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De stilte even voor achten – slechts 
het getjilp van de vogels en af en toe 
een klik van een camera waren te ho-
ren - stond in schril contrast met de 
sfeer in Vorden, Nederland en zelfs 

in andere delen van de wereld voor-
afgaand aan de gebeurtenis. Tegen-
standers en voorstanders stonden in 
de (sociale) media lijnrecht tegenover 
elkaar. De zaak kwam zelfs voor de 

rechter. Die bepaalde vrijdagmid-
dag dat burgemeester Aalderink en 
andere vertegenwoordigers van de 
gemeente Bronckhorst de Duitse sol-
daten niet mochten herdenken.
“We herdenken nu de Engelse mili-
tairen”, roept Bart Hartelman, voor-
zitter van het comité 4 mei Vorden 
vlak na de twee minuten stilte. Hij 
legt de nadruk op het woord Engelse. 
Nadat verschillende organisaties en 
Ray Harris, zoon van de omgekomen 
gelijknamige militair die in Vorden 
ligt begraven, een krans hadden ge-
legd en het Vordens Mannenkoor de 
liederen had gezongen, nam Hartel-
man weer het woord: “Degenen die 
willen, kunnen nu langs het Duitse 
graf lopen.”

De meeste aanwezigen gingen niet 
rechtstreeks naar de uitgang, maar 
namen de lus langs de Duitse graven. 
De één liep voorbij zonder op te kij-
ken, de ander stopte even en knikte 
even met het hoofd en een man legde 
met zijn kind witte bloemen op de 
marmeren platen. 
Van luidruchtige protesten of orde-
verstoringen was geen sprake. De 
enige ‘actievoerder’ was de joodse 
Frits Gies. Hij droeg een keppel op 
zijn hoofd en op zijn schouder leun-

Leeuwendeel aanwezigen herdenking 
Vorden ook langs Duits graf

Vorden – Het leeuwendeel van de ruim vierhonderd aanwezigen liep 
vrijdagavond na afloop van de herdenking bij de Engelse graven op 
het kerkhof in Vorden ook langs het Duitse graf. De angst voor de 
komst van neo-nazi’s bleek ongegrond. De massaal toegestroomde 
pers zag de plechtigheid rustig verlopen.

Een lange stoet trok vrijdagavond 4 mei na de herdenking bij de Engelse graven langs het 
collectieve graf met tien Duitse soldaten op het Vordense kerkhof.

Het is vrijdagavond na tienen als Har-
telman en Aalderink vertegenwoor-
digers uit alle geledingen van het va-
derlandse journaille te woord hebben 
gestaan. De burgervader is ontroerd 
en kwaad tegelijk. Kwaad omdat de 
rechter hem ‘de kans om zijn taak als 
burgervader te vervullen heeft ontno-
men.’ Wat hij gaat en kan doen, weet 
Aalderink nog niet, maar hij laat het 
er zeker niet bij zitten. “Ik voel me nu 

alsof ik de finale van de Champions 
League heb gespeeld”, zegt hij. “De 
adrenaline giert nog door mijn lijf. 
Later gaan we kijken wat we tegen 
de uitspraak van de rechter kunnen 
doen. Volgens mij kan dit helemaal 
niet. Op verschillende plekken in Ne-
derland mogen Duitse soldaten wel 
worden herdacht. Met een bloedend 
hart heb ik moeten toezien hoe bijna 
iedereen langs het Duitse graf liep, 

terwijl mij dat recht is ontnomen.”
De burgemeester prees Hartelman 
en het Comité 4 mei Vorden voor de 
uitstekende organisatie. “Zij hebben 
heel goed aangevoeld wat er in de 
Vordense samenleving speelt.” Dat 
de organisatie Tradition is our Future 
(TOF) met een spandoek waarop de 
tekst ‘Vorden is fout’ over het dorp 
mocht vliegen, daar kan hij met de 
pet niet bij. “Dat mag blijkbaar wel, 
maar langs een Duits graf lopen niet.” 
Aalderink heeft begrip voor de emo-
ties van mensen die tegen de herden-
king van de Duitsers zijn, maar vaak 
werd er een grens overschreden. “Zo 
ben ik bijvoorbeeld uitgemaakt voor 
nazi-burgemeester.”
Hartelman staat zijn burgemeester 
bij. Hij oogt vermoeid, maar ontspan-
nen, zelfverzekerd. Verbolgen is hij 
over de ongenuanceerde reacties, 
opgelucht is de voorzitter van het 
Comité 4 mei over het verloop van 
de herdenking. “Er werd geroepen 
dat we nazi’s gingen herdenken. Ja, 
dan is het logisch dat bij heel veel 
mensen de haren overeind gaan 
staan.” Dan kun je bijna niets meer 
zeggen. “Als ik uitlegde dat mensen 
de keuze hadden om linksaf langs 
de Duitse graven te lopen of rechts-
af naar de uitgang te gaan, kreeg ik 
van joodse nabestaanden te horen 
dat hun familielid de keuze niet had 
om links- of rechtsaf te slaan.”  
Hij en Ray Harris, nabestaande van 
een Engelse omgekomen soldaat lie-
pen voor bij het graf, eigenlijk zon-
der op of om te kijken. Volgens Har-
telman is een herdenking eigenlijk 
ook niet het juiste woord. “Ik hoop-
te alleen maar op een stukje besef. 
Dat vele jonge Duitsers eigenlijk 
zelf ook slachtoffer zijn.” De meeste 
aanwezigen op het Vordense kerk-
hof deelden die overtuiging getuige 
het feit dat zij bijna allemaal langs 
het graf liepen. Op dat moment 

ging er een gevoel van opluchting 
door het lijf van de organisator. Maar 
dat zijn keuze om langs de graven 
te lopen een goede was, lag eigenlijk 
vooraf al wel vast. Wijlen Jaap van de 
Broek vroeg zich in een brief aan Har-
telman al eens af of het wat zou zijn 
om stil te staan bij de gevallen Duitse 
soldaten. “Hij diende zelf als soldaat 
in Indië en het was hem opgevallen 
hoe hartelijk hij later werd ontvan-
gen in dat land. Dat terwijl hij toch 
bij de vijand hoorde. Hij hoopte dat 
er in Vorden een daad van verbroede-
ring verricht kon worden.”
Die daad kwam er, maar die leidde 
zo op het oog niet direct tot verbroe-
dering. In de (sociale) media vloog 
men elkaar in de haren. Er waren ge-
ruchten dat neo-nazi’s naar Vorden 
zouden komen en daarom besloot 
de burgemeester een noodbevel uit 

te vaardigen. Alleen mensen uit Vor-
den, Kranenburg en het buitengebied
van de oude gemeente Vorden waren
welkom. ME, agenten en beveiligers
bevolkten het dorp om alles nauwlet-
tend in de gaten te houden. 
De rust is inmiddels teruggekeerd in
het dorp en de herdenking verliep 
zonder problemen, maar het laatste 
woord over deze kwestie is nog lang
niet gesproken. Aalderink: “Ik hoop
op een goede en brede maatschappe-
lijke discussie.”

GEEF UW MENING OP 
CONTACT.NL

Monoloog Jan Peppelman: 
zoon van een verzetsstrijder 

op pagina 6.

Burgemeester Aalderink: ‘Hoop op goede en brede discussie’

Vorden - Als de doden konden spreken... Dan pas zouden Bart Har-
telman en burgemeester Henk Aalderink weten of de personen om 
wie het vooral gaat, in hadden gestemd met het ‘herdenken’ van de 
tien Duitse militairen die in Vorden begraven liggen. Verder had zo’n 
beetje iedereen zijn zegje wel gedaan. Aalderink werd uitgemaakt 
voor nazi-burgemeester, inwoners van het dorp werden er vanuit de 
lucht op gewezen dat ze fout zijn en vooral in de pers vielen voor- en 
tegenstanders over elkaar heen. Luttele uren voor de herdenking be-
paalde de rechter dat de burgervader en andere gemeentevertegen-
woordigers niet langs het veelbesproken Duitse graf mochten lopen. 
De twee hoofdpersonen - burgemeester Henk Aalderink en Comité 4 
mei-voorzitter Bart Hartelman - kijken terug op de turbulente weken 
waarin de nuance soms ver te zoeken was.

Burgemeester Henk Aalderink vlak voordat hij de Vordense begraafplaats oploopt. Hij 
woonde daar de herdenking bij, maar mocht van de rechter niet langs de Duitse graven 
lopen.

de een stok met daaraan de vlag van
Israel. “Als ze de herdenking voor 
Duitse soldaten op bijvoorbeeld 8 mei
hadden gehouden, was ik aanwezig 
geweest om te herdenken. Dat doe ik
ook bij plechtigheden in Duitsland”,
zegt hij. “Op 4 mei gaat dat niet. Dat
doet te veel pijn. Ik zal de vlag over
de graven van de 
Engelse soldaten 
leggen.”

Ga voor meer 
beeld en een 
video naar 
www.contact.nl
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deze uitgave en/of website zowel 
het auteursrecht voor conform 
artikel 15 lid 1 sub 4 van de 
Auteurswet als het databankrecht.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par ti-
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 adver-
tentietarieven. Minimumprijs voor 
Contactjes € 7,14 (incl. btw) voor 
80 karakters; elk karakter meer 
€ 0,04. Brieven  onder nummer, 
hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan  derden, € 4,17 (incl. 
btw) extra. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet ge plaatst. 
Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à 
€ 4,17 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via 
onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de 
op de site geplaatste bereken-
methode.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 13 mei 10.00 uur, ds. J. Kool.
Dienst in de kapel Wildenborch, zondag 13 mei 10.00 uur, mevr. 
H.M. Luesink-Mombarg, Hengelo.
 
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 13 mei 10.00 uur, ds. S.A. van der Veer, Arnhem.
Dienst in de kapel Wildenborch, zondag 13 mei 10.00 uur, mevr. 
H.M. Luesink-Mombarg, Hengelo.
 
Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 13 mei 10.00 uur, ds. C. Brevet, Lochem.

R.K. kerk Vorden
Zondag 13 mei 9.30 uur, Woord- en communieviering, J. v. Kra-
nenburg, m.m.v. Cantemus Domino.
 
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 12 mei 17.00 uur, Eucharistieviering. Hogenelst, 
m.m.v. Dameskoor.
Zondag 13 mei geen viering.

Tandarts
12-13 mei D. Stolk, Ruurlo, (0573) 45 20 21. 
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Art. 1 Meldpunt discriminatie Achterhoek
Wilt u melding doen van discrimininatie? 
Neem contact op met Art. 1 Meldpunt discriminatie Achterhoek 
via www.art1no-gelderland.nl of tel. (0900) 2 354 354.

Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000. U krijgt waar mogelijk een telefonisch 
advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts òf een 
afspraak voor het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom 
niet zo maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om 
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel 
mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens  afspraak ge-
werkt. Als u om medische redenen niet in staat bent om de huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’ bij u 
thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand 
als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huis-
artsenpost komt. De huis artsenpost is gevestigd in het Entreege-
bouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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 14.00-19.30 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.

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

Brandweer, tel. 112

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 bel-
len 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 ge-
vallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het bui-
tengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen met: 
Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance, tel. 112

De Graafschap dierenartsen
Vorden - 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

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

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

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.

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 Hum-
melo, Het Drempeltje in Drempt en Het Eerste Steentje in Steen-
deren. Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

VVV-kantoor 
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22.
Openingstijden: April t/m September: maandag t/m vrijdag: 
9.30-17.00 uur; zaterdag: 10.00-15.00 uur. Oktober t/m Maart: 
maandag t/m vrijdag: 10.00-16.00 uur; zaterdag: 10.00-14.00 
uur.

Algemeen Maatschappelijk Werk Vorden
Inloopspreekuur vrijdag: 9.00 - 10.00 uur Raadhuisstraat 5, 
7251 AA Vorden. Telefonische bereikbaarheid (0314) 35 72 46, 
b.g.g. doorschakeling naar Sensire (0900) 622 87 24. Via dit nr. 
dagelijks team maatschappelijk werk Bronckhorst bereikbaar. 

Yunio Oost Gelderland
Tel. (0900) 98 64, 24 uur per dag bereikbaar voor: kraamzorg, 
jeugdgezondheidszorg.

Sensire thuiszorg
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en 
Woon zorg centrum De Wehme. Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 
24 uur p/dag bereikbaar. Internet: www.sensire.nl
E-mail: info@sensire.nl Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, 
Zutphen, tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief).
Wijkverpleegkundig spreekuur, elke dinsdag van 10.00-12.00 
uur in het gebouw bij Pro-Wonen.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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 en omstre-
ken. 
Tel. (06) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekwestachterhoek; 
infovorden@biblotheekwestachterhoek.nl; maandag: gesloten; 
dinsdag: 14.00-20.00 uur; woensdag: 14.00-17.30 uur; 
 donderdag: 14.00-17.30 uur; vrijdag 14.00-17.30 uur; zaterdag 
10.00-12.30 uur.

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdie-
ren. 

Dieren bescherming OverGelder 
Info, tel. (055) 506 86 40. 
Website: www.overgelder.dierenbescherming.nl
Landelijk meldnr. dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210.

Dierenambulance
Doetinchem, tel. (0900) 0245 of (06) 53 68 05 78.

Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Noaberhulp 
Werkgebied: Brummen, Gorssel, Lochem, Steenderen,
Vorden, Warnsveld en Zutphen. Voor info: (06) 10 46 54 95.
info@noaberhulpzutphen.nl / www.noaberhulpzutphen.nl

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel: 0575-553405
Coördinator: Louise van Uden.
Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: l.vanuden@sswb.nl 
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
Ouderenadviseur: Wilma Berns.
Inloop- en telefonisch spreekuur op maandag, woensdag en vrij-
dag van 8.30 tot 10.30 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-553159 of 06-22929630 
E-mail: w.berns@sswb.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-     
gerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT 
Vorden, tel. (0575) 55 62 17. www.marlies aartsen.nl, lid van 
VNT, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorver-
wijzing huisarts is niet noodzakelijk.

MEE Oost-Gelderland 
Ondersteuning bij leven met een beperking.
Tel. (0314) 34 42 24, info@mee-og.nl / www.mee-og.nl

St. COEH 
1e en 3e maandag van de maand (18.30-20.00 uur) inzameling 
kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo Gld.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Voor Tuinonderhoud/
buitenklussen belt u 06-
36588022

�

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

�

Bij de Stichting
Veilingcommissie aan de
Enkweg 11 te Vorden, kunt
u iedere vrijdag en zater-
dag van 9.00 uur tot 12.00 
uur terecht voor 2e hands 
meubels, kleding, witgoed, 
elektronica, huishoude-
lijke artikelen, boeken, enz. 
Inbrengen van goed ver-
koopbare artikelen kan daar 
tussen 9.00 uur en 10.00 
uur of d.m.v. een telefonisch 
afspraak (06-44629049). 
Tevens kunt u via dit num-
mer ook een afspraak 
maken voor doordeweeks 
halen of brengen van spul-
len. Kijkt u ook eens op onze 
website:   
www.veilingcommissie.nl

�

STONE VALLEY Concerts
ODW - Vr. 11 mei 20.30 u. 
’t Zwaantje  Lichtenvoorde 
€16,-  0544-373701/371236

�

Moederdag-aanbiedingen

Moederdagvlaai
met verse aardbeien

6-8 pers.  € 9,75

Moederdagtompoucen
met aardbeien

4 stuks  € 5,95

Moederdagtaart
8 pers.  € 12,95

Aanbiedingen geldig vrijdag 11 en zaterdag 12 mei

Voor de allerliefste moeders

Dagmenu’s 2 t/m 8 mei
Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten 
bezorgen € 8,75. Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering. 
Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet).

Woensdag 9 mei 
Bosuiensoep / Varkensmedaillons met champignonsaus, aardap-
pelkroketten en groente.

Donderdag 10 mei 
½ gebraden haantje, frieten, appelmoes en  rauwkostsalade / 
tiramisu en slagroom.

Vrijdag 11 mei 
Tomatensoep / Pangafilet op Oosterse wijze met rijst en groente.

Zaterdag 12 mei (alleen afhalen/bezorgen) 
Spare ribs met zigeunersaus, aardappelen en rauwkostsalade / ijs 
met slagroom.

Maandag 14 mei 
Champignonsoep / Gehaktbal uit eigen keuken, jus, gekookte 
aardappelen en groente.

Dinsdag 15 mei 
Wiener schnitzel met frieten en lente rauwkostsalade / ijs met 
slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, 
 catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt 
gebak. Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en 
of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-551519 of u komt 
even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

info@grandbistroderotonde.nl   www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team, Wendie en Thomas

Aanbiedingen geldig t/m maandag 14 mei.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Turbana bananen 1 kilo 1,00
Perssinaasappelen zoet en vol sap

10 voor 2,99 + 5 gratis
500 gram gesneden raapstelen + 700 gram
geschrapte aardappelen samen 4,99
500 gram geschrapte bospeen +
600 gram geschrapte kriel samen 3,99
Bij aankoop van onze andijvie/puree/
rundvleesschotel p.p. 5,95

een bakje rauwkost naar keuze voor 1,00

Te Huur: Opslagruimte 
vanaf 100 M2 Prijs per M2  
/  Per maand:  Vanaf € 2.10 
Excl. BTW. RUURLO. Tel.  
0573.452.000.

�

Kleiner wonen op be-
gane grond, eigen tuin 
en alles nieuw!! Te koop 
Houtsmastraat 52 te 
Doetinchem. Vraagprijs 
€ 137.500,- k.k. Meer info via 
tel.nr. 06-10396784.

�

I.V.M. verhuizing: Garage 
verkoop, zaterdag 12-05-
12 11.00 t/m 16.00 uur. 
Koopmanstr. 4 Ruurlo – 06-
14564629

�

Biologisch plantgoed (krui-
den/groenten) verkoop op 

de Vijfsprong,  Reeoordweg 
2 Vorden. Elke vrijdag van 
9.00 tot 12.30 uur.

�

Afslanken zonder roofbouw.
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

Gezocht: een oude van 
Berkel Vlees-snijmachine 
met handwiel. Roest is geen 
bezwaar. Tel:0544-352476

�

Woonruimte te huur ge-
zocht voor moeder+twee 
kleine kinderen. Min. 2 
slpkmrs,omg. Vorden.Tel. 
06-42230471

�



Contactjes
vervolg

Trots en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze 
dochter

Sem
Draaijer

Sem is geboren op 27 april 2012, weegt 2950 
gram en is 50 cm lang

Thijs Althof en Kim Draaijer

Hoetinkhof 165
7251 WH Vorden
0575-469777

Problemen op het werk? 
Conflict in de familie?

Maak jezelf niet wijs dat de 
tijd alles heelt. Doe er wat 

aan! Bel voor een gratis 
advies 06-12216703

(ma. di. wo. tussen 17.00 en 
19.00 uur)

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

AFSLANKEN? Gratis 
Proefpakket Herbalife

advies & pers. begeleiding 
Bel/SMS 06-55 166 420
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KEURSLAGERKOOPJE
Cordon bleus

3 stuks 550
SPECIAL
Pollo Siciliano

100 gram 130
VLEESWARENKOOPJE
Bij 150 gram gebraden varkensrollade

GRATIS 100 gram scharrelsalade

MAALTIJDIDEE
gebraden
Gehaktbal

per stuk 179
TIP VAN UW KEURSLAGER
Verse worst
grof of fijn

500 gram 349
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Grote potmargriet, hortensia
of 3 bossen bloemen

naar keuze voor € 5,00
Moederdagboeket op glazen vaas € 10,00
Volop fraai perkgoed en hangpotten

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

Aanbieding:

Openingstijden:
ma. t/m do. 09.00-18.00 uur
vrijdag 09.00-20.00 uur
zaterdag 09.00-17.00 uur

Open tuin “Hof te Ruurlo”, 
op zondag 13 mei en Tweede
Pinksterdag 28 mei van 10
tot 17 uur. Borculoseweg 40
Ruurlo, www.hofteruurlo.nl

�

Lieve familie, vrienden en bekenden,
We willen u bedanken voor de belangstelling 
na het overlijden van

Annie Ottens-Schreuders
Uw aanwezigheid, de brieven en bloemen hebben 
wij als troostend ervaren.

De gezamenlijkheid na afloop bij hotel Bakker was 
voor ons een warm bad, waarbij het heden en ver-
leden elkaar ontmoeten. Onze ouders hebben op 
hun eigen wijze, woongelegenheid geboden aan de 
oudere zorgvragende mens. Het succes van ‘het 
Enzerinck’ is te danken aan de vele mensen met 
wie zij hebben samengewerkt.
Deze sfeer was voor ons voelbaar.
Onze ouders leven voort in hun kinderen en klein-
kinderen.

Namens ons allen heel hartelijk bedankt
Ties Kugel, 
Kinderen en kleinkinderen.

Opbrengst van de collecte: € 600,- hebben
wij geschonken aan de ISAO Internationale
stichting Alzheimer onderzoek.

Stap voor een blij gezicht 
op MOEDERDAG binnen
in Wereldwinkel Vorden en
koop een leuk cadeautje .

�

Desnoods ten koste van jezelf
deed je altijd alles voor een ander

Verdrietig hebben wij kennis genomen van het
plotseling overlijden van mijn lieve zus en onze tante
 

Toos van der Kooi - Bouwmeester
weduwe van Joop van der Kooi

 
                          Jantje Hissink-Bouwmeester
                          Neven en nichten

 
Vorden, 3 mei 2012

“Laot mien moar goan”

’t Laatste beetje is nu op,
veel was er te verduren,

het kaarsje is nu opgebrand,
gedoofd zijn alle vuren.

Bedroefd geven wij kennis dat van ons is 
heengegaan onze zorgzame papa, lieve opa en 
overgrootvader

Albert Jan ten Have
sinds 3 december 2000 weduwnaar van

Harmina Frederika Stegeman

in de leeftijd van 86 jaar.

Almen: Betsy en Martin
Ruurlo: Mientje en Anton
 Toon Notten †
Hengelo Gld.: Tini en Bennie
Haarlem: Appie en Edith
Doetinchem: Frits en Bettina
Hengelo Gld.: Gretha en Hans
Valthermond: Rita en Dik
Hengelo Gld.: Gerard en Gea
Vorden: Martin en Joke 
 kleinkinderen en achterkleinkinderen

4 mei 2012

Correspondentieadres:
Venneweg 3a, 7255 NX Hengelo (Gld)

Onze speciale dank gaat uit naar de mensen 
van Sensire thuiszorg die onze vader 

zo liefdevol hebben verzorgd.

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, 
zal worden gehouden op donderdag 10 mei  
om 11.00 uur in “Ons Huis”, Beukenlaan 30 te 
Hengelo Gld.

Voorafgaand is er gelegenheid tot afscheid nemen 
van 10.20 tot 10.50 uur.

Aansluitend begeleiden we hem naar zijn laatste 
rustplaats op de Algemene Begraafplaats te 
Hengelo Gld.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in  
“Ons Huis”.

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

Dansles? Muziekles?
Theaterles? MUZEHOF!
Probeer alles op OPEN
HUIS 12 MEI 10-13 UUR
Zutphen (naast Hanzehof)
muzehof.nl

�

Verdrietig maar met vele goede herinneringenheb-
ben we afscheid moeten nemen van onze lieve 
schoonzus en tante

Riek van Til-Nijenhuis
Weduwe van B. van Til

Alie en Jan†
Gerrit en Jan†
Truida†, jarich en Anny
neven en nichten

28 april 2012
Meppel

Te huur: Woonruimte met 
4 slaapkamers, ruime woon-
kamer en ruime keuken in 
buitengebied van Velswijk. 
Beschikbaar per 1 juni. Tel. 
0314-641358.

�

Herinner mij, maar niet in sombere dagen
als wolkenluchten licht verjagen.

Herinner mij in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

Bedroefd om de grote leegte die zij achterlaat, maar 
dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, 
hebben wij geheel onverwachts afscheid moeten 
nemen van onze lieve vrouw, moeder en oma

Henny Gerrie Koens-Harmsen

- Henny -

* 17 oktober 1939 † 29 april 2012

Groot is de leegte die zij achterlaat
mooi zijn de herinneringen die blijven. 

Ben Koens
Bas en Karine
   Lars, Yara

Beatrixlaan 15
7255 DB Hengelo Gld.

De afscheidsdienst en de begrafenis hebben op 
vrijdag 4 mei te Hengelo Gld. plaatsgevonden.

Met droefheid delen wij u mede, dat onverwacht 
van ons is heengegaan onze zus, schoonzus, tante 
en oud tante

Henny Gerrie Koens-Harmsen
~ Henny ~

  Nieuw Wehl: Gerrie †

   Doetinchem: Jopie en Wim

 Hengelo Gld.:  Jan en Dicky

           Almen: Martin en Betsy

         Vorden: Riet en Ap

  Neven en nichten

Hengelo Gld., 29 april 2012  

GITAAR-BASGIT. LEREN 
SPELEN in uw eigen woon-
plaats. Voor kind&volw. 
Gratis proefl es. Info: www.
gitaarpleinoost.nl

�

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

Dank u

voor de troostende woorden, gesproken of 
geschreven, voor alle tekenen van medeleven.
Het was voor ons een grote steun na het overlijden 
van mijn geliefde vrouw, onze ma, oma en 
overgrootmoeder

J.W. Dimmendaal - Wassink
Jantje

  Uit aller naam:
  A. Dimmendaal

vergeet mij niet …

Te huur woonruimte buiten-

gebied Vorden, geschikt voor 

1 à 2 personen. Vrijstaand, 2 

km van dorp. Brieven onder 

nummer 277 aan Weevers 

Grafimedia, Postbus 22, 7250 

AA Vorden.



Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!
Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Moederdag Actie 

Bloemen
Woondecoraties
Cadeaus

Aan alle Vordenaren

Beste mensen, wandelt u één 
dezer dagen eens door het cen-
trum van het dorp.

Geniet dan van onze prachtige 
bomen en maak er nog maar wat 
foto’s van. Volgend jaar kan dat 
niet meer!

E.J. van Tongeren

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 publicatie-rechten berusten bij de  vereniging Oud Vorden en Weevers Grafimedia.

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en Weevers Grafimedia
Nummer 69 - 2012

Oudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

Padvinders halen lege fl essen opKinderspel op Vordense boerderij

Mensen rond een (s)preekgestoelte.



MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE 
KACHELS EN HAARDEN

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

PANDA BROOD

LEKKER DONKER
 MEERGRANEN 

BROOD

NU VOOR 

2.25

KAMPIOEN TJES

3 VOOR 1.10

40 CENT PER STUK

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84
Runneboom 2a – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 8 t/m zaterdag 12 mei

VERSE 
AARDBEIEN 

VLAAI

  KLEIN 8.95

GROOT 13.25
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Nagel- en Schoonheidssalon
MELANIE

Wil je je moeder eens heerlijk laten verwennen? Geef haar dan voor moeder-
dag eens een cadeaubon van onze salon.

Zaterdag 12 mei, actiedag!

Betaalbaar definitief ontharen, huidverjonging of behandelingen tegen acne, couperose en pigment met onze 
nieuwe IPL sPTF+! Wij zijn de voordeligste in de regio met IPL behandelingen, belt u gerust voor meer informa-
tie.

-

Derma OXY zuurstofbehandeling! Pak rimpels, een verouderde, vale of doffe huid nu 
effectief aan! 

 
 

Ben jij die enthousiaste 

 Hairstylist 
 

die wij zoeken. 
 

En het leuk vindt om in een hecht en gemotiveerd team te 
werken. 

Wat wij graag willen: 
Je kunt zelfstandig werken. 

Je bent bereid cursussen te volgen. 
 

Je kan je sollicitatiebrief sturen naar: 
Dorpsstraat 30 - 7251 BC Vorden - Tel.: 0575 551423 

 

12 Mei Hollands Piratenfeest! 
M.m.v. Henk Wijngaard & Silvia Swart, Lucas en Gea en vele 
anderen! 
Aanvang 20.00 uur, V.V. 10,00 , Kassa 12,50 

De hele maand Mei Amerikaanse maand! 
Met typisch Amerikaanse gerechten speciaal voor u bereid. 
Vraag nu naar ons Amerikaans keuzemenu! 

Scheggertdijk 10 Almen, Tel. 0575-
431296 

www nieuwe-aanleg nl

Heeft u ook een leuke 
Koninginnedag gehad?

Word dan lid van de 
Oranjevereniging Vorden!

Voor € 6,- is het hele gezin lid!

Naam: ....................................................................................................................................................................................................................

Adres: ...................................................................................................................................................................................................................

Postcode/Woonplaats: ...............................................................................................................................................

Telefoonnummer: ...................................................................................................................................................................

E-mailadres: ............................................................................................................................................................................................

Bankrekeningnummer: ...............................................................................................................................................

Handtekening: ..................................................................................................................................................................................

Stuur uw gegevens naar: Oranjevereniging Vorden
Postbus 8, 7250 AA  Vorden of lever uw gegevens 

in bij de Mitra in Vorden (Sander Pardijs).

DE SPECIALIST IN BOUWMATERIALEN
Gevelstenen Dakpannen Wand- en vloertegels

Dakramen en accessoires Sierbestrating 

Diverse andere bouwmaterialen

Bedrijventerrein De Revelhorst:Verlengde Ooyerhoekseweg 26 7207 BJ Zutphen
Telefoon (0575) 526 532, Fax (0575) 529 306, www.koordeman.nl



“Er is een mán, een oude man, van 
inmiddels 90 jaar en hij viert vandaag 
(zaterdag 5 mei, red.) Bevrijdingsdag 
in Vorden. 
Op Koninginnedag in 1940 stond hij, 
voorzien van oranje speld, in Zelhem 
ergens langs de straat, toen er enkele 
zogenaamde ‘landwachters’ nader-
den, die hem met een klap met de 
kolf van hun jachtgeweer duidelijk 
maakten dat oranje voortaan niet 
meer gewenst was.
In de loop van 1941 en 1942 werd hij 
enkele malen opgepakt voor de ‘ar-
beidseinsatz’, maar wist telkens op 
miraculeuze wijze te ontkomen en 
onder te duiken. In 1943 was zijn ge-
luk echter op en werd hij afgevoerd 
naar een gevangenenkamp in Essen, 
Duitsland. De bedoeling was dat hij 
zou worden ingezet bij de bouw van 
houten barakken als onderkomen 
voor duizenden buitenlandse gevan-
genen en dwangarbeiders. Al op één 
der eerste dagen daar, was hij het 
slapen op een gebruikte stromatras 
boordevol luizen zo zat, dat hij deze 
naar buiten sleepte en op de appèl-
plaats in brand stak. De gevolgen van 
deze actie lieten zich raden: hij werd 
met heel veel gescheld, geschop en 
doodsbedreigingen in een cel gegooid 
en zou de volgende dag worden ‘er-
schossen’ wegens ‘sabotage’. 
Toen echter, koos het lot voor hem 
een andere wending... De hoogste 
‘chef bauleiter’ (een bouwingenieur) 
had zijn optreden ook gezien, nam 
hem in bescherming en verklaarde 
hem voor onmisbaar omdat hij een 
mannetje met zo’n mentaliteit wel 
voor zijn speciale doelen kon gebrui-

ken. Vanaf toen functioneerde hij als 
‘assistent’ van hem en werd belast 
met bijzondere opdrachten. Hij werd 
voorzien van een speciale ‘ausweis’, 
zodat hij zich met zijn gereedschap 
als dekmantel door de gehele stad en 
omgeving kon en mocht verplaatsen.
Tijdens deze dagelijkse rondgangen 
had hij de opdracht om de locaties 
van daar aanwezige stukken luchtaf-
weergeschut vast te leggen en in de 
namiddag af te geven aan zijn ‘chef, 
de bauleiter’. In de nacht daarop 
‘sliep’ hij dan altijd in een schuil-
kelder diep onder de grond vanwege 
geallieerde bombardementen. De vol-
gende morgen moest hij dan weer 
terug naar de locaties van de vorige 
dag om te kijken of er nog luchtaf-
weergeschut aanwezig was. Hij heeft 
er nooit meer één in tact teruggezien; 
de geallieerde vliegers waren daar 
zeer trefzeker. Als hij op een namid-
dag terugkomt van een ‘missie’ en bij 
het naderen van de ingangspoort van 
het kamp tot zijn totale verbijstering 
ziet dat bovenaan de vlaggenmasten 
de lijkjes van een drietal kleine kin-
deren hangen en hij later hoort dat 
deze zijn ‘gestraft’ omdat ze tijdens 
hun spel per ongeluk een ruitje heb-
ben gebroken, dan ontstaat er nog 
een vele malen grotere afkeer van dit 
naziregime. Hij heeft nog een week 
lang mogen genieten van die aanblik 
en de bijbehorende geur...
Na te hebben moeten afrekenen 
met een zeer jeugdige van ongeveer 
14 jaar, die probeerde hem en een 
grote groep gevangenen tijdens een 
nachtelijk bombardement met zijn 
machinepistool in de aanslag zonder 

enige reden de schuilkelders uit te 
drijven en een gewelddadige actie om 
te ontsnappen aan een zekere dood 
bij het moeten redden van gewonde 
Duitsers uit een branden ziekenhuis, 
neemt hij samen met enkele andere 
Nederlanders in de chaos de vlucht.
Zich overdag in de velden en bossen 
schuilhoudend en slapend, ‘s nachts 
verplaatsend, weten ze na een dag of 
vijf de Achterhoek weer te bereiken. 
Daar komt hij dan via illegale contac-
ten op een geweldig onderduikadres 
terecht in Lintelo bij Aalten. Omdat 
ik weet dat hij niet wil dat er over 
de periode die hij daar in de illega-
liteit doorbracht veel bekend wordt, 
respecteer ik dat, maar wil ik wel 
vermelden dat hij als lid van de K.P. 
(knokploeg van het verzet, red.) alles 
heeft gedaan wat absoluut noodzake-
lijk en mogelijk voor hem was. 
Toen de geallieerde legers Nederland 
naderden, ging hij hen tegemoet en 
werd opgenomen in het Dutch Na-
tional Batallion, een onderdeel van 
het First Canadian Corps. Hij had 
‘de eer’ om als boord-schutter in een 
open rupscarrier, in de voorste linie, 
de Duitse bezetters te verdrijven. De 
Achterhoek en ook Vorden heeft hij 
op die manier helpen bevrijden.
Twee dagen na de bevrijding gaat de 
dan 23-jarige man voor enkele dagen 
verlof aan boord van een Canadese 
legertruck om terug te gaan naar zijn 
geliefden in de Achterhoek. Bij Colm-
schate slaat het noodlot toe en krijgt 
hun truck een geweldige klapband. 
Ze slingeren over de weg en botsen op 
een tegemoetkomende Engelse leger-
truck. De gevolgen zijn afschuwelijk: 
een dode Engelse officier en meer-
dere zwaar- en lichtgewonde onder-
officieren en soldaten. Onze jonge-
man wordt uit de wagen geslingerd, 
raakt daarbij van alles en wordt zeer 
zwaar gewond. Hij ligt dagenlang 
in een coma en wordt in eerste in-
stantie nauwelijks behandeld omdat 
men verwacht dat hij toch wel zou 
overlijden. Wederom besluit het lot 

anders en na maandenlange revalida-
tie en verzorging keert hij ‘gebroken’ 
terug in Lintelo. De trauma’s van de 
oorlogsjaren eisen zwaar hun tol, 
zowel lichamelijk als geestelijk. Het 
kost hem jaren om weer enigzins een 
redelijk leven op te bouwen en hulp 
daarbij van overheidswege was voor 
hem niet weggelegd. Tot op heden 
herbeleeft en droomt hij dagelijks en 
nachtelijks over zijn belevenissen uit 
de oorlogsperiode. Ik weet dat hij het 
bijzonder moeilijk heeft omstreeks 
en tijdens onze ‘herdenkingsdagen’ 
in mei. Hoe zal dat voelen als plaats-
genoten het zo nodig vinden om te-

gelijkertijd je strijdmakkers die zijn
omgekomen voor hún vrijheid én
hun bezetters die zijn doodsvijanden
waren te herdenken? Ik durf het hem
niet te vragen, want hoe emotioneel
zal zijn reactie op deze vraag zijn? 
Wel denk ik opeens aan de uitspraak
van Jezus Christus toen ze hem aan
het kruis nagelden: Vader vergeef het
hen, want ze weten niet wat ze doen”.
Ik hoop vurig dat hij het ook zo voelt!
Zeer trots en zeer dankbaar ben ik op
en voor zijn bijzondere daden in zeer
bijzondere tijden. Hij deed wel wat
nodig was! Deze zeer bijzondere man
is mijn vader!”

Monoloog van Jan Peppelman: 
zoon van een verzetsstrijder
Vorden - Het is een dag na de veelbesproken dodenherdenking in 
Vorden, waarbij vele Vordenaren ook de gang langs het Duitse oor-
logsgraf maakten. Jan Peppelman (60) uit Vorden is zeer geraakt door 
deze gebeurtenis en klimt in zijn pen. “Er zijn 365 dagen in een jaar. 
Waarom moest dit nou op deze dag?” Het is niet de eerste keer dat 
hij zich als nabestaande van een verzetsstrijder gekwetst voelt. “Maar 
deze mannen hebben meestal geen praatjes, moeten het hebben van 
hun daden. Er is nu echter een grens overschreden en daarom vind ik 
het nodig om van mij te laten horen”. Een monoloog:

Het beeld ter nagedachtenis aan hen die vielen tijdens de Tweede Wereldoorlog op het 
Verzetsplein in Vorden.

De medewerksters en regiomanager 
Eddie ter Beest van de Univé Oost ves-
tiging in Ruurlo zijn trots op de nieu-
we locatie aan de Dorpsstraat. ,,Dit is 
een perfecte zichtlocatie bij de entree 
van het dorp. Wat wil je nog meer. 
We kunnen hier iedereen optimaal 
ontvangen en er ligt een parkeerloca-
tie direct naast de nieuwe locatie”, zo 
verklaart Eddie ter Beest als hij met 
enkele medewerksters de laatste hand 

legt aan de inrichting van de nieuwe 
winkel/kantoor. Het pand heeft zo-
wel intern als aan de buitenzijde een 
totale gedaante verwisseling onder-
gaan. Tot voorkort was Univé Oost 
Ruurlo aan de Stationsstraat geves-
tigd. Door de toenemende, specialisa-
tie, centralisatie en digitalisering was 
de ‘jas’ die men aan de Stationsstraat 
droeg iets te groot geworden. ,,Onze 
voormalige locatie was al geruime 

tijd te koop. Toen zich vorig jaar een 
koper meldde zijn we direct opzoek 
gegaan naar een nieuwe locatie in 
het centrum van het dorp. Er waren 
enkele opties. Maar met deze locatie 
zijn we zeer content. Een mooiere 
zichtlocatie hebben we ons niet kun-
nen wensen. Een pand dat sfeer en 
karakter uitstraalt. En dat komt het 
‘gezicht’ van Ruurlo ook ten goede. 
Immers het pand was al geruime tijd 
niet meer bemand”, zo stelt Eddie ter 
Beest vast. Er zijn drie ruime werk-
plekken en een spreekkamer in het 
verbouwde pand ingericht waarbij 
nadrukkelijk plaatselijke onderne-
mers werden betrokken. Kernwoor-
den voor Univé Oost zijn persoonlijk-
heid en dichtbij. Eddie ter Beest: ,,Bij 
ons kun je nog zonder afspraak ge-
woon binnen lopen en staan we onze 
cliënten direct te woord. Natuurlijk 
worden bij ons ook vele handelingen 
en opdrachten digitaal afgehandeld. 
Maar wij kiezen bewust wel voor de 
gelegenheid dat we onze cliënten ten 
alle tijden persoonlijk kunnen ont-
vangen en dat men niet op ‘afstand’ 
met elkaar moet communiceren. En 
bij Univé bepalen onze ‘leden’ uitein-
delijk waaraan men behoefte heeft. 
Onze coöperatieve uitgangspunten 
staan dan ook nog steeds hoog in het 
vaandel. En aan die gedachte goed 
tornen we niet. En daar plukken onze 
cliënten nog steeds de vruchten van!” 

OOST
Univé is een coöperatieve verzekeraar 
in Nederland. Univé profileert zich-
zelf als verzekeraar zonder winstoog-
merk, waarmee uitgedrukt wordt dat 
het maken van winst niet belangrijk 
is en de producten dus goedkoper 
zijn. Er is niet sprake van één Univé. 
Univé is een coöperatieve vereniging, 
waarvan in het hele land 21 andere 

coöperatieve verenigingen lid zijn. 
Deze regionale Univé’s beschikken 
in Nederland over ongeveer 150 ver-
kooppunten. Univé Oost beschikt 
over veertien kantoren waarvan de 
hoofdvestiging in Groenlo is geves-
tigd en waarbij totaal 186 mensen 
werken. Men onderhoudt contact 
met een kleine honderdduizend 
relaties. Het ‘werkgebied’ van kan-
toor Ruurlo bestaat naast Ruurlo uit 
Vorden, Barchem, Borculo en Mari-
envelde. De centrale Univé hoofd-
activiteiten vinden in Assen plaats. 
De regionale Univé’s zijn zelf weer 
onderlinge waarborgmaatschappijen 
die regionaal opereren. Elk van deze 
Onderlingen is ook weer een verzeke-
raar die brand- en stormverzekerings-
polissen met verzekerden afsluit en 
die als een tussenpersoon optreedt 
voor de centrale verzekeringsmaat-
schappij, Univé Schade. Daarnaast 
verkopen de regionale kantoren ook 
andere financiële producten, zoals 
levensverzekeringen en hypotheken. 

Omdat het doel van de vereniging be-
staat uit het leveren van zo gunstig 
mogelijke diensten voor de leden (de
polishouders), kan de regionale Univé
ook producten van andere financiële
dienstverleners aanbieden. Sommige
regionale Univé’s werken samen met
makelaars. Univé heeft daarvoor ook
een eigen makelaarsformule ontwik-
keld: Mijn Makelaar. 

GESCHIEDENIS
Zowel de centrale organisatie als de re-
gionale Univé’s hebben ieder een eigen
directie Univé is het resultaat van een
groot aantal fusies. Het huidige bedrijf
bestaat sinds 1991. In dat jaar zijn de
voormalige coöperaties DLG (Assen) 
en Novo (Zwolle) gefuseerd. De regio-
nale Univé’s hebben een veel langere 
geschiedenis. De oudste nog bestaande
onderlinge (Onderlinge Waarborg-
maatschappij Univé Noord Groningen
B.A) is opgericht in 1794! Waarborg-
fonds Ruurlo behoorde ook tot één van
de voorlopers van Univé Oost.

Open Huis op woensdag 16 mei met speciale acties

Univé Oost Ruurlo naar Dorpsstraat verhuist

Ruurlo - Univé Oost vestiging Ruurlo is sinds 1 mei gevestigd aan de 
Dorpsstraat 1. Een prachtige nieuwe locatie voor de ‘verzekeraar’ bij 
de entree van het dorp. Een mooiere locatie was niet denkbaar ge-
weest. Tijdens een Open Huis op woensdag 16 mei bent u van 15.00 
tot 20.30 uur van harte welkom om de nieuwe ‘winkel’ te bezichtigen. 
Dus is het feest bij Univé Oost met enkele leuke openingsacties en een 
hapje en drankje. Men maakt tijdens het Open Huis kans op maar 
liefst een van de vijf gratis doorlopende reisverzekeringen met een 
vijfsterren vakantiegevoel voor een jaar lang.

Univé Oost vestiging Ruurlo is sinds 1 mei gevestigd aan de Dorpsstraat 1. Een prachtige 
nieuwe locatie voor de ‘verzekeraar’ bij de entree van het dorp.

Medewerkers van Univé Oost in Ruurlo: v.l.n.r.: Marjan Holmer-Vriezekolk, Eddie ter Beest,
Jessica de Wijs, Linda Wezinkhof. Zittend: Renate Rouwenhorst.



De agenda
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben met 
ouderen onder elkaar te zetten. Wilt u uw evenement ook op de agenda plaatsen? 
Neem dan contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. 06 10687320.

 Activiteit Plaats Tijd
10-05 PCOB, voorjaarsreisje Dorpscentrum, Vorden afspraak
10-05 KBO Steenderen e.o., Sjoerd Plezier Den Bremer, Toldijk 14.00 uur
10-05 Zonnebloem, roll-over Bronckhorst Achter Wok-rest. Warnsveld 18.30 uur
11-05 Zonnebloem, roll-over Bronckhorst Sporthal Hooge Wessel,
  Steenderen 18.30 uur
12-05 Zonnebloem, roll-over Bronckhorst Hamovemolen, Varssel 14.00 uur
16-05 KBO Drempt, kaarten en rummicub Parochiezaal, Drempt 14.00 uur
16-05 SWS, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
16-05 Welfare, handwerkmiddag De Wehme, Vorden 14.00 uur
16-05 Regelzorg, rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen, 088-2323300
16-05 ANBO, middagfietstocht Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
22-05 SWH/GGNet, geheugenspreekuur De Bleijke, Hengelo 10.00 uur
23-05 ANBO, dagtocht met de bus
26-05 ANBO, rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem, 0575-465556
29-05 Seniorensoos Wichmond/Vierakker sjoelen Ludgerus, Wichmond 14.30 uur
30-05 KBO Drempt, kaarten en rummicub Parochiezaal, Drempt 14.00 uur
30-05 Welfare, handwerkmiddag De Wehme, Vorden 14.00 uur
31-05 KBO Drempt, fietstocht Gezondheidscentrum
  Hoog-Keppel 14.00 uur
10-06 Oranjevereniging Toldijk, fietstocht Den Bremer, Toldijk 13.00 uur

Algemeen
Genoemde activiteiten zijn voor alle inwoners van de gemeente Bronckhorst.

Rijbewijskeuring
Senioren die op de datum waarop hun rijbewijs verloopt 70 jaar of ouder zijn, dienen 
een medische keuring te ondergaan. Ook chauffeurs jonger dan 70 jaar die een C/D/E 
rijbewijs aanvragen of verlengen moeten sinds 2005 worden gekeurd. In een aantal 
plaatsen in Bronckhorst is het mogelijk om voor een gereduceerd tarief te worden ge-
keurd voor het rijbewijs. De data vindt u in de agenda.
In Zelhem vinden keuringen plaats die geregeld worden door de ANBO. De keurings-
arts komt in de Oranjehof aan de Beatrixstraat te Zelhem. Voor een afspraak en inlich-
tingen kunt u bellen met mevr. Vermeulen via tel: 0575-465556.
In Steenderen is dat in De Bongerd, De Bongerd 1 te Steenderen. Op deze locatie wordt 
het geregeld door Regelzorg. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u 
niet terecht bij de locatie zelf, maar dient u contact op te nemen met het landelijk 
afsprakenbureau via tel: 088-2323300 of op  www.regelzorg.nl.
Het is raadzaam direct na de herinneringsbrief van het RDW een afspraak te maken, de 
hele procedure kan soms enkele maanden in beslag nemen. Wie goedgekeurd is ont-
vangt een verklaring van geschiktheid. Daarmee kan tot een jaar na afgifte een nieuw 
rijbewijs worden aangevraagd. 

Fietstocht met pannenkoek 10 juni te Toldijk
Het bestuur van de Stichting Oranje Feesten Toldijk organiseert dit jaar op zondag 10 
juni haar jaarlijkse fietstocht voor jong en oud. Er zijn routes van ca.10 km en ca. 30 km 
uitgezet. Net als vorig jaar staat er ook nu na afloop bij Den Bremer een lekkere naturel 
pannenkoek voor u klaar. 
De tocht van ongeveer 10 km is speciaal voor de jeugd uitgezet en bevat onverwachte 
elementen. De 30 km route is uitgezet voor de geoefende fietser. Tijdens beide routes 
wordt u onderweg een consumptie aangeboden. Opgemerkt dient te worden dat kin-
deren jonger dan 12 jaar alleen kunnen deelnemen aan de fietstocht onder begeleiding 
van een volwassene. Beide tochten starten tussen 13.00 en 14.30 uur bij Den Bremer. 
Buiten de consumptie die u aangeboden krijgt, ontvangt u ook een routebeschrijving.

Breicafé
Elke 1e dinsdag en 3e donderdagochtend van de maand 10.00 tot 12.00 uur is er een 
breicafé in Twinkeltje, Stationstraat 30 in Zelhem. De toegang is gratis en het doel is om 
gezellig bezig te zijn met elkaar. U mag eigen materiaal meenemen.
Daarnaast worden workshops geven over o.a. haken met hooked, leren patroon lezen 
en het leren van nieuwe breitechnieken, stokhaken  en leren haken. Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen met Ardi Hooijmans 0314-621931 of mailen naar info@
twinkeltje.me.

Jeu de boules spelen
Houdt u van een buitenactiviteit? Ga Jeu de boulen. In Hoog-Keppel ligt voor het Ge-
zondheidscentrum een prachtig beschutte Jeu de Boulesbaan en is gratis toegankelijk. 
We hebben een Jeu de Boulesvereniging “Leuke Boel” en de leden daarvan spelen op 
afgesproken tijden. We zijn op zoek naar personen die regelmatig willen gaan spelen. 
Het is immers een heerlijke recreatieve sport met eenvoudige spelregels en als u wilt, 
kunt u doorgroeien tot wedstrijdspeler en -speelster. (Petanque is een wedstrijdvorm 
van dit spel).

Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel
Ineke Bijsterbosch, stafmedewerker
Telefonisch: maandag en woensdag van 13.30 tot 16.30 uur 
Tel. 06-10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl 
Website: www.sswb.nl 

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Bezoekadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coördinator.
Inloop en telefonisch spreekuur: ma., di. en wo. van 
9.00 tot 10.00 uur en donderdag van 13.30 tot 14.00 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-450029. E-mail: welzijnsteenderen@sswb.nl
Website: www.welzijnsteenderen.nl

Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel
Secretariaat: Loes van der Laan, bereikbaar dinsdag en 
donderdag van 9.30 tot 16.30 uur. 
Tel. 0314-380232. 
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl 
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl 
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur.
Inloop en telefonisch spreekuur: dinsdag van 13.30 tot 
14.00 uur en donderdag van 9.00 tot 9.30 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 06-10687320. E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl 

Stichting Welzijn Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo, 
Tel. 0575-465281, fax: 0575-465282, mob: 06-10727474. 
Ans Vermeulen, ouderenadviseur en coördinator.

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag, woensdag 
en vrijdag van 10.45 tot 12.45 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak. 
E-mail: a.vermeulen@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden 
Tel. 0575-553405. Coördinator: Louise van Uden.
Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: l.vanuden@sswb.nl 
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
Ouderenadviseur: Wilma Berns.
Inloop en telefonisch spreekuur: maandag, woensdag en 
vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-553159 of 06-22929630, 
e-mail: w.berns@sswb.nl 

Stichting Welzijn Zelhem 
Oranjehof: Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem 
Tel. 0314-622074, Mobiel. 06-13280466.
Ouderenadviseur en coördinator: Paul Tiggeloven.

Inloopspreekuur Oranjehof: ma t/m do van 8.30 tot 9.00 uur.
Inloopspreekuur Streekhuus, Dr. Grashuisstraat 8, Zelhem: 
ma t/m do van 9.00 tot 11.00 uur.
Inloopspreekuur De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem: 
elke 2e maandag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.
Inloopspreekuur Protestantse Kerk, Dorpsstraat 19, Halle: 
elke 2e woensdag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur. 

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl  
Website: www.welzijnzelhem.nl

Wilt u kennismaken met Jeu de Boules Leuke Boel, infor-
meer bij voorzitter Dick Boschman tel. 0314-381869 of secre-
taris Gerda van Weerd tel. 0314-381759. 

Zomertuinfeest
Het jaarlijkse tuinfeest wordt gehouden op vrijdag 6 juli op 
het terras van zorgcentrum Hyndendael te Hummelo van 
14.30 -16.30 uur. Het Shantykoor De Doesburgse Smartlap-
pers zingen voor en met de  gasten onder het genot van een 
hapje en een drankje. De bijdrage is € 3,- en opgave is bij het 
secretariaat tel. 0314-380232.

Zomerbbq
In augustus wordt een bbq georganiseerd op het terras van 
het Gezondheidscentrum. Rekening houdend met andere 
activiteiten wordt de datum later bekend gemaakt.

Wandelgroep oprichten?
Houdt u van wandelen en wilt u dat graag met anderen 
doen, meldt u dan. Stichting Welzijn overweegt een wan-
delgroep op te starten op de dinsdagmiddag van 13.30-15.00 
uur. Na afloop is het koffie/ thee drinken in de huiskamer 
van het centrum. Tel. 0314-380232

Sjoelen, koersbal en in de zomer Jeu de boules spelen?
Vindt u het leuk om samen te sjoelen en koersballen? Dan 
is deze gelegenheid voor u. Het is een gezellige en tactische 
activiteit. De groep speelt op donderdagmiddag van 13.45-
15.30 uur in de huiskamer van het Gezondheidscentrum. 
Deelname is gratis. Komt u kijken en/of meedoen. Opgave 
bij het secretariaat tel. 0314-380232. 

Nordic-walking en daarnaast een groepje Jeu de bou-
les spelen vormen?
Iedere zaterdagmorgen van 09.15-10.30 uur wordt in groeps-
verband met poules gewandeld in de omgeving van Keppel. 
Na afloop is er koffie/thee in het centrum. Deelnemers bui-
ten Drempt, Hummelo en Keppel zijn ook welkom. Start: Op 
het plein te Hoog-Keppel. Dit voorjaar start weer een nieuwe 
cursus. Nadere informatie volgt en u kunt zich vast aanmel-
den zodat wij u kunnen informeren.

Fietstochten
Elke laatste donderdag van de maand kunt u een mooie 
fietstocht maken, uitgezet en onder leiding van Arie Schriek 
en Jan Renskens. De start is om 14.00 uur vanaf Burgemees-
ter van Panhuysbrink te Hoog-Keppel op 31 mei, 28 juni, 26 
juli, 30 augustus en 27 september. Het is steeds weer een 
verrassingstocht met een koffie/theestop onderweg. U bent 
van harte welkom.
Is het een idee om daarnaast groepjes van 6 personen te 
vormen om te gaan Jeu de boulen op dezelfde startplaats? 
Contact hierover met voorzitter Dick Boschman tel. 0314-
381869.

Tai-Chi-Tao cursus
Elke dinsdag is er cursus. De oefeningen worden zittend op 
een stoel of staand gedaan. Tijd: dinsdag van 10.00-11.00 

uur. Kosten: €75,- voor 10 lessen. Docent: Francis Arntz. Lo-
catie: Huiskamer van het Gezondheidscentrum Burgm.van 
Panhuysbrink 1e te Hoog-Keppel. Voor informatie kunt u 
bellen naar: 0314-380232 ( +voice) op dinsdag en donderdag.

Fitness 55+
Dit is een doorlopende training en er zijn nog enkele plaatsen
vrij. U kunt een gratis proefles meemaken. De oefeningen 
worden op maat aangeboden onder deskundige leiding van 
een fysiotherapeut. Hebt u een medisch dossier, dan schenkt 
de fysiotherapeut hier aandacht aan. Ook mensen van buiten 
de regio Drempt, Hummelo en Keppel zijn welkom.
Plaats: Fysioplusruimte in het Gezondheidscentrum te 
Hoog-.Keppel. Tijd: op dinsdag, woensdag, donderdag van 
10.00-11.00 uur. Kosten: € 60,- voor 10 lessen.

Computercursussen
De gevarieerde cursussen starten vanaf september. Deze be-
staan uit de basiscursus, vervolgcursus fotocursus, e-mail/
internet, onderhoud computerervaring en Exel. U kunt zich 
vast aanmelden.
Plaats: Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel. 
Rummicub
Komt u rummicub spelen op dinsdagmiddag van 14.00-16.00
uur in het Kerkhuis te Hoog-Keppel en in zorgcentrum Hyn-
dendael te Hummelo. De kosten zijn € 1,- en loopt u eens 
binnen om kennis te maken met dit leuke spel.

Tafeltje-dek-je
Als u niet meer in staat bent om zelf te koken b.v. na een 
ziekenhuisopname of het koken even niet ziet zitten, dan 
kunt u uw warme, verse maaltijd aan huis laten bezorgen op 
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag 
(of op uw keuzedagen). 
Aanmelden tel. 0314- 380232 en/of spreek uw boodschap en
telefoonnummer in.

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur is vraagbaak voor ouderen, mantelzor-
gers en allen die vragen hebben rondom de problematiek 
van ouderen. Ook voor hen die zich zorgen maken over een 
oudere en behoefte hebben om een signaal door te geven is 
de adviseur er voor u.
Spreekuur is op dinsdag van 13.30-14.00 uur en op donder-
dag van 09.00-9.30 uur in het Gezondheidscentrum te Hoog-
Keppel, tel. 06-10687320.

Welfareochtenden 
De welfarebijeenkomsten worden gehouden in het Hynden-
dael te Hummelo op woensdag 9 en 23 mei van 09.30-11.30 
uur. Informatie, bestelling en verkoop is tijdens deze och-
tenden. In de huiskamer van Zorghotel de Gouden Leeuw en
van dagopvang Zorgcentrum Hoog-Keppel zijn ook artikelen
voor verkoop aanwezig. Voor informatie mevr. Dini Tieben 
tel. 0313-471656 en Jopie Wissink tel. 0314-381062.

Opgave voor cursussen en activiteiten 
Secretariaat: Loes van der Laan, tel. 0314-380232 of ant-
woordapparaat inspreken. Kantoor is geopend op dinsdag 
en donderdag van 08.30 tot 16.30 uur.
De cursus- en activiteitopgaven kunnen u sturen naar:
Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel, Burg.van 
Panhuysbrink 1E 6997AA Hoog-Keppel.
Site: www.swdrempthummelokeppel.nl 
Email: info@swdrempthummelokeppel.nl

 Cursus/activiteiten opgaveformulier
 Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursus/activiteit:

O

O

O

Heer/mevr:

Adres:

Postcode/woonplaats:

Tel.:

E-mail:



BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
KUNSTSTOF DAKBEDEKKING

DAK ISOLATIE
DAKPANNEN

KOPER
LOOD
ZINK

Ambachtsweg 11 06 22467236
Vorden 0575 519701
www.kaspervrielink.nl info@kaspervrielink.nl

(bromfiets)Rijbewijs A M

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur

Lid N.V.K.H.

 Behandeling wordt grotendeels 

 vergoed door zorgverzekeraar

Praktijk 
Chinese Geneeskunde

Aangesloten bij Beroepsvereniging de Zhong.
Behandeling wordt vergoed door Zorgverzekeraar.

Voor info of behandeling op afspraak:

 Jet Scholtz-Hartman
 Ruurloseweg 95, 7251 LD Vorden. Tel. 0575-556500

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

IJssel
computerservice

*

*

Hotel-Restaurant

Op Moederdag serveren we een 
Aspergemenu 

à € 27,50

Wasautomaat Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

Tel 0575-467437 telefonisch bereikbaar: 
maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00h 

(tussen de middag gesloten) 
of digitaal aanvragen op 

www.rowielektro.nl

HUNTINK& CESAR
SAMEN VERDER ALS 
CESAR KOZIJNEN BV

PRODUCTIE EN MONTAGE VAN KUNSTSTOF KOZIJNEN 
DEUREN, LUIKEN, DAKKAPELLEN EN GEVELBEKLEDING

CESAR KOZIJNEN BV | GILDENWEG 20 - ZELHEM  |  T. 0314-622308  WWW.CESARKOZIJN.NL
SHOWROOM OOK BUITEN KANTOORUREN TE BEZOEKEN OP TELEFONISCHE AFSPRAAK

DE DEUREN STAAN 
WEER OPEN...  
En dus verwelkomen we u 
graag onder onze vernieuwde 
naam met onze vertrouwde 
dienstverlening: maatwerk, 
kwaliteit, vakmanschap en 
service in productie, montage 
en levering van kunststof 
kozijnen, deuren en luiken.

Praktijk voor:

Jansen van den Berg BV

Gratis inloopspreekuur op maandag van  
18.00 – 19.00 uur.
Zwanger? Kom naar de zwangerfit lessen op  
dinsdag van 19.20 – 20.20 uur.
Meer informatie www.jansenvdberg.nl
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Wat is: A. Sjaks.
 B. Basbender.
 C. Gloeperd

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Heintje ‘trekt ‘ al bijna een halve 
eeuw, als ‘vroege vogel ‘ haar baan-
tjes in het zwembad ‘ In de Dennen”. 
Tijdens de jaarlijkse zwemvierdaagse 
is Heintje ook al bijna 40 jaar van 
de partij. Het mogen openen van 
het nieuwe zwemseizoen, vond de 
‘Zwemkoningin ‘ dan ook een hele 
eer ! Dit gebeurde deze zondag in 
aanwezigheid van een aantal ‘Vrien-
den van het zwembad’. Timme Kos-
ter: ‘Deze Vrienden ‘ zijn voor het 
zwembad zeer belangrijk. Zij done-
ren jaarlijks een bepaald bedrag dat 
wij in een speciaal potje stoppen. De 
Vrienden bepalen mede hoe het geld 
besteed gaat worden. Zij denken mee 
en doen aanbevelingen. Het is abso-
luut niet de bedoeling dat het geld in 
de begroting wordt opgenomen. 
Ik hoop dat de ‘ Vrienden van het 
zwembad’ één of twee keer in het 
seizoen bij elkaar zullen komen, 
voor ons dan tevens een goede gele-
genheid de laatste informatie over 
het bad e.d. te verstrekken. Richting 
toekomst zou het mooi zijn dat het 
aantal ‘Vrienden van het zwembad 
‘ verder wordt uitgebreid’, zo sprak 
Timme Koster. Wolter Ziggers, voor-
zitter van de Stichting Zwem- en Re-
creatiebad ‘In de Dennen ‘ ging zon-
dagmorgen in het kort nog even in 
op de situatie waarin het Vordense 
buitenbad zich momenteel bevindt. ‘ 
We zijn al jaren over de toekomst van 
het bad aan het lijntje gehoude. Pas 
eind vorig jaar kregen we het bericht 
dat het ontwikkelplan ‘Poort tot ’ t 
Groote Veld ‘, vanwege het ontbre-
ken van een investeerder definitief is 
afgeblazen’, zo sprak Wolter Ziggers.

(Het is al heel lang bekend dat het 
bad kampt met achterstallig onder-
houd. Zo moeten de kleed- en dou-
cheruimten worden gerenoveerd en 
dient het entreegebouw door nieuw-
bouw te worden vervangen. De kos-
ten van de nieuwbouw en renovatie 
zijn geraamd op 700.000 euro ). Deze 
investering is volgens Wolter Ziggers 
noodzakelijk om het zwembad een 
goede uitkomstpositie voor de toe-
komst te geven. 

Het bestuur van het zwembad legt 
binnenkort een nieuw exploitatie-
plan aan de gemeente voor, waarbij 
alle toekomstige inkomsten en uitga-
ven tegen het licht worden gehouden. 
Het voortbestaan van het bad ( dat 
jaarlijks gemiddeld 50.000 bezoekers 
telt ) staat of valt met de bereidheid 

van de gemeente om mee te werken 
aan een gezonde uitgangspositie. 
Wolter Ziggers deze zondagmorgen: 
‘ Hopelijk worden de politici ervan 
doordrongen dat ze ons een kans 
moeten geven’. Intussen is het be-
stuur niet stil blijven zitten en zijn er 
inmiddels enkele dingen in gang ge-
zet. Zo konden de ‘Vrienden ‘ en later 
op de dag ook de bezoekers zien, hoe 
de sanitaire ruimte is aangepakt. Ook 
is begonnen om de energierekening 
om laag te krijgen en heeft het be-
stuur besloten om toch enkele duur-
zame investeringen te doen. Timme 
Koster demonstreerde hoe het vol-
automatische systeem voor het in 
– en uitrollen van de lamellen over 
de twee zwembassins werkt. Hier-
door is voor het verwarmen van het 
zwemwater 25.000 m3 minder aard-
gas nodig. ‘ De bedoeling is om het 
bad in de toekomst volledig energie 
neutraal te maken. Dus minder ener-
giekosten voor het zwembad’, aldus 
Timme Koster.
Nadat de lamellen waren ‘ ingerold 
‘, de hoogste tijd voor de eerste duik 
in het bad. Zwemkoningin Heintje 
Bosch stond te trappelen om de ‘ eer-
ste zwemmeters ‘ te gaan maken. ‘ Ik 
kom hier elke morgen. Heerlijk om 
hier te zwemmen, bovendien is het 
erg gezellig en heel fijn personeel. Ik 
sla nooit over’, zo zegt Heintje. In de 
wintermaanden zwemt ze ( noodge-
dwongen ) wekelijks een paar uur in 
een naburig overdekt zwembad. Vol-
gens Heintje niet te vergelijken met 
het zwemmen in de openlucht. Toen 
het zonnetje zich zondagmiddag ook 
nog even liet zien kwamen er precies 
318 bezoekers naar het bad om te 
zwemmen. Het badpersoneel organi-
seerde deze middag tevens het ‘Open 
Vordens midgetgolf kampioenschap 
‘. Johan Pardijs werd met 44 punten 
kampioen, Deirdre en Imre Koeken-
bier werden met 48 punten tweede 
en Jeffrey Klaassen werd met 54 pun-
ten derde.

Zwemkoningin Heintje Bosch 
opende zwemseizoen

Vorden - Ze was er zondagmorgen 29 april zo rond de klok van half 
twaalf helemaal klaar voor. Getooid met een Oranjesjerp en een 
kroontje op haar hoofd, pakte de bijna 77 jarige Heintje Bosch een 
schaar om daarmee bij het ondiepe bassin een draad door te knippen. 
Met deze handeling werd het zwemseizoen 2012 officieel geopend. 
Timme Koster, al jarenlang bedrijfsleider op het bad, noemt Heintje 
de ‘ Zwemkoningin van Vorden ‘ . Een ere- titel die ze volgens Timme 
dik verdiend.

Zwemkoningin Heintje Bosch

Afdekking zwembassin

Ervaring wijkverpleegkundige
Wijkverpleegkundige Claudia Jansen 
heeft in haar team in ’s-Heerenberg 
meegewerkt aan het onderzoek. Zij 
vertelt: “De strategie van deze ‘proef-
tuin’ past goed bij de visie van Sensire 
waarbij onze klanten zoveel mogelijk 
zelf de regie in handen hebben en 
waar wij, waar nodig, hen ondersteu-
nen. Ik vond het daarom heel erg 
uitdagend en leerzaam om aan deze 
‘proeftuin’ mee te werken. Ik heb 
op een andere manier dan de onze 
bij nieuwe klanten gekeken hoe we 
het beste zorg konden inzetten. Het 
resultaat was dat we minder lang en 
minder intensief zorg leverden ter-
wijl juist in het begin méér zorguren 
ingezet werden! En dit terwijl ik met 
deze werkwijze uitgebreider contact 
had met mijn klanten. Dit alles is ui-
teraard fijn voor onze klanten. Voor 
mezelf als professional ben ik echt 
nog meer met de inhoud van mijn 

vak bezig geweest. Daarnaast biedt 
deze werkwijze ons de kans om in-
tensiever samen te werken rondom 
kwetsbare ouderen.”

Klanten meer tevreden
De wijkverpleegkundige ondersteun-
de de klant waardoor de klant zelf 
meer de regie kon voeren. Daardoor 
werd het welbevinden van de klant 
sterk verbeterd. Ook is er nu veel 
sneller contact met de familie. Er 
worden afspraken gemaakt over wie 
wat kan doen voor de klant. De fami-
lie vindt het bijvoorbeeld prima om 
’s avonds steunkousen uit te trekken 
bij hun moeder. Als ze maar weten 
hoe ze dat kunnen doen. 

Samenwerking huisarts versterkt
Het onderzoek was erop gericht dat 
meer werd samengewerkt met man-
telzorgers en professionals zoals 
welzijnsorganisaties maar ook met 
huisartsen. Als de huisarts of de wijk-
verpleegkundige bijvoorbeeld een ri-
sico op ondervoeding signaleerde, in-
formeerden ze elkaar daarover. Had 
de huisarts een ‘niet pluis’ gevoel, 
dan kon de wijkverpleegkundige ge-
vraagd worden om de klant hierop 
in de gaten te houden. Zij is dagelijks 
in de wijk aanwezig en kent de men-
sen. In ’s-Heerenberg werd door de 
nieuwe werkwijze de samenwerking 
met de huisarts en welzijnsorganisa-
ties aanzienlijk versterkt. Ze wisten 
elkaar beter te vinden.

Wijkverpleegkundige Sensire:

Klaar voor de toekomst
Het afgelopen jaar heeft Sensire 
met elf andere zorgaanbieders 
meegewerkt aan een landelijk 
onderzoek: “Versterken van ver-
pleging thuis”. Het resultaat van 
het onderzoek is: betere zorg, 
grotere tevredenheid klanten en 
uitdagender werk voor wijkver-
pleegkundigen. Bovendien kon 
de wijkverpleegkundige met 
hetzelfde budget meer klanten 
ondersteunen.  Met ingang van 
1 mei 2012 benadert Sensire alle 
zorgvragen op de nieuwe manier.

‘Wat kan ik daar verwachten’ dacht 
Henk hardop tijdens één van zijn 
gesprekjes met het publiek. Maar 
eenmaal binnen en gedurende het 
concert bleek de topsaxofonist met 
zijn innemende begeleider volkomen 
overruled door de sfeer van de intie-
me concertzaal, het aandachtige en-
thousiaste en geïnteresseerde publiek 
en de uitstekende organisatie van 
Het Klavier. Met een gedicht over de 
koningin van voormalig Dichter des 
Vaderlands Gerrit Komrij werd het 
concert van saxofonist Henk Twillert 
en pianist Tjako van Schie ingeleid. 
Daarna vertolkten beide musici een 
feestelijk zeer afwisselend program-
ma met muziek uit alle windstreken. 

Aanvankelijk op baritonsaxofoon,
later op sopraansax putten Henk en
Tjako volop uit hun ‘Bag of Music’, de
3 dubbel CD, die een weerslag biedt
van 25 jaar samen muziek maken. 
Beide musici overtuigden volledig in
toonvorming, muzikaliteit en expres-
sie, waarin hun lange samenwerking
duidelijk hoorbaar was. Na de pauze
zong mede-eigenaresse van Het Kla-
vier , Rita Boshart drie nummers be-
geleid door saxofoon en piano. Vooral
het nummer ‘Geen kind meer’ ont-
roerde het publiek . ‘Normaal ga je 
hiervoor naar Amsterdam’, zei ie-
mand verwonderd. ‘Ik heb een top-
avond gehad’ en ‘het was perfect’
waren de overige reacties van het
publiek. Na zoveel complimenten, de
verloting van een CD ‘a Bag of Music’
en een aantal toegiften werd, door 
een spontane actie van beide musici,
de avond besloten met het Wilhel-
mus. Is een traditie geboren? Wie 
weet, vooralsnog kijkt Het Klavier te-
rug op een hartverwarmend en fees-
telijk koninginneavondconcert.

Koninginneavondconcert 
Het Klavier hartverwarmend
Vorden - ‘Waar gaan we naartoe?’ 
vroeg saxofonist Henk Twillert 
aan pianist Tjako van Schie op 
de reis naar Het Klavier in Vor-
den. ‘Naar een industrieterrein’, 
antwoordde deze. Een in-du-strie-
terrein??

De aanvang van de dienst is om 10.30
uur in de kleine kerk aan de Ban-
ninkstraat. Na de dienst is er koffie 
en thee.

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hengelo

Kerkdienst
Hengelo - Mevrouw Mia Tankink 
uit Keijenborg is zondag 13 mei 
voorganger in de kerkdienst van 
de Vrijzinnige Geloofsgemeen-
schap Hengelo.

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



Al een aantal jaren worden, in nauwe 
samenwerking met de lokale bevol-
king en overheden, in het droge noor-
den van Ghana waterputten gereali-
seerd. Tot nu toe zijn er 10 putten 
met 264 aftappunten gerealiseerd, 
die zorgen voor schoon drinkwater 
voor de lokale bevolking. 

Ongeveer 36.000 mensen in 17 com-
munities (lokale gemeenschappen) 
maken hier gebruik van. Het water 
wordt ook gebruikt voor irrigatie. Bij 
het eerste project is het afgelopen jaar 

een extra tweede oogst opgekomen. 
Dat is nog niet eerder gerealiseerd op 
plaatsen waar water kunstmatig is 
aangelegd. Voor de waterprojecten is 
ruim € 330.000,- aan middelen gege-
nereerd. Deels door activiteiten van 
de club, maar ook afkomstig van or-
ganisaties die vertrouwen hebben in 
de unieke opzet van deze projecten. 
Waarom uniek? Inhoud, organisatie 
en financiën zijn goed geregeld: Het 
is geen betaalde organisatie; alleen 
als er een project draait worden er 
kosten gemaakt en lokale onderne-

mers bij betrokken. Is er geen lopend 
project, dan kent de organisatie geen 
vaste kosten. Een waterdicht manage-
mentinformatiesysteem, waarbij alle 
uitgaven vanuit Nederland nauwkeu-
rig gevolgd en uitgevoerd worden. Ie-
dere euro is in beeld en er verdwijnt 
nergens een euro. Deze projectorga-
nisatie kent geen ‘strijkstok’. Con-
trole ter plaatse wordt met enige re-
gelmaat gedaan, op eigen kosten. Alle 
projecten zijn geborgd in de lokale 
communities; het is hun eigendom, 
zij zijn verantwoordelijk. De stamle-
den zijn opgeleid en zorgen zelf voor 
het onderhoud van de pomp. Alle 10 
de pompen zijn dan ook nog volledig 
in bedrijf, er is geen sprake van af-
hankelijkheid van externen.
En niet te vergeten is dat het project 
en alles wat daarmee samenhangt, 

beschikbaar is voor andere geïnte-
resseerden. Voor organisaties en 
bedrijven die een goed doel willen 
steunen, maar ook voor organisaties 
(zoals bijvoorbeeld service ( clubs)) die 
op zoek zijn naar een eigen project. 
Maak gebruik van de opgedane erva-
ring, contacten en systemen en cre-
eer daarmee een eigen succesproject 
in Ghana. Stuur dan een mail naar 
secretariaatvordenzutphen@gmail.
com en er wordt contact met u op-
genomen. De leden van Rotaryclub 
Vorden-Zutphen willen graag alle in-
woners van Vorden, Zutphen en om-

streken hartelijk danken voor hun
bijdrage aan deze projecten in welke
vorm dan ook. Vordense onderne-
mers hebben de projecten een warm
hart toegedragen door het verkopen
van kerstkaarten, inwoners hebben
tijdens kerstmarkten diverse pro-
ducten gekocht en velen hebben de
wijnproeverijen bezocht, waarvan de
opbrengst ook naar Ghana is gegaan.
Rotary Vorden – Zutphen gaat door
met de Ghaneese projecten en hoopt
dat een ieder daar, op eigen wijze, 
weer een steentje aan wil bijdragen.
Het leven begint immers bij water!

Rotary Vorden- Zutphen wint ‘Waterwisselbokaal’

Vorden - Tijdens het waterseminar van het Rotarydistrict 1560 in het 
watermuseum te Arnhem, werd de eerste Water Wisselbokaal uitge-
reikt aan Rotaryclub Vorden – Zutphen voor hun waterprojecten in 
Ghana. Deze prijs wordt uitgereikt aan succesvolle Rotaryprojecten 
die bijdragen aan de eerste levensbehoefte van de mens: gezond drink-
water.

Deze avond komt de heer Lijferink uit 
Borculo. Hij heeft de reis van Vorden 
naar Santiago de Compstella gemaakt 

en zal ons daar deze avond over ver-
tellen. We hebben er allemaal wel 
eens over gehoord, maar nu gaan we 
van dichterbij deze indrukwekkende 
reis meemaken.

De avond is bij de Herberg en begint 
om kwart voor acht.

Bijeenkomst Vrouwen van Nu
Vorden - Woensdag 16 mei is al-
weer de laatste bijeenkomst van 
de Vrouwen van Nu afdeling Vor-
den van dit seizoen.

De circa twee uur durende excursie van Natuurmonumen-
ten begint om 21.00 uur bij de watermolen voor het kasteel. 
Leden van Natuurmonumenten betalen € 4,- per persoon, 
niet-leden € 7,- en kinderen tot 12 jaar € 2,-. Let op: reserveer 
van te voren uw deelname. 

In verband met de te verwachten grote belangstelling kun-
nen alleen mensen die zich van te voren hebben aangemeld 
deelnemen. Dit kan via www.natuurmonumenten.nl of tele-
fonisch bij de ledenservice, 035 - 655 99 55. 

BATDETECTOR
Het enige dat de avondstilte verbreekt, is het geluid van de 
’batdetector’. Vleermuizen zijn echte nachtdieren. In het 
donker oriënteren ze zich door het produceren en weer op-
vangen van heel hoog geluid. Dit geluid is vaak niet te horen 
voor het menselijk oor. Een batdetector zet deze golven om 
naar voor de mens wel hoorbare geluiden. Iedere soort vleer-
muis maakt een eigen typerend geluid. Op die manier zijn de 
verschillende soorten vleermuizen te herkennen. Vanavond 
gaat u de vleermuizen horen. En met een beetje geluk, ziet 
u ze ook nog!

VLEERMUIZEN OP HACKFORT
Landgoed Hackfort is een zeer geschikt leefgebied voor vleer-
muizen. In en rond kasteel Hackfort wonen veel verschil-
lende soorten vleermuizen. Iedere soort stelt zijn eigen eisen 
aan zijn leefgebied. Bij het beheer van het landgoed houdt 
Natuurmonumenten hier rekening mee. Door het donker 
neemt de boswachter u mee over het landgoed en hoort u 
bijzondere verhalen over deze mysterieuze dieren.

MEER ACTIVITEITEN?
Kijk op www.natuurmonumenten.nl en volg ons op twitter 
@NM_Gelderland

Vleermuizen spotten 
op landgoed Hackfort
Vorden - Al eens een vleermuis gehoord? Tijdens deze 
spannende avondexcursie op zaterdag 12 mei gaat 
u op zoek naar de vleermuizen van landgoed Hack-
fort bij Vorden. Laat u verrassen door de wonderlijke 
wereld van deze onbekende, mysterieuze en uiterst 
nuttige vliegende zoogdieren. Of u ze gaat zien is niet 
zeker, maar de batdetector helpt u ze in ieder geval 
te horen.

Op de Vordense Weekmarkt maakt 
u kan sop gratis prijzen. U ontvangt 
vna d ekooplieden enveloppen, waar-
in kadobonnen kunnen zitten.

Deze bonnen kunt u inleveren voor 
een leuke prijs bij de speciale kraam 
van de Marktvereniging.

Wij hopen dat het weer een gezellige 
markt zal worden.

Moederdagaktie Vorden
Vorden - Op vrijdag 11 mei a.s. is 
er weer aktiemarkt.

Deze groep mensen schildert in de 
winter gezamenlijk elke donderdag-
middag en houdt af en toe een expo-
sitie, zoals deze keer in ‘de Wehme’. 
Een verscheidenheid aan technieken, 

zowel in abstracte vorm als realis-
tisch.
Het is de moeite waard om eens door 
die gangen te lopen, te kijken en 
vooral ook met bewoners een goede 
morgen of middag te wisselen; zij 
genieten niet alleen van de mooi 
opgehangen schilderijen maar ook 
van enige bedrijvigheid omtrent hun 
gang opgesierd met mooie en fleurige 
werken.
Voor informatie omtrent schilderijen 
kunt u contact opnemen via 06-21 
637 044.

Deldense Joffers en Jonkers 
nodigen u uit
Vorden - Tot 31 mei zijn er in de 
wandelgangen van ‘De Wehme’ 
zowel beneden als boven diver-
se schilderijen te bewonderen, 
welke geschilderd zijn door een 
groep vrouwen en mannen ge-
naamd ‘de Deldense Joffers en 
Jonkers’.

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

Verras je moeder 

met een prachtig boeket.  
Bij besteding van € 19,95 
aan bloemen ontvangt u  
een glazen vaas gratis.

Bij een heerlijk huisparfum 
van Millefiori ontvangt  
u het 2e product voor  
de helft van de prijs*

Zutphenseweg 5, 7251 DG Vorden
0575-551334

* Bij aanschaf van 2 Millefiori producten ontvangt u 
op het goedkoopste product 50% korting.
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WAT IS ACUPUNCTUUR? 
Als u ziek bent, gaat u naar de huis-
arts. Dat moet u ook blijven doen. 
Maar wat nu als uw klachten maar 
niet overgaan? Volgens de Chinezen 
is bij pijn en ziekte de balans tussen 
yin en yang verstoord. Een acupunc-
turist probeert die balans weer te 
herstellen. Tijdens  de behandeling 
stimuleert de acupuncturist met 
dunne naaldjes speciale punten op 
het lichaam. Dit is voelbaar als een 
lichte prikkeling en wordt ook wel 
omschreven als een ‘zwaar gevoel’. 
Acupunctuur is erg geschikt om 
menstruatieklachten te behandelen. 
Daarnaast  kunnen ook hooikoorts, 
hoofdpijn en vermoeidheid goed be-

handeld worden en geven de naald-
jes extra kracht als u wilt afvallen of 
stoppen met roken.

ACUPUNCTUUR EN MENSTRUA-
TIEKLACHTEN. 
Het krijgen en hebben van een bloe-
ding geeft een verstoring van de ener-
giebalans. Die verstoring veroorzaakt 
klachten; voor de menstruatie zijn 
veel vrouwen extra prikkelbaar en tij-
dens de menstruatie voelen vrouwen 
zich vaak sneller moe, zijn ze duizelig 
of slapen ze slechter. Daarnaast kan 
er sprake zijn van pijn en veel, of juist 
weinig, bloedverlies. Bovendien, als je 
menstruatie niet optimaal in balans 
is, is bij een kinderwens de kans op 

een zwangerschap ook minder groot. 
Het voordeel van de Chinese benade-
ring is dat er meerdere oorzaken voor 
klachten zijn en dus ook meerdere 
behandelingen. Acupunctuur brengt 
de energie in het lichaam weer in 
balans, waardoor vrouwen tijdens 
hun menstruatie veel minder klach-
ten hebben en beter kunnen blijven 
functioneren.

VRIJBLIJVEND CONSULT. 
Wilt u meer weten over de behande-
ling  met acupunctuur? Bel dan ge-
rust  voor een gratis en vrijblijvend 
consult op telefoonnummer 0575 
- 55 11 37. Christine Kappert werkt  
inmiddels al ruim 10 jaar met acu-
punctuur. Zij is tevens fysiotherapeut 
en lid van de NVA, waardoor behan-
delingen grotendeels worden vergoed 
door de zorgverzekeraars. Adres:  Pol-
weg 9, Wichmond. 
E-mail: hcwk@hetnet.nl. Zie adver-
tentie elders in dit blad.

Menstruatieklachten wegprikken

Wichmond -  Bij Kappert Acupunctuur en Fysiotherapie uit Wichmond 
staan de komende maanden in het teken van de behandeling van 
menstruatieklachten. Met name behandeling met acupunctuur biedt 
goede resultaten en heeft al veel vrouwen van hun maandelijks te-
rugkerende klachten afgeholpen.  Geïnteresseerden kunnen contact 
opnemen voor een vrijblijvend consult.

Het ging om de expositie van Simone 
Overbeeke. Het manga-tekenen is Si-
mone’s lust en leven. Simone is van 

één van de medewerkers van de zorg-
boerderij De Mettemaat. 

Het is voor haar de eerste keer dat ze 
exposeerde. Dit was erg leuk.
Hierna ging het met z’n allen naar 
het Hof van Eckberge in Eibergen. 
Daar kon men bowlen en laser ga-
men. Aan het eind van de geslaagde 
dag hebben ze daar gezellig gegeten.

Zorgboerderij De Mettemaat

Hengelo - Tijdens het jaarlijkse uitje van alle medewerkers, stagiaires 
en vrijwilligers van zorgboerderij De Mettemaat uit Hengelo, gingen 
ze eerst allemaal naar een expositie in de bibliotheek van Hengelo.

Medewerkers, stagiaires en vrijwilligers van zorgboerderij De Mettemaat.

Al meer dan 40 jaar gaan er vele kin-
deren mee met de kampen. Gene-
raties zijn opgegroeid met de alom 
bekende blauw/witte tenten die op-
gesteld staan in een weiland met een 
bosrijke omgeving. En dat is ook niet 
vreemd want het programma zit vol 
activiteiten waardoor de kinderen 
zich het hele kamp prima verma-
ken. Er zijn speurtochten uitgezet, er 
wordt gezongen bij het kampvuur, er 
worden diverse spelletjes in het bos 
en op het kampterrein gespeeld. En 
‘s avond helpen de kinderen mee met 
het koken van het avondeten. 
Speciaal voor de jeugd van 12 tot en 
met 15 jaar is er een uitdagend pro-
gramma opgezet met diverse out-
door-activiteiten zoals bijvoorbeeld 
wandklimmen, abseilen en kanoën. 
En om het kamp extra spannend te 
maken zijn er speciale plekken in 
Nederland uitgezocht waar het kamp 

opgeslagen wordt en waar de nacht 
wordt doorgebracht.

De kampen van het CJV zijn voor alle
jeugd! Alle kinderen in de leeftijd van
6 tot en met 15 jaar uit de gemeente
Bronckhorst en omgeving kunnen
zich opgeven voor de kampen. Door
de ondersteuning van de grote groep
vrijwilligers, de donateurs en de ver-
huur van ons kampmaterieel zijn de
prijzen voor het kamp laag te hou-
den. In overleg is het zelfs mogelijk
om de kosten aan te passen aan het
budget van de ouders. 

De kampen zijn verdeeld in verschil-
lende categorieën:

14 juli (8 t/m 10 jaar).

juli (10 t/m 12 jaar).

24 juli (6 t/m 8 jaar).

21 juli (12 t/m 15 jaar).

Ben je geïnteresseerd in één van deze
kampen of wil je graag wat meer in-
formatie? Kijk dan op 
www.cjvzomerkampen.nl of neem 
contact op met Mark Eenink (pen-
ningmeester), via telefoonnummer
0575-461336 of 
info@cjvzomerkampen.nl.

CJV zomerkampen 2012
Regio - De inschrijvingen van 
de CJV Zomerkampen 2012 zijn 
weer geopend! In de zomervakan-
tie zullen de jongeren in de leef-
tijdscategorie van 6 tot en met 15 
jaar weer op pad gaan onder lei-
ding van een professioneel team 
vrijwilligers. Doel: Een plezierige 
en actieve week in de buiten-
lucht, sporten, spelen en (nieuwe) 
vriendschappen sluiten!

Onder een tweetal motto’s, te weten 
‘Jij fietst toch ook mee?’ en ‘Ben jij 
er klaar voor?’ wordt binnen Kan-
jers voor Kanjers alles in gereedheid 
gebracht voor de eerste clinic, die 
plaatsvindt op zondag 13 mei a.s. bij 
Toerclub Velocé in Zieuwent. Voor 
deze eerste sessie zijn de start- en 
finishlijn getrokken bij het Sourcy 
Center in Zieuwent.
Zoals gezegd, kan de belangstellende 
jeugd in de daarvoor aangegeven 
leeftijd maar liefst zeven keer mee-
fietsen.
Het doel van de reeks Jeugd MTB Cli-
nics is om de voor het fietsen geïnte-
resseerde kids kennis te laten maken 
met de fietssport. Want in de filoso-
fie van Kanjers voor Kanjers is samen 
fietsen namelijk hartstikke cool! Ech-
te fietstrainers zijn bij alle te houden 
clinics van de partij om de jeugd de 
kneepjes van het mountainbiken te 
leren.
Kanjers voor Kanjers Jeugd Moun-
tainbike Clinics 2012:
Zondag 13 mei a.s.: Toerclub Velocé 
in Zieuwent
Zondag 26 augustus a.s.: WTC Kei-
trappers in Lichtenvoorde
Zondag 7 oktober a.s.: TC Liemers/
ATB Club de Pedaleur in Doetinchem
Zondag 21 oktober a.s.: Toerclub 
Steenderen in Hoog-Keppel
Zondag 4 november a.s.: FTC Wen-
ters in Winterswijk
Zondag 18 november a.s.: De Pedde-
laars in Aalten

Zondag 25 november a.s.: WTC De 
Slinge in Varsseveld
De clinics worden georganiseerd in
samenwerking met de plaatselijke
wieler- of toerclub en vinden gelijk-
tijdig plaats met de toertocht voor 
de volwassenen. Elke clinic start om
9.00 uur en eindigt rond 11.30 uur
bij het clubgebouw van de desbetref-
fende wieler- of toerclub. Inschrijven
kan tussen 8.30 uur een 9.00 uur en
de deelname is gratis. Wel is het bezit
van een mountainbike en een helm
verplicht. Kinderen die minimaal drie
clinics meefietsen, krijgen tijdens de
finale van de Jeugd MTB Clinics op
zondag 25 november a.s. een bijzon-
dere herinnering mee naar huis. 
Overigens is ook dit jaar de finale een
programmaonderdeel van het inmid-
dels in geheel Nederland bekende 
Achterhoek Wielerspektakel. 
Voor belangstellende jeugd geldt:
Ben jij jonger dan 18 jaar en houd je
van fietsen? Spring dan op je fiets en
doe mee aan de Kanjers voor Kanjers
Jeugd MTB Clinics. Heb jij ook zin om
mee te fietsen, maar ben je niet in het
bezit van een mountainbike? Kanjers
voor Kanjers beschikt over een aantal
mountainbikes en helmen, zodat ook
jij kan meedoen. 
Geef je op en stuur een e-mailbericht
met je naam, adres, leeftijd en tele-
foonnummer naar 
jeugdclinics@skvk.nl. Kijk voor meer
informatie op 
www.kanjersvoorkanjers.nl.

Vanwege het grote succes in voorgaande jaren

Kanjers voor Kanjers organiseert 
weer JeugdClinics

Oost Gelre - Vanwege het grote succes in voorgaande jaren heeft Kan-
jers voor Kanjers besloten om ook dit jaar weer de inmiddels overbe-
kende Jeugd MTB Clinics te organiseren.
Het gaat hier om Mountainbike Clinics voor jeugdige sporters in de
leeftijd van zes tot achttien jaar. Mede als gevolg van de grote belang-
stelling en de positieve reacties in de afgelopen jaren, heeft men deze
keer gekozen voor een zevental sessies.

Een beeld van de succesvolle Jeugd MTB Clinics in 2011.



Niet alleen de deelnemers, ook het 
publiek genoot van de prachtige 
‘Statues’. Voor degene die niet we-
ten wat een ‘Living Statue’ (ook wel 
levend standbeeld) is, de volgende 
uitleg: ‘Een levend standbeeld is één 

of meerdere mensen (in dit geval kin-
deren tussen de 4 en 8 jaar) die een 
standbeeld van zich zelf maken en 
dus stil staan. Maar als het publiek 
ze een geldmuntje geeft, dan komen 
ze even tot leven en verrassen zij 

het publiek met hun act‘! De uitsla-
gen waren als volgt: (Solisten) 1 Iris 
Rouwenhorst (kaasmeisje), 2 Yuri 
Wit (verstrooide professor ), 3 Yordi 
Nijenhuis (drummer). Uitslag (duo’s/
trio’s): 1 Pien en Cas Kranenberg (lan-
ge dame met marionette), 2 Vera Leg-
tenberg, Mirthe Hulleman en Lynn 
Meyer ( bloemenmeisjes), 3 Fien Smit 
en Kayla Tjoonk (Een piramide met 
daarin een mummy en Cleopatra ).

Kids Living Statues

Vorden - Mieke Polman kan namens de Oranjevereniging met een goed 
gevoel terug zien op het Kids Living Statues Festival, dat op Koningin-
nedag s’ middags in de Dorpstraat werd gehouden. De rode loper in de 
straat gaf nog een extra cachet aan het gebeuren.

Vele van deze artiesten treden maar 
weinig meer op, daarom is het zo bij-

zonder dat zij naar De Nieuwe Aanleg
willen komen.
Het zal een avond worden om niet te
vergeten, voor iedereen wat wils! 
Tijdens deze avond zal er ook een op-
treden zijn van Tim Leon, een jonge
artiest die hard aan de weg timmert
en aan het doorbreken is. Zo is afgelo-
pen week zijn eigen EK single ‘Oranj

‘Piraten’ naar Almen met 
‘Hollands Piratenfeest’
Almen - Henk Wijngaard, Hein 
van the Spitfires, Henny Weij-
mans van the New Four, Lucas 
en Gea en nog vele anderen. Op 
zaterdag 12 mei haalt De Nieuwe 
Aanleg Nederlands’ meest beken-
de ‘piratenartiesten’ naar Almen.

Ze gaan namelijk naar de Oostvaar-
dersplassen bij Almere, waar ze met 
een gids een rondrit maken door het 
unieke leefgebied van o.a. Heckrun-
deren, Koninkspaarden en edelher-
ten. 
Ook kan men er de zeearend treffen, 

evenals kolonies lepelaars en aal-
scholvers.
 
‘s Middags staat het zandsculpturen-
festival in Garderen op het program-
ma. Dit jaar is het thema “De Oranjes
door de eeuwen heen”. Opgave is mo-
gelijk t/m maandag 21 mei a.s. Voor
meer informatie kan men terecht bij
Rikie Norde, telefoon 551622, e-mail
rikienorde@hotmail.com

Agrarische Commissie van Vrouwen van Nu

Op Safari!
Vorden - De regionale agrarische 
commissie gaat op woensdag 26 
september a.s. op safari!

Annie Zemmelink uit Zelhem komt 
vertellen over een bijzondere erva-
ring die zij heeft gehad en over de 
stichting die zij heeft opgezet: ‘de 

Opdracht’. Deze stichting zet zich
in om het Evangelie te verkondigen,
over kerkmuren heen. Ook zal mu-
ziekgroep: “De vijf “ (2 heren en drie
dames met gitaar begeleiding) haar
medewerking verlenen. 
Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee
klaar, en om 20.00 uur begint de 
avond.

Open avond in het 
Achterhuus
Vorden - Op dinsdagavond 15 mei 
is er een open avond in het Ach-
terhuus van de Gereformeerde 
kerk in Vorden.

Dagverse producten geproduceerd 
door vakmensen in een modern be-
drijf in Hattemerbroek. Wekelijks 
verrassende aanbiedingen voor de 

grote vaste klantenkring en al vele ja-
ren leverancier van hoog aangeschre-
ven horecabedrijven. Ook de barbe-
cueproducten uit eigen bedrijf zijn 
inmiddels een begrip in de omgeving.

Om voornoemde niet onopgemerkt 
te laten zijn er in de week voor pink-
steren, acties waar een ieder uiterst
smaakvolle prijzen kan winnen. Bo-
vendien krijgt iedere klant een gratis
herbruikbare koeltas.  Wetenswaar-
digheden en uiteraard alles over de 
“Barbecue”op www.ter-weele.nl

30 jaar Ter Weele vlees en 
vleeswaren
Vorden - Dertig jaar terug in de 
tijd begon Jaap ter Weele met een 
z.g. markttopper, zijn kwaliteits-
producten te verkopen op mark-
ten in de regio. Inmiddels is het 
bedrijf  gegroeid naar een voor-
uitstrevende onderneming met 
als voornaamste doelstellingen, 
kwaliteit en creativiteit.

Deze natuurlessen bestaan uit lessen 
op school en lessen in de natuur en 
worden gegeven in het kader van het 

project van Luchtkasteel tot Dassen-
burcht.Dit project is een samenwer-
king tussen ca. 70 landgoedeigenaren
(in dit geval Natuurmonumenten) ,
de basisscholen en Natuurgidsen van
IVN en heeft als doel kinderen kennis
en liefde voor de natuur bij te bren-
gen alsmede respect voor de landgoe-
deren .Hierna volgen in de loop van
het jaar nog lessen aan ruim 200 leer-
lingen van basisschool het Hoge.

Buitenlessen
Vorden - Ook de hoogte meten 
van een oude eik op het landgoed 
Hackfort behoorde tot de natuur 
buitenlessen, die leerlingen van 
groep 7 van de basisschool Het 
Hoge uit Vorden afgelopen week 
kregen.

Tijdens de opening van de thema-
week hebben de leerlingen kennis 
gemaakt met een meisje uit Gambia, 
Fatu Vera genaamd. Zij was de rode 
draad tijdens de projectweek. Haar le-
ven in Gambia werd elke dag aan de 
hand van een voorwerp uit haar land 
besproken. Zo leerden de Baakse kin-
deren over het leven van een kind in 
Gambia en konden ze het vergelijken 
met hun eigen leven. Woensdag zijn 
de acht groepen door elkaar gemengd 

en hebben de kinderen verschillende 
workshops gehad. Ze konden onder 
andere knutselen zoals maskers of 
sieraden maken, schilderen, pinda-
soep koken, zingen en dansen op 
Afrikaanse muziek.
Donderdagavond konden ouders en 
andere belangstellenden zien en ho-
ren wat de leerlingen in de thema-
week hadden gemaakt en geleerd. 
Alle groepen hadden een lied of dans 
ingestudeerd of hielden een spreek-

beurt over Gambia ondersteund door 
een PowerPoint- presentatie.

Nevendoel van de avond was geld in 
te zamelen voor een scholenproject 
in Gambia. Dit werd gedaan door het 
vragen van entreegeld voor een mu-
seum met o.a. kunst gemaakt door 
de kinderen zelf. Tevens gingen een 
aantal schilderijen van de leerlingen 
onder de veilinghamer. De opbrengst 
van de avond was het mooie bedrag 
van 160 euro! De studenten bedan-
ken alle gulle gevers . Het was een 
leuke en leerzame week voor zowel 
de leerlingen in Baak als de studen-
ten uit Doetinchem.

Baakse schoolkinderen leren 
over Gambia

Baak – Afgelopen week heeft de St. Martinusschool in Baak in het 
thema gestaan van het Afrikaanse land Gambia. Negen studenten van 
Iselinge Hogeschool te Doetinchem hebben deze dagen alle lessen van 
alle groepen verzorgd.

Welkoop Vorden biedt u de kans om 
2 x 2 toegangskaartjes te winnen om 
de Floriade te bezoeken. Wanneer u 
deze week (de week voor Moederdag) 
uw kassabon (met een waarde van 
€15.- of meer en voorzien van naam 
en telefoonnummer of e-mailadres) 
in de daarvoor bestemde ton doet, 
dingt u automatisch mee voor deze 
kaarten. Natuurlijk kunt u bij Wel-

koop Vorden diverse leuke Moeder-
dag artikelen kopen. Denk bijvoor-
beeld aan hanging baskets gevuld 
met de prachtigste bloemen, of een 
leuke snackkomkommer waar bin-
nenkort heerlijke komkommertjes 
aangroeien. Voor meer originele Moe-
derdagtips kijk in de folder die deze
week bezorgd wordt, of op www.wel-
koop .nl. Kunt u toch niet kiezen uit
ons uitgebreide assortiment, dan heb-
ben wij sinds kort de nieuwe cadeau-
kaart. Deze kaart kunt u in gedeeltes
bij ons besteden. Uiteraard krijgt u
ook de komende weken nog bij elke
besteding van €25.- of meer een gratis
beestenboel setje. Er zijn 8 verschil-
lende! Deze spaaractie is uniek bij
Welkoop, en al razend populair.

Met Welkoop naar de 
Floriade
Vorden - De Floriade is een prach-
tige wereld tuinbouw expo, die 
eens in de 10 jaar in Nederland 
wordt georganiseerd. Hier ziet u 
unieke planten en bloemen van 
over de hele wereld. De Floriade 
is maar liefst 66 ha groot en vindt 
dit jaar plaats in Venlo.



CAMPIONE CAMPIONE OLE OLE 
OLE. SBC’05 D1 is ongeslagen kam-
pioen na 9x overtuigend winnen in 
de voorjaarscompetitie. Terecht dat 
patat, frikandellen en cola/sinas het 
feest in de voetbalkantine compleet 
maakten. SBC’05 D1 is kampioen 
geworden door goed voetbal, pure 
vechtlust en unmundig veel plezier. 

SBC’05 D1 is het leukste team uut de 
Achterhoek en bestaat uit 10 jongens 
en 5 meiden. Van harte gefeliciteerd 
met het kampioenschap. Uit Toldijk: 
Anouk (kanjer op rechtsmidden), 
Daan (technische rechtsvoor), Dirk 
(multi-inzetbaar, grappenmaker), 
Laura (linksvoor, prima 1e seizoen), 
Marc (laatste man, daar kom je niet 

langs). Uit Steenderen: Ludo (aanvoer-
der/spelverdeler/positieve kerel). Uit 
Baak: Bart (voetbalkanon met spel-
inzicht), Kim (sterk als rechtsmid-
den/voor), Mike (baltovenaar, bijna 
Messi), Nick (linksmidden, geweldige 
inzet), Thijs (onbetwiste topscorer). 
Uit Wichmond: Joanne (altijd drei-
ging zowel links- en rechtsvoor), Luna 
(voetbaltijger rechtsachter), Matthijs 
(betrouwbare linksmidden en -ach-
ter). Uit Vierakker: Robert (zelfverze-
kerde keeper). 

Lees meer op de team-website: 
www.sbc05-d1.nl

SBC’05 D1 Campione Ole Ole

Wichmond - Kampioensfeest voor de voetbalkanjers van SBC’05 D1 
na afloop van de met 1-6 gewonnen uitwedstrijd in Laag Soeren op 
zaterdag 5 mei. Trainers/leiders Fred Monshouwer uit Toldijk en Daan 
Loman uit Vierakker werden met kleren aan onder de douche gezet en 
daarna gingen de spelers met hun medailles met z’n allen zelf onder 
de douche een feestje bouwen.

De kampioenen SBC’05 D1 is kampioen geworden.

Van 1 t/m 4 mei speelde ze in Groenlo 
voor de Rayon Jeugdkampioenschap-
pen (meisjes t/m 14 jaar). 
Doordat ze hier alle wedstrijden won, 
gaat ze nu door naar de Districts 

Jeugdkampioenschappen in Apel-
doorn. Met nog 18 andere meisjes
zal ze hier van 18 t/m 27 mei gaan 
strijden om de titel Kampioen van
Gelderland.

Lynn Hartman 
tenniskampioen 
Achterhoek

Vorden - Sinds 3 jaar tennist Lynn nu bij VTP Vorden, waar ze les krijgt 
van haar enthousiaste tennisleraar Reinier Molendijk.

Samen zingen ze veelal Nederlands-
talige liedjes begeleid door Kyra op 
keyboard. Deze middag zingen ze 
bekende liedjes zoals ‘Huilen is voor 
jou te laat’, ‘Waarom, waarom?’ en 
‘Bootje in de Amstel’. Maar ook lied-
jes die Kyra zelf geschreven heeft. Zo 
heeft ze een liedjes geschreven over 
FC Twente waarvan ze grote fan is en 
een liedje over ouders. Dit nummer 
heeft ze geschreven voor haar eigen 
ouders die uit elkaar zijn gegaan. 
Tussen de nummers door praat vader 
René alles aan elkaar. 
Volgende middag: donderdag 14 juni 
busreis naar Oranjemuseum in Die-
penheim en droogbloemenboerderij 
in Gelselaar. Er is nog gelegenheid 
om op te geven bij een van de be-
stuursleden.

2 mei Bejaardensoos ‘Ons Contact’
Baak - Na een hartelijk welkom 
door voorzitster mevrouw Rem-
melink treden de Buunkies op. 
De Buunkies komen uit Groenlo 
en bestaan uit vader René Beunk 
en dochters Maureen (20) en Kyra 
(18). Kyra is helemaal blind en 
Maureen heeft nog 15% gezichts-
vermogen.

De Buunkies tijdens het optreden bij Bejaardensoos ‘Ons Contact’.

Zoals bekend gaat Concordia binnenkort fuseren met Sur-
sum Corda en vanaf september wordt gezamenlijk verder 
gegaan onder de naam ‘Harmonie Vorden‘. (In Contact 
van dinsdag 1 mei is hierover uitvoerig bericht). Tijdens 
het voorjaarsconcert van Concordia nemen de muzikan-
ten het publiek mee op reis om het gevoel van de naderen-
de zomer, de vakantie, de zon, het strand en de terrasjes 
bij de mensen los te maken. De muzikale reis heeft onder 
leiding van dirigent Berjan Morsink als eindbestemming 
Spanje. Het orkest wil het publiek verrassen met een af-
wisselend programma. 

Spanje biedt veel mogelijkheden als het om muziek, dans 
en temperament gaat, van de Passadoble naar “Spanish 
Eyes” en voor de echte Hollander “Viva España”, in ons 
land bekend geworden door Imca Marina, maar vertaald 
uit het spaans, Olé…!! De slagwerkers o.l.v. Mike de Geest 
willen laten zien dat jong en oud binnen deze groep sa-
men op de goede weg zijn. Ook zij zullen Spanje aan doen, 

maar eigenwijs als slagwerkers zijn , dwalen ze graag af 
van het thema. 

VOOR MEER INFORMATIE:
www.concordiavorden.nl.

Voorjaarsconcert Concordia
Vorden - Het voorjaar heeft al een mooie start ge-
maakt, toch willen de leden van muziekvereniging 
Concordia uit Vorden dit seizoen muzikaal kleur 
geven met het jaarlijkse voorjaarsconcert op zater-
dag avond 12 mei in het Dorpscentrum (aanvang 
20.00 uur) Concordia Vorden bestaat al sinds 1869, 
een lange historie met veel hoogtepunten. Dit con-
cert gaat de boeken in als het allerlaatste concert in 
het de 143-jarig bestaan van de vereniging.

´Zeker hebben we verdiend, we heb-
ben denk ik terecht gewonnen van-
daag. Hoewel we het ons zelf ook nog 
een paar keer in het duel moeilijk ge-
maakt hebben. Zo kwamen we na vijf 
minuten achter te staan met 0 – 1 uit 
een vrije trap van KSV. Daarna was er 
tot en met de dertigste minuut nog 
maar een team dat voetbalde, en dat 
waren wij. Met twee keer een doel-
punt van Dennis Wentink en een van 
Rik Schroer kwamen we op een 3 – 
1 voorsprong. Vanaf de bank kon ik 
het rustig bekijken en ik dacht op dat 
moment dat we uit zouden gaan lo-
pen voor de rust na een 4 – 1 tussen-

stand, waarmee de wedstrijd gelopen
zou zijn voor ons. KSV kwam echter
terug in de wedstrijd in hun tweede
aanval van de gehele eerste helft,
daarmee waren ze wel behoorlijk ef-
fectief.´ ´Met die 3 – 2 stand was het
toch oppassen geblazen voor ons, 
iets waar de trainer in de rust ook
op hamerde. Op dat moment wisten
we de tussenstanden van de andere
wedstrijden, die waren gunstig voor 
Vorden. Direct in de tweede helft een
geweldige kans voor Don Rouwen,
maar hij raakte de lat daarbij. Onze 
keeper Robin Verstege had nog twee
goede reddingen bij een uitbraak van
de tegenstander, het duurde tot de
tachtigste minuut voordat er zeker-
heid was van onze winst. Frank Hid-
dink maakte in tweede instantie een
knap doelpunt en zorgde daarmee 
voor de 4 – 2 eindstand. Een verdien-
de zege voor Vorden, KSV liet ons het
spel maken. Wij hadden alleen na de
3 – 1 voorsprong moeten doorzetten
voor het bevrijdende vierde doelpunt.
Maar we hebben mooi de periodeti-
tel gewonnen en zijn in de eindstand
ook nog vierde geworden.´

Vorden haalt periodetitel 
binnen
Vorden - Met een 4 – 2 winst op 
KSV uit Vragender zorgde Vor-
den er voor dat het seizoen nog 
veen toetje gaat krijgen. Met de 
drie behaalde punten is de der-
de periodetitel binnen gehaald. 
Vordenaar René Nijenhuis vond 
het een verdiende zege voor zijn 
ploeg, hij dacht dat ook het feest-
je na afloop voor de behaalde 
deelname aan de nacompetitie 
voor Vorden een terecht iets was.

IEDERE DAG
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Het Verfparadijs
Zutphen en Hengelo

Maak kans op een verfpakket 
t.w.v € 100,-. Bij een minimale 

besteding van € 25,-. 

30% tot 40% voordeliger op 
Sikkensverven

Zutphen Zutphen-Emmerikseweg 52
Hengelo Spalstraat 23 



BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

De weersvoorspelling was niet voor 
het hele weekend goed, maar geluk-

kig bleef het droog, Zo konden ook 
de buitenactiviteiten doorgang vin-

den, zoals de scootmobielenrace, de 
hondenshow en het werk in de mo-
biele houtzagerij en voor de kinderen 
de speelweide, de skelterbaan, het 
springkussen, de trampoline, de mi-
nigraafmachine en de draaimolen. In 
de tenten was eveneens van alles te 
beleven. Er waren vele kramen met 
streekproducten zoals honing, fruit, 

zelf gemaakte appelsap, eieren of 
Achterhoekse wijn. De handnijver-
heid: weven, vilten, (wild)breien, ha-
ken, sieraden maken en mozaïeken 
was te bekijken en te koop. Verder 
was er onder andere informatie te 
verkrijgen over activiteitenbegelei-
ding, het bouwen van een schaaps-
kooi door verschillende (bouw)bedrij-
ven, een hoveniersbedrijf, de eenden-
verhuur en nog veel meer. 
Kinderen konden worden ge-
schminkt, maar kregen ook zelf de 
kans de kwast ter hand nemen, ze 
mochten cavia’s laten rennen in een 
doolhof, spijkers slaan en kijken bij 
de bijen in de bijenstal van de imker. 
IJsjes, frietjes en broodjes met warm 
beleg, koffie, fris of andere drank-
jes, ook aan de inwendige mens was 
gedacht. Aan lange tafels zaten de 
gasten gezellig bij elkaar ervan te 
genieten met ook wel hetzonnetje 

erbij. Er kon verder worden gekeken
en geluisterd naar verschillende mu-
zikale optredens: een combo speelde
gezellige muziek en er traden dans-
groepen op. 
Natuurlijk waren er tijdens dit 
schaapscheerderfeest veel schapen.
Zij werden geschoren door verschil-
lende schaapscheerders in een arena.
Daar konden belangstellende goed 
gaan zitten om deze activiteit te be-
kijken. Presentator Gerrit Borgman
vertelde alle wetenswaardigheden 
van de soorten schapen die werden
geschoren en beantwoordde vragen
van de toeschouwers. De vachten la-
gen op de tafel voor de verkoop. Extra
belangstelling van het publiek kreeg
de als laatste geschoren angorageit
met haar zijdezachte wol. 

Foto’s van dit evenement zijn te be-
kijken op www.contact.nl.

Schaapscheerderfeest & Voorjaarsfair

Gemoedelijkheid en sfeer

Bekveld - Op het terrein van Kinderboerderij Feltsigt verwelkomden 
Albert en Everlien Janssen zowel zaterdag 28 als zondag 29 april heel 
veel gasten. De standhouders en het publiek genoten van de gemoede-
lijkheid en de gezellige sfeer op het terrein. Het aanbod op de kramen 
was zeer veelzijdig en interessant, zowel voor volwassenen als voor de 
kinderen.

Het schapen scheren in de arena van kinderboerderij Feltsigt.

In de grote tent werd een schaapskooi gebouwd.

Om 12.00 uur geven de vijf leden 
van ‘Ite, Missa Est’ de aftrap met 
vroege polyfone muziek. Om 13.00 
uur maakt ‘Steyl’ een enorme sprong 
naar popsongs, gezongen door acht 
meiden met pianobegeleiding. Om 
14.00 uur start het elfkoppige ‘Enjoy’ 
met gospel singing in de ruimste zin 
van het woord; Anja den Bakker zal 

de solo’s voor haar rekening nemen. 
Om 15.00 uur is het kwartet ‘Amuze’ 
aan de beurt met “een kleine bloem-
lezing door de eeuwen van klassiek 
tot licht” en om 16.00 uur sluit het 
negental van ‘Spotz’ de rij van koren 
met een mengeling van klassiek, pop 
en jazz. Alle namen van de deelne-
mers zijn te vinden op de artiestenpa-

gina van de webstek van het theater: 
www.tom-vorden.nl. Nadien komt 
daarop ook een compilatie van de op-
genomen video’s. 
Het Duo ‘DiJon’ wordt gevormd 
door Dies Nicolai, melodieus op de 
trekharmonica en John de Winter, 
enthousiast zanger en speler op gi-
taar en mondharmonica. Voetpedaal 
geeft extra ritme op houtblok en 
tamboerijn. Zij nemen bij de entr’ac-
tes de sfeer van het ene koor over en 
voeren het publiek naar de sfeer van 
het volgende; zo zullen ze deze dag 
extra glans geven. De toegang is gra-
tis, een vrije gift welkom, reserveren 
niet nodig.

Koortjesdag in TOM

Vorden - Zondag 13 mei ( Moederdag ) - biedt Theater onder de Mo-
len te Vorden een heel speciaal programma. Vijf verschillende koren 
hebben zich opgegeven voor een koortjesdag in de Lindesche molen. 
Vanaf 12.00 uur treedt er elk heel uur een koor op. In de foyer zijn de 
verrichtingen in de zaal middels video te volgen. Duo ‘DiJon’ uit Zut-
phen zorgt voor de entr’actes en sluit de dag af. Het programma voor 
deze koortjesdag in TOM ziet er als volgt uit.

De kinderen die samen met ouders, 
oma’s en opa’s de verrichtingen van 
Frederico volgden, hebben enorm 
gelachen. De ene act volgde op de 
andere en de kinderen vielen van de 
ene schrik in de andere, van vliegen-
de hoeden tot leeglopende ballonnen 
en van omvallende borden tot tel-
kens meer wordende toverstokken. 

Ze kwamen ogen te kort. De orga-
nisatie van TOM hopen nu een aan-
zet gedaan te hebben voor de kleine
theaterbezoekers van Vorden en om-
streken. In de grote vakantie en in 
de Kinderboekenweek staan er weer
twee kindervoorstellingen gepland.
Houdt de krant in de gaten .

Primeur in TOM

Frederico’s Wereldreis

Vorden - Vorden - Clown Frederico gaf zaterdag 5 mei in Theater On-
der de Molen te Vorden twee optredens. Een eerste heuse kindervoor-
stelling in TOM, wat een feest.
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zaterdag 12 mei
in het café

Lenty Party 
Strike

en

Vordense 
Soppers

in de Discotheek

Disco 538 
Party

Fun DJ Team 
on tour

13 mei MOEDERDAG TIP: Cadeaubon, bijoux en nog veel meer!

Vrouwen die genieten van het leven
en dat willen uitstralen! 

Laat u inspireren voor de mooiste voorjaarsmode bij  Just More

Vrouwen die genieten van het leven
en dat willen uitstralen! 

Just More Damesmode In het centrum van Zelhem en Dieren
Callunaplein 54, 6951 CR Dieren. Tel. 0313-413314

Shoes:Fashion:

13 mei MOEDERDAG TIP: Cadeaubon, bijoux en nog veel meer!

VOORHUIS JUBILEUMSHOW
1952 - 2012

60 jaar Autobedrijf Voorhuis

1982 – 2012
30 jaar Daihatsu Dealer 

Dit willen we samen met U vieren.

Tijdens de show hebben we diverse speciale acties 

met o.a. gratis afleveringskosten op nieuwe - en 

gebruikte auto’s.

 
 
 
 
 
 
 
 

Dorpsstraat 103 Tel. (0544) 35 13 19
7136 LJ  Zieuwent Fax (0544) 35 17 94

www.auto-voorhuis.nl
www.terioscentervoorhuis.nl

VR. 11 MEI ZAT. 12 MEI
13.00 – 21.00 uur 10.00 – 17.00 uur

Wie tijdens deze show een auto koopt krijgt een 

geheel verzorgd 3-daags arrangement in landhotel 

„Am Schloß” in Hochsauerland.

Landhotel „Am Schloß”
Kreisstraße 2
59939 Olsberg-Gevelinghausen

Wij serveren u gratis Sauerlandse
lekkernijen op 

zaterdag 12 mei
vrijdag 11 mei en 

bij Autobedrijf Voorhuis
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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

 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 

SCHOOL VOOR 
INTUÏTIEVE ONTWIKKELING

Opleidingen

Informatiemiddag 10 juni,
hotel Ruimzicht, Zeddam

www.siomariamajoor.nl
Tel. 0314–381084 

Waardebon
1 keer gratis gebruik

van de Vacu Step

op vertoon van 
deze advertentie

De zomer in met 1 à 2 maatjes 
minder

Nijverheidsweg 2-4
7021 BX  Zelhem
Tel. 0314-625763
Bij geen gehoor: 06-51981150 www.allinshape.nl

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

Campanula Addenda® 
‘Blue Star’
Potmaat 15 cm. Per stuk

van 5,99Dvoor 

3,99

Campanula
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OP Hemelvaartsdag open 

van 11.00 tot 17.00 uur

sinds 1946.....
aannemersbedrijf

Meer dan alleen bouwen. Wij als aannemersbedrijf hebben de 
kennis en expertise om uw project van A t/m Z te begeleiden. 
Heeft u plannen tot nieuwbouw, verbouw of restauratie? 

Wij helpen u graag om uw plannen tot uitvoering te brengen 
www.ruiterkamp.nl

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL



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).

van geboorte of een uittreksel kunnen 

 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

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 7
Nr. 19, 8 mei 2012

Na vele bijeenkomsten en gesprek-
ken met inwoners, bedrijven, vereni-
gingen en maatschappelijke instan-
ties hebben b en w hun plannen om 
Bronckhorst toekomstbestendig te 
maken nu nagenoeg klaar. De basis 
hiervoor is de visie ‘Toekomstbe-
stendig Bronckhorst, Duurzaam en 
Betrokken’ die de raad in oktober 
2011 vaststelde (zie www.bronck-
horst.nl voor alle info hierover). Dit 
betekent dat de burgemeester en de 
wethouders onder andere keuzes 
hebben gemaakt over hoe ze het we-
gen- en groenonderhoud willen re-
gelen, hoe ze accommodaties willen 
privatiseren, zich meer willen rich-
ten op ‘kwetsbare’ en minder op 
‘sterke’ inwoners, wat ze willen doen 
op het terrein van recreatie en toe-
risme, economie en wonen etc. 

Inspelen op ontwikkelingen
-

komstbestendig Bronckhorst om in te 
kunnen spelen op drie actuele ont-
wikkelingen: de demografische ont-
wikkelingen in Bronckhorst (minder 
inwoners, meer ouderen en minder 

en de terugloop van financiële midde-

-

15 mei in een beknopte versie op
-

Kom naar de bijeenkomst op 23 mei 
voor alle informatie

-
maakt hebben, voorstellen aan de ge-

-

is, willen we u informeren over de 

-
meentehuis (inloop vanaf 19.45 uur). 
B en w geven dan een toelichting en u 

deel van de avond is ingedeeld naar 
-

-
-

17 mei a.s.

op www.bronckhorst.nl onder Uit-
gelicht 

-
horst.nl met daarin vermeld: 

de organisatie als u namens een 
organisatie komt, het aantal perso-
nen (max. 2 ) waarmee u komt én 

van ons een brief ontvangen om hen 

ons opnemen via tel. (0575) 75 02 50.

Keuzes van b en w om Bronckhorst toekomstbestendig 

te maken, zijn op 9 mei a.s. bekend

-
le telefoon (met internet) een stuk ge-

-
foon www.bronckhorst.nl intypt komt 
u er direct.

Dienstverlening via klein schermpje
-

-

aan te passen voor mobiel raadple-
gen. Niet alle informatie is geschikt 

die communicatie en dienstverlening 

vooral handig voor mensen die onder-

Aansluiten op vraag bezoekers web-
site

-

de mobiele website houdt de gemeen-
te in de gaten welke informatie mobiel 

we bepalen welke informatie later als-

mobiele versie.

Diverse informatie
-

sie onder andere informatie over het 
laatste nieuws van de gemeente, con-

naar de gewone website gemaakt.

www.bronckhorst.nl

via de startpagina van www.bronck-
horst.nl door helemaal rechtsbovenin 
op ‘mobiel’ te klikken.

Website gemeente nu ook mobiel te bekijken!

-

2 kavels voor particulier opdrachtge-

locatie de laatste grote inbreiding in 

in de Gouden Karper in Hummelo een 
informatieavond voor belangstellen-
den over de ontwikkeling van de loca-

van harte welkom!

Collectief opdrachtgeversschap
-
-

maar een heel appartementencom-

van bouwbeheer te kopen.

Kavels
-

ren in afmeting, waarvan de grootste 

voor particulier opdrachtgeverschap 
-

voor moet nog bepaald worden.

8 mei informatie-
avond kaveluitgifte 
locatie Woordhof in 
Hummelo

-

Datum Tijd Kern Locatie

in Gelderland.

OV-checkpoint in Bronckhorst



Uit de raad
Rondetafelgesprekken
9 mei 2012
Rondetafelgesprek 20.00 - 
21.15 uur, raadzaal

 De raad wordt gevraagd een nieuw 
voorbereidingsbesluit te nemen. 

-

 Het bestemmings- en exploitatie-
plan vormen de basis voor de her-
structurering en uitbreiding van 
recreatiepark Dorado Beach in

 Olburgen en lagen begin dit jaar 
ter inzage. Tegen het ontwerpbe-
stemmingsplan kwamen 15 ziens-
wijzen binnen. De raad wordt ge-
vraagd het ontwerpbestemmings-
plan gewijzigd en het exploitatie-
plan ongewijzigd vast te stellen en 
daarnaast in te stemmen met een 
aanvulling op het gemeentelijk

 Recreatiebeleid

Rondetafelgesprek 21.30 - 
22.45 uur, raadzaal

 De raad wordt gevraagd in te 

stemmen met het bestemmings-
plan, dat voorziet in een planologi-
sche regeling voor het zuidelijke 
deel van het oorspronkelijke land-
goed ‘Wientjesvoort’ tussen Vor-
den en Kranenburg. Voor het noor-
delijke deel stelde de raad al in 
2010 een bestemmingsplan vast. 
Het bestemmingsplan voorziet o.a. 
in herinrichting van de zone rond 
de beek, opheffing van (camping)
standplaatsen en realisatie van 30 
recreatiewoningen, renovatie van 
het woonhuis en herbouw van een 
vervallen schuur

10 mei 2012
De raadscommissies Beleidsontwik-
keling en Evaluatie en controle ver-
gaderen op 10 mei 2012 in de raad-
zaal van het gemeentehuis. Hieron-
der vindt u de agenda van de gecom-
bineerde vergadering. De vergade-
ring is openbaar. U bent dus van har-
te welkom om deze bij te wonen.

-

IJsselstreek

 Met de jaarstukken geven b en w 
verantwoording af aan de raad 
over het gevoerde bestuur in het 
begrotingsjaar 2011. De raad 
wordt gevraagd de jaarstukken 
2011 vast te stellen en het positie-
ve resultaat (€ 4.083.000) van de 
programmarekening 2011 te be-
stemmen zoals het college voort-
stelt

 De tussenrapportage is een tus-
sentijdse verantwoording van het 
college aan de raad. Hierin wordt 
aangegeven in welke mate de doe-
len van de raad, opgenomen in de 
programmabegroting 2012 - 2015, 
vorderen. De vastgestelde begro-
ting 2012 kent een begrotings-
overschot van € 145.000. De raad 
wordt gevraagd in te stemmen met 
de afwijkingen ten opzichte van de 
meerjarenbegroting

2012
 De raad wordt gevraagd in te 

stemmen met deze nota, om het 
gebruik van de vrije reserves 
transparant te maken

 De raad neemt kennis van de voor-
gestelde richting van de Achter-
hoekse Groene Energie Maat-
schappij (AGEM) en kan wensen, 
suggesties en vragen kenbaar ma-
ken aan het college. De Achterhoek 
heeft de ambitie om in 2030 ener-
gieneutraal te worden. Om deze 
ambitie te kunnen waarmaken is 
er het voornemen om de AGEM op 
te richten. De AGEM moet er (naast 
initiatieven gericht op energie-effi-

ciency en energiebesparing) voor 
zorgen dat een belangrijk deel van 
de in de Achterhoek gebruikte 
energie duurzaam tot stand komt

 Samen met 15 gemeenten hebben 
we een uniforme Algemene Veror-
dening Ondergrondse Infrastruc-
turen (AVOI) opgesteld. De AVOI 
zorgt voor een uniforme procedure 
voor het aanleggen, instandhou-
den en opruimen van kabels en lei-
dingen in openbare gronden voor 
alle netbeheerders. De raad wordt 
gevraagd de Telecommunicatie-
verordening Bronckhorst in te 
trekken en de AVOI-UNOG 2012 
vast te stellen

 De raad wordt gevraagd de leges-
verordening 2011 in te trekken en 
die van 2012 vast te stellen. Hier-
mee speelt de gemeente in op 
noodzakelijk actualisering van de 
legesverordening tijdens het jaar 
als gevolg van veranderde wet- en 
regelgeving en praktijk

- Memo over inkomende brief Vrijbit 
(Geen verwijdering vingerafdruk-
ken uit reisdocumentatie admini-
straties)

- Oprichten pluimveebedrijf aan de 
Landeweerweg in Halle

Inspreken
Tijdens een proef (t/m zomer 2012) 
kan tijdens de raadsvergaderingen 
niet worden ingesproken. 

Over onderwerpen die op de agenda 
staan kunt u inspreken tijdens de 
Rondetafelgesprekken of commis-
sievergadering, iedere tweede 
woensdag en donderdag van de 
maand. 
Voor onderwerpen die niet op de 
agenda staan 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).

Spelregels en aanmelden
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.

Onlangs hebben de acht gemeenten 
van de Regio Achterhoek een haal-
baarheidsonderzoek laten doen naar 
concrete mogelijkheden voor een in-
zamelstructuur van snoeihout, die ex-
pliciet gericht is op het regionaal ge-
bruik van biomassa. De studie ‘Hout-
stromen voor warmte en stroom’ is 
uitgevoerd in opdracht van de acht ge-
meenten en gefinancieerd door de
Regio Achterhoek vanuit het Regio-
contract 2008-2011. Het bestaat uit 
twee onderdelen: inventarisaties en 
een modellenstudie. 

Uit de inventarisaties blijkt dat in de 
Achterhoek:

snoeihout wordt aangeboden voor 
inzameling

-
ontheffingen worden verleend 
waarbij 4.413 m3 hout wordt ver-
brand

-
telijk groenbeheer 14.186 ton is 

-
tuurverenigingen een belangrijke 
rol spelen bij houtinzameling. Zij za-
melen nu gezamenlijk 4.220 ton in. 
Hun potentieel is echter 13.000 ton 
per jaar, deze inzameling kan dus 
nog sterk verbeteren 

Het door de gemeenten ingezamelde 
hout van particulieren en bedrijven 
wordt op dit moment gescheiden be-
handeld en afgevoerd via (afval)ver-
werkingsbedrijven, waarna de ge-

meenten er geen zeggenschap meer 
over hebben. De verwerkingsbedrij-
ven verkopen het meeste hout als 
snippers aan bedrijven buiten de regio 
die het als brandstof in grote verwar-
mingsinstallaties of warmtekracht-
koppelingsinstallaties (WKK’s) gebrui-
ken. Daarvan gaat het grootste deel 
naar het buitenland, waar hogere prij-
zen voor de houtsnippers worden be-
taald. 

De modellenstudie heeft tot doel enke-
le alternatieve inzamelsystemen te 
ontwerpen die voldoen aan de eisen 
van duurzame regionale afzet van 
snoeihout en deze te vergelijken met 
het huidige inzamelsysteem. Uit het 
meest gewenste toekomstige systeem 
blijkt dat als alle houtstromen uit onze 
regio gecoördineerd bij elkaar ge-
bracht worden:

ton) ingezet kan worden als regio-
naal geproduceerde brandstof voor 
onder meer houtgestookte CV-in-
stallaties 

wordt
-

creëerd kan worden

aan benutting van snoeihout

Het hout, dat momenteel in de Achter-
hoek wordt ingezameld, vertegen-
woordigt al een energiewaarde van 
minstens 230.000 GJ. Deze hoeveel-

heid zou kunnen groeien tot 355.000 
GJ als alle beschikbare snoeihout zou 
worden ingezameld en ingezet als 
brandstof. Door deze brandstof voor 
warmte- en stroomproductie binnen 
de regio te benutten, kunnen we voor 
1,1% voldoen aan de ambitie van de 
Regio Achterhoek om duurzame ener-
gie te gebruiken. We kunnen 1,3 % ha-
len als er weinig verliezen zijn in de 
keten en goede rendementen worden 
behaald met zowel kleine houtketels 
als WKK’s.

De in het rapport voorgestelde aanbe-
velingen om een goede inzamelstruc-
tuur op te zetten,  worden dit jaar regi-
onaal nader uitgewerkt. Daarna bepa-
len de gemeenten hoe ze in samen-
spraak met betrokken partijen invul-
ling willen geven aan de aanbevelin-
gen. Tevens wordt gezocht naar partij-
en die willen investeren in het treffen 
van maatregelen om meer snoeihout 
in te zamelen en toe te passen als 
brandstof in regionale verbrandings-
installaties. Het streven is dat een re-
gionale inzamelstructuur voor snoei-
hout zichzelf kan terugverdienen.

Haalbaarheidstudie voor opzetten inzamel-

structuur snoeihout Achterhoek
Op 12 mei organiseren de gemeente 
en Berkel Milieu een speciale E-goed 
inleverdag. E-goed staat voor ge-
bruikte elektrische en elektronische 
apparaten: alles met een batterij en/
of stekker wat u niet meer gebruikt. 
Ook spaarlampen en andere energie-
zuinige lampen worden tot het E-
goed gerekend. Ook een lekker opge-
ruimd huis en gratis cadeaus in ruil 
voor uw oude apparaten en spaar-
lampen? Kom dan ook naar de E-goed 
inleverdag! 

Door uw E-goed apart in te leveren, 
weet u zeker dat het op een milieu-
verantwoorde manier wordt verwerkt 
en dat materialen worden herge-
bruikt. Bij inlevering van uw oude 
elektrische apparaten en/of spaar-
lampen op 12 mei ontvangt u de gra-
tis inzamelbox Jekko én een kans-
kaart waarmee u een luxueuze ho-
telovernachting kunt winnen. Ook 
leuk: voor de kleintjes is er een gratis 
wecycle-vlieger! Voor de cadeautjes 
geldt op=op. U kunt op deze speciale 
actiedag alleen elektrische apparaten 
kwijt die u zelf (1 persoon) kunt han-
teren. Dus géén wasmachines of 
koelkasten. Die kunt u wel altijd gra-
tis wegbrengen of op laten halen door 
de Kringloop.

Hier kunt u op 12 mei tussen 10.00 
-

Zelhemseweg/Molenenk

Ook na 12 mei kunt u uw E-goed heel 
gemakkelijk en gratis kwijt: bij de 
Kringloop! Klein, groot, kapot of wer-
kend: alles is welkom. Laat het gratis 
aan huis ophalen door samenwer-
kende kringloopbedrijven 2Switch en 
Aktief. Bel voor het maken van een 

02 05. Of breng het gratis weg naar 
de kringloopwinkels van 2Switch en 

Doetinchem of Zutphen. Vergeet naar 

mee te nemen. Kijk voor meer infor-
matie op www.afvalvrij.nl/e-goed of 
bel de Afval-Informatie-Lijn van
Berkel Milieu, tel. (0575) 54 56 46.

E-goed inleverdag 12 mei a.s.

Levert u een bijdrage?

Zo lang mogelijk in uw vertrouwde omge-
ving blijven wonen, dat wilt u toch ook? En 
dan het liefst in uw eigen woning! Maar weet 
u of uw woning geschikt is voor de toekomst 
of hoe u daar zelf voor kunt zorgen? Kom 
langs op de informatiemarkt Woongemak 
Bronckhorst en laat u eens informeren.

De informatiemarkt organiseren wij samen 

Woondiensten op 12 mei a.s. van 13.00 tot 
16.00 uur in het gemeentehuis.

De toegang is gratis. Tot dan!

Staat het al in uw agenda?

12 mei a.s. informatiemarkt Woongemak Bronckhorst
Gemeentehuis op 17 en 18 mei dicht



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.

De nieuwe gemeentegids Bronckhorst 
komt eind juni uit. Onze uitgever is FMR 
Producties uit Breezand. Medewerkers 
van FMR zijn op dit moment actief met 
het werven van adverteerders en mer-
ken dat meerdere instanties zich voor-
doen als uitgever van de gemeentegids 

en op deze manier ondernemers bena-
deren. Mocht u gebeld worden door be-
drijven, die dit betreft, dan is het advies 
om niets via de fax of telefonisch af te 
handelen. FMR kan u als enige een brief 
van de gemeente tonen, vraag hier ge-
rust naar. U weet dan zeker dat u adver-

teert voor de gemeentegids waaraan de 
gemeente Bronckhorst haar medewer-
king verleent. Ook voor veranderingen 
of aanvullingen op de adresgevens van 
verenigingen en instanties in de gemeen-
tegids, kunt u contact opnemen met FMR 
Producties, Postbus 23, 1780 AA

Den Helder, tel. (0223) 66 14 25, 
info@fmrproducties.nl. De uiterste
datum is 15 mei a.s.!

Waarschuwing: FMR Producties maakt onze nieuwe
gemeentegids en niemand anders!

De huidige gemeentegids. Eind juni komt de 

nieuwe uit.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
-

ber 2012, buurtvereniging Bekveld

optocht, 6 september van 19.00 tot 24.00 uur, 7 september van 12.00 tot 00.30 uur en 8 septem-
ber 2012 van 12.00 tot 01.30 uur, verkoop loten, 6 september, afsluiten Halle-Nijmanweg, tussen 

Nijmansfeest
-

tijdens toneelavond, 6 september, afsluiten Hogenkampweg, tussen Steenderenseweg en

Drank- en Horecawet, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 11 augustus 2012 van 14.00 tot 01.00 

art. 35 Drank- en Horecawet, 19 juli van 13.00 tot 00.30 uur, 20 juli van 14.00 tot 01.30 uur en
 21 juli 2012 van 14.00 tot 01.30 uur, Vordense ondernemers vereniging

-
becue, 15 juni van 20.00 tot 00.00 uur en 16 juni 2012 van 13.00 tot 18.00 uur, ontheffing art. 35 

uur, chr. harmonie Prinses Juliana

Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen naar 
keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de gemeente.  

Omgevingsvergunningen 
Ontvangen op 26 april 2012: 

Ontvangen op 28 april 2012

Ontvangen op 1 mei 2012 

Ontvangen op 2 mei 2012 

Aanvragen

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure
B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning gedeeltelijk in te trekken voor:

inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Zienswijze indienen?
-

lijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belanghebben-
den die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, 
kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunning.

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 26 april 2012:

vogelschieten, kinderoptocht, feestavond met live-muziek, tijdelijke gebruiksvergunning ge-

Verleende vergunningen

-
backshow, 6 juli 2012, stichting oranjefeest Medlertol

Afgegeven op 27 april 2012:

4 juni 2012, schouwburg Amphion
-

seweg (nabij Varsselseweg) en Zutphen-Emmerikseweg (nabij Beekstraat), plaatsen tijdelijke 

en rommelmarkt, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 17 mei 2012 van 09.00 tot 16.00 uur, 

Afgegeven op 1 mei 2012:

17.30 tot 23.00 uur, stichting Vrienden van Vorden
Afgegeven op 3 mei 2012:

-
fing art. 35 Drank- en Horecawet op parkeerplaats sporthal De Pol, 1 en 2 juni van 12.00 tot 
01.30 uur, 3 juni 2012 van 12.00 tot 24.00 uur, Zelhem Alive

Smedekinck

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 1 mei 2012:

Verlengen beslistermijn 
Verzonden op 1 mei 2012: 

 extern advies, nieuwe beslisdatum uiterlijk 10 juli 2012 

Tijdelijke verkeersmaatregelen 
-

-
ten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

06.00 tot 18.00 uur, zijn de Burgemeester Vrijlandweg, tussen ingang parkeerplaats en Monu-
-

burchweg en Prinsenweg, de Schoolstraat ter hoogte van de kruising met de Monumentenweg, 

verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer,. Er geldt een stopverbod aan beide zijden 
van de weg aan de Rijksweg (N317) inclusief de Parallelweg tussen de bebouwde kom van 

Dubbeltjesweg, Hessenweg en Prinsenweg. Er geldt een inhaalverbod en een snelheidsbeper-

-
clusief de Parallelweg tussen de bebouwde kom en een gebod tot het volgend van een aangege-

Vrijlandweg én komende vanaf Doesburg bij de afslag Burgemeester Vrijlandweg. Tenslotte 
zijn de Monumentenweg (komende vanaf de Rijksweg), tussen de Rijksweg en de Hessenweg, 
en de Hessenweg (komende vanaf de Monumentenweg), tussen de Monumentenweg en de

 Burgemeester Vrijlandweg, ingesteld als éénrichtingsweg

en de Kerkstraat, tussen de Insulindelaan en de kerk, van 12.00 tot 23.00 uur afgesloten voor 
alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Verder geldt een stopverbod op de 
Dorpsstraat, tussen de Raadhuisstraat en de Insulindelaan, van 17.30 tot 22.30 uur

van 10.00 tot 01.30 uur de dag daaropvolgend afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering 
van bestemmingsverkeer

 14 - 20), van 12.00 tot 22.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestem-
mingsverkeer

-
daelstraat en de Frans Halsstraat, en de parkeerplaats van sportcomplex De Pol van 1 juni 

-

-
de zandweg, tussen de Hogeveldweg en de Hengeloseweg, van 26 mei 07.00 uur tot 28 mei 
2012 03.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

 afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

Ingetrokken verkeersmaatregel

-



Openbare bekendmakingen - vervolg

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de 
gemeente Bronckhorst, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ 
Hengelo (Gld). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagte-
kening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde 
gronden van het bezwaar en uw ondertekening. 

Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor dient u 
een voorlopige voorziening te vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, 
Sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Omgevingsvergunningen voor het kappen 
van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriftentermijn in 
werking. Ook voor deze vergunningen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen, zodat de 
werking van het besluit kan worden opgeschort tot na het verlopen van de bezwaarschriftenter-
mijn. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Drempt; Kulturhus’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Drempt; Kulturhus’ en de daarop betrekking hebbende stukken 
liggen van 10 mei t/m 20 juni 2012 voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op de bouw 
van een Kulturhus aan de Kerkstraat in Drempt achter de huidige Gildeschool, waarin de 
Gildeschool en de St. Willibrordusschool (uit Achter-Drempt) hun nieuwe huisvesting krijgen. Beide 
bestaande schoolgebouwen worden gesloopt. Datzelfde geldt voor het dorpshuis in Drempt. Het 
dorpshuis komt ook in het nieuwe Kulturhus. De vrijkomende ruimte op de locatie van het dorpshuis 
wordt o.a. parkeergelegenheid. In Achter-Drempt is het bedoeling dat het clubhuis van voetbalver-
eniging HC’03 de functie van dependance van het Kulturhus krijgt en de vrijkomende ruimte door de 
sloop van de Willibrordusschool die van parkeerplaats.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijkeplannen.

 Infobalie  Ruimtelijke plannen
-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestem-
mingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de 
gemeenteraad. Indien u uw zienswijze wilt toelichten in een hoorzitting moet u dit kenbaar maken in 

2012. 

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Vorden Dorp’

vast. Het plan heeft betrekking op de actualisatie van diverse bestemmingsplannen door één nieuw 
bestemmingsplan voor de kern Vorden. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn wijzigin-
gen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. De aangebrachte wijzigingen hebben onder andere 
betrekking op:

bouw- en functieaanduidingen

In de bij het besluit behorende ‘Responsnota ziens-
wijzen en overzicht ambtshalve wijzigingen’ zijn de 
doorgevoerde wijzigingen exact beschreven. Het 
bestemmingsplan ligt van 10 mei t/m 20 juni 2012 
voor een ieder ter inzage.

U kunt het bestemmingsplan op de volgende manieren inzien:

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-

 Infobalie  Ruimtelijke plannen
-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Mogelijkheden voor beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belangheb-
bende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft 
gebracht, alsmede iedere belanghebbende voor zover het de aangebrachte wijzigingen betreft, 
kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit bij 

Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.

Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een 
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Bestemmingsplannen

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Hengelo Dorp’
Het bestemmingsplan ‘Hengelo Dorp’ is op 2 mei 2012 onherroepelijk geworden en ligt voor een 
ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op de actualisatie van diverse bestemmingsplannen door 
één nieuw bestemmingsplan voor de kern Hengelo.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-

 Infobalie  
Ruimtelijke plannen

-
blieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de 
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stuk-
ken in te zien, dan kunt u een afspraak maken 
via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

tot dat moment geldende bestemmings-, wijzi-
gings- en uitwerkingsplannen komen te vervallen. 
Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er 
geen mogelijkheid meer tot het indienen van een 
reactie. 

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Hengelo, Winkelskamp Oost’
Het bestemmingsplan ‘Hengelo, Winkelskamp Oost’ is op 2 mei 2012 onherroepelijk geworden en 
ligt voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op de uitbreiding van bedrijventerrein 
Winkelskamp ten oosten van de Zelhemseweg en ten zuiden van de Winkelsweg.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-

 Infobalie  Ruimtelijke plannen
-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

-
gings- en uitwerkingsplannen komen te vervallen. Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er 
geen mogelijkheid meer tot het indienen van een reactie.

Ontwerpstructuurvisie Bronckhorst
De ontwerpstructuurvisie Bronckhorst en de daarop betrekking hebbende stukken, waaronder 

ter inzage. De visie heeft betrekking op de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid voor het grondge-
bied van de gemeente Bronckhorst.

Wettelijke plicht
De Wet ruimtelijke ordening verplicht gemeenten één (of meerdere) structuurvisie(s) vast te stellen 
voor het grondgebied van de gemeente. Een structuurvisie geeft de hoofdlijnen van het ruimtelijk 
beleid weer. Een gedetailleerde vertaling volgt in bestemmingsplannen. Aan bestemmingsplannen 
kunt u rechten ontlenen. Voor de structuurvisie geldt dit in principe niet. Wel is de gemeente bij haar 
beleid gehouden aan de structuurvisie.

Geldt voor gehele grondgebied gemeente Bronckhorst
De structuurvisie heeft betrekking op het gehele grondgebied van Bronckhorst. De visie vloeit voor 

als voor de actualisering van de bestemmingsplannen Buitengebied - eerst een 

inzage lag bij de actualisering van de bestemmingsplannen Buitengebied Zelhem en Buitengebied 
Steenderen/Hummelo en Keppel. De structuurvisie heeft ook betrekking op de kernen en vervangt 
als zodanig de structuurvisie bebouwde kommen, vastgesteld door de gemeenteraad in februari 

Bronckhorster inwoners) de mogelijkheden voor woningbouw en bedrijventerrein beperkt zijn en 
dus het aantal zoekgebieden teruggebracht moet worden, omdat deze de komende 10 jaar niet 
meer in ontwikkeling zullen worden genomen.

Uitvoeringsparagraaf/financiële aspecten
Tenslotte kent de structuurvisie een uitvoeringsparagraaf. In de structuurvisie wordt bepaald welke 
voorzieningen als ‘bovenwijks’ worden aangeduid en hoe deze kunnen worden gefinancierd. Hierin 
wordt aangegeven welk deel van de kosten mogelijk ten laste zal komen van ontwikkelingslocaties. 
In de structuurvisie komt ook te staan of er ten aanzien van nieuwe ontwikkellocaties sprake zal zijn 
van verevening tussen die locaties. Ook beschrijft de structuurvisie het beleidskader voor eventuele 
eisen aan woningbouwcategorieën in ontwikkellocaties.

Relatie tot traject Toekomstbestendig Bronckhorst (TBB)

van Bronckhorst. De resultaten daarvan zijn nog niet verwerkt in deze visie. De gemeenteraad be-
sluit naar verwachting in juni over TBB. Voorzover mogelijk zullen wij bij ons voorstel aan de ge-
meenteraad tot vaststelling van de structuurvisie hier rekening mee houden. Een gevolg kan ook 
zijn dat wij later dit jaar de gevolgen van TBB met u tegen het licht houden en toewerken naar een 
1e herziening van de structuurvisie. Het langer uitstellen van deze procedure voor de structuurvisie 
tot die tijd vinden wij echter niet gewenst/verantwoord.

U kunt de visie op de volgende manieren inzien:

De visie bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-

 Infobalie  Ruimtelijke plannen
-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Ruimtelijk beleid



Openbare bekendmakingen - vervolg

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestem-
mingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de 
gemeenteraad.

-
-

sluiting aangeven omdat er omstandigheden zijn die de uitvoering van de 
werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen. Bijvoorbeeld weersomstandigheden.

wordt door verkeersregelaars omgeleid

Wegwerkzaamheden

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
-

of gemelde inrichting waarop het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is
-

beheer van toepassing is

Wet milieubeheer

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Bronckhorst 2012 (Wmo)

-

-

-
den via www.bronckhorst.nl  Bestuur en organisatie  Regelgeving. Binnenkort leest u meer op 
deze gemeentepagina’s over hoe de gemeente omgaat met inwoners die ondersteuning nodig 
hebben om mee te kunnen doen in de maatschappij.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

van de inrichting waarop het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is

waarop het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

-

besluiten zijn verbonden.

U wilt een dakkapel, serre, kozijnen, aanbouw of een verbouwing??

Niet blij met de bezuinigingsplannen van Jan Kees?

35%
korting

op de totale
keuken*

Tot

*Mega* Matsweken
1 inbouwapparaat GRATIS!  5 halen 4 betalen*

Bij aankoop van een nieuwe keuken*

GRANIETEN WERKBLAD 
VOOR DE PRIJS VAN
KUNSTSTOF!

*
KAST NAAR KEUZE CADEAU!
Bij aankoop van tien SieMatic keukenkasten**
*Vergeet even de bezuinigingsplannen van onze Jan Kees. Daar worden we niet 

beter van. Maar ze hoeven uw keukenplannen niet in de weg te staan. Want 

bij Scheffer Keukens kunt u nog even profiteren van de MegaMatsWeken met 

sterke bezuinigingsacties. Tot 19 mei a.s. geven wij nog lekker veel voordeel 

op uw nieuwe keuken. Kijk, dat is nou echt Scheffer!

Bij uw eerste keukenofferte* 

CADEAUBON T.W.V. €20,- 

Te verzilveren bij Groenrijk Doetinchem

Kijk maar, óns bezuinigingsvoorstel 

   levert ú veel geld op!

Openingstijden:
Maandag  10.00  - 18.00 uur
Di t/m do 09.00  - 18.00 uur
Vrijdag  09.00  - 21.00 uur
Zaterdag  08.30  - 16.00 uur

ZELHEM Gildenweg 1 
Tel. (0314) 62 36 58

www.schefferkeukens.nl

* Vraag onze adviseurs naar de voorwaarden 

Wij doen het nog even op onze manier in de 

TOT EN MET 
ZATERDAG 

19 MEI
DE  MA K E L A A R S  V A N BR O N C K H O R S T

Info: Van Zeeburg, Luimes & Lebbink Makelaars  Tel. 0314-624215

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

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

Let op! Woensdagmiddag gesloten
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.

We zijn voor u weer gewoon
bereikbaar!!!
Moederdagactie

Hollandse aardbeien met gratis verse slagroom

Sappige sinaasappelen 15 voor 1.50
Verse spinazie 500 gram0.49

Mooie harde Elstar appelen v.a. 3 kilo 1.99
Volop heerlijke verse asperges

Kadotip!! Doe het met een streekproducten-pakket!!

Succesvolle relatietherapie!
Op basis van EFCT.

Marga Jansen,
praktijk voor psychosociale 
counseling
Individuele- en relatietherapie

Rozenstraat 17a, Baak mmjansen@hccnet.nl
Tel. 0575-441569 www.praktijk-margajansen.nl
Lid LVPW

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VAKSCHILDERWERK

www.harmsenvakschi lders.nl

Zelhemseweg 21 Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 40 00

6% BTW

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

VOOR BINNEN-
EN BUITENWERK

BIJ WONINGEN

OUDER DAN

2 JAAR
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Stiga Villa  Frontmaaier

 vanaf 2390,-

John Deere 
X155R  Tuintrekker 
met grasopvang

van 5097,- voor 3999,- Stiga Loopmaaier 
Turbo Exel 50 SB
Superhandig “4 in 1” maaisysteem, 48 
cm, wielaandrijving
van 699,- voor 599,-

John Deere X125  Tuintrekker

van 3503,- voor 2699,-

John Deere
Handmaaier 
43-47 of 54 cm maaibreedte

vanaf 543.00vanaf 543.00



In deze jubileummaand worden tal 
van Zijnsgeoriënteerde activiteiten 
georganiseerd in Nederland én Bel-
gië, ook in de regio Oost Nederland. 
Kijk voor het complete aanbod op 
www.maandvanzijnsorientatie.nl 
Maand van Zijnsoriëntatie
In Vorden vindt  in het kader van het 
jubileum onder meer de volgende ac-
tiviteit plaats: 

Een stiltewandeling bij Kasteel Hack-
fort op 12 mei ‘s morgens om 7.00 
uur. 
Daarnaast worden op de school voor
Zijnsoriëntatie in Utrecht én in ver-
schillende regio’s in Nederland en
België activiteiten georganiseerd
door Zijnsgeoriënteerde begeleiders 
en coaches. Er staan verschillende le-
zingen op het programma (met o.a. 
oprichter van Zijnsoriëntatie Hans 
Knibbe en zenleraar Nico Tydeman),
verschillende workshops en medita-
ties en een netwerkdag. Tijdens de
maand verschijnt ook het halfjaar-
lijkse tijdschrift ‘de Cirkel’ in een
speciale jubileumeditie. 
Opgave voor de stiltewandeling
kan via info@luciebartel.nl en 06-
53627192

Een feestmaand vol Zijnsgeoriënteerde activiteiten 

25-jarig jubileum 
Zijnsoriëntatie
Vorden - In mei 2012 bestaat de 
school voor Zijnsoriëntatie 25 
jaar. Wij zijn trots op de school, 
die spiritualiteit en psychothera-
pie heeft samengesmeed tot een 
eigentijds pad voor levenskunst. 
Wij vieren dit jubileum in mei 
2012 met de ‘Maand van Zijnso-
riëntatie’.

De onderwerpen waren landschap-
pen, bloemen, bomen, enzovoorts, 
net wat op dat moment haar aan-
dacht trok. Het materiaal en de tech-
niek is wisselend, scheurtechniek, 
gesso of zand en dat alles met acryl 
in sprekende kleuren. 
Op dit moment spreekt het abstracte 
werk haar erg aan en probeert zij 
daar iets moois van te maken. Daar 
kan zij dagen, ja zelfs nachten mee 

bezig zijn. Het precies weten hoe je
het wilt hebben en dan is het vaak
even slikken als er totaal iets anders
op het doek te voorschijn komt. Dat
geeft echter ook weer nieuwe inspira-
tie en zo blijft het steeds weer boeiend
en spannend! Voorlopig werkt Truus
Pijpers met plezier verder. Haar werk
is te bezichtigen in de bibliotheek 
Hengelo, tijdens de openingstijden.
De expositie duurt tot 1 juni.

Expositie schilderijen 
Truus Pijpers

Hengelo - Na het stoppen van een fulltime baan, kwam er een tijd 
van: ‘en wat nu?’ Een vriendin van Truus schilderde al en zij raadde
haar aan om de schilderskwast eens te proberen. De verfkwast was 
haar niet vreemd want ze had al heel wat opgeknapt. Het was een hele
ervaring, dat schilderen, omdat zij het nooit eerder had gedaan. Na
twee jaar verhuisde Truus naar de Achterhoek en kreeg zij de ruimte 
om zich meer te ontwikkelen, met ondersteuning van verschillende
leermeesters.

Een van de schilderijen van Truus Pijpers.

Langs de lijn veel publiek compleet 
met toeters en spandoek. Vorden 
deed wat van haar verwacht werd, 
het won met 5- 0. Na het eindsignaal 
werden de spelers van alle kanten 
gefeliciteerd, ontvingen ze chips en 
drinken en iedere speler kreeg z’n ei-

gen kampioensbeker! De leiders Jan 
Jansen en Remco Bruinsma werden 
met kleren en al, onder de douche 
gezet. Op bijgaande foto van links 
naar rechts: leider Jan Jansen, Robin 
Oonk, Dirk van Ditshuizen, Tije Smit, 
Jan de Greef, Max Bruinsma, Tommy 

Overmulder, Sil Lichtenberg, Roy 
Velthuis, leider Remco Bruinsma en 
Lucas Weevers. Speciale dank gaat uit 
naar de man achter de schermen, en 
daarom ook niet op de foto: Martin 
Overmulder. Martin verzorgt samen 
met Remco Bruinsma de donderdag-
avondtraining. Ook de sponsors Eu-
roplanit, Schwalbe Fietsbanden en 
Weevers Grafimedia werden bedankt 
voor de ondersteuning.

Vorden E3 ongeslagen kampioen

Vorden - Zaterdag, 28 april, stond de wedstrijd Vorden E 3 – DZC E 3 op 
het programma. Bij winst kon het Vordense team het kampioenschap 
niet meer ontgaan.

Er werden insectenzuigers gemaakt, 
deze werden daarna direct uitgepro-
beerd in het bos. Er werden veel ver-
schillende insecten gevangen! Ook 

hebben is er een begin gemaakt met 
de moestuin. Er zijn tomaten, wor-
tels, watermeloenen, sla, aardbeien, 
etc gezaaid. Er werd een modeshow 

door enkele meiden gegeven op het 
podium, pannenkoeken gebakken 
een hele lange rups gemaakt en er 
werd buiten wat af gevoetbald.

Kortom het was weer een gezellige 
vakantieweek!

Meivakantie op bso de Toverboom

Vorden - Tijdens de meivakantie was het weer een gezellige drukte op 
de bso.

Zo kan men kennismaken met de 
producten. Er wordt Fairtrade koffie 
en thee geschonken. Ook heeft We-
reldwinkel voor Moederdag 13 mei 
extra leuke spullen ingekocht. Voor 
de kinderen die moeder willen ver-
wennen op Moederdag zijn er spulle-
tjes die ze van hun zakgeld makkelijk 
kunnen betalen, kleine prijsjes dus. 
Voor minder dan 5 euro kan men al 
een leuk, apart cadeautje voor moe-
der kopen.
Wat te denken van b.v. een ontbijt-
pakketje, waar alles inzit om moeder 

een ontbijt op bed te brengen. Kleine
hartvormige kaarsjes of doosjes en
sleutelhangers met een hartvormige
dromenvanger. Een mooie Mexicaan-
se tapasschaal of houten olifant. En 
wat zo leuk is, niet alleen wordt je 
eigen moeder of misschien wel oma
blij gemaakt, ook moeders in andere
landen. Veel moeders in verre landen
moeten de kost voor hun gezin ver-
dienen en dat doen ze door kettingen
te maken, of schalen of beeldjes en
nog veel meer. 
Die verkopen ze aan mensen, die de
producten naar Nederland brengen
en dan in de Wereldwinkels verkocht
worden. Er zijn dus twee blije moe-
ders als je iets in de Wereldwinkel
koopt voor Moederdag, je eigen ma-
ma en een moeder ver weg. Er zijn
ook prijzen te winnen als je raadt wat
dat leuke tentoongestelde ontbijtpak-
ketje kost.

Hand en hand op zaterdag 12 mei

Moederdag en 
Wereldwinkeldag
Vorden - Wereldwinkel Vorden 
houdt zaterdag 12 mei een tradi-
tie in ere. Op Wereldwinkeldag, 
de dag met een extra accent op 
Fairtrade producten worden be-
langstellenden uitgenodigd voor 
een kopje koffie/thee tijdens een 
bezoek aan de winkel.

Bij Sprintkampioenschappen staat iedereen op scherp. Dit 
kan men dan ook  zien aan de diskwalificaties waarvan 
het overgrote deel te wijten is aan een valse start. Sprintaf-
standen zijn 50 meters (of 100 m wisselslag) en die worden 
met maximale beenslag en met zo min mogelijk ademha-
lingen (borstcrawl) afgelegd. Het keerpunt moet feilloos 
worden uitgevoerd anders zijn de medaillekansen verke-
ken. De Berkelduikers hadden ook deze GSK veel succes 

en behaalden in de medaillestatistieken een derde plaats 
met 11 gouden, 7 zilveren en 11 bronzen medailles. Goud 
werd gewonnen door Torben Lammerdink (50 m vrij in 
25.97 sec!), Zoë Ulkeman, Niels Tjoonk, Luuk Nijland (50 
m vlinder in 26.96 sec!), Irene Fredriks en Brandon Schee-
pers (50 m vrij in 23.33 sec!). Zilver werd behaald door 
Kim Nijland, Luuk, Brandon, Irene en Merel van der Wal. 
Brons werd in de wacht gesleept door Zoë, Kim, Luuk, 
Nick Bongers, Marlieke Scholten en Bas Wensink. Echter 
de meeste Berkelduikers behaalden een, soms fantastisch, 
PR (persoonlijk record) en dat gaf natuurlijk heel veel vol-
doening.

Gelderse sprintkampioenschappen
Lelystad - Dit jaar zijn de GSK in het verre Lelystad 
gezwommen. Lelystad en Oostelijk Flevoland beho-
ren namelijk ook bij de Kring Gelderland.
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Hoewel het meestal mooi weer is in 
het tweede weekend van juni wan-
neer de triatlon van Hengelo wordt 
gehouden, zit er ook wel eens een 
slechte dag tussen. Zo ook in 2011 
toen de regen gedurende de gehele 
triatlonwedstrijd met bakken uit de 
lucht kwam. De sporter heeft ook 
graag mooi weer, maar tijdens de 
wedstrijd maakt het echter niet zo 
heel veel uit want ze komen toch al 
nat uit het water. Het is natuurlijk 
wel oppassen geblazen tijdens het 
fietsen.
Voor alle vrijwilligers is het anders. 
Zij staan van ’s ochtends tot ’s mid-
dags in het slechte weer alles in goede 
banen te leiden. Bij mooi weer dragen 
de vrijwilligers voor de herkenbaar-

heid tijdens het evenement altijd een 
T-shirt met het logo van de Triathlon 
Hengelo G erop. Deelnemers, jury 
van de Nederlandse Triatlonbond 
(NTB) en toeschouwers weten dan 
wie ze aan kunnen spreken.
Toen het tijdens het evenement van 
2011 zo regende hadden de vrijwil-
ligers over het T-shirt regenkleding 
van henzelf aangetrokken en daar-
mee was de herkenbaarheid ver-
dwenen. De NTB juryleden maakten 
daarover in hun juryrapport dan ook 
melding van. 

Dit bracht één van de sponsors, Bert 
te Slaa van BtS Metaalservice op een 
idee. Hij overlegde met de andere 
sponsors, Theo Nibbeling van T2 ont-

wikkelen/ontwerpen/realiseren en 
Bernard Hilferink van Easy-Running 
om de organisatie van de Stichting 
Triathlon Hengelo(G) regenjasjes ter 
beschikking te stellen voor alle vrij-
willigers. Ook deze sponsors vonden 
het een goed idee en zij vonden in 
Robbin Fielt van Y-Sign een goede 
partner om de jassen te bedrukken. 
Op maandag 23 april kwamen de vier 
sponsors bij de Molen van T2 in Hen-
gelo om het bestuur van de Stichting 
Triathlon HengeloGld. de regenjassen 
te overhandigen.
Het bestuur was erg content met het 
grandioze gebaar van hun sponsors 
en bedankten hen namens de vrijwil-
ligers. Gek gezegd, maar de voorzitter 
van de Stichting Triathlon Hengelo 
G gaf in zijn dankwoord aan dat hij 
hoopte dat de jassen nooit gebruikt 
hoefden te worden.
Al met al zijn de vrijwilligers, mocht 
het regenen tijdens het evenement, 
goed beschermd en herkenbaar voor 
deelnemers, juryleden en publiek.

Uitreiking regenjassen

Triatlon Hengelo 2012

Hengelo - Op zondag 10 juni wordt al weer de 23e triatlon van Hen-
gelo Gld. georganiseerd. Op dit moment zijn de voorbereidingen in 
volle gang en de aanmeldingen van de deelnemers stromen binnen. 
De organisatie is blij dat ze nog steeds gebruik kunnen maken van het 
prachtige buitenzwembad ’t Elderink gelegen aan de Elderinkweg te 
Hengelo. Deelnemers en toeschouwers genieten elk jaar weer van deze 
prachtige locatie, waar start en finish mooi bij elkaar op één plek is.

De regenjassen werden overhandigd.

U kunt op deze dag demonstraties 
van verschillende huishoudelijke 
producten bijwonen. Ook is te 
zien hoe u een tablet of Laptop 
kunt koppelen aan een LED-tv. 
,,Er is een nieuw tijdperk aange-
broken, waarin bijna alle appara-
tuur met elkaar te verbinden is 
via een (draadloos) huisnetwerk. 
Ook dit kunnen wij realiseren 
voor u”, aldus medewerkster San-
dra Klein Bluemink van Stegeman 
Euronics. Voor al uw vragen met 
betrekking tot de mogelijkheden 
van het glasvezelnetwerk kunt u 
terecht bij de vertegenwoordigers 
van KPN en Concepts. Op instal-
latiegebied kunt u informatie ver-
krijgen bij de vertegenwoordigers 
van onder andere Bosch Ther-
motechniek, ATAG Verwarming, 
Oosterberg Techniek, Technische 

Unie en Riho Techniek. Denkt u 
hierbij aan de nieuwste ontwikke-
lingen op het gebied van cv-ketels 
op zonne-energie, warmtepom-
pen, wand- en vloerverwarming, 
LED-verlichting en huisautomati-
sering (Domotica). ,,Stegeman In-
stallatietechniek bezit de kennis 
om iedere woning te voorzien van 
de nieuwste ontwikkelingen op 
installatiegebied”, zegt directeur 
Bert Stegeman. Iedereen is dan 
ook van harte uitgenodigd om 
vrijdag 11 mei een kijkje te ko-
men nemen tijdens deze Product-
informatiedag. 
De gehele dag worden er doorlo-
pend demonstraties gegeven en 
natuurlijk staat de koffie voor u 
klaar! Laat u verrassen door ver-
schillende demonstraties zowel in 
als buiten de winkel.

Doorlopende demonstraties innovatieve producten

Productinformatiedag 
bij Stegeman Euronics
Ruurlo - Strijkmachines, stoomovens en smart tv’s. Allemaal in-
novatieve producten waar iedereen wel eens van gehoord heeft. 
Maar hoe sluit je het product aan, hoe werkt het precies en wat 
kun je er allemaal mee? In de winkel van Stegeman Euronics 
aan de Dorpsstraat in Ruurlo geven de vertegenwoordigers van 
onder andere Miele, Philips, Samsung en Bosch vrijdag 11 mei 
van 10.00 tot 20.00 uur uitgebreid antwoord op deze vragen en 
meer.

Hieraan wordt medewerking verleend 
door de sopraan Irene Hoogveld en de 
‘huis’-organiste van de Dorpskerk Mir-
jam Berendsen-van der Meulen. Het 
geheel staat onder leiding van Wilbert 
Berendsen. Het koor brengt een uit-

gebreid programma met muziek van 
overwegend Engelse componisten. At-
twood, Wesley, Goes, Bairstow, Giffen, 
Finzi, Parry en Moore. Er zijn een drie-
tal intermezzi voor orgel solo en orgel 
met sopraan.

Geen eenvoudig programma, maar het 
koor bestaat dit jaar 60 jaar en laat 
middels dit programma, dat als titel 
“Clear and gentle stream” heeft mee-
gekregen, ervaren waartoe het in staat 
is. Het concert begint om 15.30 uur. 
Toegang t/m 16 jaar gratis. Zie ook 
www.muziekdorpskerkvorden.nl en 
www.doetinchemse-bachvereniging.nl

Zondagmiddagconcert in Dorpskerk Vorden

Vorden - Zondag 13 mei aanstaande komt de Doetinchemse Bachver-
eniging naar Vorden om in de serie ‘zondagmiddagconcerten van Mu-
ziekDorpskerkVorden‘, in de dorpskerk een concert te verzorgen.

Bachvereniging Doetinchem.

Twee leden werden bijzonder ver-
eerd met een speld en bos bloemen. 
Jan Beverdam is 25 jaar lid, en Derk 
Besselink is vijftig jaar lid. Jan Bever-
dam is momenteel raadslid en Derk 

Wesselink is raadslid en wethouder
geweest in de oude gemeente Hum-
melo en Keppel en was nog vol vuur
betreffende de rondweg.

PvdA bezocht 1 mei 
haar 70-jarige leden

Bronckhorst - Traditiegetrouw gaat het bestuur en de fractie van de
partij PvdA in Bronckhorst op bezoek bij haar senioren- leden. Deze
leden zijn vaak al heel wat jaren lid en trouw aan hun idealen. Dit
blijkt wel uit de bezoeken en gesprekken die de bezoekers hebben bij
het overhandigen van de rode roos.

Derk Besselink al vijftig jaar lid van de Partij van de Arbeid.

Die dag reed Peter Makkink uit Hen-
gelo, in Heerde en behaalde hij daar 
een 14e plaats. Winnaar werd Remco 
Veldhuis van De Stofwolk uit Eiber-
gen. Michel Klarenbeek uit Leuven-

heim werd tweede en Kasper Vrielink
uit Zutphen derde. Voor hem de eer-
ste bloemen ooit ! Ook de RTV topper
bij de Elite/ Beloften, Rens te Stroet 
uit Keijenborg behaalde een goed re-
sultaat. Hij werd negende in de klas-
sieker PWZ- Zuidenveldtour. ( Rens
kwam net terug vanuit een enkelbles-
sure die hij opliep tijdens een etappe-
cours in Frankrijk ) . Winnaar werd
Maurits Lammertink uit Twente.

Successen RTV coureurs
Wichmond - Tijdens de Ronde 
van Hardenberg die vorige week 
zondag werd verreden, werd Eric 
de Greef uit Vorden 16e en Ger-
bert Ketting uit Ruurlo 18e.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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In eerste instantie maakte zij een im-
mens grote driedimensionale blauw-
bilgorgel. Maar al snel ging ze op 
kleiner formaat over door te tekenen 
met kleurpotlood en kroontjespen. 
Er ontstond een hele menagerie die 
uitmondde in de productie van een 
prachtig uitgegeven boek ‘Gorgelrij-
men en Gorgelwezens’ waarin naast 
de gedichten wel veertig gorgelwe-
zens staan afgebeeld. 
In galerij Amare te Vorden worden 
tijdens Kunst10daagse Bronckhorst 
(nr. 44 uit de gids) gorgelwezens van 
Katinka van Haren tentoongesteld 
als afdrukken van hoge kwaliteit op 
groot (A2) formaat. Ook hangen er 
enkele originele tekeningen (niet te 
koop!), waaronder de Ratelsnoek die 
op de voorkant van haar boek prijkt. 
Dat boek ligt ter inzage en is natuur-
lijk wél te koop, naast groot formaat 
ansichtkaarten van de gorgelwezens. 
Om die gorgelwezens in een tekening 
te vangen, beperkte Katinka zich door 
per wezen slechts drie à vier kleur-
potloden te gebruiken waarbinnen ze 
wel alle kleurschakeringen toepaste. 
Zij zal zelf op 12 en 13 mei in galerij 
Amare aanwezig zijn om haar tech-
niek uit te leggen. De Galerij is alle 
dagen van de kunst10daagse (11 - 20 
mei) van 11.00 uur tot 17.00 uur ge-
opend. Haar expositie blijft daar tot 

3 juni en is andere dagen op verzoek
geopend. De galerij is ook open op 1
juni met Vrijdag uit de Kunst. Daarna
hangt haar werk tot eind augustus in
de foyer van Theater Onder de Molen
te Vorden. Zie ook www.amare-gale-
rij.nl en www.tom-vorden.nl 
Op 11, 15, 17 en 18 mei geeft Josee
van der Staak ( tussen 14.00 en 16.30
uur )een workshop in Galerie Amare.
Daar zijn groot en klein samen wel-
kom om meteen zélf aan de slag te 
gaan met je eigen gorgelwezen. Tij-
dens de kunst10daagse kun je in het
atelier (nr. 44 uit de gids) je fantasie
de vrije loop laten door zélf een gor-
gelwezen te ontwerpen met potlood,
kwast of anderszins. Eventueel na 
een bezoek aan naastgelegen galerij 
Amare. Katinka werkt met potlood 
en kroontjespen, in de workshop
mag élk materiaal worden ingezet
om je eigen fantasiebeest vorm te
geven. Wel zullen de gedichten van
Cees Budding’ een belangrijke rol
spelen. Het leuke is dat iedereen
hieraan kan meedoen, jong en oud,
vaders en moeders, oma’s en opa’s,
kinderen en kleinkinderen. Aanmel-
den mag, maar is niet verplicht: een
e-mail naar joseevanderstaak@het-
net.nl of bellen met 0575- 555783. Zie
ook www.amare-atelier.nl.

Gorgelwezens van Katinka 
van Haren

Vorden - De Blauwbilgorgel: ‘Ik ben een blauwbilgorgel, mijn vader 
was een porgel’ is wellicht het bekendste gedicht van C. Buddingh’,
in elk geval van zijn serie gorgelrijmen. Dit gedicht was ook de aan-
leiding voor Katinka van Haren (woonachtig in Dordrecht, net als C.
Buddingh’ vroeger) om gorgelwezens te gaan tekenen.

Katinka van Haren

Dit concert staat opnieuw onder 
leiding van dirigent Klaas Stok. Me-
dewerking wordt verleend door de 
sopraan Heleen Koele en de bas Jas-
per Schweppe die het vocale aandeel 

verzorgen in de cantate BWV 49
“Ich geh’und suche mit Verlangen” 
van Johann Sebastian Bach. De orga-
nist Louis ten Vregelaar zal het con-
cert voor orgel en orkest HWV 292
van G.F. Händel spelen. Het concert
wordt geopend met het Concerto 
Grosso opus 3 nummer 2 van Pieter
Hellendaal. Jeugdigen tot 17 jaar vrij
toegang. Zie ook www.baderorgel.nl 
en www.parnassusensemble.nl

Parnassus Ensemble speelt 
op Hemelvaartsdag
Regio - Het Parnassus Ensem-
ble zal op donderdag 17 mei om 
16.00 uur het jaarlijkse Hemel-
vaartsconcert geven in de Sint 
Walburgiskerk te Zutphen.

Louis Kuperij was in dienst vanaf 
vier jaar na de oprichting van Aviko 
in 1962 en maakte de ontwikkeling 
tot een multinational volledig mee. 
Ook hijzelf ontwikkelde zich in het-
zelfde tempo tot productieleider. 
Een zeer positief ingesteld mens die 
problemen ziet als uitdagingen, niet 
als obstakels. Elk jaar was het weer 

verrassend wat de oogst dat jaar zou 
bieden en elk jaar was het weer een 
uitdaging om er weer wat moois van 
te maken. Mensen zijn vaak niet blij 
met veranderingen, maar dat gold 
niet voor Louis. Er hebben zich tij-
dens zijn carrière veel vernieuwin-
gen voorgedaan en altijd stond hij 
daarvoor open, zelfs tot op z’n laatste 

werkdag. Altijd weer proberen om 
meer uit een aardappel te halen of 
meer uit een productielijn. Of weer 
een nieuw nog lekkerder frietje te 
maken. Van het in 2007 gestarte ver-
beterprogramma genoot hij met volle 
teugen. 

Louis werd op zijn laatste werkdag 
door zijn collega’s in het zonnetje 
gezet. Een serenade van Muziekver-
eniging Nieuw Leven hoorde daarbij. 
De rondgang over het Aviko-terrein 
was voor beide een buitengewone er-
varing.

Laatste werkdag Louis Kuperij bij 
Aviko

Steenderen - Een muziekkorps op het Aviko-terrein, zelfs even in de 
fabriek, is toch wel iets buitengewoons. Dat klopt, het was een buiten-
gewone dag. Vrijdag 4 mei was het de laatste werkdag bij Aviko voor 
Louis Kuperij. Na 46 jaar zich ingezet te hebben voor dit bedrijf begint 
hij aan z’n pensioen.

Louis Kuperij op zijn laatste werkdag met muzikale begeleiding over het Aviko-terrein.

De zon liet het een beetje afweten, 
maar echt koud was het gelukkig 
niet. De stemming was erg gezellig 
bij het weerzien van de zwemlief-

hebbers. Ruim 75 mensen hebben 
genoten van hun eerste baantjes. De 
jeugd werd getrakteerd op vermaak 
van drie Reuze transparante ballen 

waarin ze konden lopen óver het wa-
ter. Het was een leuke start en de me-
dewerkers van het zwembad hopen 
op een goed actief zwemseizoen 2012 
met diverse leuke activiteiten. De in-
formatie is te zien op de gemeentesite 
van Bronckhorst.

Opening zwembad ’t Elderink

Hengelo - Na het drinken van een kopje koffie met een traktatie sa-
men met de medewerkers en drie collega’s van zwembad Steenderen, 
opende wethouder Paul Seesing zaterdag 28 april zwembad ’t Elderink 
in Hengelo.

In deze Reuze transparante ballen konden de zwemmers óver het water lopen.
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Samen met Ellen Pieterse en Rien 
Wulffraat wist hij bij menige bezoe-
ker de gevoelige snaar te raken in een 
serene sfeer waarin elk gedicht en elk 
lied op zijn plek was. Ellen zong ver-

scheidene Joodse traditionals en en-
kele klassieke stukken. Eric en Ellen 
lazen gedichten voor, ook van Eric 
zelf, heel direct en duidelijk maar 
toch niet te scherp. Eric had twee 

toepasselijke Engelstalige medleys 
samengesteld en Rien begeleidde in-
strumentaal op piano en accordeon 
of speeldee klassieke stukken. Eric 
en Ellen lazen gedichten voor, ook 
van Eric zelf, heel direct en duidelijk 
maar toch niet te scherp. Eric had 
twee toepasselijke Engelstalige med-
leys samengesteld en Rien begeleidde 
instrumentaal op piano en accordeon 

Gedenkwaardig herdenken in 

Vorden - Vorden - Vrijdagavond 4 mei hebben de bezoekers van Thea-
ter Onder de Molen op een speciale manier stilgestaan bij het feit dat 
alle doden herdacht mochten worden op die dag. Eric Grootel schreef 
voor deze gelegenheid het programma ‘Ze leven voort’.

Eric, Ellen, Rien

Voor Carolyn in ‘t Veld is de exposi-
tie een thuiswedstrijd, hoewel zij bij 
het uitdoen van dit persbericht nog 
in Oeganda is waar zij enkele maan-
den per jaar werkt in een kliniek met 
weeskinderen. Kinderen waarvoor 
het krijgen van een eenvoudige pop 
een geschenk uit de hemel betekent. 
Alhoewel zij ook Italiaanse land-
schappen heeft geschilderd laat zij nu 
haar Afrikaanse landschappen zien. 
In Afrika heeft zij dan ook ervaren 
hoe de aarde er eens heeft uit moe-
ten zien zonder mensen. De inspira-
tie die zij heeft opgedaan en die zij 
voortdurend blijft opdoen voor haar 
schilderijen nemen je mee naar een 

verstild werelddeel. Haar werk is dan
ook getiteld “de stilte van Afrika’.Op
donderdag 17 mei signeert zij vanaf 
13.00 uur haar boek met dezelfde ti-
tel: de stilte van Afrika. 

Met Jeanette Hagen wordt de over-
gang tussen tuin en galerie gemaakt.
Jeanette laat op het terras al een tip
van de sluier zien door haar beeld
‘Femme’, die u in een zo typerende
vrouwelijke houding bij aankomst
aantreft. Haar bronzen beelden stra-
len schoonheid, zuiverheid en gratie
uit.Jeanette werkt vanuit een sterke 
persoonlijke intuïtie. Het zachte, bij-
na aaibare lijf waarbij ook de textiele
kant een rol speelt weet zij op juiste
wijze in brons te vertalen. Naast de 
opening is Jeanette op zondag 19 mei
in de galerie om te vertellen over het
maken van haar beelden. Tijdens de
Kunst10daagseBronckhorst is Galerie
A- quadraat aan de Mosselseweg 12
dagelijks geopend van 11.00-17.00 
uur. Normaliter op vrijdag, zaterdag
en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. En
op afspraak.

In Galerie A -quadraat

Exposanten met gratie
Vorden - Zondag 13 mei a.s. opent 
filosofe Corrie Haverkort om 
15.00 uur de expositie van Caro-
lyn in t’ Veld en Jeanette Hagen 
bij Galerie A-quadraat in Vorden 
aan de Mosselseweg. Carolyn is 
schilder en Jeanette maakt bron-
zen beelden. Maar het publiek 
wordt vanaf deze datum tevens 
gefêteerd op beelden in de tuin.

Bij de lunch staat een springkussen 
voor de kinderen en verschillende 
kraampjes met streekproducten. Tij-
dens de lunchpauze is er koffie, thee, 
frisdrank, soep, hamburgers enz. 
enz. te koop. Tevens is er een auto-

route beschikbaar. 
Startpunt: Vleesboerderij Garrit-
sen, Wolfstraat 5, 7227 DP Steende-
ren. Starten kan tussen 8.00 uur en
10.30 uur. Voor deelname wordt per
persoon een bijdrage gevraagd, het
ontbijt is gratis. Kinderen tot 12 jaar
gratis. 
De routebeschrijving krijgt iedereen 
bij het startpunt, aanmelden is niet
nodig. Er is parkeergelegenheid aan-
wezig. 
Meer informatie bij Olga Ooste-
rink, telefoon (0314) 381440 of (06)
10646993 en Anneke Groot-Roes-
sink, telefoon (0575) 470245 of (06)
18375569.

Fiets de boer op
Toldijk - FIETS DE BOER OP orga-
niseert op Hemelvaartdag 17 mei 
weer een fietstocht voor het hele 
gezin met ontbijt vooraf. Langs 
een route van ca. 25 km kunnen 
verschillende bedrijven worden 
bezocht, zoals een melkveehou-
der, een pluimveebedrijf, een 
paardenfokker en andere interes-
sante bedrijven.

Jolanda Arntz-Hendriks schildert met 
acryl op doeken van uiteenlopende 
formaten. De natuur is hierbij haar 
grootste inspiratiebron. Het gebruik 
van verschillende technieken zorgt 
voor een verrassend resultaat. Anne-
lies Wolbrink maakt met gebruik van 
gemengde technieken beelden en ob-
jecten voor binnen en buiten. “Niets 
is zo leuk om ideeën uit te werken die 

je ziet of te binnen schieten. Het laat 
je niet meer los,” vertelt ze. 
De samenwerking van Jolanda met 
Annelies zorgt voor een afwisselende 
expositie. 
Tijdens de Kunst10daagse zal Silvia 
Arntz, die voetreflexzone therapeute 
is, verschillende middagen aanwezig 
zijn om de vermoeide voeten te mas-
seren.

Kunst10daagse Bronckhorst - 11 t/m 20 mei 2012

Jolanda Arntz-Hendriks en 
Annelies Wolbrink

Hengelo - De zesde editie van de Kunst10daagse wordt gehouden van 
11 t/m 20 mei 2012. Dan zijn de deuren van meer dan 50 ateliers, gale-
ries, musea en tentoonstellingsruimten in de gemeente Bronckhorst 
geopend. Jolanda Arntz-Hendriks en Annelies Wolbrink exposeren in 
het mooie buitengebied van Hengelo aan de Beekstraat 10.

Werk van Annelies Wolbrink en Jolanda Arntz-Hendriks.

Elly Beuseker van Drogisterij De Vij-
zel heeft zaterdag van 10.00 – 16.00 
uur een demonstratrice van Aromed 
te gast in de winkel. Deze geeft infor-
matie over aromatherapie en doel-
treffende gezondheidsproducten. 
Deze dag heeft Ans Beuseker van 
Geschenkenhuis Beuseker leuke met 
snoep gevulde bekers voor Moeder-
dag en een Koen Kampioenactie. 
Naast de eigen producten en acties 
van Drogisterij De Vijzel en Geschen-
kenhuis Beuseker is er van alles te 
zien en te koop tijdens de stoepver-

koop: damesmode, tasjes en trendy 
sieraden, bloemen, boeken, harten, 
alles voor de hobby, een chocolaterie, 
leuke geborduurde cadeaus en nog 
veel meer. Om 11.00 uur en om 14.00 
uur is er een kleine modeshow voor 
de kinderen. 
Voor de kinderen is er verder een 
springkussen en er worden poffertjes 
en wafels gebakken. Lekker met een 
gratis kopje koffie of thee. 
Bij Marketz Installatiebedrijf van 
Martijn Ketz aan de Dr. A. Ariëns-
straat 44a kunnen belangstellenden 

op zaterdag 12 mei terecht voor alle 
informatie op het gebied van zonne-
energie en zonneboilers. De zon is 
een oneindige energiebron. Terwijl 
de energieprijzen blijven stijgen, le-
vert de zon gratis energie en daar kan 
gebruik van worden gemaakt, door 
zonnestraling om te zetten in energie 
of warm water. Er zijn die dag ver-
schillende demonstraties te zien. 
Bij Colors@Home Gosselink is een 
zonneboiler te zien, die is geïnstal-
leerd door Marketz. Bovendien geeft 
Hans Geurts een demonstratie van 
een rolluik op zonne-energie en ver-
der vertelt hij alles op het gebied van 
zonwering en de lopende acties op dit 
gebied. 

Kortom: het bruist in de ‘city’.

Steenderen bruist tijdens 
Lentekriebelsdag

Steenderen - Op zaterdag 12 mei wordt wederom een stoepverkoop 
georganiseerd bij Drogisterij De Vijzel en Geschenkenhuis Beuseker 
met als thema ‘Gezellige Lentekriebels’. Marketz Installatiebedrijf en 
Colors@Home Gossellink sluiten hierbij aan met een informatie- en 
actiedag met het centrale thema ‘zon’.

Het bruist in de ‘city’ volgens Martijn, Ans, Elly en Hans.
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Vordense Voetbalclub ‘Vorden’, 
Hessencombinatie 2003, Rijvereni-
ging Hummelo, Tour- en Crossclub 
Doetinchem, Autocrossvereniging 
‘H.A.C.C.’, IJsvereniging Zelhem, 
Hengelose Auto- en Motorvereniging, 
Rijvereniging en Ponycl. Zelhem 
en omstreken, Biljartvereniging ‘de 
Keu’ en IJsvereniging ‘Steintjesweide’ 
staan in de top 10 van verenigingen 
waarop het meest is gestemd. De 
volgorde is echter in willekeurige 
volgorde. De club die op 31 juli de 
meeste stemmen heeft gaat naar de 
volgende ronde.
De organisatie is in handen van Vote 
Company en zij wil ook kleine ver-
enigingen een kans geven. Daarom 
gaat ook de club door die gemiddeld 
het hoogst scoort. Tour- en Crossclub 
Doetinchem, Rijvereniging Hum-
melo, Vordense Voetbalclub ‘Vorden’ 
en Hessencombinatie 2003 zijn opge-
nomen in deze tussenstand. Vereni-
gingen kwamen daar alleen voor in 
aanmerking als ze minimaal twintig 
stemmen hadden. Ook hier geldt dat 
het gaat om een willekeurige volg-
orde. 

Om verandering aan te brengen in
de stand, kan men naar www.leuks-
tesportvereniging.nl/bronckhorst
gaan. Bij het uitbrengen van een stem
wordt een beoordeling gevraagd voor
vier criteria: sfeer, gezelligheid leden,
enthousiasme vrijwilligers en positie-
ve uitstraling (een cijfer tussen 1-10).
Voor jouw stem doneren de sponsors
van de verkiezing € 0,05 aan Kika,
Right to Play of Spieren voor Spieren.
De stemmer bepaalt naar welk doel 
de vijf eurocent gaat. Supermarktke-
ten Spar, Stenaline en SportStroom 
steunen deze verkiezing en de goede
doelen. Zelf maken de mensen die 
een stem uitbrengen ook nog kans 
op een prijs.
Als op 31 juli bekend is welke twee
verenigingen door zijn naar de pro-
vinciale verkiezing, dan zullen de
gelukkige clubs tussen 1 augustus en
30 september er aan alles aan doen
om door te stoten naar de landelijke
verkiezing. Van 1 oktober 2012 tot en
met 30 november 2012 strijden de 24
overgebleven sportverenigingen om
de titel ‘Leukste Sportvereniging van
Nederland’. Op basis van de stemmen
blijven er zes sportverenigingen over:
de top 3 sportverenigingen met de
hoogste gemiddelde score en een mi-
nimaal van tweehonderd stemmen
en de top 3 sportverenigingen met de
meeste stemmen. Deze zes sportver-
enigingen presenteren zich tijdens de
finaledag waar alle Provinciale win-
naars hun Award ontvangen en de
vakjury kiest vervolgens de landelijke
winnaar. 
Daarnaast wordt er een creativiteits-
prijs uitgereikt aan de vereniging die
op de meest originele, ludieke en ef-
fectieve manier stemmen werft.

Strijd om titel 
‘Leukste  vereniging van 
Bronckhorst’ losgebarsten
Bronckhorst - De strijd tussen 
de sportclubs in de gemeente 
Bronckhorst is in volle gang. Ze 
proberen stemmen te vergaren 
om tot ‘Leukste sportvereniging 
van Bronckhorst’ gekozen te 
worden. Vervolgens zullen twee 
verenigingen doordringen tot 
de volgende provinciale route 
en dan wellicht doorgaan naar 
de landelijke verkiezing om tot 
‘Leukste sportvereniging van Ne-
derland’ te worden gekroond. In-
middels is de eerste tussenstand 
bekend gemaakt.

Louis maakte snel carrière binnen 
het ‘boerensamenwerkingsbedrijf’, 
want na twee jaar werd hij al ploeg-
leider en toen de Aviko naar Steen-
deren verhuisde, werd hij productie-
manager van meerdere ploegen in de 
fabriek. 
Ook buiten zijn eigenlijke baan om 
was hij actief voor de Aviko. Zo richt-
te hij de bedrijfsbrandweer op, waar 
hij vervolgens 25 jaar actief was als 
commandant. Met zijn team werd 
hij al eens landskampioen bij brand-
weerwedstrijden.
Iedereen bij de Aviko kent hem. Deels 
omdat hij heel veel mensen zelf heeft 
aangenomen, maar ook omdat hij 
een gedreven Aviko-man is. Als hij 
over ‘zijn’ Aviko praat, doet hij dat 
vol passie, enthousiasme en trots. 
Zijn telefoon staat dag en nacht aan 
om altijd bereikbaar te zijn en bij zijn 
afscheid meldde hij zijn collega’s dat 
hij dat voorlopig ook zo laat om be-

reikbaar te zijn “Voor als jullie me 
nog nodig hebben…”.
Door zijn enthousiasme kan hij een 
fantastische rondleiding door het be-
drijf verzorgen. Gasten spreken na 
afloop altijd hun waardering uit over 
Louis’ verhaal tijdens de rondleiding. 
Hoogtepunt voor hemzelf was wel, 
dat hij Prins Claus mocht rondleiden 
toen de Aviko 25 jaar bestond.

46 jaar lang was Aviko zijn leven. 
Zijn gezin wist niet beter. “Hij was 
getrouwd met de Aviko” en nooit 
was hij ziek en hij moest wel erg ziek 
zijn om thuis te blijven. In totaal kan 
hij zich vier ziektedagen herinneren. 
Elke dag, ook in het weekeinde, ’s 
morgens vroeg op, een bord Brinta 
en een kop thee, en op weg naar de 
Aviko. Om 6.30 uur wilde hij aanwe-
zig zijn en om zowel de dag- als de 
nachtploeg te kunnen spreken, was 
hij er elf uur per dag, waardoor hij 

met gemak werkweken van 70 uur 
maakte.
Aan al die trouwe jaren is nu een eind 
gekomen en waarschijnlijk beseft hij 
het zelf nog niet helemaal wat dat be-
tekent. In ieder geval veel vrije tijd. 
Activiteiten zijn er nog voldoende, 
want rondom zijn huis heeft hij een 
grote tuin met ook nog een aantal 
boerderijdieren. Verder heeft hij drie 
prachtige kleinkinderen, waar hij nu 
meer tijd aan kan besteden.
Verder gaat Louis graag op vakantie. 
Nu kan hij misschien vaker de cara-
van pakken om er, samen met zijn 
vrouw Grada, op uit te trekken. Een 
eerste vakantie kreeg hij al aangebo-
den door zijn kinderen en kleinkin-
deren, die wel eens samen met hun 
ouders/grootouders op pad wilden 
om het pensioen te vieren.
En verder? “Geen verplichtingen, 
vaak op vakantie, lekker koken en 
wijn proeven.”

Mister Aviko

Afscheid Louis Kuperij

Zelhem - De Aviko-fabriek was nog maar net (4 jaar ervoor) opgericht 
toen Louis Kuperij, als jongen van 17, zijn eerste stappen binnen de 
fabriek zette. Hij was het 15e personeelslid van de ‘Aardappel Verwer-
kende Industrie Keppel en Omgeving’. De fabriek stond toen nog in 
Hoog Keppel. Nu 46 jaar later (Louis is 63) neemt hij afscheid van de In-
ternationaal ‘Aviko’ met in Steenderen alleen al meer dan 480 perso-
neelsleden. Familie en buurt van de Meeneweg kwamen hem daarom 
op zijn laatste werkdag, vrijdag 4 mei, ophalen met tractor en grote 
aanhanger vol met aardappels en midden op als zitplaats de bekende 
‘puntzak’ als troon. Zo werd hij naar eetcafé ‘de Groes’ vervoerd voor 
een eerste afscheidsparty. De officiële receptie zal op zaterdag 15 juni 
worden gehouden in een feesttent bij de Aviko in Steenderen. Ieder-
een die wil, kan hem dan nog even de hand drukken.

Na de gemeentelijke herindeling heb-
ben de menverenigingen in Vorden, 
Hengelo en Zelhem gezamenlijk ge-
tracht de paardensport in hun nieuw 
gevormde gemeente Bronckhorst een 
extra impuls te geven. Hiertoe heb-
ben ze de Stichting Bronckhorster 
Paardenmeerdaagse opgericht met 
als doel minimaal één keer per jaar 
een meerdaags paardensport evene-
ment te organiseren. 

Ook dit jaar is de tocht voor zowel 
menners als ruiters. De opzet is om 
in een gemoedelijke, rustige sfeer 
de mooiste plekjes uit de gemeente 
Bronckhorst te ontdekken. Het is een 
zeer gevarieerd landschap met bosge-
bieden, landerijen, kastelen en uiter-
waarden dat zich erg goed leent om 
een aantal dagen op een ontspannen 
manier met de ruiter- of mensport in 
de natuur bezig te zijn. De omgeving 
straalt nog steeds de rust uit van het 
platteland waar mens en natuur een 
eenheid vormen. De akkers, de bo-
men, het groen en de boerderijen ge-

ven je een gevoel van vervlogen tijden 
die in Bronckhorst nog tot het heden 
behoren. 
De leden van de menvereniging ken-
nen de mooiste plekjes in hun woon-
omgeving en zijn er trots op dat ze 
deze in de verschillende routes op 
mogen nemen. Er zijn weggetjes op-
genomen die normaal niet toeganke-
lijk zijn maar speciaal voor dit eve-
nement opengesteld worden door de 
Landgoedeigenaren. De routes gaan 
voor een groot deel over onverharde 
wegen waarbij vanuit Hengelo Gld. 
drie windstreken aangedaan worden. 
De deelnemers worden zoveel als 
mogelijk is vrij gelaten om te rijden 
wanneer zij willen. De start is elke 
dag tussen 11.00 en 12.30 uur. Het 
secretariaat sluit om 18.00 uur. Hoe-
wel het zeker de moeite waard is om 
alledrie routes te rijden kunnen de 
deelnemers ook volstaan metéén of 
twee routes te rijden. De afstanden 
zijn ongeveer dertig kilometer per 
dag en er is voldoende verkeersbege-
leiding aanwezig. 

 Het bekende paarden evenementen-
terrein de Hietmaat in de voormalige 
gemeente Hengelo Gld. is het dage-
lijks start- en eindpunt van de tocht. 
Van hieruit is door leden van ‘In Stap 
en Draf’ een route uitgezet in de om-
geving van Hengelo; door leden van 
‘In de Reep’n’ de route in de omge-
ving van Vorden en door leden van 
‘Onder de Zweppe’ de route in de om-
geving van Zelhem. 
De afgelopen jaren heeft de organisa-
tie gemerkt dat er zeker ook belang-
stelling is voor deze rit van mensen 
die er een vakantietocht van willen 
maken. De mogelijkheden voor over-
nachtingen met pensionstalling voor 
paarden in de nabijheid van de Hiet-
maat is groot. (zie de site www.paar-
dentoerismebronckhorst.nl ) Indien 
u toch ’s avonds weer naar huis wilt, 
maar het te lastig vind de menwagen 
of het rijtuig mee te nemen, dan kan 
deze dichtbij de Hietmaat achter een 
gesloten omheining gestald worden.
Voor meer informatie en aanmelding 
kunt u terecht op de website van de 
Stichting Bronckhorster Paarden-
meerdaagse. (www.bronckhorster-
paardenmeerdaagse.nl)

Zowel voor menners als ruiters

Bronckhorster Paardenmeerdaagse
Hengelo - Op 18 mei gaat alweer voor de vierde keer de Bronckhorster 
Paardenmeerdaagse van start. Deze meerdaagse wordt over drie dagen 

Noola is een pop/triphop band van 
de nieuwste generatie, volop bezig 
om de Internationale nieuwkomer 
te worden. De muziek van Amanda 
Kapsch (zang) en Emanuel Bender 
(geluidseffecten en viool) krijgt ge-
zicht door hun band, die de elektro-
nische invloeden omzet naar een live 
concert. Daarmee wordt de coolness 
van elektro gekoppeld aan de vibe 
die alleen een liveband aan een live 
publiek kan geven. Naast Amanda 
en Emanuel spelen Jan Würtl (keys), 
Johannes Meffert (guitar), Joris Geis-
selbrecht (bass) en Tarek Zarroug 
(drums) in ‘Noola’.
‘Dogz’, een viertal goed onderlegde 
muzikanten, is een pretband waar-
van de basis in ‘t Gelderse Hengelo 
ligt. De muzikanten hebben hun spo-

ren in de muziek ruim verdiend en
inmiddels werden successen geboekt
door heel Nederland. De naam is
zeker niet uit het niets gegrepen en
staat voor: Dramatisch, Oer, Gezellig,
Zooitje. Dit wil de band dan ook dui-
delijk naar voren brengen.

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.

‘Noola’ en ‘Dogz’ 
bij LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Deze week speelt de band ‘Noola’ op de woensdagavond tus-
sen 20.00 en 22.00 uurlive in het programmalive@ideaal.org, dat van-
uit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden. Volgende week
woensdag (16 mei) komen de Hengelose ‘Dogz’ naar de Catharinakerk
op het Simonsplein in Doetinchem om vanuit die locatie, naast live
spelen, te vertellen over hun muzikale strapatsen.
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Door het aangaan van een samenwer-
kingsverband met Nijman, waarbij 
gezamenlijke kennis en ervaring zijn 
gebundeld, is FinWise in staat alle fa-
cetten die je van een financiële advi-
seur mag verwachten aan te bieden.
“Ik heb meer dan 20 jaar als accoun-
tant ervaringen opgedaan bij mid-
delgrote accountantskantoren in de 
regio, waarbij de werkzaamheden 
voornamelijk gericht zijn op het be-
geleiden en adviseren van starters, 
bedrijfsoverdrachten, financierings-
aanvragen en het verzorgen van 
de financiële administratie waarbij 
hoofdzakelijk jaarrekeningen en fis-
cale aangiften worden samengesteld 
voor bedrijven in het MKB, de agra-
rische sector en ZZP-ers”, legt Ronald 
Lankhorst uit. 
De keuze om te starten met een ad-
ministratiekantoor is een bewuste 
keus. “Ik merk dat bij zeer veel on-
dernemers ontevredenheid bestaat 
omtrent de sterk opgelopen tarieven 
in de financiële sector, waarbij de 
kwaliteit van de dienstverlening en 
met name de persoonlijke aandacht 
te wensen overlaat”. Twee belangrij-
ke punten waarop FinWise zich wil 
onderscheiden ten opzichte van de 
traditionele accountants- en admini-
stratiekantoren zijn de persoonlijke 
aandacht voor de ondernemer en zijn 
onderneming en kwalitatief goede 

dienstverlening aanbieden tegen aan-
trekkelijke uurtarieven. “Hiermee 
ben ik ervan overtuigd een aantrek-
kelijke speler in de markt van de ad-
ministratieve en fiscale dienstverle-
ning te zijn met toegevoegde waarde 
voor u!”
Ronald Lankhorst verwacht dat door 
de huidige economische crisis de 
markt met startende ondernemingen 
in allerlei branches snel zal toene-
men en dat bestaande ondernemers 
kritisch hun kostenstructuur beoor-
delen, waaronder ook de kosten van 
hun financieel adviseur. Mede om de-
ze redenen heeft FinWise twee zeer 
aantrekkelijke aanbiedingen voor on-
dernemers. 
De eerste aanbieding is voor onder-
nemers in het MKB en de agrarische 
sector. Naast de al zeer aantrekke-
lijke tarieven, ontvangt u voor de re-
guliere werkzaamheden die u dit jaar 
nog door Administratiekantoor Fin-
Wise laat verzorgen een korting van 
25 procent op de uurtarieven en voor 
de reguliere werkzaamheden in het 
kalenderjaar 2013 een korting van 
15 procent. De tweede aanbieding is 
speciaal voor de snel groeiende markt 
van ZZP-ers. Hiervoor biedt FinWise 
een package-deal aan. Veel regionale 
ZZP-ers kennen elkaar en werken 
zelfs veelvuldig samen op locaties. 
Onder de slogan “ZZP-ers verenigt 

u!” ontvangen ZZP-ers, die zich met 
minimaal drie ondernemers tegelijk 
aanmelden, voor reguliere werk-
zaamheden in dit kalenderjaar tot 
en met eind 2013 een korting van 25 
procent op de reguliere werkzaam-
heden. Voor alle jaarlijks terugke-
rende werkzaamheden maken wij 
samen een duidelijke prijsafspraak, 
zodat u weet waar u aan toe bent en 
niet voor onaangename verrassingen 
komt te staan. Durft u de uitdaging 
met FinWise aan? Neem dan geheel 
vrijblijvend contact op met Ronald 
Lankhorst door te bellen met 06-
21840974, te mailen naar: 
info@finwise-administratie.nl of 
door het contactformulier in te vul-
len op www.finwise-administratie.nl .

Durft u de uitdaging aan?

Administratiekantoor FinWise
Hengelo - Onder de naam Administratiekantoor FinWise is de uit Hen-
gelo Gld. afkomstige Ronald Lankhorst onlangs een eigen administra-
tiekantoor gestart. De werkzaamheden worden verricht vanuit het 
pand van Nijman Administratie & Belastingadviseurs aan de Terborg-
seweg 140 in Doetinchem.

Kennèh staat voor feest en Achter-
hoeks amusement. De stijl van de 
band houdt het midden tussen Row-
wen Hèze, Boh Foi Toch, The Pogues 
en Pater Moeskroen. Van deze bands 
staan dan ook nummers op hun re-
pertoire. Daarnaast speelt de band ei-
gen werk, uiteraard in dezelfde stijl. 
De band heeft inmiddels ruim erva-
ring opgedaan op kermissen, in za-
len, tentfeesten en kroegen en voor 

jong en oud staat Kennèh garant voor
een twee uur durend programma vol
met polka’s, walsen, polonaises en 
zelfs een heuse Achterhoekse Klom-
pendans. 

Kennèh bestaat uit Ron Hendriksen-
gitaar/zang, Gwendo Jansen-accorde-
on/zang, Melvin Berendsen-basgitaar
en Kees Dorsthorst-drums/banjo en
fluit.

Kennèh op podium ‘de Tol’

Wittebrink - Zondagmiddag 13 mei staat de Didamse band ‘Kennèh’
op het podium van café ‘de Tol’ in de Wittebrink. Het optreden van
deze feestband begint om 16.00 uur en zal duren tot ongeveer 19.30
uur. De toegang is, zoals altijd, gratis.

De expositie in Galerie De Burgerij 
‘Kunst die vast houdt’ biedt iedereen 
wat wils, van jong tot oud. Er staan 
in de verstilde en bloemrijke beelden-
tuin achter de galerie krachtige beel-
den (Gert van der Woude) en binnen 
kleurrijk keramiek (Joke Dekker) met 
vrolijke schilderijen (Rens Hoekstra). 
Maar een rode loper betekent vooral 
gastvrijheid: ‘Welkom’. Uiteraard 

kan men terecht voor een kopje 
thee of koffie en genieten van de 
tentoonstelling. Ditmaal zijn er ook 
zes kunstkaarten gemaakt. Kaarten
met gedichten van Eva Schuurman
geschreven bij kunstwerken van de
expositie. Deze kaarten zullen een 
blijvende herinnering zijn en waar-
devol op bijzondere momenten. Ter 
gelegenheid van de Kunst10daagse
Bronckhorst is er zaterdag 12 mei 
om 19.00 uur een culinaire kunstont-
moeting in Galerie De Burgerij. Bij
mooi weer kan men in de beelden-
tuin - diverse zonnige Zuid-Europese
wijnen (Wijnpracht) proeven waarbij
De Burgerij Italiaanse streekgerech-
ten serveert. Reserveren is wel nood-
zakelijk: tel. 06- 51 11 23 90 of de-
burgerij.vorden@gmail.com. Zie ook
www.deburgerij-vorden.nl

Galerie De Burgerij rolt 
rode loper uit
Vorden - Tijdens de Kunst10daag-
se Bronckhorst (11 mei t/m 20 
mei) rolt Galerie De Burgerij, Zut-
phenseweg 11 de Rode Loper uit. 
Dit jaarlijks terugkerend kunst 
en cultuur evenement wordt 
daarmee extra luister bijgezet. 
Een rode loper betekent: ‘Er is 
wat te doen!’. Een rode loper 
maakt nieuwsgierig: wat gebeurt 
daar en voor wie.

Na 15 jaar in Venlo gewoond te heb-
ben, is Anny Plageman Aalbers weer 
terug in de Achterhoek, in Doetin-
chem. Daar heeft ze haar eigen ate-
lier waar ze voortgaat met haar grote 
passie, de schilderkunst. Nadat ze in 
1997 was begonnen als autodidac-
tisch schilder, heeft Anny later les 
genomen bij het atelier van Peter 
Dillen, beeldend kunstenaar in Veld-

hoven. Hier leerde zij hoe ze haar re-
alistische stillevens verder verfijnen 
kon. Bij Maarten Boffé in Antwerpen, 
meester van de fijnschilderkunst, 
ontwikkelde zij nog verder haar po-
etische manier van schilderen. Anny 
legt zich vooral toe op het in verf 
vastleggen van composities met pre-
cisie en glans, zoals het licht dat op 
een glazen voorwerp valt. Haar oog-

strelende superrealistische werken 
zijn een genot om te zien: de klas-
sieke schilderkunst in een moderne 
uitvoering. Talrijke exposities hebben 
in de loop der jaren plaatsgevonden, 
zowel in binnen- als buitenland. 

De werken van Anny Plageman Aal-
bers zijn te bezichtigen van zaterdag 
12 t/m vrijdag 18 mei in de Kapel, 
dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur. Tij-
dens de expositie zal zij zelf aanwezig 
zijn. 

Voor meer informatie, telefoon (06) 
23654806 of www.plageman-aalbers.nl.

Kunst10daagse Bronckhorst - 11 t/m 20 mei 2012

Realisme in de Kapel van 
Bronkhorst

Bronkhorst - De zesde editie van de Kunst10daagse wordt gehouden 
van 11 t/m 20 mei 2012. Dan zijn de deuren van meer dan 50 ateliers, 
galeries, musea en tentoonstellingsruimten in de gemeente Bronck-
horst geopend. De inmiddels bekende fijnschilder Anny Plageman 
Aalbers exposeert zeven dagen in de Kapel van Bronckhorst.

Werk van fijnschilder Anny Plageman Aalbers.

Dan organiseren wij de speciale 
E-goed inleverdag. Kom ook en lever 
gratis alle elektrische apparaten en/of 
spaarlampen waar u vanaf wilt in! 

Kijk op onze actiesite 
voor locaties en tijden.

inleverdag
zaterdag 12 mei

Meer info: www.afvalvrij.nl/e-goed

Op zaterdag 12 mei is het zover

... en kijg de gratis Jekko 

inzamelbox , maak kans op 

een luxueuze hotelovernachting 

en voor de kleintjes is er een 

gratiswecycle-vlieger! Op=Op.

Dat gooi je niet weg,

maar lever je in, ...
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In de tijdtraining van de 1e groep van 
de MX2 Cup wisten de TCD-rijders Jo-
ris Raben en Sander Damen de twee 
snelste rondetijden op de klokken te 
zetten, met respectievelijk 2.00.342 
en 2.00.600. De derde tijd was voor 
Tom Asbroek. De TCD-leden Lennart 
Bleumink, Nick Berkelder en Marnix 
Merk bezetten de plekken 3, 5 en 6 
na de deze tijdtraining. De 2e groep 
van de MX 2 Cup kende iets minder 
snelle rondetijden. De beste 40 uit de 
tijdtrainingen gingen door naar de 
A-finale en de overige in de B-finale. 
Bij de rijders in de MX 3 klasse was 
de snelheid hoger en de rondetijden 
ca 5 seconden lager als in de MX 2 
Cup klasse. TCD-lid Lars Rietman no-
teerde de 10e tijd, Peter Bergsma de 
13e en Eddie Looman de 19e. De eerst 
geklasseerde rijders in de MX 1 klasse 
waren nog weer iets sneller. Stuwey 
Reijnders zette een tijd van 1.54.821 
op de klokken. Nog iets sneller was 
de laatste groep, de klasse MX 2. Hier 
had de snelste rijder, Heiki Laing, een 
tijd nodig van 1.54.731 voor één rond-
je. TCD-lid Mike Gijsbertsen zette de 
4e tijd op de klokken. Onder de rij-
ders ook een vrouwelijke deelnemer, 
Kimberly Braam, die een 36e tijd liet 
noteren. De MX 2 cup B-finale ging 
na de pauze als eerste groep met 41 
deelnemers voor hun eerste manche 
naar het starthek. Hier wisten uit-
eindelijk Erik Kruidbos, Nicky van 
Rheenen en Lorenzo Boelen de eerste 
drie plekken te bemachtigen. Van 
de organiserende vereniging zien we 
Robert Janssen op plek 6, Kjeld Ver-
haegh op 8, Wilbert Janssen op 10 en 
Jimmy Gies op 25 in de uitslagenlijst. 
In de MX 2 Cup A-finale waren alle 
ogen gericht op de snelle TCD-leden, 
Marnix Merk, Joris Raben en Sander 
Damen. Direct na de start zaten ze 
ook voorin het veld, met Marnix op 
twee, Joris op drie en Sander op 4. In 
de tweede ronde schoof Marnix door 
naar de 1e positie gevolgd door Joris 
op de tweede stek. In de derde ronde 
maakte Sander een foutje en viel ver 
terug. Marnix Merk en Joris Raben 
ging als met een touwtje verbonden 
voor de rest uit. De spanning was te 
snijden en uiteindelijk werd de strijd 
in het voordeel van Marnix Merk be-
slist met 2,5 seconden voor op Joris 
Raben die met 0,6 seconden Kelvin 
Bos achter zich hield. Verder scoor-
den van de TCD Hummelo-leden Jo-
ris Rensing met een 6e plaats, Nick 
Berkelder met een 9e, Lennart Bleu-
mink met een 14e, Sander Damen 
met een 16e en Rob Seesing met een 
18e plaats een flink aantal punten. In 
de eerste manche van de MX 3 ging 
Danny Langeberg met de meeste pun-
ten terug naar het rennerskwartier, 
gevolgd door Kenny van Rooij en We-
sley Pittens. Peter Bergsma deed van 
het de clubleden het beste met een 
9e plaats. Lars Rietman werd als 12e 
afgevlagd en Eddie Looman als 15e. 
De eerste manche van de klasse MX 
1 kende de volgende top drie: Erik Le-
ijtens, Dominique Tijhuis-Trutmans 
en Christiaan Hofstede. De rijders in 
snelste klasse, MX 2, mochten 25 mi-
nuten en 2 ronden laten zien het mo-
tocrossen te beheersen. Dave Versluis 

ging met de meesten punten aan de 
haal. Gevolgd door Dylan van Veghel 
en Joey Bak. TCD Hummelo-rijder To-
by Geerling eindigde als 16e en Kim-
berley Braam als 26e. Na de pauze 
reden alle klassen hun tweede man-
che op een steeds zwaarder wordend 
circuit. Bij de MX 2 Cup B werd de top 
drie gevormd door Nicky van Rhee-
nen, Erik Kruitbos en (clublid) Robert 
Janssen. De andere clubleden gingen 
als 8e (Wilbert Janssen), 13e (Kjeld 
Verhaegh), 17e (Jasper Gamelkoorn) 
en 31e (Jimmy Gies) over de finish. Bij 
de snellere MX 2 Cup (A) rijders ging 
de strijd weer tussen de clubleden. 
Marnix Merk ging er als een speer 
vandoor, gevolgd door Sander Damen 
en Joris Raben. Joris voerde de druk 
goed op en wist uiteindelijk de strijd 
in zijn voordeel te slechten, met Mar-
nix Merk op de tweede en Sander Da-
men op de derde plek. Joris Rensing 
en Lennart Bleumink vochten om de 
7e plek, die opgeëist werd door Joris 
(Lennart dus 8e). Nick Berkelder werd 
als 11e afgevlagd, Rob Seesing als 21e 
en Mickey Lintsen als 37e.

De daguitslag van de MX 2 Cup:
1e Joris Raben (Elten)
2e Marnix Merk (‘s Heerenberg)
3e Kelvin Bos
5e Joris Rensing (Bredevoort)
6e Sander Damen (Zeddam)
11e Nick Berkelder (Brummen)
12e Lennart Bleumink (Brummen)
18e Rob Seesing (Hengelo)
36e Mickey Lintsen (Lobith)
41e Robert Janssen (Drempt)
44e Wilbert Janssen (Drempt)
45e Kjeld Verhaegh (Doesburg)

In de 2e manche van de MX 3 waren 
Kenny van Rooij, Danny Langeberg 

en Wessel Bosch de beste drie. Hier 
op plek 11 Peter Bergsma, op plek 
16 Lars Rietman en op plek 17 Eddie 
Looman.
Daguitslag MX 3:
1e Kenny van Rooij,
2e Danny Langenberg
3e Mike Kock
11e Peter Bergsma (Hummelo)
14e Lars Rietman (Doetinchem)
16e Eddie Looman (Zelhem)

De strijd in 2e manche van de MX 1 
werd beslist in het voordeel van Erik 
Leijtens, gevolgd door Klaas Hofstede 
en Dominique Tijhuis-Trutmans.
De daguitslag MX 1:
1e Erik Leijtens
2e Dominique Tijhuis Trutmans
3e Klaas Hofstede

De klasse MX 2 sloot de dag met hun 
2e manche af.
TCD Hummelo-lid Mike Gijsbertsen 
kon de eerste twee, Karl Timmer-
mans en Rick Satink net niet bijbe-
nen en moest genoegen nemen met 
de derde plaats. Toby Geerlign werd 
16e en Kimberley Braam 24e.
Dagklassement MX 2:
1e Karl Timmermans
2e Dave Versluis
3e Mike Wensink
16e Toby Geerling (Nijkerkerveen)
20e Mike Gijsbertsen (Linde)
24e Kimberley Braam (Zutphen)

Met de prijsuitreiking met bekers 
voor de beste drie uit het dagklasse-
ment werd een geslaagde motocros-
sdag afgesloten. Het talrijke publiek 
dat de frisheid van deze dag voor lief 
nam heeft genoten van spannende 
wedstrijden.

TCD Hummelo

NK Motocross
Hummelo - Op zondag 6 mei was 
motorsportvereniging TCD Hum-
melo gastheer voor motocrossers 
uit de nationale competitie. Er 
waren zo’n kleine 200 rijders in 
de klassen MX2 Cup, MX 1, MX2 
en MX 3 naar de Achterhoek ge-
komen. De rijders streden voor 
hun Nederlands Kampioenschap 
en deden hun uiterste best om op 
het circuit ‘de Heksenplas’ een 
flink aantal punten te scoren.

Uitslag van de tweede avond van de 
zesde competitieronde van Bridge-
club Bronkhorst, gespeeld op 2 mei 
2012 in Toldijk.A- lijn 1. Guy & Miguel 
Mendes de Leon 65.58 %; 2. Hennie 
van Druten & Emmy Stegeman 59.10 
%; 3. Fien & Henk Biezeman 54.92 %. 
B- lijn 1. Diny Hartelman & Hans Jan-
sen 68.65 %; 2. Irene Lichtenberg & 

Theo Schoenaker 53.75 %; 3. Karen 
Notten & Joop te Veldhuis 51.46 %. 
C- lijn 1. Ans Knaake & Leida Penne-
kamp 60.83 %; 2. Agnes Pietersen & 
Theo van Aalst 58.75 %; 3. Gè Rien-
sema & Ton Riensema 56.67 %. 
Donderdag 10 mei is de derde avond 
van de zesde competitieronde. 
Het zijn Diny Hartelman & Hans Jan-

sen die na twee ronden spelen met 
een schitterende score van 63,91% 
aan kop staan in deze competitie-
ronde. 
U kunt u aan, dan wel afmelden met 
een sms of bellen naar (06) 28633453 
(niet inspreken).

B r i d g e n  i n  T o l d i j k

 Een bijzonderheid waar de organi-
satie dit jaar tegenaan loopt, is het 
feit dat Oranje haar eerste voetbal-
wedstrijd speelt wanneer Reurpop 
officieel geopend wordt. Dit bracht 
stichting ‘Vrienden van Reurle’ tot 
het voornemen een groot scherm te 

monteren in de verduisterde mega-
tent op het Reurpopterrein. De tent 
zal worden ingericht als een heuse 
voetbalarena. Wat is er nu leuker dan 
gezamenlijk in een feestelijk aange-
klede tent, onder het genot van een 
hapje en drankje naar Oranje kijken? 
Juist ja: Het Nederlands elftal bewon-
deren en vervolgens ook nog een 
knallend feest bouwen met artiesten 
als Miss Montreal, Big Shampoo and 
the Hairstylers en Ruurlo’s trots: De 
Daltons! 
Kom zaterdag 9 juni op tijd naar 
het Reurpopterrein aan de Wiersse-
weg en vier het feestje met ons mee! 
Check www.reurpop.nl voor meer 
info.

Wedstrijd Nederland-Denemarken live uitgezonden op groot scherm

Voetbal kijken op Reurpop!
Ruurlo - 8,9 en 10 juni is het 
dan zover. De vijfde editie van 
het Reurpopfestival! Achter de 
schermen zijn de vrijwilligers al 
maanden druk om alles tot in 
de puntjes te regelen. Naast alle 
gebruikelijke zaken die verzorgd 
moeten worden zijn er ook altijd 
puntjes die extra aandacht ver-
dienen.

Voor de gezellige noot zorgen Elcke 
en Anne-Beth Vels muziekstuden-

tes uit Drempt met gitaarmuziek en
zang. In de wijngaard is de nieuwe 
Frostgard machine te bewonderen
waarmee met warme lucht nacht-
vorstschade voorkomen wordt. Tij-
dens deze avond kunnen de nieuwe
wijnen van 2011 geproefd worden. 
Kortom een super gezellige avond om
niet te missen. U bent van harte wel-
kom van 20.30 tot 23.00 uur. De en-
tree is vrij en u vindt ‘t Heekenbroek
aan de Tellingstraat 7 (6996 DZ). Meer
info is op te vragen via telefoonnum-
mer (0314) 381988.

Wijnfeest
Drempt - Op zaterdagavond 12 
mei wordt bij Wijnboerderij ‘t 
Heekenbroek het wijnfeest ge-
vierd. Het is dan bijna IJsheiligen 
en de kans op nachtvorst is voor-
bij. Reden om het glas te heffen. 
Tijdens deze ‘Nacht van de wijn-
gaard’ branden er fakkels en vu-
ren in de wijngaard, er is koffie 
met gebak, hapjes en natuurlijk 
wijn.

Het programma wordt geopend met 
twee nummers van Dick van Altena, 
van oorsprong een Country-zanger, 
maar ook in de streektaal van deOver-
betuwe heeft hij nummers geschre-
ven en gezongen. Van de cd ‘Witte 

Vlienders’, zingt hij de titelsong en
het nummer ‘Peerdekracht’.
Verder nummers van Harm oet Ries-
sen, Harm en Roelof uit Drenthe,
Normaal (Lucky Looser), Wumme 
uit Winterswijk (met ‘n Polle an de
Lippe) en uit Friesland Bauke van de
Woude die Harlingen bezingt. Ook de
cd van de Flamingo komt langs met
het nummer ‘Op zo´n Boerderie’. De
zwaogers zitten ‘op de Praotstoel’,
dus, zoals ieder zondagmorgen, weer
een gevarieerd dialectprogramma bij
radio ideaal op F.M 105.4, 105.8 op de
kabel F.M 91.9, 94.00 of via de web-
site www.ideaal.org.

Verhalen Frans van Gorkum
Zelhem - Zanger en verhalenver-
teller Frans van Gorkum leest in 
de uitzending van aanstaande 
zondag (11.00 tot 12.00 uur) ge-
dichten en verhalen in ´t dialect 
zoals dat in Zenderen`Zevenaar’ 
gesproken wordt. Ook zal hij met 
het nummer ‘Antoon’ als zanger 
te horen zijn in het duo ‘Mulder 
en van Gorkum’.

Wie wat verder van huis gaat, zou 
ook eens een bezoek moeten bren-
gen aan “de Pelmolen” in Rijssen, 
een olie- en pelmolen waar te zien 
is hoe uit oliehoudende zaden , 
olie wordt geslagen. Wie gewoon 
in Vorden blijft, valt er te voet of 
op de fiets meer dan genoeg te ge-
nieten. Vorden is maar liefst vier 
molens rijk die allemaal op zater-
dag 12 mei a.s. te bezichtigen zijn. 
In het dorp kent iedereen de mo-
len DE HOOP aan de Zutphense 
weg. Van binnen en van buiten een 
plaatje en voor iedere Vordenaar 
een “must” om gezien te hebben. 
Iets verderop, aan het Hoge, zie je 
dan de Hackfortsche Windmolen 
van de Stichting Vordense Molens 
waarvan je kunt zeggen dat hij een 
beetje “van ons allemaal” is, waar 
iedereen welkom is als de molen 
draait en waar al heel wat school-
klassen het Molenspel hebben ge-
speeld. 

Iets buiten Vorden staat dan de Lin-

desche Molen die vooral bekend-
heid geniet vanwege het theater 
maar die ook als molen volledig 
draai- en maalvaardig is. Tot slot 
hebben we in Vorden de watermo-
len op landgoed Hackfort die niet 
zoals de andere drie op windkracht 
draait maar op waterkracht. Alle 
Vordense molens zijn op 12 mei 
open en de molenaars nodigen u 
van harte uit om een kijkje te ko-
men nemen. Vanaf de Hackfort-
sche Windmolen aan Het Hoge 66 
wordt ook een wandeling georga-
niseerd van ± 6 kilometer naar de 
Hackfortsche Watermolen en te-
rug. De routebeschrijving is op te 
halen op de Hackfortsche Windmo-
len en iedereen die weer terugkomt 
op Het Hoge met een stempel van 
de molenaar van de watermolen 
en die enkele vragen over de water-
molen goed beantwoordt krijgt een 
gratis pannenkoek met molenho-
ning. De wandeling kan gemaakt 
worden op zaterdag 12 mei tussen 
10.00 en 17.00 uur.

Duizend molens open in Nederland - vier in Vorden

Nationale Molendag
Vorden - Op (de) Nationale Molendag zijn er in Nederland zo’n dui-
zend molens open. Ook in onze wijde omgeving valt er ontzettend 
veel te zien op molengebied. Er zijn heel bijzondere molens, zoals 
de torenmolen in Zeddam die nog stamt uit de middeleeuwen en 
daarmee de bijzonderste molen van Nederland is. En de “Bolwerks-
molen” in Deventer, een indrukwekkende zaagmolen waar je kunt 
zien hoe ze vroeger al raad wisten met enorme boomstammen.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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Buiten vlecht men manden in allerlei 
soorten en laat de korfvlechter zien 
hoe een bijenkorf wordt gemaakt. 
Er staan diverse bronzen beelden en 
worden in een houten schuur beel-
den van speksteen gemaakt. Verder 
exposeren kunstenaars bijvoorbeeld 
schaaltjes van keramiek en worden 
er ‘ zonnekindpoppen ‘ gemaakt. 
Verder is er kleding en accessoires 
van mooie stoffen. Er is zelfgemaakt 
jam,compote en chutney. Sieraden , 
vilt op zijde mooie sjaals , bloemen, 
tassen en hoeden , dat alles is te zien 
tijdens het ‘Goedgemutste weekend 
‘. Ook in de boerderij waar het hoe-
denatelier van Frida Pelgrum is geves-
tigd, zijn demonstraties te zien door 
een edelsmid, stoelenmatter, weef-
ster en een houtbrand schilderes. 
Dick Pasman laat prachtige foto’s uit 
de natuur zien. Rondom het erf staan 
oude trekkers ,voertuigen en oude 
werkmaterialen waar tekst en uitleg 
over wordt gegeven. In de weide lo-

pen ganzen, kippen , parelhoeders en 
pauwen. Dit alles is beide dagen tus-
sen 10.00 en 17.00 uur te zien in en 
om de boerderij van Rinus en Frida 
Pelgrum. Parkeren en toegang is gra-
tis .Zie ook www.fridagoedgemutst.nl

Goedgemutstweekend

Vorden - Zaterdag 12 mei en zondag 13 mei wordt er bij Hoedenate-
lier Frida Pelgrum aan de Hamminkweg 4 in Vorden het traditionele 
‘Goedgemutstweekend ‘gehouden . Een kunst - en ambachtsmarkt. 
Het publiek kan van nabij meemaken hoe de ambachtelijke kunste-
naars hun producten maken en die vanzelfsprekend ook ter plekke 
gekocht kunnen worden.

Frida Pelgrum

altijd gezellig toeven

Veel mensen hebben inmiddels al 
kennis gemaakt met haar kunst en 
de bijzondere locatie, haar woonhuis 
aan De Wilgen 5 in Steenderen. Ina 
heeft dit jaar drie kunstenaars uitge-
nodigd om samen te exposeren. Alle 
lezers worden uitgenodigd te komen 
kijken naar drie totaalverschillende 
persoonlijkheden in schilderkunst 
aangevuld met een driedimensionale 
vormgever in steen. De afgelopen 
jaren kwamen de bezoekers, zoals 
Ina Bijvank van Galeriebronkhorst 
aangeeft, uit het hele land. Het zijn 
veelal toeristen die in een hotel, B&B 
of op een camping verblijven. Maar 
ook uit de directe omgeving is er veel 
belangstelling. Het is te merken dat 
het aantal ‘vaste bezoekers’, mensen 
die ieder jaar terugkomen, toeneemt. 
Voor Ina Bijvank en Charlotte Nas is 

het de eerste keer dat ze gezamenlijk
hun schilderijen exposeren met de
Kunst10daagse maar ook op de ko-
mende Kunstmarkt in Keppel op 17
juni en in de Kapel van Bronkhorst
van 18 - 24 augustus exposeren ze sa-
men. Joke Logtenberg en Ties Mulder
doen dit jaar met de Kunst10daagse
ook weer mee met schilderijen en
beelden. Hemelvaartsdag is vaak een
topdag. Hopelijk werkt het weer dit
jaar weer mee want de kunstroute op
de fiets beleven, blijft het mooiste. 
Van vrijdag 11 mei tot en met zon-
dag 20 mei is iedereen van harte
welkom van 11.00 tot 17.00 uur. De
vijf kunstroutes zijn vermeld in een 
prachtige brochure, deze is ook bij 
Ina verkrijgbaar. Zie voor informatie
www.galeriebronkhorst.nl en www.
kunst10daagsebronkhorst.nl.

Kunst10daagse Bronckhorst - 11 t/m 20 mei 2012

Galeriebronkhorst

Steenderen - De zesde editie van de Kunst10daagse wordt gehouden
van 11 t/m 20 mei 2012. Dan zijn de deuren van meer dan 50 ateliers,
galeries, musea en tentoonstellingsruimten in de gemeente Bronck-
horst geopend. Ina Bijvank van Galeriebronkhorst in Steenderen doet
voor de vierde keer mee.

Vorig jaar schreef ik van tijd tot tijd 
een artikeltje in weekblad Contact 
over mijn ervaringen met de weide-
vogels. En mijn beller vroeg waarom 
ik het niet meer deed, want hij keek 
er altijd naar uit. Dat streelt mijn 
ego een beetje, want veel reacties 
heb ik niet gehad. Ik ben die artikel-
tjes gaan schrijven na een overleg 
met de gemeente, waarbij ook de 
provinciale coördinator aanwezig 
was. De gemeente, vertegenwoor-
digt door twee ambtenaren, wilde 
wel wat doen voor de weidevogels. 
Gedacht werd onder andere aan het 
vinden van een geschikte locatie 
voor een drasplangebied, dat kievi-
ten, en grutto’s zou aantrekken. En 
mij werd gevraagd om via weekblad 
Contact wat te schrijven voor een 
breed publiek om de belangstelling 

er wat in te houden. Dat heb ik ge-
daan. 

Helaas valt er nog steeds weinig 
vrolijks te schrijven over onze wei-
devogels. Kieviten zijn al lang geen 
weidevogels meer, maar broeden bij 
voorkeur op akkers en veel akkers 
zijn de laatste tijd omgevormd tot 
grasland. Dat zou misschien voor 
een gedeelte verklaren waarom je 
zo ongelooflijk weinig kieviten ziet. 
Ik heb die achteruitgang in |Bronck-
horst zo’n vijftien jaar gevolgd en 
waar je vroeger bijna negenhonderd 
nesten vond, kom je nu nauwelijks 
aan de honderd. De scholekster gaat 
behoorlijk achteruit, wulpen zie je 
nog wel, grutto’s gaan licht achter-
uit, maar de kievitpopulatie gaat zo 
hard achteruit, dat je je afvraagt of 

ze er nog zijn over een jaar of vijf.
Dat is niet alleen in Bronckhorst het 
geval, de achteruitgang wordt in 
heel Gelderland en ook daarbuiten 
geconstateerd en over de oorzaak 
bestaat geen enkele zekerheid. Kli-
maatverandering, grondwaterstand, 
intensivering van de landbouw, toe-
genomen predatie? Zeg het maar. Ik 
weet het niet. Wat ik wel zie dat ik 
in mijn gebied nog nauwelijks ak-
kers te vinden zijn waar ik vier of 
meer nesten vind. 

Vele jaren maakte ik een jaarver-
slag dat de boeren ontvingen, maar 
vorig jaar ben ik ermee gestopt. Er 
is te weinig te melden en er zijn te 
weinig boeren waar we nog weide-
vogels vinden.

Ik laat voortaan de kieviten met 
rust, ik beperk me tot de echte wei-
devogels: grutto en wulp. De ture-
luur is vrijwel verdwenen. Vorig 
jaar één paartje waargenomen in de 
buurt van Hengelo. En nog op één 
plek de veldleeuwerik gehoord. In 
de buurt van de Varsselring. Dit jaar 

hoorde ik hem ook. Is het de laat-
ste? 
Nog steeds zijn er grutto’s waar te 
nemen, vorig jaar zo’n twaalf tot zes-
tien in ons gebied . Dat wil zeggen: 
Rondom Hengelo. Dit jaar houdt 
het met acht tot tien paartjes wel 
op. We hebben nog maar één nest 
kunnen lokaliseren. We hebben 
de boer gevraagd een flinke strook 
gras te laten staan. Het liefst tot half 
juni. Dan zouden de jonge grutto’s 
vliegvlug moeten zijn en zich kun-
nen redden. Waarschijnlijker is 
dat ze het niet redden vanwege het 
maaien. Maaien betekent een hoop 
onrust, geen bescherming voor vo-
gels als reiger, kraai en buizerd en 
bovendien te weinig voedsel. Wie 
het moderne grasland bekijkt die 
ziet dat het een soort snelgroeiend 
turbogras is dat dicht opeen geplant 
staat, zodat er voor een jonge grutto 
haast geen doorkomen aan is. Heel 
anders dan de kruidige weiden van 
vroeger, waarin er een veel groter 
en divers aanbod was van insecten. 
Verhongering dreigt dus. 

Doordat de grutto’s vaak in een 
vroeg stadium beroofd zijn van ei-
eren en/of jongen, kiezen ze er voor 
om ook weer vroeg te vertrekken 
naar het zuiden. Die vroege terug-
keer leidt weer tot problemen in de 
overwinteringsgebieden. Zo moeten 
de boeren in West-Afrika hun werk-
wijze aanpassen. Normaal waren 
ze gewend rijst te zaaien -rijst is 
het wintervoedsel voor de grutto’s!- 
maar de rijstkorrels worden nu op-
gegeten voor ze gekiemd zijn. Dus 
moeten boeren overgaan op het 
planten van jonge plantjes, wat veel 
meer tijd en moeite kost. 
Er is maar één oplossing: het vroege 
maaien hier uitstellen en zorgen 
voor brede randen langs de weiden 
en akkers waarin een diversiteit aan 
insecten kan leven, die de voedsel-
bron zijn van tal van vogels.
Doen we dat niet, dan is het binnen 
een paar jaar gedaan met de weide-
vogels in Bronckhorst. 
Wie nog eens kievit, wulp of grutto 
wil zien of horen, die raad ik aan 
niet te lang wachten. 
Pieter Vegter, Steenderen.

Afscheid van de kievit?
Bronckhorst - Laatst belde me iemand op. Er zat, dacht hij een kie-
vit in de buurt te broeden. Ik beloofde de volgende dag poolshoogte 
te nemen, maar een nest heb ik niet kunnen ontdekken. Enkele 
jaren geleden was ik gewend mijn eerste ei te vinden in de tweede 
helft van maart, maar dit jaar zie je erg weinig kieviten. Ook niet op 
akkers waar ik ooit zeventien nesten vond. Daar vond ik wel mijn 
eerste nest, maar toen was het al half april.
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In de klasse 50 CC was Niels Gerrit-
sen de sterkste in beide manches, 2 
Jenau Evers , 3 Aswin Linnenbank , 
4 Nina Linnenbank, 5 Laura Davids. 
De 65 cc werd gewonnen door Nick 

Leferink, 2 Björn Berendsen, 3 Jarno 
Bleekman, 4 Romy Davids,5 Sam de 
Lange. De 85 kleine wielen werd een 
prooi voor Robin Oldeniel die in ge-
lijk puntenaantal werd gevolgd door 

Björn Wisman, 3 Mike Bokslag,4 
Tygo Peters. In de klasse 125 CC ging 
de overwinning naar Youri Pardijs, 2 
Jan willem Arendsen. De klasse 85cc 
grote wielen werd gewonnen door 
Thijs Bulten,2 Joost Mokkink, 3 Wou-
ter Bosveld, 4Ties Hellegers, 5 Bram 
Bulten.

Clubcross VAMC De Graafschaprijders

Vorden - Zaterdag 5 mei organiseerde VAMC De Graafschaprijders 
voor haar jeugdleden een clubcross waaraan door 31 jongens en meis-
jes werd deelgenomen.

Jeugdcrossers foto Henk Teerink

Na 7,5 jaar heeft Mash besloten te 
stoppen met optreden. De muzi-
kanten hebben een fantastische tijd 
meegemaakt en vele leuke en bijzon-
dere optredens gegeven. Zij willen 
iedereen bedanken voor alle steun 
en gezelligheid door de jaren heen. 
Daarom geven zij nog eenmalig een 
groots feest om een geweldige peri-
ode af te sluiten. Naast hun laatste 
set als Mash op het podium zal er 
nog veel gebeuren tijdens deze groots 
opgezette feestavond. 
In het voorprogramma staat de band 

Pluto 34, ontstaan aan de Plutostraat
34 in Nijmegen. Een doorsnee stu-
dentenhuis waar de nodige drank, 
late uurtjes, lol en bovenal muziek 
de dagen vullen. Het is op die plek
waar de eerste jamsessies plaatsvin-
den en de grondvesten van de band
gelegd worden door Pim, Niels, Sil
en Jerry. Invloeden van artiesten als 
Jason Mraz, Donavon Frankenreiter, 
ALO, John Mayer, Eric Clapton, Paolo
Nutini en Stevie Wonder zijn in hun
repertoire terug te vinden. 

Later op de avond zal Mash dan de al-
lerlaatste set met veel passie neerzet-
ten. Een dj zal vervolgens het feest tot
een mooi eind brengen. Aanvang van
deze avond is 21.00 uur. De entree is
vrij.

Afscheidsconcert Mash
Steenderen - Zaterdag 19 mei 
staat, voor de laatste keer, de 
band Mash op het podium. Dit af-
scheidsconcert wordt gehouden 
bij Zaal Heezen in Steenderen.

In de klassieker “De Omloop van de 
Kempen” nabij Eindhoven kwam te 
Stroet als 6e over de finish in een 
zware wedstrijd met als winnaar 
Nico Eeckhout, de Belgische prof van 

40 jaar. Het betrof een 1.2 categorie
wedstrijd, hierin rijden Profs en Elite
Amateurs gezamenlijk. Rens te Stroet
zal volgende week met goede benen
en zeker met hoge verwachtingen in
de Olympia’s Tour starten. De cou-
reur van Piels zal alles in het werk
stellen om een etappe op zijn naam
te schrijven. De Kanjers voor Kanjers
RTVers reden het afgelopen weekend
in Hierden een Omloop, hier werd Si-
mon Bargeman uit Kranenburg 24e,
de Hengeloers Felix Wolbert eindigde
als 31e en Martijn Versteege behaalde
een 44e plaats. Peter Makkink reed
dit weekend in Stokkum naar een
20e plaats, in Hierden reed hij naar
een 22e stek bij de Sportklasse cate-
gorie.

Derde plaats Rens te Stroet
Wichmond - Wichmond - De laat-
ste weken reed de RTV Vierak-
ker / Wichmond renner Rens te 
Stroet uit Keijenborg erg sterk. 
Eerst reed hij in Schermer naar 
een 3e plaats in een chaotische 
massaspurt, ook reed hij afge-
lopen weekend van voren in de 
klassieker Ronde van Overijssel 
en zat hij er in de finale nog goed 
bij . Echter Rens raakte helaas be-
trokken bij een valpartij en miste 
daardoor een goede uitslag.

Het voor deze gelegenheid openge-
stelde authentieke Galerie Monu-
ment De Witte Hemel toont dit jaar 
drie exposities: het klassieke Wild-
lifeArt werk en Miniaturen van Cees 
Roorda, de Bronzen en stenen beel-
den en sieraden van Ditte Pieterse en 
de fabel (natuur-) realistische werken 
van Liesbeth Mulder (Pieterse). De 
laatste tijd is Liesbeth meer impres-
sionistisch realistisch gaan werken, 
directer en uitbundiger wat betreft 
kleurgebruik, maar met behoud van 
de ontroering. De inspiratie heeft zij 
opgedaan bij de deelname aan de 
Schilderkring. 

Ook het monument zelf is weer te be-
zichtigen evenals de boerenbloemen-
tuin en de moestuin. 
De sfeer kan letterlijk geproefd wor-
den, want de authentieke Landelijke
Theetuin biedt kleine proeverijen van
vergeten groenten en middeleeuwse 
varkensdelicatessen. 
De expositie is gedurende de Kunst-
10daagse te bezoeken van vrijdag
11 t/m zondag 20 mei van 11.00 tot
17.00 uur. De Witte Hemel, Wittehe-
melweg 23, 6996 AX Drempt. Voor 
informatie of meer activiteiten, zie 
www.atelierdewittehemel.nl of tele-
foon (06) 22385230.
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Drie kunstenaars in De 
Witte Hemel

Drempt - De zesde editie van de Kunst10daagse wordt gehouden van
11 t/m 20 mei 2012. Dan zijn de deuren van meer dan 50 ateliers, gale-
ries, musea en tentoonstellingsruimten in de gemeente Bronckhorst
geopend. In Galerie De Witte Hemel worden van drie kunstenaars wer-
ken getoond, te weten Liesbeth Mulder, haar nichtje Ditte Pieterse en
Cees Roorda binnen het thema NatureArt, CultureArt en Sculpture-
Art.

Nieuw impressionistisch realistisch werk van Liesbeth Mulder.

Waarom is de Hof te Ruurlo een bij-
zondere tuin?

Nou, je komt er dingen tegen die niet 
overal tegenkomt, bijvoorbeeld een 
bonte salomonszegel, bontbladige 
Solidago (Gulden roede) of een roze 
dovenetel. Er staan ongeveer 1800 
verschillende soorten planten in de 

‘Cottage-achtige’ tuin, maar het is las-
tig tellen hoeveel er in staat. Wat de 
eigenaren wel weten is dat men meer 
dan 350 verschillende soorten Hosta 
hebben. Die staan meest in pot zodat 
je er eindeloos mee kan schuiven. 
De tuin is ingedeeld door buxus- en 
taxushagen en heeft diverse aparte 
doorkijkjes en hoekjes. Daarom is het 

telkens weer verrassend. Ook zijn er 
een paar vijvers en diverse terrassen 
en bankjes. De Hof te Ruurlo
 
is een particuliere tuin rondom een 
gewoon vijftiger jaren woonhuis 
naast de molen Agneta aan de Bor-
culoseweg. De molen is van ver al te 
zien. Meer informatie: zie de website 
www.hofteruurlo.nl. Ingang van de 
tuin is om de hoek aan de Molenlaan. 
De tuin is beperkt toegankelijk voor 
rolstoelen, rollators en wandelwa-
gens. Voor de open dagen zie ook de 
Contactjes.

Open tuin Hof te Ruurlo

Ruurlo - Verbazingwekkend hoe snel sommige dingen gaan. Vorige 
week nog amper een knop te bekennen en nu bloeien de eerste rozen. 
Waarom een open tuin openstellen voor publiek? Gewoon om met 
mensen te delen in wat je mooi vindt. Tuin Hof te Ruurlo opent zon-
dag 13 mei en maandag 28 mei (tweede pinksterdag) van 10.00 uur tot 
17.00 uur voor het publiek weer haar tuinhekken.

De Hof te Ruurlo is een particuliere tuin rondom een gewoon vijftiger jaren woonhuis naast de molen Agneta aan de Borculoseweg.
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Op maandag 14 mei zal dhr. Piet 
Piersma uit Vorden een overden-
king houden. Dhr. B. Hartelman 
uit Vorden zal meewerken aan het 
programma van maandag 21 mei. 
In de uitzending van maandag 28 
mei (2e Pinksterdag) gaat Pastor Ed 
Wassink uit Zutphen vertellen over 
het werk van de Heilige Geest in de 

mens. Het programma ‘De Muzika-
le Ontmoeting’ wordt iedere maan-
dagavond tussen 19.00 en 20.00 uur 
uitgezonden via Radio Ideaal. Na de 
uitzending kunnen er van 20.00 uur 
tot 20.30 uur nieuwe muzikale ver-
zoekjes aangevraagd worden voor 
de daarop volgende week, via het 
tel. 0314-624002. 

De kabelfrequenties van Radio Ide-
aal zijn voor heel Oost-Gelderland 
FM 91.1 of 94.00. De etherfrequen-
ties zijn 105.1 t/m 107.7 en via inter-
net www.ideaal.org

Kerk en radio
Zelhem - In het interkerkelijke 
programma “De Muzikale Ont-
moeting “ bij Radio Ideaal zijn 
voor de komende uitzendingen 
weer studiogasten uitgenodigd.

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is:
 A. Sjaks. Nutteloze kerel. “Ne sjaks van ne keerl”. A2. “Ne 

sjaks van ne hond”. Zwervershond.  

 B. Basbender. Herrieschopper. “Met dën basbender kö’j geen 
doon hebben”.  

 C. Gloeperd. (uutspr. gloepad) Groot stuk (spek). “Wol i’j nog 
ne pannekoke met ne gloeperd van ne  Spekhas?” C2. Ach-
terbaks, onbetrouwbaar persoon. “Wat mot dén gloeperd 
hierum ’t huus?”

afd. Dialect

Meteen daarna was de receptie met 
daaronder vele bekenden uit de mo-
torsportwereld. Tijdens de receptie 
werden er verschillende toespraken 
gehouden. Een daarvan was van Ger-
rit Wolsink die in het verleden veel 
voor de club heeft betekend. Wol-
sink, ere lid van de Hamove, was de 
Jeffrey Herlings van toen. Hij vertelde 
verschillende anekdotes. Wat vroe-
ger allemaal gebeurde op ’t Zand. Zo 
kwamen ook de namen van Bennie 

Hartelman, Hans Polsvoort en Ad 
Ridderhof ter sprake. De aanwezige 
gasten vonden het prachtig al die 
verhalen over vroeger waar de mees-
ten geen weet van hadden. Dit najaar 
zal er op ’t Zand weer een cross ver-
reden worden, met dank aan huidig 
eigenaar van ’t Zand, Kees Koolen. 
Wolsink ging zo ver dat hij dacht dat 
er over een paar jaar wel weer een 
ONK Motorcross georganiseerd zou 
kunnen worden. Na alle toespraken 

bedankte voorzitter Henk te Brake ie-
dereen. Hierna werd het boek ‘75 jaar 
Hamove’ gepresenteerd. Dit boek, dat 
met name door Jurgen Memelink is 
gemaakt, staat vol met prachtige ver-
halen en foto’s over 75 jaar Hamove. 
Memelink liet weten dat zonder hulp 
van anderen het niet mogelijk was 
geweest om het boek te maken. 

De eerste exemplaren werden uitge-
reikt aan de voorzitter van de KNMV 
Jan de Geus en burgemeester Henk 
Aalderink van de gemeente Bronck-
horst. Beide heren waren aangenaam 
verrast door de overhandiging van het 
boek. Alle leden van de Hamove kre-
gen het boek als jubileumgeschenk. 
Overigens is het boek ook voor niet-
leden te verkrijgen. Het boek kost 
17.50 euro en is op alle evenementen 
van de Hamove te koop. Men kan het 
boek ook via het secretariaat bestel-
len zie www.hamove.nl

Later in de middag kwam Ad Ridder-
hof nog op het podium. Hij onthulde 
samen met de voorzitter een prach-
tige crossmotor die een dag later 
geplaatst werd in het centrum van 
Hengelo. Ridderhof had deze motor 
met Herbert Knoef in elkaar gezet en 
het resultaat mag er zijn. De heren 
lieten weten dat er eigenlijk ook nog 
iemand op moest zitten maar omdat 
de tijd ontbrak is dit iets voor later. 
Na het middagprogramma was er een 
feestavond, deze was erg gezellig en 
duurde tot in de kleine uurtjes. Op 
het laatst werd het Hengels volkslied 
gezongen en daar deed iedereen aan 
mee. Zelfs mensen die niet uit Hen-
gelo afkomstig waren kenden het 
volkslied. Iedereen ging dan ook met 
een geweldig goed gevoel huiswaarts.

Jubileum Hamove

Hengelo - Op zaterdag 28 april bestond de Hamove 75 jaar. Er waren 
de hele dag activiteiten. In het begin van de middag werd door de 
leden van de Hamove een nieuwe vlag overhandigd aan het bestuur. 
Deze vlag met het nieuwe logo kwam, hoe kan het ook anders, per 
motor bij het clubgebouw ‘de Varsselse molen’. Uit de verte kon men 
de motormannen zien aankomen met de vlag. Deze is vanaf nu te zien 
boven op de molen.

Voorzitter Henk te Brake (links) van de Hamove overhandigde het boek aan KNMV voorzit-
ter Jan de Geus (midden) en aan burgemeester Henk Aalderink (rechts).

‘ Waarom wij dit doen ‘? ‘Onze jon-
gens willen rijden en dan moet je 
ze als club ook wat bieden. Vroeger 

had elk dorp zijn eigen wedstrijd en 
waren er wel 70 ( amateur ) koer-
sen per jaar. Thans nog de helft. 

Wij blijven koersen organiseren, wij 
doen het voor onze renners’, zo zegt 
Rudi Peters die bij al deze wedstrij-
den nauw betrokken is. Zo ook bij 
de Rabo Ronde van Wichmond die 
voor zaterdag 12 mei op het pro-
gramma staat. Die dag zullen onge-
veer honderd renners aan de start 
verschijnen. Om 15.15 uur start de 
Rabo Dikke Banden Race ( wedstrijd 
voor de regiojeugd van 8 t/m 12 jaar 

). Hiervoor kan men zich tot een half 
uur voor de start nog opgeven.
De start van de Masters 40 plus ( 50 
kilometer ) is om 15.45 uur. De ama-
teurs/ sportklasse ( 60 kilometer ) 
gaan om 17.30 uur van start. Zie ook 
www.rtvvierakkerwichmond.nl . De 
wielerclub in Vierakker/ Wichmond 
telt circa 50 leden. De helft is onder-
steunend en de andere helft rijdt 
met grote regelmaat wedstrijden. 
De renners komen niet alleen uit 
de kernen Vierakker en Wichmond, 
maar ook uit naburige dorpen zoals 
Vorden, Steenderen, Ruurlo, Keyen-
borg en Hengelo. Rudi Peters: ‘ We 
schommelen al jaren rond de vijftig 
leden, soms vallen er wat af, maar 
steeds komen er weer nieuwe leden 
bij en daar zijn we best trots op’, zo 
zegt Rudi , die zelf bij de 40 c.q. 50 
plussers in wedstrijdverband nog 
volop actief is. Daarnaast verzorgt 
hij de trainingen en is hij samen met 
Peter Makkink nauw betrokken bij 
het werven van sponsors.

Zegt hij: ‘ Zo hebben wij voor de 
Ronde van Wichmond ongeveer 
60 sponsors. Door de recessie die 
iedereen treft moeten wij keihard 
werken om deze sponsors aan ons 
te blijven binden. Gelukkig lukt 
dat nog steeds. Wij zijn hartstikke 
blij dat Aannemersbedrijf Peters uit 
Zutphen al 30 jaar onze clubspon-
sor is’, aldus Rudi Peters. Bij RTV 
Vierakker/ Wichmond hebben ze 
een klein en hardwerkend bestuur 
( Wim Bezemer voorzitter, Martin 
Weijers secretaris/ penningmeester 
en genoemde Rudi Peters en Peter 
Makkink. Bert Kromkamp is de vas-
te clubmasseur. Rudi Peters: ‘ Door 
het geringe aantal bestuursleden 
zijn de lijnen kort en daardoor zijn 
we slagvaardig. Er kunnen bij ons 
snel zaken worden gedaan’, zo zegt 
hij enthousiast.

De coureurs van RTV Vierakker/ 
Wichmond trainen op de maandag ( 
‘ uit- fietsavond ‘), donderdag ( ‘Met 
licht verzet, 100 omwentelingen per 
minuut’, zo legt Rudi uit ). Indien 
geen wedstrijden, dan wordt er ook 

op de zondagmorgen getraind. Rudi
Peters leidt de trainingen en stippelt
hij ook het parkoers uit , ( Posbank,
Montferland, Holterberg, keuze ge-
noeg. RTV Vierakker/ Wichmond 
telt een aantal prominente leden die
overigens ook elders rijden. Denk
b.v. aan Thijs van Amerongen, Rens
te Stroet, Felix Wolbert, Martijn Ver-
steege Simon Bargeman e.d. 
Het ‘ racen ‘ in Vierakker en 
Wichmond begon in 1976. Toen
organiseerde Loy Taken in de feest-
week van de Oranjevereniging in
Wichmond een wielerronde, waar-
aan 19 renners meededen. Loy Ta-
ken daarover: ‘ Naar aanleiding van
deze wedstrijd, heb ik de deelnemers
in maart 1977 weer bijeen geroepen
om wekelijks gezamenlijk te trainen
en toertochten te rijden met als ge-
volg dat op 9 mei 1977 de RTV Vier-
akker/ Wichmond werd opgericht. 
Het bestuur bestond uit Jan Pieterse
voorzitter, ik zelf secretaris/ pen-
ningmeester en als derde bestuurs-
lid Harrie Grotenhuys. Vanaf 1978 
organiseerden wij de Ronde van
Wichmond. In 1979 werd hieraan 
de Ronde van Vorden toegevoegd en
in 1981 de Ronde van Hengelo’, zo
zegt hij.
RTV Vierakker/ Wichmond organi-
seerde in de loop der jaren nog meer
evenementen zoals bijvoorbeeld de
Ronde van Steenderen en de jeugd-
ronde van Baak. In 1986 had de club
samen met de wielervereniging de
Paasberg uit Lochem de organisatie
van de nationale veldritkampioen-
schappen in handen. Loy Taken trad
in 2003, na 26 jaar het secretariaat-
schap te hebben bekleed, uit het
bestuur. Inmiddels is Harry Gro-
tenhuys, dus ook één van de man-
nen van het eerste uur, overleden. 
Ter nagedachtenis wordt er ieder
jaar de ‘Harry Grotenhuys-Trofee 
‘ uitgereikt. De commissie die zich
hiermee bezig houdt let daarbij op
de volgende eigenschappen van een
renner: soigneren, kleding, fietson-
derhoud e.d. Daarbij zijn de presta-
ties van ondergeschikt belang. Vorig
jaar werd Kevin van Kesteren win-
naar.

Jubilerend RTV Vierakker/ Wichmond organisator

Rabo Ronde van Wichmond

Wichmond - Wichmond - Waarin een kleine gemeenschap groot kan 
zijn. Zo zou je de wielerclub RTV Vierakker/ Wichmond het beste kun-
nen omschrijven. Al 35 jaar lang slaagt deze vereniging er in het hoofd 
boven water te houden. Sterker nog, RTV Vierakker/ Wichmond or-
ganiseert sinds ‘jaar en dag ‘ , jaarlijks vier wedstrijden: Ronde van 
Wichmond, Ronde van Vorden, Kastelenrit ( veldrit) en de onderlinge 
clubkampioenschappen.

Rudi Peters
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zaterdag 12 mei
in het café

Lenty Party 
Strike

en

Vordense 
Soppers

in de Discotheek

Disco 538 
Party

Fun DJ Team 
on tour

Eén van de mooiste en meest uitdagende 18-holes golfbanen in de Achterhoek!

Varsselseweg 45, Hengelo Gld

Kom op zaterdag 12 mei naar golfbaan

‘t Zelle en maak kennis met de golfsport.

Met GRATIS GOLFCLINICS, PITCH & PUT
EN DEMONSTRATIES.

Ook voor vrije golfers hebben we een

aantrekkelijk aanbod.

Meer weten? www.gczelle.nl

Zaterdag 12 mei
van 12.00 tot 17.00 uur

Open dag Golfclub ‘t ZelleOpen dag Golfclub ‘t Zelle

Voor
alle

leeftijden!

 
Nijv erheidsweg 2 7255 RA HENGELO 0575-462511  

 www.arendsen-hengelo.nl 
 

Maak uw woning comfortabeler, v eiliger en beter toegankelijk 
Laat u informeren ov er de mogelijkheden v an o.a Woonhuisdomotica, 

Senioren computers, Automatische v erlichting, Badkamer aanpassingen 
En v ele andere mogelijkheden om uw  woongemak te v ergroten. 

 

 
Wij staan u graag te woord a.s. zaterdag  

tijdens de beurs: 
WOONGEMAK BRONCKHORST 

12 MEI van 13.00 tot 16.00 uur 
Gemeentehuis Bronckhorst  

DOETINCHEM Edisonstraat 79 Tel. 0314 - 33 30 55

HENGELO GLD Kruisbergseweg 8 Tel. 0575 - 46 22 44

ZEVENAAR Kelvinstraat 2 Tel. 0316 - 52 35 23

www.herwers.nl

Overeenkomstig 1999/100.EC. Min/max. verbruik PIXO gamma gecombineerd: 4,3-5,1 l/100km, resp. 23,3-19,6 km/ltr. CO2 uitstoot variërend: van 99 gr/km tot 118 gr/km. Alle wijzigingen en drukfouten voorbehouden aan Nissan Nederland.

*Consumentenadviesprijs Nissan PIXO  v.a € 8.199,- (1,0L 68 pk Visia, prijslijst 1 april 2012) is incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage, kosten 
rijklaar maken en metallic lak. Opties en uitrusting is afhankelijk van de uitvoering. Het klantvoordeel van € 219,- is uitsluitend geldig voor de aanschaf 
van een nieuwe Nissan PIXO met een klantorder datum tussen 01-04-2012 en 30-06-2012. Aanbod is geldig op alle beschikbare uitvoeringen van de 
PIXO. Het bedrag van € 219,- is het klantvoordeel inclusief dealerkorting, incl. BTW, is niet inwisselbaar tegen contanten en is tevens het maximum 
bedrag. Het aanbod is niet geldig voor de orders uit de lease sector. **Aflopend krediet (uitgestelde betaling) wordt verstrekt door Nissan Financial 
Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Jaarlijks 
kostenpercentage 0%. Alleen geldig op nieuwe Nissan Micra, Pixo and Note personenauto orders van particulieren tussen 01/04/2012 en 
30/06/2012. U betaalt minimaal 50% van het totale aankoopbedrag aan (of naar wens meer), het resterende bedrag betaalt u pas in januari 2014. 
Looptijd 18 maanden is slecht indicatie. Jaarlijks kostenpercentage na actieperiode bedraagt 9,9%.Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. 
Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rente-, drukwijzigingen voorbehouden.

Ga voor meer informatie naar: www.herwers.nl

Totaal  
kredietbedrag

Looptijd  
in maanden

Vaste debet  
rentevoet

Jaarlijks kosten-
percentage

Totaal te  
betalen bedrag

Maandtermijn

€ 3.200,- 18 0,0% 0,0% € 3.200,- € 178,- 

€ 5.600,- 18 0,0% 0,0% € 5.600,- € 311,- 

€ 3.200,- 18 9,9% 9,9% € 3.655,- € 203,- 

€ 5.600,- 18 9,9% 9,9% € 6.396,- € 355,- 

PIXO HERWERS EDITION

€ 1.499,-Herwersvoordeel!

€4.225,-*
Betaal

nu de helft,
en de rest

pas in
2014! MET 50/50 FINANCIERINGSAANBOD

EXTRA INGEKOCHT:

EEN SUPER COMPLETE AUTO!

0% RENTE

GEEN BPM

14% BIJTELLING

GEEN WEGENBELASTING
OOK NÁ 1 JULI *  Prijs is exclusief metallic lak en kosten rijklaar maken.

Maandaanbieding MEI
10% korting op
multishades en

gratis montage*

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

www.spannevogel.nl * Vraag naar de voorwaarden

Kijk op www.mrb-lensink.nl

Alkuplus kunststof kozijnen, deu-

ren, hefschuif-puien en rolluiken. 

Topkwaliteit in uw woning met 

optimale warmte en geluidsisolatie, 

maatwerk, snelle levertijd én... 

een prima prijs. 

Aluminium veranda’s zijn duurzaam en 

praktisch in onderhoud. Thermisch 

geïsoleerd dus geen condensvorming 

aan de binnenzijde. Met een veranda 

geniet u meer, vraag prijsopgave of 

kom eens kijken in onze showroom.

Aluminium vensterluiken geven het 

aanzicht van uw woning klasse. Ze zijn 

warmte-, geluids- en inbraakwerend en 

stellen u in staat zelf het licht te regelen. 

Vensterluiken zijn duurzaam, weers-

bestendig en gebruiksvriendelijk. 

■ Kunststof en aluminium 

kozijnen en deuren

■ Serres en veranda’s

■ (Garage)deuren

■ Vensterluiken

■ Dakkapellen

■ Horren

■ Zonwering 

■ Kunststof grindvloeren

Ruurloseweg 118 - Vorden (‘t Medler) - (0575) 559232 - www.mrb-lensink.nl

Lensink: Kunststof kozijnen,
veranda’s en vensterluiken
zo geniet u meer van uw woning

M  R  B

LENSINK
SHOWROOM OPEN 

Dinsdag en donderdag 

de gehele dag. Op zaterdag 

van 11.00 tot 15.00 uur.
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Live muziek
zondag 13 mei

Aanvang 16.00 uur

Kennèh

De Nederlandse Goudaankoop b.v. is nu ook aanwezig in uw stad. Betrouwbaarheid, 
bekwaamheid en eerlijkheid zijn voor ons vanzelfsprekend. Deze kenmerken, evenals 
meer dan 20-jarige ervaring met standplaatsen in vele steden, zijn grotendeels 
verantwoordelijk voor het succes van De Nederlandse Goudaankoop b.v.
Uw sieraden op echtheid en waarde laten taxeren is geheel vrijblijvend.
Na een nauwkeurige taxatie kunnen wij u een prijs bieden en als u hiermee akkoord 
gaat, kopen wij uw sieraden direct, tegen contante betaling.

Wij betalen de
hoogste dagprijs!

Het loont om langs te komen!
www.denederlandsegoudaankoop.nl

Vorden - Zutphenseweg 1A

 Doetinchem Zutphen
 Waterstraat 30-32 Korte Hofstraat 14

Tevens vestigingen in Arnhem/Lochem/Deventer/Huissen/Barneveld/Wageningen/Haaksbergen

Alle filialen geopend van dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur

Gotink Installatie

Molenenk 6

7255 AX Hengelo (Gld.)

T 0575 - 46 52 58

F 0575 - 46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl

INSTALLATIE BADKAMERS TEGELS NATUURSTEEN SAUNA’S

GENIET VAN UW NIEUWE BADKAMER

WWW.GOTINKINSTALLATIE.NL

€ 8400,-

 

Nu een complete badkamer
 incl- montage en tegelwerk

Complete badkamer Bestaande uit :
Douchekabine met vlakke douchebak
Douchemengkraan & doucheset Hansgrohe
Badkamermeubel met spiegel en verlichting S- One
Wastafelkraan Hansgrohe
Wandcloset compleet Villeroy&Boch softclose
Handdoekradiator.  24 m2 Wand & 6 m2 Vloertegels
en Accessoires. Vraag naar de voorwaarden.



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

Voor een relatie in de omgeving van Aalten zoeken wij een:

WERKVOORBEREIDER M/V
Fulltime - vacaturenr. VMK878348

De werkvoorbereider is het eerste aanspreekpunt voor de pro-
ductie en het magazijn. Je bent in deze functie verantwoordelijk 
voor het creëren van een optimale productievoorbereiding. 
Belangrijke taken hierbij zijn het inkopen van de benodigde 
materialen, het plannen van de productie en het maken van 
calculaties. Je zorgt ervoor dat levertijden worden gehaald en 
je organiseert de transportplanning van de projecten. Door dit 
veelzijdige takenpakket ben je betrokken bij het gehele proces; 
van de productievoorbereiding tot aan de verzending.

De kandidaat die wij zoeken beschikt over MBO+ / HBO 
werk- en denkniveau. Je hebt ervaring als werkvoorbereider en 
affiniteit met techniek en machinebouw. Je hebt een nauwkeu-
rige, stressbestendige en flexibele persoonlijkheid en beschikt 
over goede communicatieve en organisatorische vaardighe-
den. Goede beheersing van de Nederlandse en Duitse taal is 
belangrijk.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Maurice Kingma. 
Telefoonnummer: 0575 - 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.
nl o.v.v. het vacaturenummer.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

VERKOOPMEDEWERKER
BINNENDIENST M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VCP923244

Werkzaamheden

Als verkoopmedewerker binnendienst ben je verantwoordelijk voor 

de verkoop van technische componenten en advisering van klanten. 

Je hebt hierbij direct contact met potentiële leveranciers en je werkt 

intern samen met de afdeling inkoop. Je beschikt je over enkele 

jaren werkervaring.

Functie eisen

CONSTRUCTIEBANKWERKER/
MACHINEBOUWER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VMK921861

Werkzaamheden

-

-

Functie eisen

SERVICEMONTEUR BUITENDIENST M/V  
Omgeving Doetinchem- Fulltime - vacaturenr. VVN922955

Werkzaamheden

-

machines. Je hebt technische kennis, je bent in staat storingen te 

Functie eisen

BOEKHOUDKUNDIG MEDEWERKER M/V  
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VCP922906

Werkzaamheden

-

trieel bedrijf. Daarnaast heb je ervaring met salarisadministratie.

Functie eisen

MIG/MAG LASSER M/V
Omgeving Doetinchem- Fulltime - vacaturenr. VVN922955

Werkzaamheden

Functie eisen



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 19 van 8 t/m
12 mei 2012www.ah.nl

H E N G E L O 

BONUSaanbiedingen

nieuwe OPENINGSTIJDEN!

 Zaterdag 08.00 - 20.00 uur

Woensdag 9 mei
mini’s ruilmiddag

van 15.00-17.00 uur


