobe programma’s op Mac (Illustrator, 

Indesign en Photoshop);
-  Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal. Duits en 

Engels zijn een pré.
 

MEDEWERKER BEDRIJFSBUREAU/SUPPLY CHAIN M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VMK1150943

Werkzaamheden
Als medewerker Bedrijfsbureau/Supply Chain fungeer je als inter-
mediair tussen verkoop en logistiek en ben je mede verantwoorde-
lijk voor tijdige en juiste vastlegging van de verkooporders. Eén van 
je hoofdtaken is het plannen, op basis van beschikbare capaciteit, 
en begeleiden van de uitlevering van verkooporders. Je signaleert 
mogelijke verbeteringen in de planning en orderverwerking en 
vernieuwt en verbetert. Je wordt projectverantwoordelijk voor 
IT-gerelateerde projecten die zich richten op een verdere digitalise-
ring, herinrichting (JD Edwards), lay-out verbeteringen en gebrui-
kersvriendelijkheid. Tevens ben je aanspreekpunt voor verkoop en 
logistiek en informeer je proactief collega’s en los jij adequaat en 
snel dagelijkse problemen op.

Functie eisen
-  Je bent in het bezit van een HBO diploma (logistiek/economie/

commercieel);
-  Bij voorkeur heb je ervaring (2 tot 3 jaar) opgedaan in een inter-

nationaal georiënteerde commerciële retailorganisatie;
-  Je beheerst de Nederlands, Engels en Duits;
-  Je hebt aantoonbare ervaring met ERP/WMS systemen in com-

binatie met een goed ontwikkeld analytisch vermogen.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een middelgroot accountantskantoor in de Achterhoek zoeken 
wij een:

GEVORDERD ASSISTANT ACCOUNTANT AUDIT 
/ AANKOMEND CONTROLELEIDER M/V
fulltime - vacaturenr. VMK1149953

Als gevorderd assistent accountant audit / aankomend controleleider 
ben je met name verantwoordelijk voor controlewerkzaamheden ten 
behoeve van wettelijk controleplichtige cliënten. Tevens verricht je 
ook samenstelwerkzaamheden en ben je verantwoordelijk voor het 
verzorgen van belastingaangiften. Je maakt deel uit van een jong en 
dynamisch team, waarbij je in nauwe samenwerking met de overige 
teamleden jaarrekeningcontroles uitvoert. Je wordt begeleid en 
aangestuurd door ervaren medewerkers. 

Het accountantskantoor heeft een vergunning voor het verrichten 
van wettelijke controleopdrachten. Het cliëntenpakket bestaat uit 
middelgrote en grote rechtspersonen, actief in diverse branches. 
Ook non-profitorganisaties zijn cliënt bij ons. Het betreft zowel 
wettelijke als vrijwillige controles.

Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring opgedaan in de 
controlepraktijk. Verder heb je een sterk ontwikkeld analytisch 
vermogen en goede contactuele eigenschappen. Je aanpak is cliënt- 
en resultaatgericht en accuraat werken is voor jou vanzelfsprekend. 
Je bent flexibel, stressbestendig en gewend om in een teamverband 
te werken.

Voor meer informatie kun jij je richten tot Maurice Kingma. 
Telefoonnr. 0575 - 55 55 18 of via e-mail: m.kingma@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 19 van
6 t/m 11 mei

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

Zie voorwaarden in winkel/AH Bonus.
** Wij verkopen geen alcohol aan klanten 

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

H E N G E L O

De leukste cadeaus voor moededag

Donderdag 9 mei a.s.
hemelvaartsdag gesloten

OPENINGSTIJDEN deze week
Maandag t/m vrijdag 8.00-21.00 uur

Zaterdag 8.00-20.00 uur


