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Deze week

Meimarkt koud 
maar wel gezellig

Louise van Uden 
neemt met 
weemoed afscheid

Kinderen al aan 
het werk voor 
Het Hoge festival

Autobedrijf Groot 
Jebbink 50 jaar lid 
van BOVAG

Vordense 
Ondernemers Café 
geniet op Hackfort

KunstZondag 
Vorden 9 juni: 
Kunst Beleven

Uitgave:
Weevers Grafimedia
(0575) 55 10 10

Alarmnummer 112
Politie, ambulance en brandweer

Politie (0900) 88 44

Huisartsenposten
Zutphen (0900) 200 9000
Doetinchem (0314) 32 98 98
Winterswijk (0900) 500 9000

Dinsdag 

28 mei 2013

75e jaargang 

no. 12

Vorden - De Paradox is een so-
ciocratische streekschool voor 
kinderen tussen 4 en 18 jaar. 

Er zijn geen verplichte lessen of 
verplichte toetsen. Kinderen onder-
zoeken van nature de wereld om 
zich heen en leren door te spelen. 
De Paradox biedt haar leerlingen 
hiervoor alle ruimte en vrijheid. 
Hierdoor komen ze er achter waar 
hun interesses en talenten liggen. 
U bent van harte welkom, met of 
zonder kinderen, om te komen kij-
ken op woensdagmiddag 5 juni tus-
sen 14.00 en 17.00 uur bij School 
de Paradox. Meer informatie vindt 
u op www.schooldeparadox.nl

Open middag 
School de Paradox

Piet Piersma: ‘Het is gewoon goed 
dat er bij dit jubileum wordt stil ge-
staan. Dat gebeurde ook bij het hon-
derdjarig bestaan. Bovendien kun 
je bij een herdenking leren uit het 
verleden’. David de Jong legt het ac-
cent op de wijze waarop de organi-
satie aan de slag is gegaan. ‘ Ik hoop 
dat ons enthousiasme zal overslaan 
naar de gehele gemeente’, zo zegt hij. 
Daarmee wordt niet alleen Vorden 
bedoeld, want de leden van de Gere-
formeerde kerk komen niet alleen 
uit deze plaats maar ook uit omlig-
gende dorpen zoals Hengelo, Steen-
deren , Warnsveld e.d. De viering 
van 125 jaar is zowel een gebeurtenis 
voor de leden van de Gereformeerde 
kerk als voor de leden van de Her-
vormde kerk. Vijf jaar geleden zijn 
deze kerken namelijk een federatie 
aangegaan. Jan Dijkman: ‘Er worden 
regelmatig gezamenlijke diensten 
gehouden en ook op bestuurlijk vlak 

wordt constructief samen gewerkt. 
Daar zijn we blij om. Als de federatie 
wordt omgezet naar een fusie, zul-
len wij met zijn allen moeten bezien 
in welk kerkgebouw de Erediensten 
dan moeten plaatsvinden. Laatst zij 
een Hervormde broeder tegen mij: 
‘Het gaat niet om waar wij zitten 
maar om wat wij horen’. De bood-

Jubileum Kerk brengt mensen dichter bij elkaar

David de Jong: ‘Hopelijk straalt 
enthousiasme uit naar hele gemeente’
Vorden - Het jubileum van 125 
jaar Gereformeerde kerk in Vor-
den is meer dan alleen een vie-
ring. Dat is de conclusie die de 
organisatie (Piet Piersma, David 
de Jong en Jan Dijkman) trekt. 
Een paar maanden geleden is het 
drietal met de voorbereidingen 
begonnen om op zondag 2 juni in 
de Gereformeerde kerk een geza-
menlijke dienst te houden.

Gospelkoor Inspiration werkt ook mee aan jubileumviering kerk

schap is het enige dat telt en zal over-
winnen’, aldus de visie van Jan Dijk-
man. Volgens David de Jong moet je 
aan de toekomstige fusie ook geen 
tijd verbinden. Met andere woorden 
wanneer het zou moeten plaatsvin-
den. De Jong: ‘Dat moet van onderen 
groeien en niet van bovenaf worden 
opgelegd. Wij zijn thans verloofd en 
hebben de intentie om te trouwen’, 
zo formuleert hij.
Jan Dijkman wijst op de veranderin-
gen in de kerk. ‘Vroeger waren de 
mensen zoekende en dat is nu niet 
anders. Het is wel 180 graden om-
gedraaid. Vroeger kwam eerst God, 
de Bijbel en wat de kerk zei en dan 
pas wat de sociaal maatschappelijke 
gedachte was. De wetenschap kwam 
op het tweede plan. Sinds de wereld 
de huiskamers is binnen gekomen, 
is langzaam het denken omgedraaid 
en is het materiële en sociaal maat-
schappelijke naar de eerste plaats ver-
drongen en komt, als God en de Bijbel 
er nog aan te pas komen, dit pas als 
het wetenschappelijk bewezen is. Wij 
hebben thans met drie generaties te 
maken die wij moeten bedienen. Dat 
is een geweldige uitdaging omdat wij 
aan iedereen het evangelie willen la-
ten horen’, aldus Dijkman.
Tijdens de feestelijke gezamenlijke 
kerkdienst in de Gereformeerde kerk 
wordt op 2 juni om 10.00 uur begon-
nen met het duo ‘De moeite waard’, 

dat bestaat uit Anja den Bakker zang 
en Piet Piersma zang/ gitaar. Verder 
werken mee: Lianne Heijenk (trom-
pet), Kees van Dusseldorp (orgel ) en 
voorganger ds. Freek Brandenburg. 
Om 11.15 uur is er gelegenheid om in 
het ‘Achterhuus’ de foto- expositie te 
bezichtigen. Piet Piersma: ‘Je merkt 
aan alles dat de mensen het positief 
vinden dat er zo’n expositie komt. 
We hebben veel oude foto’ s ontvan-
gen die straks bezichtigd kunnen 
worden. Ook de jeugd wordt nauw 
bij de jubileumviering betrokken’, 
zo zegt hij. Na de broodjes wordt 
om 14.30 uur begonnen met het 
middagprogramma. Hieraan wordt 
medegewerkt door het Mix Trio, be-
staande uit Henny Blaak (saxofoon), 
Piet Piersma (gitaar) en Gerard Eykel-
kamp (drums). Verder organist Henk 
Lubbers en het gospelkoor ‘Inspira-
tion’ uit Vorden.

Vanaf ca.
 € 124.800,- v.o.n.

LET OP! INSCHRIJVEN 
MOGELIJK T/M 6 JUNI

13 BETAALBARE APPARTEMENTEN
HOEK MARKTSTRAAT - RAADHUISSTRAAT HENGELO

Voor meer informatie kunt u bellen met de makelaar

Kopen met
starterslening

mogelijk!

Bel 0575 465 525 
www.gerritsmakelaardij.nl

Deze week 
in Contact

DE MODEHAL
IS EN BLIJFT KOOPJESHAL!

    

KERKHOFLAAN 3c VORDEN

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

NIEUW: Grote maten kunstlederen jasjes, tunieks en shirts!
Dameskleding vanaf € 5,00; Tassen € 5,00; Shawls € 2,50; 
Sieraden vanaf € 2,50; Schoenen € 10,00; Slippers € 5,00.
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Colofon
Contact Bronckhorst Noord
Is een wekelijkse uitgave van 
Weevers Grafimedia en 
verschijnt in een oplage van 
4.500 exemplaren in: Vorden, 
Kranenburg, Wichmond, 
Vierakker, Linde, Medler, 
Wildenborch, Delden.

Uitgave: Weevers Grafimedia
Telefoon: (0575)  55 10 10
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden 

E-mail Redactie:
info@contact.nl
E-mail Advertenties:
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

Aanleveren advertenties/redactie:
Redactie: vrijdag 12.00 uur
Advertenties: maandag 9.00 uur 

Rubrieksadvertenties:
www.contact.nl

info@contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Correspondent:
Dhr. A. Velhorst
E-mail: noord@contact.nl

Bezorgklachten: 
Weevers Grafimedia – Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Weekblad Contact behoudt zich 
ten aanzien van de inhoud van 
deze uitgave en/of website zowel 
het auteursrecht voor conform 
artikel 15 lid 1 sub 4 van de  
Auteurswet als het databankrecht. 

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

Kijk voor het allerlaatste nieuws 
op www.contact.nl
Daar vindt u ook de  volledige 
inhoud van deze krant  en het 
 openbare archief.

! nnp

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

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

Huisarten
Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000.

Apotheek
Gelre Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen,

tel. (0575) 74 48 00. Deze apotheek is in het Gelre ziekenhuis 

tegenover de huisartsenpost.

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.

De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 

18.00-19.30 uur. Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, 

kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11.

De bezoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, B1, B2, 

Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks van 13.30-

14.15 uur en van 19.00-20.00 uur. Intensive Care (ICU): dagelijks 

van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur 

en tevens op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. 

Kinderafdeling B0: dagelijks van 15.00-16.00 uur en van 19.00-

19.30 uur.

Tandarts
1 - 2 juni P. Scheepmaker, Ruurlo, tel. (0573) 45 25 13.

Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers
Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase. 

Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33. 

info@hospice-zutphen.nl / www.hospice-zutphen.nl

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 

Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.

Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.

Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 

alleen op afspraak (0900) 88 44.

Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).

Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 

Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.

Steenderen, A. Ariensstraat 33a.

Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 

Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, 

 wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen 

naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.

Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de 

openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. 

(0575) 75 02 50. Bijvoorbeeld afgebroken takken, lantaarnpaal 

die niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg 

of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom. Wilt u buiten 

kantoortijden iets dergelijks melden en het kan niet wachten, bel 

dan het calamiteitennummer voor spoed eisende gevallen van de 

gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.

Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het 

buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen met: 

Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Doetinchem - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - 

Zutphen - Eerbeek.

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder de 

volgende telefoonnummers:

Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88

Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78

Paard: (0575) 58 78 70

Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

Dierenkliniek Zutphen
Laarstraat 71, 7201 CC Zutphen, tel. (0575) 51 31 51

www.dierenkliniek-zutphen.nl

Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 460 312

www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 

Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

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

jeugdgezondheidszorg.

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 34 05 

of (06) 22 92 96 30.

Welzijnsadviseur: Wilma Berns, e-mail: w.berns@sswb.nl

De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 

donderdag van 9.00-11.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek 

en huisbezoek mogelijk op afspraak.

Administratief medewerkende: Willy Gotink, 

e-mail: w.gotink@sswb.nl

Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.

24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.

www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl

Sensire wijkzorg (thuiszorg)
Verzorging en verpleging. Tel. 0900 - 88 56 (10 ct./min), 

24 uur per dag bereikbaar. www.sensire.nl / info@sensire.nl 

Sensire thuiszorgwinkels
Doetinchem, Kruisbergseweg 27 (bij Slingeland Ziekenhuis). 

Geopend ma t/m vrij van 9.00 - 17.30 uur, za 10.00 - 13.00 uur.

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724. 24 uur per dag bereikbaar. 

Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand telefoonnr. bel-

len of kijken op www.sensire.nl

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 

verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, dietetiek, 

maaltijdservice, personenalarmering en hulpmiddelen. 

Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min.), 24 uur per dag bereikbaar. 

www.sensire.nl / info@sensire.nl

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 

bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. (0314) 36 02 85. 

Fax (0314) 36 02 87. E-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl

www.thuiszorggrootgelre.nl

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 

Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum 
Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of (0800) 02 30 550. 

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 
Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten 

Arve. Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.

Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden e.o.
Tel. (06) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl

Dag- en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Gerry Wisselink
Pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd voor diabetici en 

reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij Kasteel Zelle).

Voet- en handverzorgingssalon Podi
Gediplomeerd pedicure, diabetische en reumatische voet, 

lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 

27 35 53 82. www.podi.nl

Annie Mokkink-Kasteel
Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 69 08. Pedicure +, gespeci-

aliceerd in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, lid provoet. 

KRP geregisteerd, ook ambulant.

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; 

Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg; 

Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in 

Hummelo, Het Drempeltje in Drempt en Het Eerste Steentje in 

Steenderen. Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22.

Openingstijden: Maandag t/m donderdag 9.30-17.00 uur. Vrijdag 

9.00-17.00 uur. Zaterdag 10.00-15.00 uur.

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- ge-

richte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, Het 

Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 06-21 60 7227. www.marlies-

meenks.nl, info@marliesmeenks.nl. Lid VNT, RBNG, 32 zorg-

verzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing huisarts niet 

nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

Roemenië / inzameling goederen door St. COEH
op de 1e en 3e maandag van de maand (18.30 - 20.00 uur) 

inzameling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 2 juni 10.00 uur, Gezamenlijke dienst in de 

Gereformeerde kerk i.v.m. 125-jaar Gereformeerde kerk in Vorden, 

ds. F.V. Brandenburg.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 2 juni 10.00 uur, Gezamenlijke dienst in de 

Gereformeerde kerk i.v.m. 125-jaar Gereformeerde kerk in Vorden, 

ds. F.V. Brandenburg.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 2 juni 10.00 uur, Gezinsdienst, ds. v.d. Brug, Zutphen.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 1 juni 18.30 uur, Eucharistieviering, pastor Ten Klooster.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 1 juni 17.00 uur, Eucharistieviering, Hogenelst, 

m.m.v. Koorleden.

Zondag 2 juni 10.00 uur, Woorddienst/Kindernevendienst, Groep 1, 

m.m.v. Herenkoor.

Weekenddiensten

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens, tel. (0575) 46 37 43.

Alleen op afspraak.

Vlaai van de week
Verse aardbeienvlaai 
 6-8 pers. € 8,95

Dinsdag = Brooddag

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

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 7,25

Eurootje van de week

Klumpkeskoek 6 stuks € 1,00
Aanbiedingen geldig van di. 21 mei t/m za. 1 juni

NU ook HERBALIFESHAKES, die vrij zijn 
Gluten, Soja en Lactose verkrijgbaar!!

Altijd een gratis advies! 
Nieske Pohlmann 06-54326669

Dagmenu’s 29 mei t/m 4 juni
Dagmenu om mee te nemen € 7,50.  Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 29 mei
Tomatensoep/ Kiprollade met aardappelen en groente

Donderdag 30 mei
Wiener zwiebelrostbraten met aardappelen en rauwkost-
salade/ apfelstrudel met slagroom

Vrijdag 31 mei
Champignonsoep/ Zalmfilet met dillesaus met aardappelen 
en groente 

Zaterdag 1 juni (alleen afhalen en bezorgen)
Italiaanse cordon bleu met frites en rauwkostsalade / IJs met 
slagroom

Maandag 3 juni
Groentebouillon/ Spies de Rotonde met kruidenboter,
aardappelen en groente

Dinsdag 4 juni
Wiener schnitzel met frites en rauwkostsalade/ IJs met slag-
room

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

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

Ze zijn er weer!!!!
Nieuwe zespri kiwi’s 10 voor € 2.49
Nieuwe oogst
Doree aardappelen 2 kilo € 2.98
Paksoi per stuk € 0.89
Zoete en sappige Fuji appelen kilo € 1.99
Huisgemaakte stamppot snijbonen met
een gebraden gehaktbal p.p. € 5.95

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 1 juni.
Burg. Galleestraat 6a, Vorden. Tel. 0575-550850 



Met behulp van vooraf gedefi nieerde 
sjablonen kunt u uw familiebericht voor 
de weekbladen Contact, Elna of Groenlose 
Gids, zelf samenstellen in de categorieën 
jubileum, geboorte, huwelijk, overlijden, 
dankbetuiging of in memoriam. 
 
U hoeft alleen de tekst in te vullen en 
eventueel een foto of afbeelding te 
 uploaden. Ga voor meer informatie en 
 opgave van uw advertentie naar 
www.contact.nl/info/adverteren

familieberichten
online opgeven:

Op zaterdag 18 mei 2013 is op 95-jarige leeftijd 
rustig ingeslapen mijn schoonzus en onze tante

Riek Memelink-Zweverink

G. Memelink-Voskamp
Neven en nichten

Mei 2013

Zijn genade is aan mij                                                                   
niet tevergeefs geweest.
 1 Cor. 15:10

In verdriet verstild is van ons heengegaan, mijn lieve 
vrouw, onze moeder, oma en overgrootmoeder

Mieneke van Asselt-Versteege

Vorden 23 februari 1929  Vorden 19 mei 2013

Piet van Asselt

Peter en Diny
 Sander en Richelle, Stijn   
 Marcel 

Wilma en Ben 
 Bart 
 Anne
 Thijs †

Dick en Anita
 Brian
 Kevin
 Samantha
 Michael
 Caitlyn

Correspondentieadres: 
‘t Hoge 6c, 7251 XW Vorden

Onze speciale dank gaat uit naar de huisartsen en 
de medewerkers van De Beekdelle en De Lindenhof 

voor alle liefdevolle verzorging.

De begrafenis heeft op maandag 27 mei 
plaatsgevonden.

Bij de veelheid van mijn gedachte verkwikte uw
vertroostingen mijn ziel.
 

Onverwacht is in zijn eigen vertrouwde omgeving op
86-jarige leeftijd overleden onze pa, schoonpa en opa

Hendrik Speijers
 

sinds 20 november 1997 weduwnaar van
Aleida Theodora Brinkman

 

 
                    Warnsveld: Engelien en Nico
                                             Marjolein
                                             Thomas
                          Vorden: Hans en Gerrie
                                             Marije en Joris
                                             Kaylee
                             Aalten: Petra en Jan
                                             Carlijn en Rubin
                                             Lars

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorden, 18 mei 2013
 

Correspondentieadres:
Vordensebinnenweg 12
7231 BC  Warnsveld
 

De begrafenis heeft donderdag 23 mei plaatsgevonden op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.
 
Onze grote dank gaat uit naar het personeel van thuiszorg
Sensire en dokter Albers/Tanis voor de jarenlange
liefdevolle verzorging.

Wij zijn dolgelukkig met de geboorte van onze zoon 
en mijn broertje

Owen
Hendrik Joseph

Hij is geboren op 17 mei 2013 om 23:17 uur,
weegt 4365 gram en is 53 cm lang.

Marcel, Saskia en Quinn 
Helmink-van de Ven

De Stroet 22
7251 CR Vorden
Tel. 0575 - 84 21 02

Wij hebben kennis genomen van het overlijden van 
onze oude bazin

Mieneke van Asselt

Onze gedachten gaan uit naar haar man, kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkind.

Wij wensen hen veel sterkte toe met het dragen 
van dit verlies.

Medewerkers Echte Bakker van Asselt

Verhuisbericht
Hr. en Mevr. Haneveld

Oud adres:
Hoetinkhof 23

7251 XM  Vorden

Nieuw adres:
“de Albershof”

Willem-Alexanderlaan 1
7251 AW  Vorden

Dankbaar dat haar een langer lijden bespaard is 
gebleven, geven wij u kennis van het overlijden 
van onze zus - schoonzus en tante

Gerda van den Brink-Kuenen
echtgenote van

Jan van den Brink

Wim en Diny Kuenen-Oudenampsen

Willy en Henk Momberg-Kuenen

Derkje en Henk † Brunsveld-Kuenen

Ria en Wim Loman-Kuenen

Neven en Nichten

Wichmond, 24 mei 2013

Marion Polman
Persoonlijke
uitvaart begeleiding

www.marionpolman.nl

 06-55916250T

uitvaart info middag
9 juni
IJsselpaviljoen Zutphen

van 1 tot 5 uur.

gratis toegang.

kijk voor uitgebreide informatie op

20 exposanten met een gevoel voor de uitvaart

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor 
alle liefde en zorg die zij geschonken heeft, delen 
wij u mede dat, heden in haar eigen vertrouwde 
omgeving, toch nog onverwachts van ons is 
heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder  
en oma

HARMINA 
BOUWMEESTER - TER MULL

sinds 17 april 1993 weduwe van
Gerrit Jan Bouwmeester

Op de leeftijd van 82 jaar.

Henny en Gerard Beck
Niels en Patricia

Toos en Gerard Berends
Tom
Lisa

25 mei 2013

“t Voorschotje”
Onsteinseweg 9
7251 ML Vorden

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, 
zal worden gehouden op woensdag 29 mei om 
11.00 uur in het uitvaartcentrum, Het Jebbink 4a te 
Vorden. Voorafgaand is er gelegenheid tot afscheid 
nemen vanaf 10.30 uur.

Aansluitend zullen we haar begeleiden naar haar 
laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats, 
Kerkhoflaan te Vorden.

Condoleren na de begrafenis in het uitvaartcentrum.

Hartelijk welkom op zondag 2 juni bij de 

ZANG- EN ONTMOETINGSDIENST 
ACHTERHOEK!

Spreker: evg. Teun van Ommen uit Kampen.
m.m.v. Gospelkoor “Metanoia”, Enschede.

Aanvang 16.00 uur in “De Brink” te Zelhem.
www.stichtingdeopdracht.nl

info: 0314-622878



GEZOCHT

TE HUUR TE KOOP

GEVRAAGD

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

Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

Tot 1 maart 2014

BTW verlaging

van 21% naar 6%

Gevraagd: enthousiaste vrij-

willigers voor werk op onze 

Pluktuin. Voor nadere info zie 

www.Bdpluktuin.nl of bel 06 

34660558.

Marieke & Sander

16-05-13   11:15

Gaan trouwen!

Op woensdag 31 oktober 

om 15.00 uur in het 

Gemeentehuis van Zutphen.

Daarna vanaf 16.00 uur 

is de receptie in hotel 

“De Nieuwe” 

Nieuwstad 57 te Zutphen.

Aansluitend zal het feest 

beginnen rond 20.00 uur.

Meer informatie zal 

snle volgen via  onze 

ceremoniemeester.

Liefs Marieke de Klein & 

Sander de Groot

16-05-13   11:15

STIAAn
15-01-13   09:53

ANTOny  MaRTEnBaSTIAAn
Zaterdag 20 april 2013 om 04:09 uur 

is onze prachtige zoon geboren.

Hij weegt 4080 gram en is 50 cm lang.

Moeder en zoon maken het uitstekend!

Gezellig als je langskomt, na een telefoontje.

15-01-13   09:53

16-05-13   11:16

21-12-12   09:1

Zaterdag 30 maart 2013 gaan wij

Om 14.00 uur is de ceremonie op het gemee

Het feest zal zijn in “de Weeve” aan de Nieu

van af 20.00 uur

Annelies de Wit & Dan

Berkelkade 10

7202 KA Zutphen

Tel. 0575 585 58

Ceremoniemeester: Pieter de Wit - pieter_dewit

Ik
 oo

k van jou.....

Op 26 januari 2013 zijn wij Paul en Martine, 

25 jaar getrouwd!

Dit willen wij dan graag samen met jullie vieren. Daarom nodigen wij u uit op 30 januari 

a.s. bij Café Leuk, Te Verweg. U bent welkom vanaf 20.00 uur, waar een leuk avondfeest u 

tegemoet komt.

Wij u hopen te zien op 30 januari, maar mocht u ongehoopt niet kunnen, meld u dan even 

voor 20 januari a.s. af.

Paul & Martine

Slotsteeg 948

9130 LP Te Verweg

06 - 12365489

14-11-12

Uitnodiging

14-11-12   16

Happycards.nl is onderdeel van Weevers Grafi media

Huwelijk, geboorte 
of een feestje?
Dat moet natuurlijk gevierd 
worden! Op Happycards kun 
je zelf de aankondiging en/of 
uitnodiging maken voor jouw 
speciale moment. En wat is er 
nu leuker dan een persoonlijke 
kaart met je eigen foto en 
tekst? Happycards biedt je alle 
mogelijkheden om online je eigen, 
unieke kaart te maken. Je kunt 
de kaart helemaal zelf maken, 
een ontwerp van ons aanpassen 
of gewoon een bestaande kaart 
van Happycards kiezen; alles 
is mogelijk! Kies één van de 
mogelijkheden en ga aan de slag!

Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel gewoon Frits Peppelink-

hausen, tel (0575) 55 29 16,

(06) 51 60 15 16.

te huur: 5-6 pers. huisje in de

ardennen, durbuy, op park met

zwembad. bel 06-42238288 of

verhuurchalets.nl

Te Huur vanaf 10 Juni. Ruim

woonchalet 60 m2, met

badkamer, twee slaapkamers,

toilet, ruime woonkeuken en

nieuwe CV. € 550,- ex

Gas,water licht. 06-15489610
Te Koop: Caravan Avento

Avance Esclusivo 465-TF 2006

vast bed, vloerverwarming,

boiler, mover, voortent/luifel.

0314-624134

  
DAGVERS GESTOKEN

GESCHILD OOK MOGELIJK
ASPERGEBEDRIJF

mts G. ten Broeke
7 dagen per week geopend 
van 8.00 tot 20.00 uur

Rossweg 24, 7245 NK Laren
(a/d weg van Laren naar Lochem
Tel. 0573-251548

ASPERGES

Honderden vrij nieuwe boeken

te koop.Bekende schrijvers.

Per 10 stuks--20 euro.Bij t

Medler.==06-11456557

Wij houden u al 50 jaar mobiel

i.p.v. kaarten

Zaterdag 1 juni bestaan we exact 50 jaar
en dit vieren we graag samen met u

tijdens een receptie in onze showroom.

UITNODIGINGZaterdag 1 juni a.s.van 14.30 tot 17.00 uur. Rondweg 2, Vorden

Uniek cursus van pup
tot puber

Hulp bij probleemgedrag

www.karinwentink.nl  

0314 625183 / 06 25103312

Karin Wentink
Hondenopvoeding

Tijdelijk te huur: woonruimte in

het buitengebied van Zelhem.

Bellen na 18.00 uur op

06-23433706



Anneke Huijbers koos onderwerpen 
als oude straatjes, stadsgezichten, het 

leven op straat en stillevens. Werken 
die door het gebruik van andere ma-

terialen een andere sfeer uitstralen. 
Anneke kreeg hier vele complimen-
ten over. Op tweede pinksterdagmid-
dag brachten zangeres Astrid Volc-
kerink uit Zutphen en pianist Sjoerd 
van Dijken fraaie chansons ten geho-
re in het Zuid-Amerikaans, Portugees 
en Frans.

Positieve reacties op nieuw werk 
Anneke Huijbers uit Steenderen

Bronkhorst - De expositie in de Kapel van Bronkhorst afgelopen week 
werd door veel belangstellenden bezocht. Kunstschilder Anneke Huij-
bers uit Steenderen liet haar nieuwe werk zien, gemaakt met pas-
telkrijt. Tweede pinksterdag luisterden zangeres Astrid Volckerink 
en pianist Sjoerd van Dijken de kunstexpositie op.

Nieuw werk van Anneke Huijbers, muzikaal opgeluisterd door Astrid Volckerink en Sjoerd van Dijken.

Dat oriënteren kan op twee manie-
ren. De eerste is: indien gewenst ge-
woon eens kennismaken met Marion 
zelf. Zo’n kennismaking was vroeger 
meestal niet gebruikelijk omdat een 
uitvaart toen vaak door de buren 
werd geregeld. Of anders door de veel-
al onbekende meneer van wat toen 
‘de begrafenisonderneming’ heette. 
Maar tijden veranderen. Mensen den-
ken tegenwoordig meer na over hoe 
een uitvaart kan worden geregeld. Ze 
willen weten wat er wel en niet kan. 
Hebben speciale wensen. Willen vaak 
al keuzes maken. En dan is het pret-
tig ook tijdig kennis te maken met de 
persoon die er te zijner tijd voor zal 
kunnen zorgen dat die wensen ook 
worden uitgevoerd.
Natuurlijk zal er op de info-middag 
zelf niet zoveel tijd zijn voor een 
rustig gesprek met Marion. Maar 
behalve de kennismaking is er wèl 
de mogelijkheid om, als u dit wilt, 
een afspraak te maken voor een la-
ter tijdstip, bijvoorbeeld bij u thuis. 
En tijdens zo’n gesprek komt, indien 

gewenst, dan misschien ook het ’Uit-
vaart-draaiboek’ ter tafel waarin alle
wensen voor een begrafenis of crema-
tie kunnen worden vastgelegd.

De tweede mogelijkheid
Ook voor wie geen behoefte heeft
om persoonlijk kennis te maken met
Marion Polman kan  zich tijdens een
bezoek aan de ‘Info-middag’ op de 
hoogte stellen van de vele diensten
en mogelijkheden rond dit thema. Zo
is bijvoorbeeld Notariaat Hulleman 
uit Vorden aanwezig voor advies over
alles wat met erven heeft te maken.
En kan een medewerker van de na-
tuurbegraafplaats ‘de Heidepol’ iets 
vertellen over het verwerven van een
eeuwig grafrecht op dit landgoed dat
grenst aan het Nationaal Park ‘De Ho-
ge Veluwe’. Ook medewerkers van de
crematoria Dieren en ‘De Omarming’
in Zutphen zijn aanwezig. Deskundi-
gen laten verder zien wat er mogelijk
is op het gebied van kisten, urnen en
grafmonumenten. En Monique Rang
uit Zutphen, specialist op het gebied
van wikkelkleden, informeert belang-
stellenden over een uitvaart waarbij
geen kist nodig is. Kunstenaars op het
gebied van zang, fotografie, bloemde-
coraties en beeldhouwen vertellen
hoe zij een artistieke bijdrage kun-
nen leveren aan een uitvaart.

Een zinvol bezoek
Marion Polman heeft in de regio al
een aantal van deze middagen geor-
ganiseerd. Ze heeft de ervaring dat dit
bezoek zinvol is voor wie na wil den-
ken over ‘het afscheid’. Er is bij het
IJsselpaviljoen voldoende parkeer-
plaats en voor wie met de trein komt
wandelt vanaf het station in korte
tijd naar het restaurant. De presen-
tatie heeft als thema ´Denk ook eens
hieraan´ en u bent op zondag 9 juni
welkom. Voor meer informatie zie de
advertentie elders in de krant en kijk
op www.marionpolman.nl

Open middag
Even stilstaan bij ‘het afscheid’
Zutphen - Stilstaan bij het af-
scheid…. Het klinkt heel gewoon 
maar is wel bijzonder. Want het 
gaat in dit geval om ‘het laatste 
afscheid’. En dat ‘er bij stilstaan’ 
is mogelijk tijdens een bezoek 
aan de info-middag, die is belegd 
door uitvaartbegeleider Marion 
Polman. Marion heeft zich in de 
afgelopen vijf jaar in deze regio, 
na een grondige opleiding, een 
uitstekende naam verworven als 
verzorger en begeleider van uit-
vaarten. ‘Steeds meer mensen’, 
zegt ze ‘willen zich tegenwoordig 
graag tijdig oriënteren over de 
manier waarop een uitvaart kan 
worden geregeld. Voor henzelf of 
voor een lid van de familie. Die 
mensen zijn op zondag 9 juni a.s. 
van harte welkom in het IJsselpa-
viljoen in Zutphen’.

De vier maal per jaar plaatsvindende 
kunstroute langs ateliers en galeries 
in Vorden-dorp en haar buitengebied 
beleeft inmiddels haar 27ste editie.
Telkens weer slagen organisatie en 
deelnemende kunstenaars/vormge-
vers/fotografen en galeriehouders 
erin om het publiek te verrassen met 
een grote diversiteit aan hedendaag-
se beeldende kunst en vormgeving. 
Op deze KZV worden er tekeningen, 
schilderijen en collages, zwevende 
wandobjecten, glaskunst, monumen-
tale beelden en sculpturen in diver-
se materialen geëxposeerd. Op het 
centrale startpunt, Dorpsstraat 9, is 

weer een overzichtstentoonstelling 
ingericht van alle aan deze 27ste KZV 
deelnemende kunstenaars/vormge-
vers. Zo kan het publiek zich vooraf 
een beeld vormen wat er op de diver-
se locaties te zien is en een route naar 
eigen keuze samenstellen.

Het kleurrijke Infoblad KZV met 
daarop een plattegrond van de route 
en een korte, geïllustreerde beschrij-
ving van de kunstwerken is bij de 
overzichtstentoonstelling, VVV Vor-
den en op de deelnemende locaties 
gratis af te halen. Voor verdere infor-
matie: www.kunstzondagvorden.nl

KunstZondagVorden 9 juni: 
Kunst Beleven

Vorden - Zondag 9 juni a.s. hebben vier galeries, waarvan twee met 
beeldentuin, vier ateliers en de KunstZondagVordenGalerie, Dorps-
straat 9, van 11.00 tot 17.00 uur hun deuren geopend en de KZV-vlag 
gehesen om het publiek, een dag intensief kunst te laten ervaren.

Belangstellenden zijn vanaf 19.30 
uur welkom in hotel Bakker in 
de Dorpsstraat 24 te Vorden. De 
actuele gemeentepolitiek komt 
dan aan bod, aan de hand van de 
agenda voor de raadsvergadering 
in deze maand. Daarnaast kan 
elke aanwezige eigen punten naar 
voren brengen. D66 heeft gemerkt 
dat er onder de mensen veel leeft 
op het gebied van politieke zaken 
in de gemeente. Dat geldt zeker in 
deze tijd van crisis en bezuinigin-
gen. De fractie wil hierover graag 
met inwoners van Bronckhorst 
van gedachten wisselen.

Openbare 
fractie-
vergadering 
D66 
in Vorden
Vorden - De gemeenteraads-
fractie van D66 houdt regelma-
tig openbare fractievergade-
ringen op wisselende locaties 
in de gemeente Bronckhorst. 
Op maandag 3 juni is Vorden 
weer aan de beurt.

Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!

Bronckhorst Noord

Woensdag 29 mei 2013
11:00 Jubileumfietstocht - 100 jaar Achtkasteelentocht Vorden

Donderdag 30 mei 2013
10:30 Rondleiding door de tuinen van de Wiersse Vorden

Zaterdag 1 juni 2013
10:00 Goedgemutstweekend Vorden
10:30 Rondleiding Tuinen van de Wiersse Vorden
14:30 Receptie 50 jarig bestaan autobedr. Groot Jebbink Vorden

Woensdag 5 juni 2013
11:00 Jubileumfietstocht - 100 jaar Achtkasteelentocht Vorden

Donderdag 6 juni 2013
10:30 Rondleiding door de tuinen van de Wiersse Vorden

Vrijdag 7 juni 2013
20:00 Gery Gr. Zwaaftink en Josee v.d. Staak in TOM Linde
21:00 Cabaretier G. Nillessen bij Grand bistro de Rotonde Vorden

Zaterdag 8 juni 2013
14:00 Roll-over Bronckhorst Vorden

Zondag 9 juni 2013
11:00 Overzichtstentoonstelling deelnemers KunstZondag Vorden

Woensdag 12 juni 2013
11:00 Jubileumfietstocht - 100 jaar Achtkasteelentocht Vorden

Donderdag 13 juni 2013
10:30 Rondleiding door de tuinen van de Wiersse Vorden



Wolfram en Josée brengen vóór de 
pauze hun geheel nieuwe voorstel-
ling ‘Droomwens of Werkelijkheid?’. 
Mariet Lems staat garant voor de tus-
senteksten en schreef een aantal lied-
teksten naar een idee van Josée. Ook 
liedjes van Gerrit den Braber vonden 
een plek in dit poëtische en toch ei-
gentijdse programma. Zijn de toe-
komstdromen van toen uitgekomen 
of heeft de werkelijkheid de droom 
ingehaald? Wolfram en Josée spelen 

en zingen beiden en zullen samen
de verbinding maken. Na de pauze
neemt Gery Groot Zwaaftink het pu-
bliek mee in zijn verhalen en laat als
een heuse troubadour zijn liedjes ho-
ren met teksten over dromen en ver-
langens, wensen en realiteit.
Dit is de laatste voorstelling voor de
Zomercarrousel 2013 die begint op
3 juli en draait tot 28 augustus, elke
woensdagavond. Voor meer informa-
tie www.tom-vorden.nl

Wolfram Reisiger, Josée v.d. Staak 
en Gery Groot Zwaaftink in TOM

Vorden - Vrijdagavond 7 juni a.s. klinken gitaar, accordeon, fagot en
piano in Theater Onder de Molen te Vorden. Voeg daarbij de stemmen
van Wolfram Reisiger, Josée van der Staak en Gery Groot Zwaaftink
en de bezoekers krijgen een prachtig klinkend muziektheater voor-
geschoteld.

Voorzitter Everdien Berendsen open-
de de avond en stelde de ladyspeaker 
van de avond voor: Anne-Wil Klein 
Lenderink. Het orkest opende ver-
volgens met het mooie rustige stuk 
‘Nothing else mathers’ van Metallica, 
waarna het werk van de componist 
Jimmy Webb ‘Mac Arthur Park’ werd 
uitgevoerd. Dit stuk, met halverwege 
een mooi rustig gedeelte met daarin 
een trompetsolo van Stijn Holtslag, 
stond destijds bovenaan in de hitpa-
rade.
De 4Acres is een band die meer dan 
vier jaar bestaat uit Veronique, Dick, 
Fred, Edward, Roy en Victor en re-

peteert in Vierakker. Ze hebben een 
uitgebreid repertoire en brachten 
deze avond onder andere nummers 
van Sting, Amy Winehouse en Eric 
Clapton. Jubal speelde samen met de 
4Acres lichte muziek voor jong en 
oud, zoals ‘Rock around the clock’, 
‘YMCA’ en als laatste stuk voor de 
pauze ‘The Rose’ van Bette Midler 
wat begint met een trompetsolo van 
Stijn Holtslag.
Voorzitter Everdien Berendsen kon-
digde de pauze aan, maar zette eerst 
vier mensen in het zonnetje. Aller-
eerst Yuri Wit die voor het eerst aan 
een concert mocht deelnemen, hij 

kreeg de traditionele roos aangereikt. 
Tom Garritsen kreeg de KNFM speld 
en oorkonde voor 12,5 jaren muziek 
maken. De heer Wim Altena kreeg 
een bos bloemen, omdat hij na vele 
jaren stopt met meespelen in het or-
kest. Hij blijft, als erelid, lid van de 
vereniging. Zijn kleinzoon, Milan Al-
tena die op tromboneles gaat, nam 
zijn bloemen in ontvangst. Tenslotte 
kreeg, voor hem heel onverwacht, di-
rigent Henk Vruggink een bloemetje 
uitgereikt omdat hij 12,5 jaar koper-
docent is. Hij mocht luisteren naar 
een koperen ‘Lang zal hij leven’.

Het orkest startte na de pauze met 
‘Coldplay on Stage’, een medley van 
de nummers van Coldplay met daar-
in ‘Clocks’, ‘Lost’ en ‘Viva la vida’. 
Daarna speelden ze ‘Summertime’ 
uit Porgy and Bess van George Gers-
hwin, waarin een trompetsolo van 
Koen Weijens. Tot slot speelde het 
orkest een paar Hollandse hits, zoals 
‘Rood’ van Marco Borsato, ‘Kijk om-
hoog’ van Nick en Simon en ‘Maak 
me gek’ van Gerard Joling. Met de 
band 4Acres speelde het orkest sa-
men ‘Adele in Concert’, drie bekende 
hits van Adele in een mooi arrange-
ment van Michael Brown, gezongen 
door Veronique. Vervolgens stonden 
op het programma ‘Wonderfull To-
night’ van Eric Clapton en ‘A night 
like This’ van Caro Emerald met een 
trombonesolo van Anne-Wil Klein 
Lenderink. Het concert werd afgeslo-
ten met het vrolijke ‘Als de morgen is 
gekomen’ van Jan Smit.
Het publiek, dat deze avond niet stil 
kon blijven zitten en menig nummer 
meezong, beloonde orkest en band 
met een groot applaus. De voorzitter 
bedankte muzikanten, 4Acres band-
leden, de man van het geluid, gast-
vrouwen van Herfkens, gastspelers, 
dirigent, lady-speaker en het publiek.

Muzikaal avondje uit in Baak 
met Jubal en de band 4Acres

Baak - Vrijdagavond 24 mei gaf het Harmonieorkest Jubal uit Vier-
akker en de band 4Acres uit - hoe kan het anders - Vierakker geza-
menlijk een concert in Zaal Herfkens in Baak. Naast een gevarieerd 
programma werden een viertal mensen in het zonnetje gezet.

Concert Jubal en 4Acres, met pauze vol huldigingen.

Ruim 250 jeugdvoetballers hebben 
zaterdagmorgen bij v.v. Vorden het 
seizoen afgesloten met een onderling 
toernooi. Alle F-spelers waren door 
elkaar ingedeeld, de E-spelers, de D-
spelers en de C+B spelers. Op vier 
halve veldjes, die natuurlijk al klaar 
stonden voor het grote Wikee de 
Vikingtoernooi, werden de wedstrij-
den in de vier poules afgewerkt.Om 
12.00 uur was het allemaal afgelopen 
en werd het seizoen afgesloten met 
een bedankwoordje op het hoofdveld 
rond de tribune. Rob Weever, Roy 
Eulink en Erik Sinkeldam werden 
bedankt voor hun inzet als jeugd-
trainer bij v.v. Vorden. Ook werden 
de kampioensteams Vorden C1 en 

Vorden E5 gehuldigd en zij kregen
de medailles omgehangen door de
jeugdcommissie en de TJC. Als echte
kampioenen mochten zij daarna ook
nog op de platte kar van onze hoofd-
sponsor Henri Barendsen. Vorden D2
liet zich pas om 13.30 uur huldigen
als najaarskampioen, maar hadden
graag ook de districts KNVB-beker 
mee naar Vorden genomen. Jammer
genoeg verloren zij zaterdagmorgen 
in Didam met 2-1 van MvR D2, maar
het verlies was gauw vergeten toen
zij op de platte kar en met cadeaus
van de ouders, door het dorp reden.
‘s Middags werd er vanaf 15.00 uur
gespeeld om de echte Wikee de Vi-
king Cup en streden er in totaal 38
teams om deze zeer begeerde bo-
kaal. Uiteindelijk werd ‘Goud van
Oud’ winnaar en dit team bestond
uit allemaal jeugdige selectiespelers 
van Vorden 1. Bij de dames werden
de Keyenburgse Girls kampioen. ‘s 
Avonds werd het zeer geslaagde eve-
nement van v.v. Vorden, wederom
georganiseerd door de Wikee de Vi-
kingcommissie, afgesloten met een
geweldig feest met medewerking van
de band Woodstar.

v.v. Vorden sluit seizoen af 
met Wikee de Viking

Het seizoen 2012-2013 is bij v.v. 
Vorden afgelopen zaterdag afge-
sloten met het traditionele Wikee 
de Vikingtoernooi. Zaterdagmor-
gen hebben de jeugdleden een 
onderling toernooi gespeeld en 
‘s middags hebben de ‘volwassen 
Vikings’ hun kunsten laten zien. 
Zaterdagavond was er een groot 
feest in de tent met medewerking 
van de band Woodstar.

Na de pauze de compromisloze sin-
ger-songwriter Dennis Buitink die de 
zaal ‘plat’ kreeg met alleen zijn stem 
en akoestisch gitaar. Prachtige gevoe-

lige blues en rustige rocknummers. 
In ’t plat gezongen, alles zelfgeschre-
ven en op eigen muziek. Hij mocht 
niet weg voor hij een toegift had ge-

geven en dat deed hij, misschien wel 
het mooiste nummer van de hele 
middag, over opa die als boer niet van 
deze tijd zou zijn. Voor de zomer nog 
één reguliere voorstelling en wel op 
vrijdagavond 7 juni met Gery Groot 
Zwaaftink, Wolfram Reisiger en Jo-
sée van der Staak. Daarna gaat vanaf 
3 juli de Zomercarrousel draaien op 
negen woensdagavonden in juli en 
augustus. Zie voor het complete pro-
gramma www.tom-vorden.nl

Een vreemde eend in TOM

Vorden - Eerste Pinksterdag en een zaal vol belangstellenden in Thea-
ter Onder de Molen te Vorden. Twee kinderen en veel volwassenen die 
het kind in zich de ruimte gaven. Een van de bezoeksters vertelde na 
afloop dat zij haar hele kindertijd aan zich voorbij had zien komen. 
Een groot compliment voor Ron Vernout, die met zijn verhaal ‘Een 
Vreemde Eend’ stiekem op iets meer kinderen had gehoopt. Maar de 
twee die er waren, deden mee voor tien.

Deze keer komt er ’n studente theologie uit 
India die nu 1 jaar in Groningen studeert. Ze 
komt vertellen over haar leven in India en over 
hoe het christen-zijn daar tot uiting gebracht 
wordt. Wat doen ze allemaal in India, of kun-

nen ze juist helemaal niet zoveel als hier in 
het vrije Nederland. Er zal ook gebeden en 
gezongen worden vandaag, dat hoort er uiter-
aard ook bij. Na afloop is er gelegenheid om na 
te praten bij een kop koffie of thee. 

U bent allemaal hartelijk welkom op deze
feestelijke dag waarop ook s’morgens en
s’middags het 125-jarig bestaan gevierd wordt
van de Gereformeerde Kerk in Vorden.

Ont-Moeten   Studente uit India vertelt
Vorden - Op zondag 2 juni a.s. om 19.00 
uur is het weer tijd voor Ont-Moeten in het 
“Achterhuus” aan de Zutphenseweg 13 te 
Vorden.



De heer Wesselink begon op 6 oktober 1989 
als commissie-lid. Op 10 december 1990 werd 
hij in het dagelijks bestuur gekozen en vanaf 
10 juli 1994 fungeerde hij als penningmeester. 
Het penningmeesterschap was bij hem in goede 
handen aangezien hij een functie bij de Rabo-
bank had.

Omdat er op 7 mei 1999 ook al een aktiemarkt 
werd gehouden en er vele prijzen moesten wor-
den ingekocht was het altijd een geruststelling 
als de heer Wesselink te kennen had gegeven 
dat het financieel verantwoord was. Een belang-
rijke taak van de penningmeester was en is nog 
steeds het binnenhalen van de verschuldigde 
bedragen van alle marktkooplieden. Een goede 
boekhouding is dan een eerste vereiste. Medebe-
stuurders viel het vaak op dat hij de plicht als 
penningmeester steeds vakkundig vervulde. De 
huidige penningmeester kan zelfs nog een be-
roep op hem doen wanneer dat noodzakelijk is. 

Na 24 jaar zeer actief op vele terreinen aan het 
marktgebeuren te hebben deelgenomen, gaf hij 
te kennen dat hij met de marktactiviteiten wil-
de stoppen. Het bestuur vindt dit jammer maar 
heeft alle begrip voor deze beslissing. Zij willen 
hem daardoor ook bedanken voor de vele jaren 
inzet die werd beloond met een envelop.
In de vergadering van 11 maart 1974 is de heer 
Weenk gekozen als commissielid. Op 15 maart 
1988 kwam hij in het dagelijks bestuur van de 
Vordense marktvereniging. Omdat hij over bij-
zondere kwaliteiten beschikte werd hij op 19 
februari 1991 benoemd tot voorzitter. Deze 

functie heeft hij tot enkele jaren gelden voor-
treffelijk vervuld. Volgens hem was toen de tijd
aangebroken om te stoppen met het voorzitter-
schap. Er moest een jongere voor in de plaats
komen. Omdat hij op vele terreinen actief is
geweest, werd hem tijdens de ledenvergadering
van de marktvereniging een Koninklijke on-
derscheiding uitgereikt. Deze onderscheiding
ontving hij van burgemeester Aalderink van
de gemeente Bronckhorst. De marktvereniging
bedankt de heer Weenk voor de 39 jaar trouwe
inzet, dit werd beloond met een envelop. De 
partners van de heren ontvingen een bloemetje.

Marktvereniging Vorden neemt afscheid van 
de commissieleden Wesselink en Weenk

Vorden - Het bestuur en de leden van de 
Vordense Marktvereniging hebben tijdens 
de jaarvergadering afscheid genomen van 
de heer J. Wesselink en de heer H. Weenk.

In 2006 staat hij in de finale van de Holland Casino Po-
dium Prijs. In 2007 wint hij de publieksprijs bij het Grif-
fioenfestival. Datzelfde jaar staat hij in de halve finale
van het Leids Cabaret Festival en het Groninger Studen-
ten Cabaret Festival. Sinds 2006 maakt Gijs deel uit van
de stand-up comedy formatie De Hyena’s. In oktober 
2010 ging zijn eerste avondvullende voorstelling ‘Voor
de zekerheid’ in première. In september 2012 begon-
nen de try-outs voor zijn tweede solovoorstelling. ‘Geen
paniek’.De voorstelling begint om 21.00 uur en aanslui-
tend zal Stef Woestenenk uw avond uit compleet ma-
ken en nummers ten gehore brengen uit de 70’s, 80’s
en 90’s. Uiteraard is het mogelijk om vooraf te dineren!.
Het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er snel bij en
reserveer uw kaarten via 0575-551519.

Vrijdag 7 juni
Cabaretier 
Gijs Nillessen bij 
Grand bistro de 
Rotonde Vorden
Gijs is geboren (1983) in een dorpje in Twente.
Westerhaar-Vriezenveensewijk. Hier woont hij 
tot zijn 19e. Daarna laat hij de langste plaats-
naam van Nederland achter zich en gaat Commu-
nicatie- en Informatiewetenschappen studeren in
Groningen. Tijdens zijn studie komt hij via een
cabaret en kleinkunst cursus aan de Usva in Gro-
ningen voor het eerst in aanraking met een po-
dium, het publiek en de lach.

Cabaretier Gijs Nillessen.

‘T BEECKLAND
Leerlingen van ‘t Beeckland komen zichtbaar 
in aanraking met kunst en cultuur. Daarnaast 
leren ze vooral creatief/divergent te denken. 
Het zoeken naar meerdere uitgangspunten 
voor de oplossing van een vraagstuk. Hier-
bij maken ze gebruik van veel verschillende 
materialen en technieken in 2d en 3d. In de 
periode april en mei werkten de leerlingen 
van alle eerste klassen aan het thema Mas-
kers. Naast het komen tot een goed ontwerp/
het zich breed oriënteren/materiaalonder-
zoek vooraf, wordt het presenteren van het 
eindproduct steeds belangrijker. In dit kader 

wordt er 6 juni a.s. in Galerie De Burgerij een 
expositie van de maskers ingericht alwaar 
ook de jurering plaatsvindt.

GALERIE DE BURGERIJ
Door de galerieruimte een weekend open 
te stellen voor werk van scholieren verleent 
Galerie De Burgerij in dit project haar me-
dewerking aan de creatieve vorming op ’t 
Beeckland en zo ook aan kunstbeleving in 
de eigen omgeving. Alle eerstejaars leerlin-
gen bezoeken op vrijdag 7 juni tussen 12.30 
en 14.00 uur de galerie en wandelen vervol-
gens door naar Kulturhus Vorden waar zij 

een doorlopende theatervoorstelling zang en 
dans bijwonen van o.a. vierdejaars leerlingen 
van ’t Beeckland onder begeleiding van Marja 
Werstervoorde, docent kunstvakken van ’t 
Beeckland. Om 14.00 uur wordt in Kulturhus 
Vorden de winnaar van de Masker-tentoon-
stelling bekend gemaakt en vindt de prijsuit-
reiking plaats. Op zaterdag 8 en zondag 9 juni 
tussen 13.00 en 17.00 uur zijn leerlingen, fa-
milie, bekenden en andere geïnteresseerden 
van harte welkom in de Galerie. 

KULTURHUS VORDEN
Ook Kulturhus Vorden levert in dit project 
graag haar actieve bijdrage aan kunst&cultuur 
voor jeugd en jongeren. Zij organiseert op 
zondag 9 juni a.s. (13.00 – 17.00 uur) een 
workshop Maskers Maken.  De workshop 
wordt begeleid door docent kunstvakken van 
’t Beeckland, Ron Bastiaan Net en door Johan 
Mollenhof van De Burgerij.

Maskers op Pad

Vorden -  Op vrijdag 7 juni, zaterdag 8 juni en zondag 9 juni a.s. gaan ’t Beeck-
land College, Galerie De Burgerij en Kulturhus Vorden een samenwerking aan in 
het kunstproject “Maskers op Pad”. Doelstelling van het project, een initiatief van 
Will(emijn) Colenbrander, lid Programmacommissie Kulturhus Vorden en adviseur 
kunst- en cultuureducatie, is bruggen slaan tussen jongeren en kunst&cultuur in 
hun eigen directe omgeving.



De heer Klein Kranenbarg deelt mee: 
“Voor de deelnemers van het prak-
tijkexamen hebben wij een route uit-
gezet, die duidelijk met pijlen wordt 
aangegeven. De scholen krijgen de 
uitnodiging voor het praktijkexa-
men vier weken voor de dag van het 
praktijkexamen, gelijktijdig wordt de 
route meegeleverd. Hierdoor wordt 
de mogelijkheid geschapen om de 
route samen met de school en/of de 
ouders vooraf te fietsen. Deze route 
gaat door een gedeelte van Vorden. 
Wel moest de route nog worden 
aangepast, omdat de Burgemeester 
Galleestraat is opengebroken. Veel 
aspecten, die de fietsers in de dage-
lijkse praktijk tegenkomen, waren 
onderdeel van de route. Onderweg 
hebben beoordelaars van Veilig Ver-
keer Nederland, politie en assistentie 
van ouders de verrichtingen van de 
deelnemers beoordeeld.”
Leerlingen mochten alleen aan het 
praktijkexamen deelnemen op een 
fiets, die aan de wettelijke normen 
voldoet. De fietsen werden dit jaar 

gekeurd door Profile Bleumink. Er
waren 14 fietsen van de 146 deelne-
mers, die gebreken vertoonden, één
fiets werd afgekeurd. Deze deelne-
mer kon toch het verkeersexamen
afleggen, omdat de firma Bleumink
een fiets ter beschikking stelde. 
Alle deelnemers hebben de juiste
route afgelegd, dit ondanks de weg-
opbrekingen. Opvallend was, dat veel
deelnemers de bochten niet correct 
namen, zoals een begeleidster van de
politie aangaf: “De scholieren snijden
de bocht naar links te veel af.”
Alle leerlingen zijn voor het theore-
tische gedeelte geslaagd, een enkele
moest een herexamen doen. Voor het
praktijkexamen zakten drie kandida-
ten, zij hebben de mogelijkheid om 
dit het volgend jaar over te doen. 

Het verkeersexamen is een goede
basis voor de toekomstige deelname
aan het verkeer. Na een gunstig theo-
retisch en praktisch resultaat van het
examen krijgen de deelnemers een
diploma uitgereikt.

Jeugd Vorden doet 
praktijkexamen op de fiets

Vorden - Op woensdag 15 mei 2013 hebben de groepen 7 van de basis-
scholen in Vorden en Wichmond  (7 en 8 van de Kraanvogel) het lande-
lijk praktijk verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland afgelegd.
De heren W. Klein Kranenbarg en H. Jimmink organiseerden dit voor
de Vordense schooljeugd namens Veilig verkeer Nederland afdeling
Bronckhorst.

Na keuring van de fiets door medewerkers van de Profile Bleumink krijgen de scholieren
nog laatste instructies door medewerkers van de betrokken scholen. Foto: J. Holtrigter.

De stagejuf van deze groep, Marije 
Pels Rijcken, heeft daar in 2010 ge-
durende vier maanden stage gelopen. 
Toen Marije iets over het weeshuis 
had verteld en laten zien, werd be-
sloten iets aan het weeshuis te geven, 
want de kinderen zijn door de over-
stroming veel kwijtgeraakt, vooral 

speelgoed. De ouders mochten dan 
ook, als entreekaartje, iets van Lego 
meenemen dat opgestuurd zou wor-
den naar het weeshuis. 
De leerlingen hebben acht weken 
aan dit project gewerkt. Ieder groepje 
behandelde een bepaald onderwerp 
over dit land. In die tijd is veel gedaan 

en geleerd. Zo hebben de leerlingen 
geleerd hoe je goede onderzoeksvra-
gen kunt stellen, hoe je via internet 
informatie kunt opzoeken en hoe je 
kunt samenwerken, waarbij de leer-
lingen wisselende taken hadden. Zo 
leerden ze waarom wij niet tegen ro-
de pepers kunnen en de Mexicaanse 
weeskindjes wel. Hoewel er bij de ten-
toonstelling stoere vaders rondliepen 
die het tegenovergestelde lieten zien! 
Ook werd geleerd waarom in Mexico 
zoveel tempels zijn en dat met de 
maracassen (sambaballen) geesten 
werden weggejaagd. Tot slot kon het 
natuurgroepje vertellen waarom het 
zo warm is in de woestijn en waarom 
de Golf van Mexico helderder is dan 
onze Noordzee. Voorafgaand aan de 
tentoonstelling presenteerden de 
leerlingen de informatie aan elkaar.

Tijdens de tentoonstelling konden de 
ouders tortillachips dippen in de zelf-
gemaakte ‘guacamole’ en ze vonden 
het heerlijk! Stoffel (de Mexicaanse 
schildpad) was, net als tijdens de les-
sen, ook aanwezig en hierover kon-
den de leerlingen veel informatie ge-
ven. Er was ook muziek: een aantal 
leerlingen zongen het Spaanse alfa-
bet en deden hierbij een leuk dansje. 
De ouders worden ontzettend be-
dankt voor het meegebrachte speel-
goed, dat spoedig zal worden opge-
stuurd naar het weeshuis. Via de mail 
hebben de kinderen contact met het 
weeshuis en zijn erg benieuwd wan-
neer het cadeau zal worden bezorgd.

Dorpsschool Vorden haalt Lego op 
voor weeshuis Mexico

Vorden - Op donderdag 16 mei hielden de kinderen van groep 5-6 van 
de Dorpsschool een tentoonstelling over Mexico voor de ouders. Met 
deze tentoonstelling wilden de leerlingen Lego ophalen voor een wees-
huis in Mexico. Dit weeshuis is in 2011 getroffen door een overstro-
ming.

Ook na opname in het verpleeghuis 
zijn de zorgen voor de gezonde part-
ner niet voorbij en voelt hij/zij zich 

vaak zwaar belast. Daarom organi-
seert de afdeling Zutphen, Lochem
en Vorden van Alzheimer Nederland
een lotgenotencontact. Tijdens dit 
lotgenotencontact wordt partners
van zowel thuiswonende mensen
met dementie als van mensen met
dementie in een verpleeghuis, de ge-
legenheid geboden hun ervaringen te
delen en elkaar tot steun te zijn.  
De eerstvolgende bijeenkomst is ge-
pland op vrijdagochtend 31 mei van
10.00 tot 12.00 uur in de Rode kamer
van de Born, Oude Bornhof 55-57 te
Zutphen.

Alzheimer lotgenotencontact
Regio - Veel ouderen met demen-
tie wonen thuis en worden ver-
zorgd door hun partner. Iedereen 
die zorgt voor een partner met 
dementie zal momenten kennen 
waarop het hem/haar allemaal 
teveel wordt. Contact met andere 
partners, mensen die begrijpen 
wat u zegt omdat zij hetzelfde 
doormaken of doorgemaakt heb-
ben, kan dan tot grote steun zijn.

Je hoeft geen ervaring te hebben 
met yoga. De les is voor iedereen 
toegankelijk. Inloop start vanaf 
19.45 uur. De les begint om 20.00 
uur en duurt ongeveer 1 uur. Doe 

makkelijke, niet knellende kleding 
aan en neem een vest, dekentje en 
sokken mee. Wil je mee doen geef 
je dan op via info@dol-fijn-yoga.nl 
of bel met Gerda, tel. 442764.

Yogales Samenloop voor 
Hoop
Wichmond - Donderdag 30 mei wordt er een yogales gegeven in ba-
sisschool de Garve in Wichmond. De opbrengst is voor Samenloop 
voor Hoop (KWF). De les wordt gegeven door Gerda Huiting (dol-
fijn-yoga). De gift is vrijblijvend (indicatie normale yoga les kost 
7,50 euro).

De naam is ontleend aan de drie ge-
zichtsbepalende platanen voor het 

complex die na de bomenkap in het 
centrum van Vorden zijn blijven staan. 

Een ode aan het groen. Het is een fraai 
eikenhouten bord waarbij afwerking, 
lettertype en beschildering zorgvuldig 
zijn gekozen. Kennis en kunde van 
velen zijn hiervoor geraadpleegd. Een 
bijzonder bewonersinitiatief.

De drie platanen

Vorden - Het appartementencomplex (ingang Decanijeweg) tegenover 
Zutphenseweg 11 is onlangs verrijkt met een groot houten naambord 
‘De drie platanen’.

De bewoners, tevens eigenaren van de grond, weigerden 
indertijd om de gemeente toestemming te geven deze 
platanen te kappen. Zodat de bomen als enige de kaal-
slag van het centrun hebben overleefd. Kaalslag die no-
dig was - zo werd gesuggereerd - om in het centrum de 
doorgaande of parkerende auto’s meer ruimte te geven. 
We moeten de bewoners, die eenstemmig weigerden 
hun bomen te laten kappen, erg dankbaar zijn. Want dit 
voorjaar zijn die kerngezonde platanen weer uitgelopen 

en ze zijn een sieraad voor de straat. En straks, als het 
eindelijk zomer mag worden, zullen ze weer zorgen voor 
welkome schaduw. Dempen ze het lawaai van het voor-
bij razende verkeer. Zorgen ze voor een groen uitzicht. 
En geven ze bovendien het gebouw waar ze voor staan, 
een mooiere aanblik en meer allure. Een bijkomend 
voordeel is dat platanen erg oud kunnen worden. En dat 
ze dus nog vele tientallen jaren een levend monument 
zijn. Een gedenkteken dat herinnert aan de onnodige 
kap van de gesneuvelde bomen. Ze vormen immers het 
bewijs dat de uitvoering van ‘het Masterplan’ met meer 
zorg en aandacht voor de natuur, óók mogelijk zou zijn 
geweest zonder het groene hart van ons dorp voor tien- 
of vijftien jaar te beschadigen.

Harry van Rijn
Willem Alexanderlaan 35, Vorden

Nieuw monument in Vorden
Vorden - Zojuist zijn we in Vorden een bijzonder mo-
nument rijker. Het bestaat uit drie bomen. Ze staan 
op de hoek van de Zutphenseweg/Decanijeweg vóór 
het appartementencomplex. Dezer dagen is aan de 
voorgevel een fraai bord opgehangen met de nieuwe 
naam van het huis. ‘De drie Platanen’, heet het. Als 
een eerbetoon aan die drie prachtige bomen.



Toen zoon Ramon en dochter Chan-
tal werden geboren, stopte ze met 
werken. Wel deed ze tussen de be-
drijven door veel vrijwilligerswerk. 
De avonden en de weekends werden 
benut met studeren en behaalde zij 
het diploma HBO GW. De ‘G’ staat 
voor Gerontologie en de ‘W’ voor 
Welzijnswerk. Uiteindelijk beland-
de Louise van Uden bij de Stichting 
Welzijn Vorden. Er waren 45 sol-
licitanten, Louise werd eruit gepikt. 
Een gouden greep zo bleek in de loop 
der jaren. Louise van Uden heeft de 
aanzet gegeven tot veel activiteiten 
en voorzieningen met als insteek dat 
ouderen zo lang mogelijk zelfstandig 
moeten kunnen blijven wonen. Vrij-
dagmiddag 31 mei wordt Louise van 
Uden vanaf 16.30 tot 18.00 uur in het 
Dorpscentrum een receptie aangebo-
den. Dan zwaait ze na bijna 23 jaren 
af. Op haar visitekaartje staat Coör-
dinator Stichting Welzijn Vorden. 
Louise van Uden woont al bijna 40 
jaar in Borculo maar voelt zich inmid-
dels (bijna) Vordenaar. Louise: ‘ Van-
wege mijn werk hier, doe ik vrijwel 
al mijn boodschappen in Vorden. En 
dan merk je pas hoeveel mensen mij 
kennen. Toch wel leuk’, zo zegt ze. 
In een waterval van woorden schetst 
Louise van Uden hoe zij zich in al die 
Vordense jaren, als een vis in het Wel-
zijnswerk heeft thuis gevoeld. Zegt 
ze: ‘ Door de nieuwe Welzijnswet 
werden begin negentiger jaren veel 
taken vanuit de provincie naar de ge-
meenten overgeheveld. Toen kwam 
het ouderenwerk op gang. Het ouder 
worden is een proces met veel aspec-

ten die geordend zijn in vijf domei-
nen namelijk het lichaam, individu, 
samenleving, geheugen en de gezond-
heid. De ouderen moeten uit het iso-
lement worden gehaald’, aldus Louise 
van Uden. Met behulp van de groep 
vrijwilligers, waarover zij tijdens het 
interview veelvuldig en met veel be-
wondering en respect spreekt, heeft 
Louise mede de aanzet gegeven voor 
zaken zoals: dagopvang, persoon-
salarmering, Tafeltje-Dekje, Bezoe-
koppas (BOS), thans de afkorting van 
Bezoek Ondersteuning Service. De 
laatste jaren heeft zij zich onder meer 
verdienstelijk gemaakt door het orga-
niseren van allerlei activiteiten, zoals 
vrij recent : het stijldansen. De oudste 
deelnemer is 90 jaar en danst nog vol-
op mee . Louise: ‘ Weet je wat zo leuk 
is, de ouderen van nu groeien mee 
met de technische ontwikkelingen en 
daar ben ik op ingesprongen. Zo heb-
ben we het accent gelegd op ‘Meer 
bewegen voor ouderen’. Veel cursus-
sen georganiseerd. Denk aan schilde-
ren, kookcursus voor mannen, cursus 
‘handen aan de knoppen ’ voor vrou-
wen (video,computer,fotobewerking).
Onlangs hebben we een Ipad cursus 
voor ouderen opgestart. Het project 
‘Eenzaamheid’ is opgestart. Er blijven 
altijd ouderen in de samenleving die 

ondersteuning of begeleiding nodig 
hebben en voor wie de Stichting Wel-
zijn veel betekent. Denk bijvoorbeeld 
ook aan de ouderen die alleen komen 
te staan en waarvan de kinderen 
ver weg wonen. Ik heb mij tijdens 
de werkzaamheden bij de Stichting 
Welzijn altijd een ‘spin in de web’ ge-
voeld. Het geeft enorme voldoening 
dat ik al die jaren veel ouderen heb 
kunnen helpen. Adviezen kunnen ge-
ven, activiteiten stimuleren en wat ik 
altijd heel belangrijk heb gevonden: 
een luisterend oor hebben’, zo zegt ze. 
Diep in haar hart is Louise van Uden 
nog lang niet uitgewerkt. Toch vindt 
zij het mooi geweest. ‘ Begin januari 
word ik 65 jaar en door het opspa-
ren van uren, kan ik thans stoppen. 
Ik zal mij absoluut niet vervelen, we 
hebben inmiddels vier kleindochters 
en een kleinzoon. Heel erg leuk om 
oma te zijn. Verder staat de camper 
voor de deur voor een vakantie naar 
Frankrijk en Spanje, waar mijn man 
en ik ons erg op verheugen. Weer te-
rug in Borculo: veel wandelen, fietsen 
en fitness. Ik vermaak mij wel’, zo 
zegt Louise. Toch is zij deze morgen 
een tikkeltje nerveus! ‘Dat heeft alles 
te maken met het naderend afscheid. 
Toch wel een heel apart gevoel’, zo 
zegt ze tot slot.

Coordinator Stichting Welzijn Vorden

Louise van Uden neemt met 
weemoed afscheid
Vorden - Ooit was ze doktersassi-
stente. Toen de huisarts overleed 
stopte ze met dit werk en ging ze 
bij de kinderbescherming wer-
ken. ‘Ik kon toen terecht bij de 
Leostichting in Borculo, een in-
ternaat voor tijdelijk moeilijk op-
voedbare jongens. Ik heb de beno-
digde opleidingen gevolgd om dit 
werk te kunnen doen. Tijdens de 
periode bij de Leostichting stond 
ik vaak alleen voor een groep van 
18 jongeren met verschillende ge-
dragsproblemen’, zo vertelt Loui-
se van Uden.

Louise van Uden

Het jubileumjaar van de galerie aan 
de Mosselseweg 12, werd met een toe-
spraak door Mr. G. Jansen, oud-com-
missaris van de koningin en vooral 
kunstliefhebber, ingezet. In zijn tref-
fende bewoordingen aan het adres 
van Hans Versfelt en Saskia Pfaelt-
zer typeerde hij de overeenkomsten 
in het werk van beide kunstenaars. 
De klanken van het trio Redston 
heeft deze middag bijgedragen aan 
een warm onthaal voor de bezoe-
kers. De kunstenaars in de galerie 
zijn:beeldhouwer Saskia Pfaeltzer en 
en-plein-air schilder Hans Versfelt.
Saskia Pfaeltzer is beeldhouwer en zij 
werkt met klassieke materialen als 
klei, was en brons. Zij maakt beelden 
die de tand des tijds kunnen door-
staan. Het vakmatige van het beeld-
houwen is erg belangrijk zegt zij, 
maar laat vooral je gevoel altijd lei-
dend zijn. Ook als hij of zij verwacht 
dat het werk tijd nodig heeft om te 
beklijven. Het werk van Saskia biedt 
de mogelijkheid even weg te dromen, 
om de dagelijkse dingen om ons heen 
even te vergeten. Beelden van Saskia 
Pfaeltzer nodigen uit om zich op de 
beweging te laten meevoeren naar 
een bijzondere wereld vol fantasie. 
Inspiratie doet zij onder andere op 
in China. Het resultaat van onder an-
dere haar paarden in terracotta en in 
brons mogen er dan ook zijn.
Hans Versfelt werkt altijd naar de 
waarneming. Met olieverf op doek of 
paneel. Zijn onderwerpen zijn uiteen-
lopend, stadsgezichten, landschap-
pen, portretten, strand, en interieurs. 

Tijdens het schilderen probeert hij 
zijn onderwerp te zien als gekleurde
vlakken en vormen die licht vangen.
Het maakt dan niet uit of die vormen
en vlakken samen een landschap, een
straat of bijvoorbeeld een gezicht vor-
men. Dit klinkt vrij analytisch en dat
is het in feite ook, maar ook de er-
varing van het moment is voor hem
belangrijk. Misschien is dit zelfs wel
een van de hoofd redenen dat hij ter
plekke een schilderij wil maken en 
voltooien.
Op een mooie zomerdag aan het
strand voel je de warmte, de kou
tijdens het schilderen van een win-
terlandschap, de drukte tijdens het 
schilderen in de stad met de vele 
mensen die dan mee komen kijken.
Hij probeert zich te blijven vernieu-
wen in onderwerp keuzes. Dit zorgt
ervoor dat hij met een frisse blik blijft
kijken. Nieuwe onderwerpen beteke-
nen vaak nieuwe kleurstellingen en
nieuwe composities. Maar er zijn ook
onderwerpen die vaak terug keren in
zijn werk omdat hij ze graag schil-
dert. De tuin is open voor bezoek met
een zestal nieuwe kunstenaars. Mate-
rialen als cortenstaal, staal, brons, ke-
ramiek en polyester zijn gebruikt om
nieuw werk te laten zien. Schilderijen
en beelden van vaste kunstenaars zijn
in de permanente expositieruimte te
zien. In deze ruimte zijn bezoekers
het hele jaar door van harte welkom.
Galerie en beeldentuin A-quadraat is
geopend op vrijdag, zaterdag en zon-
dag. Ook op afspraak. Voor meer in-
formatie www.galerie-a-quadraat.nl

Grote drukte bij A-quadraat
Vorden - Na een bijzonder sfeervolle en druk bezochte jubileumopening
begin mei jl. ;een rijke schare aan kunstminnaars gedurende de K10daag-
seBronckhorst; landelijke persberichten en beelden in de tuin bij Buiten-
plaats de Wildenborch zijn galeriehouders Ad en Ad Borest tevreden.

De start is elke avond vanaf de sport-
hal ’t Jebbink. Degenen die zich nog 
niet vooraf hebben opgegeven kun-
nen dat maandagavond 3 juni om 

17.45 uur alsnog doen. De wande-
laars aan de tien kilometer starten
elke avond om 18.15 uur, de deelne-
mers aan de vijf kilometer vertrek-
ken om 18.30 uur. De eerste avond
wordt richting het buurtschap Linde
gewandeld. Dinsdag 4 juni richting 
het Galgengoor, woensdag 5 juni om-
geving Kranenburg. Op de slotdag, 
donderdag 6 juni wordt om 20.00 uur
vanaf de sporthal begonnen met de
intocht.

Avondwandelvierdaagse 
Vorden - Maandag 3 juni gaat 
voor de 46e keer in Vorden de 
avondwandelvierdaagse van start, 
die wordt georganiseerd door de 
gymnastiekvereniging Sparta. 
Het evenement trekt jaarlijks ge-
middeld zo’n 700 deelnemers.

In het gebouw zelf eveneens een 
groot assortiment goede en mooie 
artikelen. Tijdens de Meimarkt 
maakte scoutinggroep Vorden zich 
verdienstelijk met het bakken van 
pannenkoeken. 
De kinderen konden zich op een 
groot springkussen vermaken. Ac-
cordeonist Gerrit Lueks strooide de 
gehele dag met vrolijke muzikale 
noten. Een deel van de opbrengst 
van deze Meimarkt komt ten goede 

aan maatschappelijke organisaties 
die een binding met Vorden heb-
ben. Hans Moor namens de Stich-
ting Veilingcommissie Vorden: 
‘Het verloop van deze Meimarkt is 
voor ons een reden om volgend jaar 
weer een dergelijk evenement te or-
ganiseren. Zo worden de culturele 
verenigingen in Vorden onder de 
aandacht gebracht en krijgt ook de 
ideële kringloopwinkel De Werf de 
nodige aandacht.

Meimarkt koud maar wel 
gezellig

Vorden - Op Pinksterzaterdag hield de Stichting Veilingcommis-
sie Vorden, bij kringloopwinkel De Werf aan de Enkweg een grote 
Meimarkt , waarvoor een goede belangstelling bestond. Het was wel-
iswaar koud, maar gelukkig wel droog. Op het voorterrein troffen 
de bezoekers een bonte verzameling marktkramen met een groot 
assortiment van de meest uiteenlopende artikelen.

In en rondom school kan er tijdens 
het festival deelgenomen worden aan 
verschillende activiteiten. Onder de 
prachtige beukenbomen is er bijvoor-
beeld een rommelmarkt. Ook is er een 
Open Podium, er staat een springkus-
sen, je kunt figuurzagen of je laten 
schminken, een heus tractorparcours 
afleggen en nog veel meer leuke en 

spannende dingen. Eenieder kan zich 
hier voor de rommelmarkt opgeven 
door een mail te sturen naar: hetho-
geavonturijnfestival@gmail.com. Er 
wordt dan een mooi plekje gereser-
veerd. Een staplaats op de rommel-
markt kost 2 euro en dat bedrag gaat 
naar stichting ‘Doe een Wens’. Ook 
voor opgave van het Open Podium 

kun je dit mailadres gebruiken. Even
binnenlopen op school en je dan op-
geven kan natuurlijk ook.

Doe een wens
Het Hoge haalt elke periode geld op
voor een wisselend goed doel. Het
geld wat in de maand mei tot aan
de zomervakantie wordt gedoneerd,
gaat eveneens naar Stichting Doe een
Wens. Twee enthousiaste meiden uit
groep 8 hebben al een presentatie ge-
maakt over Stichting Doe een Wens.
Deze presentatie willen zij die dag
dan ook graag laten zien.

Make-A-Wish Nederland (Doe een
Wens) vervult de liefste wens van 
kinderen tussen 3 en 18 jaar met een
levensbedreigende ziekte. Het vervul-
len van een allerliefste wens heeft op
ieder kind een magisch effect, maar
op kinderen met een levensbedrei-
gende ziekte in het bijzonder. Het
geeft deze kinderen, die vanwege hun
ziekte te vaak vooral patiënt zijn, de
kracht om kind te zijn. Het verwezen-
lijken van een droom kan voor hun 
toekomst een wereld van verschil 
betekenen. Voor degenen die eens 
een kijkje willen nemen in het Kind
Centrum (De school, het kinderdag-
verblijf en de buitenschoolse opvang)
worden er op die dag om 14.30 uur 
en om 16.30 uur rondleidingen ver-
zorgd. “Kom langs en geniet van alles
wat er wordt georganiseerd en help
mee om een mooi bedrag te kunnen
storten op het rekeningnummer van
Stichting Doe een wens!”

Kinderen al aan het werk voor Het Hoge 
Avonturijn festival

Vorden - Zaterdag 8 juni is het Integraal Kindcentrum in Vorden de 
place-to-be! De teams van basisschool Het Hoge en Kinderopvang 
Avonturijn organiseren samen een festival van 14.00 tot 17.00 uur. 
Reden van dit feestje is de Internationale Kinderdag, welke jaarlijks op 1 
juni gevierd wordt. Het wordt een gezellige middag met veel activiteiten.                          
De opbrengst van de middag gaat naar ‘Stichting Doe een wens’.



Dressuurstal Seren te Vorden, Ca-
valetti Ruitersport Speciaalzaak te 
Ruurlo en Stal Aris van Manen te 
Brummen zijn de initiatiefnemers 
van dit evenement dat gratis was te 
bezoeken. Zij durfden vooraf niet te 
dromen dat de eerste editie meteen 
zo succesvol zou zijn. “Hoeveel bezoe-
kers er zijn geweest weten we niet, 
maar de opkomst was overweldi-

gend. Dit hadden we niet verwacht.”
Ook het veelzijdige programma dat 
de organisatie had neergezet, viel 
enorm in de smaak. Ruitersport spe-
ciaalzaak Cavaletti, gevestigd aan de 
Dorpsstraat 33 in Ruurlo hield een 
verrassende modeshow, er was een 
open verkoop van geselecteerde dres-
suur-, springpaarden en veulens en 
een demonstratie met goedgekeur-

de hengsten. Het absolute hoogte-
punt was de komst van topamazone 
Adelinde Cornelissen naar Vorden. 
Zij verzorgde diverse clinics en nam 
tijdens HIP-PIQUE samen met het pu-
bliek afscheid van Tiara als dressuur-
paard. De merrie wordt ingezet voor 
de fokkerij. Wat betreft de organisa-
tie wordt er zeker nog geen afscheid 
genomen van dit zeer geslaagde eve-
nement. “We zijn al weer druk aan 
het brainstormen over de volgende 
editie van HIP-PIQUE!”

Op Contact.nl verschijnt binnen-
kort een video van HIP-PIQUE

Eerste editie HIP-PIQUE: 
‘In één woord geweldig!’

Vorden - De organisatie kijkt met een zeer tevreden gevoel terug op 
de eerste editie van Horse Event HIP-PIQUE op het complex van dres-
suurstal Seren aan de Schuttestraat in Vorden. “De publieke belang-
stelling was overweldigend, het hele programma verliep strak volgens 
plan: het was in één woord geweldig!”

Topamazone Adelinde Cornelissen gaf tijdens het drukbezochte horse event HIP-PIQUE diverse clinics met jong talent.     Foto’s: Achterhoekfoto
Bovenste rij v.r.n.l.: Dennis Wentink, 
Edwin Meijer, Pim van Zeeburg, Rob 
Enzerink, Sander Jansen en coach 
Gerwin Besselink. Onderste rij v.l.n.r.: 
Marc van der Linden, Niels Siemerink, 
Frank van Zeeburg, Wilco klein 

Nengerman. Direct na de wedstrijd
werd de overwinning gevierd met
alle vrouwen en kinderen en toen
het voor de allerjongsten bedtijd was
gingen de zaalvoetballers zelf nog 
even het dorp in .....

Velocitas 2 kampioen

Vorden  - Het 2e elftal van zaalvoetbalvereniging Velocitas is afgelopen
vrijdag kampioen geworden door met 10-2 te winnen van VIOD uit 
Doetinchem. Door deze overwinning in de laatste competitiewedstrijd
heeft het team 59 punten behaald en daardoor de marge van twee
punten voorsprong op het jonge Velocitas 3 behouden.

• Bernina • Pfaff
  • Brother   • Anker
    • Bernina lockmachines     • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij
FASHION CORNER

Zutphenseweg 8, Vorden. Tel. 0575-552426

Voor informatie: Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak

Concentratie/aandachtsproblemen, slaapproblemen en/of andere klachten, 
maar geen behoefte te starten met medicijnen door bijwerkingen of andere 
nadelige gevolgen?

Denk eens aan een Neurofeedbacktraining of een Cogmed werkgeheugentraining. 
Nu met aantrekkelijke vakantiekorting! Neem contact op met 0575-511444 of kijk 
op www.brainbasics.nl voor meer informatie. 

Op dinsdag 14 mei is daarvoor een 
cheque met dit bedrag aan de voor-
zitter Hans Meijerink overhandigd 
door de presidenten van deze Li-
onsclubs. De Stichting Leergeld wil 
voorkomen dat schoolgaande kinde-
ren uit minimagezinnen ten gevol-
ge van armoede niet kunnen deel-
nemen aan het sociaal maatschap-
pelijk leven op en rond de school, 
waardoor voor hen sociale uitslui-
ting dreigt. En dat is slecht voor de 
betrokken kinderen en slecht voor 
de samenleving.
Stichting Leergeld richt zich op ou-
ders/verzorgers met een laag inko-
men en schoolgaande kinderen in 

de leeftijd van 4 tot 18 jaar (voor 
diploma-A zwemmen is de leeftijds-
grens 6 jaar). Uiteraard moeten eer-
ste alle voorliggende voorzieningen 
worden gebruikt. Stichting Leergeld 
fungeert als laatste vangnet. Het 
gaat hierbij om kosten voor school, 
sportclub, vereniging en/of hobby.
In de Achterhoek functioneren de 
afdelingen Zutphen en Lochem. 
Winterswijk is in oprichting, maar 
ook in andere gemeenten, zoals 
Bronckhorst is men zich aan het 
oriënteren op de mogelijkheid een 
stichting op te richten. Op de web-
site www.leergeld.nl is meer infor-
matie te vinden.

Lionsclubs Achterhoek schen-
ken aan Stichting Leergeld

De Lionsclub Bronckhorst heeft samen met de Lionsclubs uit de 
Achterhoek een uniek symposium ‘Duurzaam over/leven in de Ach-
terhoek’ georganiseerd. De opbrengst hiervan bedraagt 4.200 euro, 
die geheel ten goede komt aan de Stichting Leergeld.

Presidenten van de Lionsclubs overhandigen een cheque aan de Stichting Leergeld.

Stichting Hebron verzorgt al-
lerlei activiteiten voor jonge-
ren op Curaçao. Deze donatie 
is echter bestemd voor een 
nieuwe activiteit: de crisisop-
vang voor jonge Antilliaanse 
kinderen. Het gaat om kin-
deren in de leeftijd van 5 tot 
12 jaar, die door geen of een 

slechte thuissituatie tussen 
wal en schip dreigen te ra-
ken. Ze worden door Hebron 
één of twee maanden opge-
vangen en gaan daarna weer 
naar huis of naar een gezins-
vervangende thuissituatie. 
Een goed deel van het geld is 
ingezameld dankzij de inwo-

Lionsclub Bronckhorst 
ondersteunt crisisopvang 
kinderen op Curaçao

Bronckhorst/Curacao - Twee leden van Lionsclub 
Bronckhorst, Margreet Agterberg en Willem Kramer, 
hebben begin mei op Curaçao een cheque van tweedui-
zend euro overhandigd aan de Stichting Hebron op het 
eiland. Deze stichting is dit seizoen één van de goede 
doelen van de Lionsclub Bronckhorst.

(v.l.n.r.): Rianne Plaisier, voorzitter bestuur Hebron, coördinator Bartjan 
Zandee, Willem Kramer (Vorden) en Margreet Agterberg (Drempt).

ners van de gemeente Bronckhorst! Zo 
is een gedeelte van de opbrengst van 
de tulpenactie besteed aan dit goede 
doel. De laatste jaren is er een goede 
relatie ontstaan tussen Lionsclub 
Bronckhorst en Lionsclub Curaçao, 
waar Willem Kramer, lid van Lions-
club Bronckhorst, regelmatig te gast 
was en is. Dat heeft ertoe geleid dat de 
Curaçaose club de sponsorfakkel van 

Bronckhorst nu overneemt en de cri-
sisopvang van Hebron gaat steunen. 
Bijzonder is dat de jonge Lionsclub
Bronckhorst binnenkort haar eerste 
lustrum viert, terwijl de Lionsclub Cu-
raçao al 66 jaar bestaat en daarmee de
oudste club is binnen het gehele Ko-
ninkrijk der Nederlanden. Een mooi
voorbeeld van samenwerking tussen
jong en oud(er)!

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



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

Om zoveel mogelijk geld in te zame-
len voor het KWF is niks deze twaalf 
dames te gek! Kom, feest, dans en 
proost met ons en bewonder onze 

roze gesponsorde kleding. Geniet van
de heerlijke ‘Pink Spirit cocktails’
gemaakt door de Pink Spiriters zelf.
Luister naar je eigen favoriete num-
mer, gedraaid door DJ Dion en als 
klap op de roze vuurpijl… muziek 
van niemand minder dan de band
The DOGZ! 

Vergeet niet om een duit in de roze
zak te doen en natuurlijk dresscode:
Pink! De aanvang is om 21.00 uur.

Vrijdag 7 juni in café De Zwaan

Swansation Pink met 
The DOGZ
Hengelo - Op vrijdagavond 7 ju-
ni wordt café De Zwaan in Hen-
gelo omgetoverd tot ‘Swansation 
Pink’. Pink Spirit is een groep 
vriendinnen die op zaterdag 15 
en zondag 16 juni de SamenLoop 
voor Hoop gaan lopen.

Zaterdagmiddag 1 juni begint om 
14.00 uur de dressuur klasse B en L 
en een impulsrubriek. Dan begint 
ook de springwedstrijd in de klasse 
BB en B. Aansluitend volgt dan een 
40+ springwedstrijd voor deelnemers 
vanaf 40 jaar. Deze wedstrijd telt mee 
voor de competitie van de Senioren-

club Achterhoek. De wedstrijd begint
om 17.30 uur. Zie hiervoor de website
www.seniorenachterhoek.nl
Op zondag 2 juni begint het pro-
gramma om 9.00 uur met de klassen
M en Z dressuur. Alsook het springen
klasse B en aansluitend de klasse L. 
’s Middags is er dressuur in de klasse
L en M. In de springring komen dan
de klassen M, Z en ZZ aan de start.
Deelnemers en starttijden kunt u vin-
den op de website www.startlijsten.
nl onder de plaatsnaam Hengelo Gld.
Het concoursterrein “De Hietmaat”
is gelegen aan de Zelhemseweg in
Hengelo Gld. en is voor iedereen vrij
toegankelijk.

De Bosruiters organiseren jaarlijks

Concours hippique 
te Hengelo
Keijenborg - Op zaterdag 1 juni 
en zondag 2 juni a.s. organiseert 
de rijvereniging De Bosruiters uit 
Keijenborg weer haar jaarlijkse 
Concours Hippique voor paarden 
op het evenemententerrein “De 
Hietmaat” aan de Zelhemseweg 
in Hengelo Gld.

Veel kinderen en jongeren maken 
het mee: bij hen thuis is iemand lang-
durig ziek. Bijvoorbeeld vanwege een 
lichamelijke of psychische ziekte, een 
handicap of een ernstige verslaving. 
Het kan om de vader of moeder gaan, 

een broer of zus of een ander familie-
lid. Bij één op de vier jongeren is dit
het geval. Kinderen en jongeren hel-
pen dan mee om de boel draaiende
te houden. Dat gaat niet altijd zonder
(kop)zorgen. VIT-hulp bij mantelzorg
biedt hen hulp. Ditmaal in de vorm
van een weekendje uit met als the-
ma ‘Vrijheid, Blijheid!’ Rondom dit
thema zijn allerlei activiteiten geor-
ganiseerd. Mantelzorgconsulenten en
ervaren vrijwilligers begeleiden het
weekend. Deelname is gratis. Opge-
ven kan tot 17 juni bij info@vithulp-
bijmantelzorg.nl of tel. 0544-820000.

Chillweekendje voor jonge
mantelzorgers
Bronckhorst - Voor jonge mantel-
zorgers (jmzers) van 13 – 18 jaar 
wordt op 6 en 7 juli door VIT-hulp 
bij mantelzorg een chillweekend-
je georganiseerd. Deze dagen, bij 
’t Biesterveld in Vorden, staan in 
het teken van ontspanning en 
ontmoeting met lotgenoten.

Eenmaal op het terrein was er enorm 
veel te zien, doen en beleven. Natuur-
lijk zag iedereen direct de enorme 
circustent staan, waar verschillende 
optredens werden verzorgd. Het was 
de eerste keer dat Zanzara de tent 
opsloeg in Bekveld, een debuut dus. 
Eerst speelden de circusartiesten een 
poppenspel, dat zich afspeelde in het 
circus. De kinderen deden enorm 
goed mee en hadden reuze schik.
Daarna ging iedereen weer naar bui-
ten omdat de piste werd omgebouwd 

voor de volgende voorstelling. Maar 
niemand verveelde zich, want Marie-
ke en Simone, samen MusicMaatje, 
zongen reuzeleuke liedjes en deden 
zelfs een heuse goochelact.

Het volgende optreden van Circus 
Zanzara was groots. Een acrobaten-
act, de komische man met de bezem, 
kapriolen in de nok van de tent aan de 
trapeze van lappen, het leuke hondje 
die niet door de hoepel ging en ten-
slotte een komische act met paarden 

in de ring. Daarvoor werd een vader 
uit het publiek uitgenodigd, die als 
een volleerde acteur deelnam. Het 
applaus was geweldig.

Verder speelden de kinderen enthou-
siast in de speeltuin en op de skelter-
baan of lieten zich schminken. Ook 
bij de dieren gingen zij een kijkje ne-
men. Voor de lekkere trek was er ijs, 
suikerspin en patat te koop.

“We willen het laagdrempelig hou-
den en hopen op veel mensen en heel 
veel gezelligheid,” vertelde Albert 
Janssen van Kinderboerderij Feltsigt 
eerder. Nu, dat is zeker gelukt.

Foto’s van dit evenement staan op 
www.contact.nl.

Debuut van Circus Zanzara in Bekveld groots

Bekveld - Op Tweede Pinksterdag genoten vele grote en kleine mensen 
van de optredens van de artiesten van Circus Zanzara, in de tent in 
Bekveld bij Kinderboerderij Feltsigt. Buiten trad MusicMaatje op en 
gingen de kids lekker los in de speeltuin en skelterbaan.

Een geweldige dag met optredens van Circus Zanzara en MusicMaatje.

Toldijk - Uitslag van de Einddrive van
Bridgeclub Bronkhorst gespeeld op
donderdag 23 mei 2013 te Toldijk. 

De uitslag van deze avond is ge-
baseerd op 3 spellen per ronde.A-
lijn:Gedeelde eerste plaats met 57,78
% voor Inge & Reint Pellenberg en 
Lien Gastel-Heut & Will Snelder. 3. 
Theo Damen & Theo Schut 55,56%. 
B-lijn: 1.Gerda Schuurman & Gerda
Tankink 62,50 %, 2. Aartje Bernards
& Pop Grizell 58,33%, Irene Lichten-
berg & Theo Schoenaker 54,17 %. 
C-lijn 1. Tiny Kleinreesink & Annie
Hartman 63,33 %, 2. Agnes Pietersen
& Theo van Aalst 60,00 %, 3. Jirka &
Svatja de Wolf 58,33%.
Met het vierde spel van elke ronde
werd ‘een grapje’ uitgehaald; Hans 
Dekker gaf daarvoor een ‘blinde’ op-
dracht. Zoals bij het vierde spel van 
de eerste ronde: West speelt 2 schop-
pen. Aan elke tafel moest dat gespeeld
worden ongeacht de kaartverdeling! 
Als het contract door West dan pre-
cies gehaald werd kon dat paar naar
voren komen voor een prijsje.

Bij de Einddrive wordt bekendge-
maakt welk paar in totaal de meeste
punten heeft behaald. De beker voor
het clubkampioenschap van het sei-
zoen 2012/2013 is door de voorzitter
uitgereikt aan vader en zoon: Miguel
& Guy Mendes de León.
Komende week is er geen bridge. 
De Zomerbridge begint op 6 juni.

B R I D G E

In de ochtend verzamelden Anny, 
Antoon, Greet, Betsy, Doortje, Diny, 
Jan, Henk, Gerard, Riet, Theo, Trees, 
Benny, Wim en Frank zich op De 

Wilgen in Steenderen. Het werd een 
gezellig samenzijn met de schoon-
zussen en zwagers erbij. Ze drinken 
champagne, zingen ‘lang zullen ze 

leven’, drinken ook koffie en snij-
den er een grote taart bij aan. In de 
tuin gaan de broers en zussen op de 
foto en de schoonzussen en zwagers 
apart. Een fotoshoot vol humor. Rond 
de klok van elven is het tijd dat de 
vijftien broers en zussen in de klaar-
staande huifkar plaatsnemen voor 
een korte rit in de omgeving. Ze wor-

Dag van herinneringen

1000 jaar familie Wolbrink 
in Steenderen

Steenderen - Elk jaar organiseren de vijftien broers en zussen van de 
familie Wolbrink een familiedag. Dit jaar op 17 mei was een bijzon-
dere: deze dag vierden ze dat ze samen 1000 jaar oud zijn. Een reden 
om een extra feestelijk tintje aan de reünie te geven.

De vijftien broers en zussen Wolbrink bij hun ouderlijk huis de Halse Bult.

den uitgezwaaid door hun echtgeno-
ten en andere familie. Zelf zingen ze 
vele liedjes van vroeger. Het is een 
gezellige boel. De eerste stop is het 
ouderlijk huis aan de Paardestraat 10, 
boerderij de Halse Bult. Een van de 
broers vertelt dat vader Wolbrink een 
keuterboertje was met drie koeien. 
Hij werkte bij de kaasfabriek. “Lekker 
kortbij,” lacht hij. 
Alle vijftien kinderen zijn geboren 
op de Halse Bult. De huidige eige-
naren kochten dit pand vijftien jaar 
geleden, nadat het vele jaren in de fa-
milie gebleven was. De broers en zus-
sen werden hartelijk ontvangen en 
mochten ook binnen even een kijkje 
nemen. “Vroeger als er appels of pe-
ren geschild moesten worden, zaten 
we allemaal in de keuken rondom 
zo’n bak,” vertelt Betsy Wolbrink. 
“Dan gingen we met onze ouders 
samen liedjes zingen, dat was altijd 
heel gezellig.” Mooie herinneringen 
kwamen naar boven. Ze delen de 
leuke en verdrietige dingen nog altijd 
met elkaar. De hechte band is geble-
ven ondanks dat ze niet bij elkaar in 
de buurt wonen. Met de huifkar ging 
de reis verder naar het marktplein in 
Steenderen. Daar voegden de schoon-
zusters en zwagers zich bij de groep 
om naar de begraafplaats te lopen en 
een groet te brengen aan hun over-
leden ouders. ’s Middags genoot het 
gezelschap in Grill Restaurant Pepe 
in Baak van een geweldig gezellige re-
ceptie voor neven, nichten en andere 
familie. De dag werd afgesloten met 
een barbecue.



Zoals je op zo veel plekken hoort en 
leest, is handwerken weer helemaal 
“hot”. Zelf een shawl breien, een 
geboortelap voor je (klein-)kind bor-
duren of een hippe muts haken, het 
maakt niet uit. Handwerken is leuk 
en creatief. Het geeft voldoening en 
ontspanning. En het maken van iets 
moois van garen of wol is ook heel 
spannend. Want hoe zal het resultaat 
worden?
Het idee achter het handwerk-café 
is om creativiteit op het gebied van 

handwerken samen te laten gaan met 
gezelligheid. Je kunt thuis natuurlijk 
ook prima handwerken maar wat is 
er nu leuker dan mensen te ontmoe-
ten met dezelfde passie?! 
De bedoeling is daarom, dat iedereen, 
jong en oud, iedere dinsdagochtend 
tussen 10.00 en 12.00 uur naar het 
Dorpscentrum komt en zijn of haar 
brei-, haak-, borduur- of welk hand-
werkje dan ook, meeneemt. Je kunt 
dan aanschuiven in het gezellige café.
Het ontmoeten van nieuwe mensen 

en tegelijkertijd samen aan het werk 
zijn, is een smeltkroes van goede en 
fijne dingen. Iedereen zal namelijk 
breien, haken of borduren in het ge-
zelschap van mensen met dezelfde 
hobby. Dat moet toch wel tot veel ge-
sprekstof en inspiratie lijden! Boven-
dien kun je er ook weer veel leren, 
want mensen met iets meer ervaring 
kunnen anderen die nog maar net be-
ginnen een duwtje in de rug geven en 
helpen met praktische tips.
En onder het genot van een heerlijk 
kopje koffie of thee, is veel gezellig-
heid gewaarborgd.
Dus zet het in de agenda, dan hoopt 
men iedere dinsdagochtend veel 
handwerk(st)ers te kunnen ontvan-
gen!

Handwerk-café “blij dat ik brei” van start 
in het dorpscentrum/kulturhus

Vorden - Binnen de programmacommissie van het Kulturhus, voor-
heen het Dorpscentrum, in Vorden is het idee ontstaan om in het café 
van (nu nog) het Dorpscentrum iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 
12.00 uur een handwerkcafé te houden. Daar zijn ze dinsdagochtend 
21 mei jl. mee gestart!

Bezorgd keken enkele dames en he-
ren naar hun schoeisel in gedachte 
hebbende dat de rondleiding niet zou 
door gaan. Willem dacht hier heel an-
ders over… En hij had gelijk! Het was 
droog met een prachtige dreigende 
lucht waar het sappige jonge groen 
zo wonderschoon mee contrasteerde. 
De moestuin en de paden rond het 
kasteel werden aangedaan waarbij 
Willem Regtop vertelde over de ont-
wikkelingen van Hackfort en zijn hui-
dige  beheer. Waarbij zeker in deze 
tijd het ook voor een vereniging als 
Natuurmonumenten belangrijk is om 
de “omslag” naar het ondernemer-
schap nog meer te maken. Maar ook 
werd er uitgewijd over Biologische 
landbouw, dassenwissels en de vleer-
muizenkolonies. Hierna werden we 
ontvangen in de “paardenstal” van de 
Keuken van Hackfort waarna de chef 

van dienst ons het te nuttigen diner
toelichtte, Biologisch en overheerlijk
met o.a. al weer de eerste rode biet-
jes van de koude grond en een zeer
mals piepkuiken. Duidelijk later dan
dat we normaal gewend zijn zocht ie-
dereen, de plassen op het pad ontwij-
kend, weer z’n weg naar zijn auto op
de parkeerplaats. Een zeer geslaagde 
avond met een opkomst van ruim 30
personen! Dankzij Natuurmonumen-
ten in de persoon van Willem Regtop
én de Keuken van Hackfort; Titia Ve-
ninga en Tony Wilighagen  was het
voor de aanwezige ondernemers een
zeer boeiende én smakelijke avond. 
Top! De volgende maand 20 juni, het
jaarlijkse uitje van de VOC. Dit keer
naar Elburg: met een bezoek aan een
palingrokerij, een rondvaart en een
heerlijk diner. Aanmelden kan al: vor-
densondernemerscafe@gmail.com

Vordens Ondernemers Café 
geniet op Landgoed Hackfort

Vorden - Gedurende de middag van 16 mei viel de regen met bakken
uit de lucht voorafgaand aan ons bezoek van het VOC aan landgoed
Hackfort. Wij dachten dat de rondleiding door Willem Regtop, bos-
wachter Natuurmonumenten, vanzelfsprekend gecancelled zou wor-
den. Nadat dat de paraplu’s waren ingeklapt werd er een drankje
gedronken bij de Keuken van Hackfort. Vervolgens nodigde Willem
Regtop ons uit voor zijn rondleiding.

Start en finish zijn bij het Vereni-
gingsgebouw achter basisschool 
Veldhoek aan de Kapersweg. 

Starten kan men tussen 13.00 en
13.30 uur. 
Na afloop van de fietstocht is er in het
Verenigingsgebouw gelegenheid om
onder het genot van een kop koffie
en/of drankje even gezellig na te pra-
ten. Ook niet Veldhoekers zijn van
harte welkom.

Fietstocht School- en 
Volksfeestcommissie Veldhoek
Veldhoek - School- en Volksfeest-
commissie Veldhoek organiseert 
zondag 2 juni haar jaarlijkse 
fietstocht.

IEDERE DAG

MEI

JUNI

KUNSTAGENDA VORDEN

Autobedrijf Groot Jebbink is een uni-
verseel autobedrijf met een jarenlan-
ge dealerervaring in diverse merken 
zoals; Suzuki, Ford, Daewoo, Chevro-
let en Opel. Met de huidige onafhan-
kelijke manier van werken, bieden zij 
de klant wat hij of zij wil, of het nu 
gaat om verkoop, onderhoud of lea-
sing. Het bedrijf van de familie Groot 
Jebbink staat al meer dan een halve 
eeuw bekend als een alom gewaar-
deerd autobedrijf dat garant staat 
voor kwaliteit, betrouwbaarheid en 
garantie. ‘Die drie kernwaarden zijn 
precies waar we bij BOVAG aange-
sloten autobedrijven voor staan,’ al-
dus Theo Fledderus, voorzitter van 
BOVAG Onafhankelijke Autobedrij-
ven. ‘Zekerheid en vertrouwen zijn 
voor de koper van een nieuwe of 

gebruikte auto van groot belang. Bo-
vendien wil je ervan op aan kunnen 
dat onderhoud en reparatie met de 
grootst mogelijke zorg en expertise 
wordt uitgevoerd. Autobedrijf Groot 
Jebbink uit Vorden biedt die garan-
tie bij uitstek. En is daarom al 50 jaar 
aangesloten bij BOVAG.’

Garantie en de juiste 
kilometerstand
Bij onafhankelijke autobedrijven die 
zijn aangesloten bij BOVAG krijgt 
de autokoper zes maanden BOVAG 
Garantie op gebruikte auto’s met 
een aankoopprijs vanaf 4.500 euro. 
En BOVAG Garantie gaat ver: ook de 
remmen en de accu worden binnen 
de garantieperiode gerepareerd of 
vervangen als er wat mee mis blijkt 

te zijn. Bovendien zijn gebruikte per-
sonennauto’s met BOVAG Garantie 
altijd voorzien van de Nationale Au-
topas, waardoor meteen duidelijk 
is dat de kilometerstand logisch is. 
Een bij BOVAG aangesloten autobe-
drijf, zoals Autobedrijf Groot Jebbink 
uit Vorden is herkenbaar aan het 
BOVAG-schild aan de muur. 

BOVAG bemiddelingsbureau
Mochten onverhoopt meningsver-
schillen ontstaan dan kan de klant 
een beroep doen op het BOVAG be-
middelingsbureau. Dit bureau be-
middelt bij klachten en zoekt naar 
een oplossing om een probleem 
tussen partijen op te lossen. Mocht 
dat eventueel niet lukken, dan kan 
de klant zich ook nog wenden tot 
de Stichting Geschillencommissie 
Auto in Den Haag, die een bindende 
uitspraak kan doen in het geschil. 
BOVAG staat borg voor de nakoming 
van het advies. Kortom, kopen bij een 
BOVAG-bedrijf betekent zekerheid en 
altijd een partij om op terug te vallen.

Autobedrijf Groot Jebbink
50 jaar lid van BOVAG

Vorden - Autobedrijf Groot  Jebbink uit Vorden viert op 1 juni een wel 
heel bijzonder dubbel jubileum: het onafhankelijke autobedrijf, dat 
die datum 50 jaar bestaat, is ook maar liefst 50 jaar aangesloten bij 
BOVAG. Uit handen van Account adviseur Stefan Niesink van BOVAG 
Onafhankelijke Autobedrijven ontvingen vader en zoon Groot Jeb-
bink van Autobedrijf Groot Jebbink een speciale oorkonde.



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).

Wij adviseren u voor een bezoek aan het 

gemeentehuis een afspraak te maken. 

Bij ingewikkelder producten of vragen 

weet u dan ook zeker dat er een deskun-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

paspoort, rijbewijs etc. kunt u heel 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Publiekszaken (dienstverlening), 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Economische zaken, Coördinatie 

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Regiozaken 

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. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Jaargang 8

Wie er regelmatig langskomt, heeft 
dat natuurlijk allang gezien! Half 
april was een feestelijke happening 
voor de nieuwbouw van de scholen 
obs Rozengaardsweide en jenaplan-

-
straat in Hengelo. Hier werd officieel 
de eerste steen gelegd. En eind 

de nieuwe fusieschool onthuld die in 
-

toren. Naast de gefuseerde Gilde-
school/St. Willibrordusschool vestigt 
onder meer het dorpshuis zich hierin. 

voor de Rozengaardsweide en het 

zijn en de leerlingen van de scholen 
na de herfstvakantie les krijgen in 
hun nieuwe onderkomens. In Henge-
lo start daarna fase 2 van het bouw-
project, met de bouw van de nieuwe 

van de huidige Rozengaardsweide. 

Op korte termijn gaan gebruikers van 
de scholen, omwonenden, dorpsbe-

het dorpshuis aan de slag met de in-
richting van de buitenterreinen.

Lijkt het u leuk om de bouwprojecten 
eens van dichtbij te bekijken? Het kan 
tijdens de  op 1 juni 
tussen 10.00 en 16.00 uur. Beide lo-

caties zijn die dag open en de bouw-
bedrijven Klomps (nieuwbouw school 

u en uw kinderen dan met een leuk 
kijkje achter de schermen graag zien 
wat er allemaal komt kijken bij de 
bouw van hun nieuwe school, en in 

U kunt bijvoorbeeld ontdekken welke 
bouw- en installatietechnieken er nu 
voor een nieuwe school toegepast 
worden. Kinderen kunnen kennisma-
ken met de fijne kneepjes van het 
bouwen en ook zelf wat oefenen! 

voor bedoeld: jongeren enthousiast 
maken voor een baan in de bouw. 
Wethouder onderwijs Josephine 
Steffens brengt op 1 juni ook aan bei-
de bouwlocaties een bezoek.

opdrachtgever. Heeft u vragen dan 
kunt u contact met ons opnemen, 
via tel. (0575) 75 02 50.

Per 1 januari 2014 stopt Sensire met 
het aanbieden van thuishulp in de hui-

-
denken dat dit nieuws van Sensire 
voor veel klanten en thuishulpmede-
werkers hard is aangekomen. 

wat ook wel ‘het sociaal terrein’ wordt 
genoemd. Het besluit van Sensire om 
ontslag aan te vragen voor alle thuis-
hulpmedewerkers hangt hier volledig 
mee samen. Wethouder Josephine 

-
fende thuishulpmedewerkers breekt 
een onzekere tijd aan. Ook begrijpen 
we dat inwoners die hulp in het huis-
houden van Sensire ontvangen onge-

-
renlang dezelfde hulp, die ze kennen 
en vertrouwen. Zowel voor de mede-
werkers van Sensire als voor de

We gaan er van uit dat Sensire er al-
les aan zal doen om er voor te zorgen 
dat klanten hun vertrouwde hulp hou-

Bezuiniging
Een groot deel van de onzekerheid 
komt voort uit het uitblijven van ant-

gemeenten vanaf 2015 minder geld 
krijgen van het rijk voor de hulp bij het 

-
gen er precies uitzien, is niet duidelijk. 
En dus is ook nog niet bekend hoe ge-
meenten, waaronder Bronckhorst, 
met deze bezuiniging moeten om-

zorgaanbieders zoals Sensire. Sensi-
re heeft besloten om geen risico’s te 

thuishulpmedewerkers ontslag aan-
gevraagd.

Hoe nu verder?
Het aangekondigde ontslag bij Sensi-
re gaat in per 1 januari 2014. Tot die 
tijd verandert er voor inwoners die 
deze hulp bij het huishouden ontvan-
gen, niets. Zij houden hun hulp van 
Sensire. Ondertussen doet de ge-

gemeente streeft ernaar om voor het 
einde van dit jaar aan inwoners duide-
lijkheid te geven over hoe zij in 2014 
hun hulp gaan krijgen. Gesprekken 
met Sensire en de andere aanbieders 
van thuiszorg in Bronckhorst dragen 
daaraan ook bij. Wethouder Steffens 
benadrukt: “Zodra wij ook maar iets 
meer weten, informeren wij inwoners. 
Wij hopen dat mensen nu niet onge-
rust worden. Wie hulp bij het huishou-

hulp van Sensire dit niet meer kunnen 
doen, dan zorgen we voor een andere 
oplossing. Natuurlijk doen we dit in 

Ontslag thuishulpen Sensire
Er verandert nog niets voor klanten van Sensire

We werken al weer een aantal weken 
-

den en hebben inmiddels een aantal 
fases afgerond:

gebruiken en biedt plaats aan ruim 
90 auto’s. We hebben op de parkeer-
plaats een nieuw milieupark aange-
legd (negen ondergrondse contai-
ners), waar u vanaf juni uw afval ge-

-
ners bij de C1000 verwijderen we dan 
ook.

Raadhuisstraat
U kunt weer op de Raadhuisstraat

en de Bruna hebben we vernieuwd. 
Ook de bewoners van de Komvonder-
laan kunnen hun huis weer met de 

verlegd en voorzien van nieuwe be-
-

vonderlaan gebruiken we om in het 
najaar de weg naar de C1000 te ver-
breden.

inmiddels voorzien van een extra ri-
ool voor het hemelwater. Regenwa-
ter van de weg en de stoepen wordt 
niet meer afgevoerd naar de rioolwa-
terzuivering maar geïnfiltreerd in de 
grond. 

bibliotheek passen we straks ook in 
-

pen zijn hier al voor een deel klaar. 

Burg. Galleestraat

Galleestraat ronden we deze week af. 
Het deel voor restaurant de Rotonde 
is ook opgebroken. Eind deze week 
starten we met het bestraten van de 

-
weg. Alle winkels en bedrijven zijn en 
blijven per voet  bereikbaar.

Overzicht werkzaamheden

gereed

 t/m 21 juni 

17 juni t/m 6 september 

 9 september t/m 20 december 

 4 november t/m 20 december 

Heeft u nog vragen over de plannen? 
Loop dan eens binnen tijdens het we-
kelijkse spreekuur op het informatie-

donderdag van 15.00 tot 16.00 uur. U 
-

matie vindt u op www.bronckhorst.nl 
onder Plannen en projecten in uw 

-
drikx van Oranjewoud Realisatie ook 
een mail sturen via vordencentrum@
oranjewoud.nl of telefonisch contact 
met hem opnemen, telefoon (0570) 

mogelijk beantwoord.

U kunt uw kind nog opgeven voor 
zwemlessen B of C bij zwembad

Opgave en info aan de kassa van 
zwembad Het Elderink, Elderinkweg 1 
in Hengelo (Gld), tel. (0575) 75 05 81.

Zwemlessen



Raadsvergadering 6 juni 2013
Op 6 juni vergadert de gemeenteraad 
in de raadzaal van het gemeentehuis. 
De openbare vergadering begint om 
20.00 uur. U bent van harte welkom 
om deze vergadering bij te wonen. Op 
de agenda staan onder meer de vol-
gende onderwerpen:

 In 2012 heeft de gemeente weer 
een groot aantal activiteiten ver-
richt. De plannen stonden in de be-
groting en natuurlijk is het dan be-
langrijk na afloop van het jaar de 
balans op te maken. Dit doen we in 
de Jaarrekening. Hierin staat op 
een rij welke inkomsten de ge-
meente in 2012 had en welke uitga-
ven en investeringen we hebben 
gedaan. Ook geeft de rekening een 
overzicht van de vermogenspositie 

van de gemeente. Het is één van de 
taken van de gemeenteraad om 
toezicht te houden op het financieel 
beheer door b en w. De Jaarreke-
ning geeft daar inzicht in. De reke-
ning sloot met een positief resul-
taat, het gaat om eenmalige mee-
vallers. De raad wordt gevraagd de 
Jaarrekening vast te stellen

 De tussenrapportage geeft een 
overzicht van hoe de gemeente in 
de eerste maanden van dit jaar 
heeft gepresteerd. In hoeverre zijn 
doelen die de raad in de gemeente-
lijke begroting 2013-2016 heeft 
aangegeven, behaald. B en w vra-
gen de raad met de tussenrappor-
tage in te stemmen  

 De perspectiefnota is een vooruit-
blik naar de begroting 2014-2017 
waar de raad eind dit jaar over be-
slist. Het begrotingsbeeld voor de 
komende jaren is helaas nog niet 
rooskleurig, ondanks de maatrege-
len die zijn voortgekomen uit het 
traject naar een Toekomstbesten-
dig Bronckhorst. Dit komt onder 
meer doordat vanuit de rijksover-
heid de komende tijd steeds meer 
taken worden doorgeschoven naar 
de gemeenten (met name op het 

gebied van zorg en welzijn) zonder 
de benodigde financiële middelen. 
Maar ook door de vermindering van 
de algemene uitkering die iedere 
gemeente van het rijk ontvangt om 
z’n taken uit te voeren. Voor 2014 is 
het begrotingsbeeld sluitend. Voor 
2017 (meerjarenbegroting) zien we 
een tekort van 1,4 miljoen euro, als 
gevolg van de dalende algemene 
uitkering. Dit tekort moet opgelost 
worden en b en w willen hiermee 
aan de slag. Want niets doen is 
geen optie. Ze vragen de raadsfrac-
ties om aan te geven welke uit-
gangspunten voor hen belangrijk 
zijn om in de begroting van dit na-
jaar rekening mee te houden. Daar-
bij moeten we er bedacht op zijn dat 
de verplichte nieuwe taken op het 
gebied van zorg en inkomen die 
naar ons toe komen ons meer geld 
gaan kosten omdat het rijk er min-
der geld voor uitkeert aan gemeen-
ten dan zij er nu zelf aan uitgeeft. 
Dit brengt dus onzekerheden met 
zich mee en leidde er afgelopen 
jaar al toe dat sommige gemeenten 
zich genoodzaakt zagen de ge-
meentelijke belastingen te verho-
gen, terwijl in Bronckhorst de 
woonlasten in 2012 nog nagenoeg 
hetzelfde bleven

Volg de raadsvergadering live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u 
raadsvergaderingen live volgen. 
Neem eens een kijkje. U hoeft hier-
voor dus niet meer per se naar het 
gemeentehuis. 

Tijdens de raadsvergaderingen kunt 
u  inspreken. Over onderwerpen 

 kunt u in-
spreken tijdens commissievergade-
ringen, iedere tweede woensdag en 
donderdag van de maand. Over on-
derwerpen 

 heeft u hiervoor de mogelijk-
heid tijdens het agendapunt ‘Moge-
lijkheid tot inspreken over niet-ge-
agendeerde onderwerpen’ in de 
commissievergadering iedere twee-
de donderdag van de maand.

Voor het inspreekrecht geldt een
aantal spelregels, zoals min. 48 uur 
voor de vergadering aanmelden
en spreektijd max. 5 minuten per 
persoon.
Voor meer informatie of aanmelden 
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.

Uit de raad

Net als elders in Nederland hebben 
we ook in Bronckhorst geregeld last 
van woninginbraken. De kans op een 
inbraak neemt aanzienlijk af als u 
preventieve maatregelen treft. Een 
woninginbraak zorgt vaak voor on-
rustgevoelens onder de bewoners. 
Om deze reden doet de politie een 
dringend beroep op Bronckhorst in-
woners om alert te zijn en om ook zelf 
preventieve maatregelen te nemen. 
Ziet u iets verdachts in of rondom een 
huis in uw buurt, schroom dan niet de 
politie direct te bellen via 112. Noteer 
indien mogelijk kentekens en andere 
bijzondere kenmerken. Voor minder 
dringende zaken kunt u de politie be-
reiken via tel. (0900) 88 44.

Op www.politie-
keurmerk.nl (of 
scan de QR-co-
de) staan allerlei 
maatregelen en 
tips om inbre-
kers buiten de 
deur te houden. 
Zoals:

-
ren, inclusief wc-raampje en ramen 
en deuren van een garage

-
kant in het slot zitten (dan kan het 
maken van een klein gat in een 
raam al voldoende zijn om een deur 
van binnenuit te openen) 

defecten 
-

papieren en/of kostbare sieraden 
thuis achterlaten. In de kluis bij de 
bank is het veiliger 

geen touwtjes uit de brievenbus 
hangen en meld niet via sociale

 media waar u vakantie viert! 

overgordijnen en haal geen planten 
-

venbus regelmatig legen en de post 
neerleggen op een plaats die van 
buitenaf niet zichtbaar is

-
re dingen waarop geklommen kan 
worden indien mogelijk weg

-
tie over uw waardevolle eigendom-
men. Zo vergroot u de kans dat uw 
eigendommen terug gevonden

 worden

Geen gelegenheid, geen inbrekers

Hoe spelen de Bronckhorster kinde-
ren nu en in de toekomst het liefst 
buiten en wat hebben ze daarvoor 

speelruimteplan op en kregen
hierbij advies van zeer bekwame 
experts, namelijk de kinderen zelf! 
Onder de kinderen die de vragenlijst 
invulden, verlootten wij vier super-

-
handigde op 22 mei de grote water-
pistolen. Winnaars Marloes,
Madelon, Robbin en Isabeau: gefeli-
citeerd en veel waterpret! (en alle 
inwoners van Bronckhorst deze zo-
mer opgepast: een nat pak is moge-
lijk...) Jennifer, die helaas niet kon 
komen, krijgt de supersoaker later.

Kinderen bedankt voor advies over 
speelruimteplan!

Natuurlijk. U mag van de overheid 
verwachten dat die zich inzet voor 
uw veiligheid. Dat ze er bijvoorbeeld 
voor zorgt dat hulpverleners in geval 
van nood snel ter plaatse zijn. Maar 
de overheid kan niet overal voor zor-
gen. Ook u heeft een verantwoorde-
lijkheid als het om veiligheid gaat. U 
kunt eenvoudig preventieve maat-
regelen nemen en u voorbereiden op 
noodsituaties.

“Wat kan ik zélf doen aan mijn veilig-

af moeten vragen. Immers, een 
brand, een ernstig incident in een be-
drijf waarbij giftige stoffen vrijkomen 
en een langdurige uitval van gas,
water, elektra, kan iedereen treffen. 
Maar ook minder ingrijpende ge-
beurtenissen kunt u beter het hoofd 
bieden als u zich voorbereidt. Toch 
laat de praktijk zien dat veel mensen 
rampen, crises en ernstige inciden-
ten als een ver-van-mijn-bed onder-
werp beschouwen. Daarom heeft de 

-
derland in samenwerking met de
gemeenten in hun gebied, waaronder 

gemaakt.

In de Wijzer worden praktisch vragen 
beantwoord zoals: ‘Wanneer bel ik 

help ik een natuurbrand voorko-

achter de schermen van de hulpdien-
sten gebeurt. Wat doen de hulpdien-
sten bij een groot evenement als de 

eruit van een centralist op de meld-
kamer waar de 112-telefoontjes bin-
nen komen. Bovendien hebben we de 
belangrijkste telefoonnummers en 
websites voor u op een rijtje gezet. 

Mensen zijn zich over het algemeen 
niet bewust van de risico’s in hun di-
recte omgeving. Op de regionale site 
www.vnog.nl/risicocommunicatie 
kunt u praktische informatie vinden 
over verschillende regionale risico’s. 
Bijvoorbeeld de kans op ongevallen 
met gevaarlijke stoffen, een over-
stroming van een rivier of natuur-

branden. Wie zich eenmaal bewust is 
van de risico’s zal eerder geneigd 
zijn zich op noodsituaties voor te be-
reiden, zo is de redenering. Maar een 
preventieve maatregel op het gebied 
van veiligheid is ook rookmelders 
ophangen, een vluchtplan afspreken 
met uw huisgenoten en een brand-
blusser aanschaffen.

Download de Veiligheidswijzer op 
www.bronckhorst.nl, zoek op Veilig-
heidswijzer.

Wat kunt u zélf doen aan uw veiligheid?

VEILIGHEIDSWIJZER®

Noord- en Oost-Gelderland 2013

Tips en informatie over veiligheid

Het wordt vast binnenkort wel mooier 
weer en natuurlijk trekken mensen er 
dan graag op uit voor een frisse duik. 
In een zwembad in de buurt of in na-
tuurwater. ‘s Zomers wordt de kwali-

-
derland nauwlettend in de gaten ge-
houden. Waterschappen en Rijkswa-
terstaat controleren regelmatig de 
natuurwaterkwaliteit. De provincie 
toetst vervolgens of de waterkwaliteit 
voldoende is. Verder houdt de provin-
cie bij of er gezondheidsklachten 
worden gemeld, of dat er andere aan-
wijzingen zijn dat de waterkwaliteit 
achteruit gaat.

Door hoge watertemperaturen en de 
verminderde afvoer van water wordt 
het risico op aanwezigheid van scha-
delijke bacteriën en andere ziekte-
verwekkers (o.a. botulisme) in na-
tuurzwemwater groter. Wanneer er 
iets met zo’n zwemplaats aan de 
hand is, maakt de provincie dit ter 
plaatse bekend via onder meer bor-
den en hun site www.gelderland.nl. 

Heeft u vragen of klachten over vei-
ligheid, hygiëne of waterkwaliteit

-
recht bij het Provincieloket van de 
provincie. Dit kan via een digitaal 
klachtenformulier. U kunt ook bellen 
(026) 359 99 99 of mailen provincie-
loket@gelderland.nl.

Folder
Elk jaar geeft de provincie de folder 

natuurzwemplassen en hun voorzie-
ningen (bijv. aanwezigheid toiletten, 
speelvoorzieningen, horeca) in de 
provincie. Deze vindt u o.a. bij cam-
pings en bibliotheken.

Zwemmen in natuurwater



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.

Bent u inwoner en van plan een bedrijf 
te starten, maar u weet niet waar u 
moet beginnen? Heeft u advies nodig 
bij de lopende gang van zaken in uw 
onderneming, omdat het even wat 
minder gaat? Dan kunt u bij ROZ
(Regionale Organisatie Zelfstandigen) 
terecht. Deze organisatie voert voor 
de meeste gemeenten in de Achter-
hoek, waaronder Bronckhorst, en 
Twente regelingen voor ondernemers 
uit. Daarnaast biedt ROZ advies,
coaching en trainingen voor starters 
en ondernemers. Zo kunt u bijvoor-
beeld ondersteuning krijgen van (oud)
ondernemers op het gebied van mar-
keting, financiën of netwerken om uw 
bedrijf verder te helpen.

Financiële mogelijkheden
ROZ voert voor ons het Besluit bij-
standsverlening zelfstandigen (Bbz) 
uit. Ondernemers die tijdelijk te wei-
nig inkomsten uit het bedrijf halen om 
in hun eigen levensonderhoud te 
voorzien, kunnen hier een beroep op 
doen. Dit geldt ook voor bedrijven die 
moeten investeren om levensvatbaar 
te blijven en de financiering niet ban-
cair voor elkaar kunnen krijgen. Van-
zelfsprekend moet wel aan de gelden-
de voorwaarden worden voldaan. 
Naast kredietverlening biedt het Bbz 
de mogelijkhed voor een tijdelijke in-
komensaanvulling. ROZ heeft ook 
goede contacten met banken om voor 
u te bemiddelen bij het verstrekken 

van een lening. Daarnaast is ze het 
Microfinanciering-ondernemerspunt 
voor Twente en de Achterhoek en kan 
u via Qredits een krediet tot max. 
€50.000,- worden verstrekt. Ga naar 
www.rozachterhoek.nl voor meer in-
formatie over de diverse regelingen. 

Ook als u als ondernemer schulden 
heeft die u boven het hoofd dreigen te 
groeien of bij moeilijkheden met uw 
administratie kan ROZ hulp bieden. 

Meer weten?
De gemeente en ROZ werken op deze 
wijze samen om ondernemend 
Bronckhorst te stimuleren. Voor meer 
info kunt u bellen met het secretariaat 

van ROZ, tel. (074) 245 89 77, of mai-
len naar info@rozgroep.nl. U kunt via 
het secretariaat ook een afspraak ma-
ken met een ondernemersadviseur 
tijdens het maandelijkse spreekuur in 
het gemeentehuis. De eerstvolgende 
spreekuren zijn is op 4 juni en 2 juli 
a.s. van 13.30 tot 17.00 uur. Ook op 
www.rozgroep.nl en www.rozachter-
hoek.nl vindt u veel informatie. Verder 
houdt ROZ u op de hoogte van onder 
meer ondernemersnieuws, bijeen-
komsten en workshops via
www.twitter.com/rozgroep.

Ondernemer worden en blijven in Bronckhorst?
Iedere eerste maandag van de maand 
om 12.00 uur zijn de sirenes te horen 
in heel Nederland. Dus ook in Bronck-
horst. De sirenes geven dan één luid 
alarm dat 1 minuut en 26 seconden te 
horen is. Omdat het om een test gaat, 
hoeft u geen actie te ondernemen. 
Het maandelijkse alarm heeft tot doel 
het landelijke waarschuwings- en 
alarmeringsstelsel te testen. 

Het is belangrijk dat u bekend bent 
met het sirenegeluid en weet wat u 
moet doen als de sirene gaat in geval 
van een ramp: ‘Ga direct naar binnen, 
sluit ramen en deuren en zet de radio 
of TV op omroep Gelderland’. Via deze 
omroep wordt u op de hoogte gehou-
den van de ramp en ontvangt u zono-
dig instructies. Op maandag 3 juni 
a.s. is de eerstvolgende sirenetest.

Als aanvulling op de sirene is er 
NL-Alert, een alarmmiddel voor 
de mobiele telefoon. Stel het in! 
Lees meer op www.nl-alert.nl

Sirenetest

De gemeente wil het aantal prullen-
bakken in de openbare ruimte ver-
minderen. Samen met dorpsbelan-
genorganisaties, ondernemers en ge-
biedsdeskundigen hebben we daar-
om plaatsingscriteria opgesteld. De-
ze criteria geven aan op welke plaats 
een afvalbak is gewenst en waar niet. 
Dit betekent dat alleen prullenbakken 
bij opstap- en overstapplaatsen van 
het openbaar vervoer, parkeerplaat-
sen, fietsknooppunten met een pick-
nickplek of bankjes, in centrumgebie-
den en bij speelplaatsen behouden 
blijven. Naast plaatsingscriteria spe-
len ook de mate van gebruik en on-
derlinge afstand een rol bij de beoor-

deling van een prullenbak. Het kan 
zijn dat een bak wel aan de plaat-
singscriteria voldoet maar toch wei-
nig gebruikt wordt. Dit kan ook een 
reden zijn om de bak weg te halen. De 
mate van gebruik van deze bakken 
gaan we de komende tijd eerst nog 
monitoren. Daarnaast staan vaak op 
korte afstand meerdere afvalbakken, 
met name in de centrumgebieden. Wij 
zijn van mening dat één bak in een 
straal van 70 meter voldoende is (on-
derlinge afstand is dan maximaal 140 
meter). Van de huidige 444 prullen-
bakken voldoen er ongeveer 150 niet 
aan de plaatsingscriteria. Deze bak-
ken willen we dus weghalen.

Prullenbak adopteren?
Inwoners en dorpsbelangenorganisa-
ties kunnen een bak adopteren. Zij 
zorgen dan zelf voor leging, waarbij 
gelijke uitgangspunten gelden als bij 
zwerfafval. We bieden hiervoor spe-
ciale afvalzakken aan en we halen het 
afval na een melding periodiek 
(maandelijks) op. 

Deze maatregel komt voort uit het 
traject naar een Toekomstbestendig 
Bronckhorst. Doordat er minder prul-
lenbakken geleegd hoeven te worden, 
kunnen we een bezuiniging van 
€ 40.000 realiseren. Op de plannen 
kunnen inwoners van 29 mei t/m 28 

juni a.s. reageren. In die periode kunt 
u ook bij ons aangeven of u een bak 
wilt adopteren. Meer informatie vindt 
u op www.bronckhorst.nl onder Plan-
nen en projecten.

Vermindering aantal prullenbakken in gemeente

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Drank- en Horecawet, 15 juni van 20.00 tot 01.00 uur de dag daarop volgend en 16 juni 2013 van 
12.00 tot 21.30 uur, café/hotel Heezen

-
ning tent, 3 augustus 2013 van 20.00 tot 01.30 uur de dag daarop volgend, stichting De Loldiekers

-
gustus 2013 van 09.30 tot 17.00 uur, W.G. Zweverink

Het Hoge

Horecawet, 22 juni 2013 van 13.00 tot 01.30 uur de dag daarop volgend, stichting evenementen 
Vorden

barbecue, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 14 juni van 19.30 tot 00.00 uur en 15 juni 2013 
van 13.00 tot 18.00 uur, oranjevereniging Wildenborch

Een ieder kan tot het moment dat het besluit is genomen, een zienswijze op de bovenstaande
ingekomen aanvragen naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de 
gemeente.  

Omgevingsvergunningen 
Ontvangen op 16 mei 2013:

Ontvangen op 17 mei 2013: 

Ontvangen op 21 mei 2013:

Ontvangen op 22 mei 2013:

Ontvangen op 23 mei 2013:

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan éénmaal met zes weken 
worden verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de 
aanvrager nodig hebben. Zodra een besluit is genomen, publiceren we hierover onder Verleende 
vergunningen op deze gemeentepagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken 
liggen vanaf dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Aanvragen

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

De stukken liggen van 30 mei t/m 10 juli 2013 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage. U 
kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Zienswijze indienen?
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze op de plannen naar keuze, schrif-
telijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belangheb-
benden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunningen.

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 17 mei 2013:

tot 18.00 uur en 1 juni van 10.00 tot 01.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, ontheffing art. 
35 Drank- en Horecawet, 31 mei en 1 juni 2013, V.O.F. De Mettemaat

van 18.00 tot 01.30 uur, 22 juni van 14.00 tot 01.30 uur, 23 juni van 12.00 tot 00.30 uur en 24 juni 
van 10.00 tot 00.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning voor een tent, 21 t/m 24 juni 2013, stichting 

Horsterkamp, 11 augustus 2013 van 08.00 tot 16.00 uur, aanspanning In de Reep’n
Afgegeven op 21 mei 2013:

2013 van 13.00 tot 18.00 uur, stichting Vrienden van het Enzerinck

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 22 mei 2013: 

Verzonden op 23 mei 2013:

Verlengen beslistermijn 
Verzonden op 22 mei 2013:

18 augustus 2013  

 17 juli 2013  
Buiten behandeling gelaten aanvragen
Ontvangen op 5 april 2013:

Tijdelijke verkeersmaatregelen
-
-

phen-Emmerikseweg, van 18.00 tot 21.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van 

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

bestemmingsverkeer. Het verkeer wordt omgeleid vanuit Keijenborg via de Holtslagweg, Baker-
marksedijk en de Dollemansstraat en vanuit Steenderen via de Leemstraat en de Hardsteestraat-
periode. Van ± 19.30 tot 19.45 uur wordt het doorgaande verkeer op de Zutphen-Emmerikseweg, 
tussen de rotonde en de Russerweg tijdelijk stilgelegd

en Vordensebosweg, van 11 augustus 2013 van 07.00 tot 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer, 
met uitzondering van bestemmingsverkeer. Ook geldt dan een stopverbod aan De Horsterkamp, 

-
sen Dorpsstraat en Netwerkweg 

uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer 

Mogelijkheden voor bezwaar
-

-

bezwaar en uw ondertekening. 

Voorlopige voorziening 

-
mijn in werking. Ook voor deze vergunningen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen, zodat 

-

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Ingetrokken omgevingsvergunningen

melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Mogelijkheden voor beroep 

 ontwerpvergunningen

-

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied; Ruurloseweg/Abbinkdijk Hengelo’
-

trekking hebbende stukken liggen van 30 mei t/m 10 juli 2013 voor een ieder ter inzage. Het plan 

Bestemmingsplannen

Besluiten tot het plaatsen van objecten op de gemeentelijke monumenten-
lijst

-

Besluiten tot het niet plaatsen van objecten op de gemeentelijke monumen-
tenlijst

-

-
blieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te 

 Ruimtelijke plannen.

Monumenten

Voornemen tot uitschrijving GBA
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens 

-

-

te gebruiken zoals opgenomen in de GBA. Om te komen tot een zorgvuldige besluitvorming stellen 

informatie over zijn/haar adres te verstrekken. Ontvangen wij binnen drie weken geen nadere 
-

Gemeentelijke regelgeving algemeen

‘t Zelle aan de Ruurloseweg/Abbinkdijk in het buitengebied van Hengelo. Het gaat om een intramu-
rale zorgvoorziening bestaande uit 16 zorgeenheden voor begeleid wonen, een bedrijfswoning, een 

-

 Bekendmakingen
-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestem-

gemeenteraad.

SALE
Meester Nelissenstraat 23, 7156 MA Beltrum  T. 0544-481222

wij maken plaats voor de 
collecties van 2014!
Daarom tijdelijk een groot aantal bruidsjurken 
vanaf m 300,- tot m 1000,-

Kijk op www.beijerbesselink.nl onder sale,

of kom gerust eens langs om te kijken naar ons ruime aanbod.

S



Roll-over Bronckhorst 2013
Op 6, 7 en 8 juni is het weer zover. Dan vindt de negende 
editie van de Roll-over Bronckhorst plaats. Een unieke 
‘wandel’driedaagse voor mensen met een beperking die 
rolstoelgebonden zijn, of niet in staat zijn om zelfstandig 
te wandelen, hun begeleiders en mensen met een scoot-
mobiel. Ik ben er trots op dat zo’n mooi evenement in 
Bronckhorst wordt georganiseerd!

Dit jaar vertrekt de Roll-over vanuit Warnsveld, Hoog Keppel 
en Vorden. De drie tochten voeren u langs prachtige 
plekjes in onze gemeente. Van uitgestrekte weilanden 
en boerenerven tot water en bosrijke omgevingen, 
u zult het alllemaal gaan zien en ervaren.

Bronckhorst barst van de bijzondere evenementen, waarbij 
de grote inzet van onze actieve inwoners onmisbaar is. 
De Roll-over is een evenement dat we danken aan het 
fantastische werk van vrijwilligers van De Zonnebloem, 
afd. IJsselstreek.

Hopelijk mogen we ook dit jaar weer veel enthousiaste 
deelnemers en hun begeleiders ontvangen.

Ik wens alle deelnemers, de organisatie en de toeschouwers 
zonnige dagen en veel gezelligheid toe. 

Ik beloof u: 
u zult genieten!

Henk Aalderink
Burgemeester 
gemeente 
Bronckhorst

Donderdag 6 juni
is de start om 18.30 uur
bij de familie Lammers aan de 
Boggelaar 3, 7231 RC Warnsveld. 
De afstand vandaag is voor rolstoelers 
7 km en voor scootmobielers 14 km. 
Eregasten vandaag: 
Bennie Jolink en wethouder de heer 
Hans la Rose van de gemeente Zutphen.

Vrijdag 7 juni 
is de start om 18.30 uur bij de 
Hessenhal aan de Monumentenweg 30, 
6997 AH Hoog Keppel. 
De afstand is dan voor rolstoelers 6,1 km 
en voor scoot-mobielers 16 km. Eregast 
vandaag is Noud van Rooij, directeur van de Nationale 
Vereniging De Zonnebloem.

Zaterdag 8 juni
is de start om 14.00 uur bij Kasteel Vorden aan de 
Horsterkamp 8-14, 7251 AZ Vorden. Burgemeester 
Aalderink zal onze eregast zijn. De afstand is dan voor 
rolstoelers 7,3 km en voor scootmobielers 19 km.

Doet u mee als gast?
U kunt zich als gast opgeven via onze site 
www.rolloverbronckhorst.nl U kunt dan kiezen om een 
rolstoel te lenen of uw eigen rolstoel mee te nemen. 
Neemt u familie of vrienden mee om u te duwen, 
geef dan aan, anders zorgen wij voor duwers.

Doe mee als scootmobieler!
Speciaal voor scootmobielers zijn er dit jaar prachtige routes 
uitgezocht, iets langer en mooier dan vorige jaren zodat 
er iedere dag een gezamenlijke intocht kan plaatsvinden. 
Nodig uw scootmobielvrienden uit om ook mee te doen!

U wordt gehaald en gebracht?
Laat u zich naar de startplaats rijden, zeg dan tegen uw 
chauffeur dat u op donderdag en vrijdag rond 20.45 uur 
en op zaterdag rond 17.00 uur opgehaald kan worden. 
Dan hoeft u, of uw chauffeur niet onnodig te wachten!

Doet u mee als duwer?
Dan bent u van harte welkom, alle duwers zijn welkom. 
Denk niet dat er al genoeg duwers zijn, want wat is er 
leuker om met meerdere personen achter een rolstoel te 
lopen en elkaar af te wisselen? Geef u op via de site of 
stuur een e-mail naar info@rolloverbronckhorst.nl

Ook Vrienden worden met de Roll-Over?
Voor een klein bedrag per jaar bent u al Vriend van de 
Roll-Over. Op deze manier kan de Roll-Over blijven 
bestaan. Alle vrienden zijn van harte welkom! 
Zie onze website: www.rolloverbronckhorst.nl 
Wij zijn ook te vinden op Facebook: www.facebook.com/
rolloverbronckhorst.nl en natuurlijk twitteren wij er ook 
lustig op los: #rolloverbronckhorst

Meer informatie?
Bel op werkdagen tussen 18.30 uur en 21.00 uur 
met telefoonnummer: 06 - 22 15 72 73

Roll-Over Bronckhorst 2013

ontwerp en druk: Weevers Grafi media, Vorden

Rolstoel-wandeldriedaagse

Weer prachtige en vooral gevarieerde landschappen tijdens de 
9e editie van de Roll-Over Bronckhorst
De gemeente Bronckhorst is een streek dat bestaat uit verschillende soorten landschappen. Al deze landschappen 
hebben hun eigen kenmerken en geschiedenis. Menselijke en natuurlijke factoren hebben meegespeeld in het 
ontstaan van deze landschappen. De mens heeft deze landschappen dus deels gevormd. Dit komt vooral door 
de eeuwige strijd van de Nederlanders tegen het water. Hiervan laten we u op de vrijdag 7 juni, nadat we op 
de donderdag 6 juni door de agrarische streek rondom Vorden en Warnsveld hebben gewandeld, veel van zien. 
Dan mogen we mede dankzij Waterschap Rijn en IJssel gebruik maken van een prachtige route langs de Oude IJssel. 
En dan zijn we ook te gast bij landgoed ’t Mulra. Dit wordt in dit seizoen een prachtige route.
En op zaterdag 8 juni zijn we te gast in het kastelendorp Vorden. Heel toepasselijk want het is feest bij de 
acht prachtige kastelen van Vorden. Ze vieren dat ze de oudste bewegwijzerde route van Nederland hebben. 
De route is al 100 jaar oud en altijd nog een succes. Wij zijn dan ook erg blij dat we dankzij de gastvrijheid van 
Kasteelvrouw Mevrouw De Rouw, onze route die dag kunnen starten vanaf het kasteel. En ook dit belooft een 
prachtige, soms wat kronkelige route te worden. 
Ik hoop zelfs dat als het goed weer is we door het bekende knopenlaantje kunnen, dan is het echt even proeven 
aan de geschiedenis van de landschappen van de gemeente Bronckhorst.



vrienden van roll-over uit:

Hengelo GOOSSENS
MELGERS

bouwbedrijfbouwbedrijf

GOOSSENS  
MELGERS

Café Restaurant 

Den Bremer
Voor elke gelegenheid
een passende zaal. 

vrienden van roll-over uit:

Toldijk
Vleesboerderij Garritsen

0575-441383

vrienden van roll-over uit:

Vierakker
Mevrouw 

G. Oosterveld

Pedicure
LIDA EVERS-JANSEN

vrienden van roll-over uit:

Keijenborg

H E N G E L O

Zonwering &
Geveltechniek

Spalstraat 5 Hengelo Gld. 
Tel. (0575) 46 12 12

www.langeler-partycentrum.nl
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Bloemsierkunst

JOLANDA

Kerkstraat 20A
Keijenborg
Tel. 0575-462977
Email: blskjolanda@hotmail.com

Voor elke gelegenheid het passende bloemwerk

Rolstoel-wandeldriedaagse



Aalderink

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
7233 SG  Vierakker
Tel. 0575-441361
www.schildersbedrijfrouwen.nl

    

Prinsenmaatweg 3, 7224 NE Rha/Steenderen, 
Tel. (0575) 451643,   www.fruitbedrijfhorstink.nl

M
M Autobedrijf

Melgers
Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Aalderink
Schilderwerken B.V.

Rietdekkersbedrijf J.M.F. Fransen

Nieuwbouw 
Reparatie

Onderhoud 
Renovatie

w w w. s l o t b o o m h o r e n e n z i e n . n l

 Maison Velders
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Willemsen

Breda
Bonendaal 15 Warnsveld - 0575 52 26 96

www.aljantalenshaarmode.nl

vrienden van roll-over uit:

Steenderen

vrienden van roll-over uit:

Wichmond

vrienden van roll-over uit:

Warnsveld

vrienden van roll-over uit:

Andere plaatsen

&
Maatschap praktijk Meijer c.s.

Praktijk voor Fysiotherapie

manueltherapie kinderfysiotherapie

bekkenfysiotherapie sportfysiotherapie

oedeemtherapie

Rolstoel-wandeldriedaagse



Kapsalon
“Gewoon Jansen”

Olburgen
tel. (0575) 45 20 87

De Echte Bakker
Van Asselt

Zutphenseweg 5, 7251 DG Vorden
0575-551334

Dorpsstraat 20 - 7251 BB Vorden

Telefoon (0575) 55 28 12
Jansen van den Berg BV

Rondweg 2, Vorden
0575-552222

www.groot-jebbink.nl

L.M.B. VORDEN B.V.
Al jaren uw leverancier van Tuin- en Park machines

Industrieweg 13  - 7251 JT Vorden

(0575) 55 31 63 - www.lmbvorden.nl - info@lmbvorden.nl

Henk Knoef 
Camperbouw en 
Camperverhuur

Kerkhoflaan 15
7251 JW Vorden

Roll-Over Bronckhorst 2013

Mitra Slijterij

Sander Pardijs
Dorpsstraat 22 • 7251 BB Vorden

Tel. 0575 554264 mitravorden@online.nl

Keurslagerij Vlogman
Zutphenseweg 16,
Vorden

Borculo

Varsseveld

Zelhem Baak Arnhem

Velp

 

Voor elk evenement bieden wij een passende tent!

vrienden van roll-over uit:

Vorden

G.J. Heersink - N. Koning - I. Wilms

Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie

de Fysiotherapeut

Rolstoel-wandeldriedaagse
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Enkweg 3a / Vorden / 0575 55 43 11 / info@vandenbrinkict.nl

van Dongen
Tandtechniek

EHBO 
Baak en Vierakker

EHBO Drempt Harmonie Vorden

RTV Wichmond/Vierakker

Excelsior Warnsveld

Tourclub Steenderen

EHBO Vorden
Muziekvereniging 

Olde Keppel

Vorden

Fluisterboo
t Zutp

henvrienden van roll-over uit:

Zutphen

Rolstoel-wandeldriedaagse

Overige

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

commissie

Roll-Over
Jan Visser

Lex van Selms

Carla Schotman

Ria Klein Kranenbarg

Ineke de Hoogen

Gerrit Vlogman

Veilingcommissie

Vorden
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afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Vespertied
 B. Zoerkoolpot
 C. Ve’slaovend

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

In Nederland leven 120.000 mensen 
met epilepsie. Zij kunnen onver-
wachts een epileptische aanval krij-
gen: een plotselinge, tijdelijke ver-
storing van het elektrisch evenwicht 
in de hersenen. Gelukkig hebben de 
meeste mensen met epilepsie baat 
bij medicijnen. Maar helaas blijft 30 

procent last houden van aanvallen. 
Epilepsie is nog niet te genezen. We-
tenschappelijk onderzoek naar de
oorzaken van epilepsie is daarom van
groot belang. Het Nationaal Epilep-
sie Fonds financiert onderzoeken die
genezing dichterbij brengen. Samen
met duizenden vrijwilligers zamelen
we tijdens de collecteweek geld in
voor epilepsieonderzoek. Naast het
steunen van onderzoek, geeft het 
fonds voorlichting en hulpverlening 
waaronder aangepaste vakantierei-
zen voor mensen met epilepsie. 

Het Nationaal Epilepsie Fonds helpt 
mensen met epilepsie op vele terrei-
nen. Om dit te kunnen blijven doen,
is geld nodig. Daarom komen de col-
lectanten in de week van 3 juni voor
een vrijwillige bijdrage aan de deur.

Collecteweek Nationaal 
Epilepsie Fonds start 3 juni
Bronckhorst - In de week van 3 tot 
en met 8 juni gaan ruim 30.000 
vrijwilligers op pad om huis aan 
huis te collecteren voor het Nati-
onaal Epilepsie Fonds - De Macht 
van het Kleine. De opbrengst van 
de collecte is bestemd voor we-
tenschappelijk onderzoek, voor-
lichtingsactiviteiten, de organisa-
tie van aangepaste vakanties voor 
mensen met epilepsie en indivi-
duele hulp.

Varssel - Op 15 juni wordt in Var-
ssel de jaarlijkse rommelmarkt/
fancy fair gehouden. De markt
begint om 10.00 uur en duurt tot
14.00 uur. Locatie: Zelledijk 22.

De opbrengst gaat naar goede doelen
als Harte Kind, Meta Kids en Jeugd-
club Varssel.

Rommelmarkt Varssel

De aanwezige juryleden legden de 
kinderen een en ander uit over de 
verzorging van het kalf, over veteri-
naire zaken en het invullen van het 
boekje. Buiten kregen zij instructie 

over het wassen en scheren van het 
kalf en het leren voorbrengen met 
van hand veranderen. Ook werd de 
deelnemers uitgelegd over de twee 
thuiskeuringen.

Als de jury twee keer op huisbezoek 
is geweest dan komt de centrale eind-
keuring in zicht waar de kalveren al-
lemaal bij elkaar zijn en er mooie prij-
zen worden verdeeld. Dit jaar is het 
een extra feestelijke keuring vanwege 
het eerste lustrum. Dit wordt gevierd 
op 31augustus bij Camping De Warn-
stee van de familie Rozendaal aan de 
Lankhorsterstraat 34 in Wichmond.

De Kalveropfokclub in Hengelo

Hengelo - Bij de familie Beulink aan de Elferinkdijk in Hengelo kwam 
zaterdag 25 mei een grote groep kinderen bij elkaar voor de instruc-
tieochtend van de Kalveropfokclub. Voorzitter Jan Borgman opende 
de ochtend en nam het programma door.

De kinderen letten goed op tijdens het scheren van een kalf.

PV DE IJSSELBODE 
STEENDEREN
Op de vlucht VERVINS van zaterdag 
11 mei had H. Hulshof niet alleen de 
snelste duif van Steenderen, maar 
ook in groter verband. De 02-1349641 
bleek de snelste duif te zijn van 1850 
duiven. Deze jaarling doffer heeft 
zich dit seizoen al eerder laten zien, 
van de vier vluchten vloog hij drie 
keer prijs. Een clubgenoot zag de duif 
vallen en dacht in eerste instantie een 
sperwer te zien, zoveel haast had de-
ze doffer om thuis te komen. Henk 
Hulshof heeft al vanaf zijn jeugd 
duiven, is na een korte onderbreking 
door onder andere zijn diensttijd, na 
zijn trouwen gestart met duiven op 
zijn huidige adres. Hij heeft een be-
scheiden hokaccommodatie en vliegt 
met slechts 14 weduwnaars. 

In 2002, bij zijn Vutverlof, heeft 
Henk flink geïnvesteerd in zijn hob-
by door versterking aan te schaffen 
bij de heren Van Leussen, Roordink, 
Modderkolk en Koenders. Zijn huidi-
ge duivenbestand bestaat uit nazaten 
hieruit. Nu heeft elke duivenmelkers 
zo zijn geheime wapens om succesvol 
te zijn met de duiven. 
Het grote geheim van Henk zullen 
ongetwijfeld zijn kleinkinderen zijn, 
Klaas en Hein, die regelmatig de dui-
ven een extraatje geven. Duivensport 
is een mooie hobby, maar familie is 
zeker zo belangrijk. Henk geeft de 
concurrentie jaarlijks een kans om 
het kampioenschap te bemachtigen 
door twee weken naar Finland te 
gaan met zijn Riekie. In Finland wo-
nen namelijk de andere drie kleinkin-
deren.

Op zaterdag 18 mei vlogen de duiven 
van PV de IJsselbode vanaf MORLIN-
COURT (360 km). De duiven werden 
gelost om 12.30 uur, de eerste duif 
werd geklokt door de heer H. Huls-
hof om 17.49 uur. Uitslag: Hulshof H. 
(3/8) 1 12 22, Ria Luesink (5/11) 2 13 
19 23 25, Kelderman G.H.H. (2/8) 3 9, 

Dieks H.(3/18) 4 7 24, Boesveld J. (7/32) 
5 8 10 11 16 17 27, H.P.& J. Voigt (1/1) 
6, Hendriks P.R.J. (6/14) 14 15 18 20 
21 26.

Op zaterdag 25 mei vlogen van PV 
De IJsselbode 63 duiven van 8 deelne-
mers vanuit ST. QUENTIN. De duiven 
werden gelost om 07.45 uur bij een 
noordnoordoosten wind. Uitslag: Kel-
derman G.H.H. (5/8) 1 6 7 8 14, Dieks 
H. (5/17) 2 4 5 11 12, Hulshof H. (2/8) 
3 16, Stoel G. (1/6) 9, Hendriks P.R.J. 
(2/13) 10 13, Herfkens J. (1/6) 15. A2 1e 
prijs; G. Kelderman, 2e P. Hendriks. 
Laatste liefhebber J. Herfkens.

PV DE KOERIER ZELHEM
Henk Wassink pakte de laatste twee 
weken het goud en laat daarmee 
de gehele concurrentie zijn hakken 
zien! Op de wedvlucht vanuit LAON 
op zaterdag 18 mei zelfs een 1e prijs 
in de CC de Graafschap van 1927 dui-
ven.
Zaterdag 18 mei werden 230 duiven 
van 22 deelnemers gelost in LAON, de 
lossing om 13.00 uur bij 14 graden en 
een stomp grijs wolkendek. Uitslag: 
H. Wassink (12/24) 1 3 5 7 9 18 25 32 
33 36 44 55, A. Kamperman (7/24) 2 
6 15 17 22 42 58, R. van Aken (3/9) 4 
39 50, J. Wassink (5/14) 8 12 16 52 54, 
Comb. Menkhorst (4/17) 10 23 24 35, 
M. Burghout (1/5) 11, J. Reindsen (1/5) 
13, Gerrie Niesink (3/15) 14 45 53, H. 
Eenink (4/14) 19 27 29 40, E. te Pas 

(2/10) 20 49, J. Berendsen (5/10) 21 28 
34 38 43, F. Meijerman (4/8) 26 30 48 
57, B. Menkhorst (3/5) 31 46 56, Nick 
Chevalking (1/7) 37, S. Gemmink (2/8) 
41 47, Wilma Meijerman ( 1/ 9) 51.

De Koerier uit Zelhem vloog 25 mei 
vanaf NIJVEL. De 190 duiven van 18 
deelnemers werden gelost om 09.15 
uur bij half bewolkt zonnig weer, 13 
graden en een noordnoordwesten 
wind. Uitslag: H. Wassink (9/22) 1 2 5 
8 17 24 39 41 48, J. Wassink (6/12) 3 
21 22 27 34 37, A. Kamperman (15/16) 
4 6 7 10 12 15 18 19 23 29 30 31 40 
43 45, J. Reindsen (4/13) 9 14 32 33, 
Mathilde Velthorst (2/10) 11 13, Ger-
rie Niesink (4/15) 16 25 26 38, Comb. 
Menkhorst (4/12) 20 28 44 47, S. Gem-
mink (1/3) 35, F. Meijerman (1/7) 36, 
H. Eenink ( 2/ 5) 42 46.

PV VORDEN
Nou, nou dat was me het vluchtje 
wel. Zaterdag 18 mei 13.00 uur wer-
den de duiven van P.V. VORDEN in 
LAON, Frankrijk gelost. Onder zware 
omstandigheden moesten de duiven 
337 km afleggen. Met een westen-
wind was het tot Brabant goed te 
doen, maar onder een dik pak wolken 
moest het laatste stuk worden afge-
legd. Dit bleek een lastige klus, maar 
zoals altijd kent ook deze vlucht een 
winnaar, het was de 85 van A. Eykel-
kamp die met de mistlampen aan als 
eerste werd afgevlagd. Het werd een 

Duivenberichten 18 en 25 mei 2013
Bronckhorst - Uitslagen van 
wedvluchten van de vier duiven-
verenigingen in de gemeente 
Bronckhorst: PV De IJsselbode 
uit Steenderen, PV De Koerier uit 
Zelhem, PV Vorden en PV Steeds 
Sneller Hengelo Gld. Zaterdag 18 
mei werd gevlogen vanuitMorlin-
courten Laon, zaterdag 25 mei 
vanuit St. Quentinen Nijvel.

PV de IJsselbode Steenderen feliciteert Henk en Riekie Hulshof.

traag verloop maar bij het kloklich-
ten om 9.00 uur waren de meeste 
duiven op de basis terug. Op zondag-
morgen kwam de rest snel na, een 
vlucht om gauw te vergeten. Uitslag: 
Ashley Eykelkamp 1 5 6 10 11 12 14 
16 17 24 27, H.B.M. Hoksbergen 2 8 
23 28 30 31 33, Marc Tiemessen 3 4 
13 22 25 26, Roy Schipper 7, D.J. Go-
tink 9 15 34 35, H.J Stokkink 18 32, 
T.J. Berentsen 19 20, R. de Beus 21 29.

Deze week, zaterdag 25 mei, waren 
de weergoden beter gestemd dan 
de verwachting was. Op donderdag 
werd nog de 1dags fondvlucht afge-
last door de verwachte regen op za-
terdag. De vlucht CHIMAY werd in-
gekort naar NIJVEL toch nog 216 km 
tot VORDEN. Het konvooi telde 222 
duiven, onder zonnige omstandig-
heden met een straffe noordoosten 
wind, moest er voor de haver worden 
gewerkt. Met een vertrek om 09.15 
uur was het net als vorige week A. 
Eykelkamp die zijn favoriet als een 
kogel uit een geweer naar binnen 
zag knallen om 11.58 uur en weer 
zijn vrouw kon verblijden met de 
gewonnen bloemen. Volgende week 
2 vluchten, want dan gaat ook de 
overnachting van start. Allen weer 
veel suc6, poets ze op. Uitslag: Ashley 
Eykelkamp (11/23) 1 4 5 8 9 17 18 20 
23 28 31, W.J.S. Verbeek (3/14) 2 30 
32, H.B.M. Hoksbergen (8/24) 3 6 10 
12 16 21 26 27, D.J. Gotink (5/18) 7 11 
19 24 33, Marc Tiemessen (5/17) 13 14 
15 29 35, H.J Stokkink (2/10) 22 34, R. 
de Beus (1/11) 25.

PV STEEDS SNELLER HENGELO 
GLD.
De PV Steeds Sneller nam deel met 
191 duiven van 15 deelnemers aan de 
startlijn op zaterdag 25 mei. Om 09.15 
uur werden ze gelost in NIJVEL. Een 
vage noordenwind, rond kracht twee. 
Snelste duiven in concours waren de 
duiven van G. Kempers, de 10-968 en 
08-815. Op de voet gevolgd door de 
12-278 van R Koers. Uitslag: G. Kem-
pers (19/26) 1 2 4 5 9 11 12 19 20 22 
23 25 29 34 37 39 40 45 47, R. Koers 
(6/20) 3 10 13 14 33 43, L Te Stroet 
(7/12) 6 7 8 17 18 21 26, G. Duitshof 
(4/31) 15 41 42 48, C. Te Stroet (5/19) 
16 28 30 31 44, A.H.J. Peters (3/9) 24 
35 38, V.C.J. van Melis (1/12) 27, P. van 
Londen (1/6) 32, Comb. Borneman 
(1/10) 36, J. Teunissen (1/18) 46.

Beide verenigingen geven een 
bloemlezing uit hun repertoire 
waardoor het een uiterst gevari-
eerde avond zal worden. Op het 
programma van Zanglust staan 
o.a. ´Anthem for the World´, 
´Plaisir d’Amour´, het klassieke 
´Erlaube mir feins Madchen´, 
maar ook een hedendaagse Song-
festival Medley. Het RSBG laat u 
ondermeer genieten van ´de Mil-
lingerwaard´, ´Berlin Memories´ 
en ´ABBA Gold´. 

Zanglust Drempt staat onder lei-
ding van dirigent Hans Heringa 
en wordt op de piano begeleid 
door Wim Polman. Het RSBG 
staat onder leiding van Mark Go-
lub. Een uniek concert met ´voor 
elk wat wils´, dat van harte bij u 
wordt aanbevolen. Mede door de 
unieke geluidsinstallatie van De 
Brink zal het zeker een mooie 
avond voor de echte muzieklief-
hebber worden.

Zanglust Drempt
Gezamenlijk 
concert met 
RSB Graafschap
Zelhem - Op zaterdag 8 juni 
geeft het Regionaal Senioren 
Blaasorkest Graafschap en 
Zangvereniging Zanglust uit 
Drempt een gezamenlijk con-
cert in Centrum De Brink aan 
het Stationsplein 8-12 te Zel-
hem. Het concert begint om 
20.00 uur en de zaal is open 
vanaf 19.30 uur. De toegang is 
gratis.
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Het is nu zeven jaar geleden dat De Rouw van-
uit Rozendaal naar het kastelendorp verhuisde. 
Samen met haar partner Jos Hoenen voelt ze 
zich helemaal thuis in Vorden. Het tweetal 
werd benaderd om zitting te nemen in het be-
stuur van de Stichting 100 jaar Achtkasteelen-
tocht. Dat wilden ze graag doen. “Dit jubileum-
jaar wordt echt super”, vertelt de kasteelvouw 
enthousiast. “Voor iedereen - ondernemers en 
inwoners - in Vorden, eigenlijk in de hele Ach-
terhoek, biedt de aantrekkingskracht van een 
dergelijke activiteit iets extra’s. En wij dragen 
er met Kasteel Vorden graag aan bij om zo veel 
mogelijk toeristen te trekken.” Het arrange-
ment ‘Op de thee bij de kasteelvrouwe’ biedt 
deelnemers aan de Achtkasteelentocht in dit 
jubileumjaar de mogelijkheid om net iets meer 
van de kastelen te zien dan andere jaren. In het 
geval van Huize Vorden zal de kasteelvrouwe de 
fietsers ontvangen en na een kopje thee of kof-
fie een rondleiding geven in het middeleeuwse 
bouwwerk. “Bezoekers vinden het altijd interes-
sant om te zien zien hoe wij wonen”, vertelt De 
Rouw. “Alles ziet er bewoond uit en dat maakt 
een bezoekje aan ons kasteel net even anders 
dan bijvoorbeeld een museum.”
De kasteelvrouwe zal de bezoekers op een le-
vendige wijze vertellen over de geschiedenis 
van het kasteel en de vroegere bewoners van 
wie er vele prachtige schilderijen hangen. Ver-
der zijn er antieke meubelen, servies en andere 
middeleeuwse schatten te bezichtigen. 
Op www.achtkasteelentocht.nl en bij de VVV 
Bronckhorst is meer informatie over ‘Op de 
thee bij de kasteelvrouwe’ te vinden. 

Jubileumconcert
De eigenaresse van het kasteel kijkt ook 
vol verwachting uit naar de concerten die 
op 7 en 8 september, met Marco Bakker 
als speciale gast, in haar tuin plaats zullen 
vinden. “Ik ben er enorm trots op dat ik met 
het kasteel extra cachet aan dat evenement 
kan geven”, glundert de Karin de Rouw. “Er 
is fantastische muziek en gelegenheid tot 
dans in een prachtig decor.”

Het is volgens haar verbazingwekkend hoe 
goed de Vordense samenleving is in het op 
poten zetten van zo’n groots concert. “Daar 
komt zo ontzettend veel bij kijken en vraagt 
zo veel professionaliteit.” Ze vindt het mooi 
om daar deel van uit te maken. “Dingen 
organiseren, daar zijn ze hier in Vorden echt 
heel goed in. Ik weet zeker dat Vorden dit 
jaar op de kaart wordt gezet.’

Kaartverkoop gestart
De kaartverkoop voor het Jubileumconcert ‘Ei-
ne musikalische Reise von Wien nach Berlin’ is
inmiddels van start gegaan. Wees er snel bij om
er zeker van te zijn dat u deze onvergetelijke
show niet mist. Kaarten zijn te koop bij Land-
winkel Den 4 Akker, VVV Bronckhorst, Bruna
en op www.achtkasteelentocht.nl.
Aantal deelnemers Achtkasteelentocht
De afgelopen week zijn er 225 brochures/toch-
ten verkocht. Dat brengt het totaal aantal deel-
nemers aan de Achtkasteelentocht op 369

Nieuws over 100 jaar Achtkasteelentocht

Kasteelvrouw Karin de Rouw draagt graag bij aan jubileum
Karin de Rouw hoefde niet lang na te denken toen ze werd gevraagd om mee te werken 
aan de activiteiten rondom het 100-jarig bestaan van de Achtkasteelentocht in Vorden. 
Mensen die de jubilerende route fietsen krijgen een rondleiding door Kasteel Vorden 
van de kasteelvrouwe zelf. Ook stelt De Rouw de kasteelweide beschikbaar voor een 
spectaculair jubileumconcert op zaterdag 7 en zondag 8 september.

Vorige week woensdag werden de 
onderlinge clubkampioenschappen 
op de weg gehouden. Die vonden 
plaats in buurtschap Delden, er was 
een rondje uitgezet van ongeveer 5 
kilometer wat 12 keer moest wor-
den afgelegd. Er verschenen 14 rij-
ders aan de start. De eerste ronde 

was een neutralisatie-ronde en daar-
na ging het los. Ralf Vos reed weg 
uit de groep maar werd weer terug-
gepakt en daarna lukte het Martijn 
Versteege om enkele ronden te ont-
snappen maar bij de laatste ronde 
was het peloton weer compleet en 
werd het een massasprint die ge-

wonnen werd door Felix Wolbert. 
Martijn Versteege eindigde als 2e 
en Erik de Greef werd 3e. Zoals bij 
een wedstrijd hoort waren en bekers 
en bloemen voor de beste drie. Ook 
werd de Harry Grotenhuys Trofee 
uitgereikt; dit is een aanmoedings-
trofee die elk jaar wordt uitgereikt 
aan een veelbelovend jeugdtalent. 
Dit jaar is dat Koen Jansen uit Baak. 
Hij heeft het afgelopen jaar duide-
lijk progressie laten zien: zijn naam 
wordt bij op de wissel-trofee gegra-
veerd en hij mag de trofee een jaar 
lang thuis neerzetten.

Clubkampioenschappen RTV

Vorden - Drie keer per jaar vindt er een onderlinge wedstrijd plaats 
tussen de leden van wielervereniging RTV Vierakker-Wichmond. Dan 
wordt er niet gekeken naar de verschillende leeftijden en klassen 
waarin de renners normaal rijden maar dan gaat het erom wie de 
beste is van de club. Er is een veldrijwedstrijd, een individuele tijdrit 
en een wegwedstrijd gehouden.

De uitslagen waren als volgt: A- klas-
se 1 J.van Gerven Best, 198 strafpun-
ten, 2 H. Cortumme Toldijk 200, 3 L.J.
Altena Lutten 207. Idem B- klasse 1
P. Loeffen Uden 279 strafpunten, 2 J.
Scheepens Budel 347, 3 J. Dabekau-
sen Maastricht 414. Idem C-klasse 1
R. de Proost Valkenswaard 300 straf-
punten, 2 R. van Lieshout Gemert 
301, 3 J. Slagman Vorden 390.

Voorjaarsrit VAMC 
De Graafschaprijders Vorden
Vorden - VAMC De Graafschap-
rijders organiseerde afgelopen 
zondag een oriëntatie- puzzelrit 
voor auto’s. De rit met een lengte 
van circa 70 kilometer was uitge-
zet door Jan Luiten en Erik Klein-
reesink. Afhankelijk van de er-
varing kon men in verschillende 
klassen deelnemen.

Het parcours was gedeeltelijk uitge-
zet op een motorcross-circuit in het 
bosrijke gebied op de Zuurberg in 
Holten. Door de vele regen was het 
een zwaar parcours. In de categorie 
Masters 40 + wist Jan Weevers uit 

Hengelo, rijdend voor RTV Vierak-
ker-Wichmond, een tweede plaats
te behalen, achter Micha de Vries. 
Eddy Heuvelink, eveneens RTV, werd
28e.Zaterdag 25 mei nam Simon
Bargeman, lid van RTV Vierakker-
Wichmond, rijdend voor het Kan-
jers voor Kanjers Cyclingteam, deel 
aan de Dorpenomloop Drenthe. Een
wedstrijd vanuit Assen over 165 kilo-
meter. Hij eindigde op plaats 35. Zijn
ploeggenoot Nick Kweldam behaalde
hier een tweede plaats.

Tweede plaats Jan Weevers
Vorden - Zondag 26 mei waren 
er Mountainbike- wedstrijden in 
Holten. De wedstrijd werd gehou-
den op een erg afwisselend ter-
rein; klimmen, afdalen, relatief 
weinig lange vlakke stukken.

Een goede klassering op deze kampi-
oenschappen geeft recht op deelna-
me aan de Nederlandse Kampioen-
schappen die eind juni in Kerkrade 
worden gehouden.Veel leden van 
RTV Vierakker-Wichmond deden 
mee aan deze wedstrijd die in ver-
schillende categorien werd verre-
den. Het beste resultaat werd neer-
gezet door Rens te Stroet, rijdend 
voor Cyclingteam Jo Piels, ook RTV 
Vierakker-Wichmond. Hij reed in 
zijn klasse de elite en kwam als vier-

de over de finish.Andere uitslagen 
van de renners van RTV Vierakker-
Wichmond:
Elite: 15 Simon Bargeman, 18 Mar-
tijn Versteege. Belofte: 26 Felix Wol-
bert.
Nieuwelingen: 21 Koen Jansen.
Sportklasse: 13 Ralf Vos, 24 Kevin 
van Kesteren.
Masters 40+: 12 Erik de Greef, 16 Pe-
ter Makkink, 24 Gerben Ketting, 35 
Chris Limpers.Masters 50+: 14 Rudi 
Peters.

Districtskampioenschappen 
Oost Wielrennen op de weg
Vorden - Tweede Pinksterdag zijn weer de jaarlijkse districtskam-
pioenschappen gehouden op de weg. Deze wedstrijd wordt al en-
kele jaren gehouden op de Lutterberg. Het zijn de wedstrijden voor 
district Oost; dat zijn de provincies Groningen, Friesland, Drente, 
Overijssel en Gelderland.

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

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Vespertied: Broodmaaltijd om 4 à 5 uur ’s middags. 
“Bo late is ‘t?” “’t is vespertied.” “We’j holt vespertied.”

 B. Zoerkoolpot: Keulse pot voor het bewaren van zuurkool. 
“I’j mot de zoerkoolpot in de kelder laoten staon.”

 C. Ve’slaovend: 
  1. Vastenavond
  2. “Veslaovend hollen”
  Carnaval vieren met de Keienslöppers in Lechtenvoorde, de 

Zandbieters in Harvele, de Vaenesikke in Vraogender en de 
Näölepeters in Levelde.”

In september 2011 werd er met een 
aantal collega’s in de bedrijfskan-
tine van Ecotrans gekletst. Het ging 
over fietsen en de Tour de France. 
Iemand riep uit de gein: “De Alpe 
d’Huez, die wil ik nog een keer fiet-
sen voor een goed doel”. Na enige 
tijd werd het geintje een serieus 
gespreksonderwerp. Al snel ston-
den alle neuzen dezelfde kant op. 
In 2012 hebben deze mensen een 
groep van 10 personen gecreëerd: 
Ecotrans Cycling Team.
Snel werd duidelijk dat iedereen bin-
nen het team van dichtbij iets met 
de vervelende ziekte kanker te ma-
ken had of nog steeds heeft. Na kort 
overleg is er besloten om geld in te 
zamelen voor het KWF. En dat met 
een grote RPM / Spinning marathon 
waarbij de Alpe d’Huez gefietst gaat 
worden! De bedoeling is om op zon-
dagmiddag 2 juni in samenwerking 
met Sportschool Groenlo een 100-
tal spinningfietsen op de markt in 
Groenlo neer te zetten. Geprobeerd 
wordt deze allemaal bezet te krijgen 

en zoveel mogelijk mensen worden 
uitgedaagd, om onder begeleiding 
van een viertal instructeurs, vier 
uur lang te gaan fietsen op goede 
en opzwepende muziek. De kosten 
voor deelname zijn € 5,- per persoon 
per uur. De opbrengst van deze RPM 
/ Spinning marathon komt geheel 
ten goede aan het KWF. Mensen die 
aan deze sportieve uitdaging willen 
meedoen kunnen zich online in-
schrijven: 
www.sportschoolgroenlo.nl  
Voor mensen die niet aan de mara-
thon kunnen of willen deelnemen 
maar deze actie wel een warm hart 
toe dragen, bestaat er een mogelijk-
heid om een donatie doen op ons 
speciaal hiervoor geopende reke-
ningnummer 8805.277.215 onder 
vermelding van ‘sponsering Eco-
trans Cycling Team’ en je e-mail 
adres.
Of kijk op www.sportschoolgroen-
lo.nl kijk ook eens op de facebook 
pagina’s van het Ecotrans Cycling 
Team of Sportschool Groenlo.

Spinning Marathon 
voor het KWF

Regio - Het Ecotrans Cycling Team, dat in 2011 met een grap is 
ontstaan in de bedrijfskantine, gaat geld inzamelen voor het KWF 
door de Alp d’Huez te fietsen. Op zondagmiddag 2 juni wordt er in 
samenwerking met Sportschool Groenlo, een RPM / Spinning Ma-
rathon op de markt in Groenlo georganiseerd. De opbrengst van 
de RPM / Spinning marathon komt geheel ten goede aan het KWF. 
Voor mensen die niet kunnen of willen deelnemen is er alsnog een 
mogelijkheid om een donatie te doen aan het KWF.

In Oss werd er gestreden om de ONK punten. Dit was het 
tweede volledige weekend dat de heren en dames reden 
in alle klassen. In Oss reden de supersport en superbikes 
een wedstrijd en de andere klassen mochten twee keer 
aantreden. In de Moto3 klasse behaalde de snelle dame 
Tasia Rodink twee 4e plaatsen voor de Hamove vereni-
ging. De winst ging twee keer naar Thomas van Leeuwen. 
Van Leeuwen kreeg ook nog het nieuws te horen dat hij 
met een wildcard mee mocht doen met de Dutch TT. De 
race in de supersport werd net als in Hengelo gewonnen 
door Raymond Schouten. De leden Mick Jansen en Cliff 
kloots werden 5e en 11e. Lesley ten Tusccher viel na zijn 
uitstekende resultaten in Hengelo uit. Arie Vos was een 
maatje te groot voor iedereen op zijn thuis circuit. Hij 
reed met grote voorsprong naar de overwinning. Nelson 
Rolfes pakte de meeste punten voor de club uit Hengelo 
en werd 5e. Frank Bakker uitkomend voor het Hengelose 
Performance Racing Achterhoek testte vooral zijn hagel 
nieuwe motor in Oss. Bakker werd uiteindelijk 13e in de 
race net voor Jarco Grotenhuis die het niet zo naar zijn 
zin had op het circuit “Paalgraven” in Oss. In de categorie 
sidecars ging de winst tweemaal naar het duo Kees Ken-
trop en Danny de Haas. De Hamove leden Marcel en Erik 
Ritzer reden zich naar een mooie 6e plaats in race 1. In 
de tweede race werden ze 8e en daar was het duo niet he-
lemaal tevreden mee lieten ze na afloop weten. In de NK 
classics haalde Jarno Onstenk de nodige punten voor de 
club binnen met een 9e en 5e plaats. In Engeland werd af-
gelopen weekend voor de WK punten gereden in het WK 
superbike en supersport. Op vrijdag kwamen de coureurs 

nauwelijks in actie i.v.m. de koude en natte omstandighe-
den. Gelukkig was het op zaterdag en zondag zonnig op 
het circuit van Donnington in de Midlands. Succes was 
er voor Torleif Hartelman uit Hengelo. Hartelman werk-
zaam voor Yamaha behaalde een eerste plaats met zijn 
rijder Sam Lowes . Lowes uitkomend voor het Russische 
Yakhnich Yamaha Motorsport Team won de wedstrijd in 
de supersport klasse. Tony Coveña werd 30e en daar was 
Motorport Zelhem zeer blij mee vooral omdat Coveña, die 
normaal gesproken meedoet in de superstock 600, voor 
het eerst in de supersport klasse meedeed. Tom Sykes won 
beide races in de WK Superbikes.

Wegraces Assen, Oss en 
Donnington
Assen - In het pinksterweekend werd er volop gere-
den door de Hamove leden op de verschillende cir-
cuits in Nederland. Joey den Besten reed mee met de 
OW-Cup supersport 600 in Assen en behaalde daar 
een uitstekende 2e plaats in de supersport klasse.

Tony Coveña 30e in Donnington.  Foto Henk Teerink

Kijk  wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

En wat doe jij? Ik sta op voor 
de beste vriendin
van Esmé

Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!

Hekwerken en Omheiningen

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN 
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

Tel./fax: 0575 - 46 22 21 Beekstraat 1, Toldijk
Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

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

PBB bezorgdienst

Burg. Langmanweg 14
7021 BK Zelhem
tel / fax 0314-625159
pbbbezorgdienst@live.nl

Voor de verspreiding van kranten en folders
zoeken wij nog enkele 

bezorgers(sters)
in het verspreidings gebied van deze krant

 
Aanmelden liefst per mail of brief

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bent u toe aan vervanging van radio, 
televisie, computer, wasmachine, 
koelkast of inbouwapparatuur...... 
Misschien wilt u wel gewoon eens 
iets anders.

Loop dan eens binnen bij:
DutchPC Electronics
Zutphenseweg 29, Vorden
Tel.: 0575-551224

Ook voor al uw reparaties!
Nu ook voor uw smartphone, iPad 
en iPhone reparaties.
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Het was een leerzame en vooral ge-
zellige avond, er werden heerlijke 
gerechten bereid die niet alledaags 
waren. De gewone bereiding van as-
perges kent iedereen wel, dit was dan 
ook een leuke aanvulling. Uiteraard 
is er die avond ook smakelijk gegeten. 
Op de foto is voorzitter, Johannes van 

Kempen bezig om het voorgerecht te
bereiden. Wil men op de hoogte ge-
houden worden van de activiteiten
van de VAMC, stuur dan een email 
naar: actief@vamc.nl 
Ook is het clubhuis elke laatste 
woensdagavond van de maand ge-
opend.

Motorclub op culinaire toer

Vorden - Afgelopen donderdag was er in het clubhuis van VAMC de
Graafschaprijders een culinaire workshop, ‘ leer koken met het witte
goud’. In samenwerking met aspergeboerderij de Boskamp , van club-
lid Marcel Halfman , is kok Michiel Keukens bereid gevonden om dit
voor de club te organiseren.

Frida Pelgrum, al vanaf 1996 hoeden-
maakster van beroep had die dag met 
name belangstelling voor de hoedjes 
die gedragen werden. Frida daarover: 
‘Vooral de hoeden van de verschil-
lende prinsessen maakten in druk. 
En wat voor mij persoonlijk zo leuk 
was, in de Nieuwe Kerk zaten enkele 
vrouwen die een hoed droegen die ik 
voor ze had gemaakt. Toen ik deze 
dames op TV zag, was ik best wel 
een beetje trots. Verder lette ik met 
name op de gehele outfit. Of de hoed, 
het kapsel, kleding, tas, schoenen 
wel een mooie combinatie vormden. 
Ik moet zeggen, het zag er allemaal 
fantastisch uit. Ik ben overigens wel 
benieuwd hoe het straks met de hoe-
denkeuze van Beatrix gaat. De hoed 
is door de jaren heen, het ‘statement’ 

van Beatrix geworden. Voor iedereen 
altijd een stukje herkenning.
Ik verwacht dat in de toekomst, de 
hoeden die Beatrix gaat dragen, min-
der formeel zullen zijn. Wat ik wel 
prettig vind, dat met name de prin-
sessen van deze tijd, de hoeden voor 
het publiek toegankelijker maken. 
Het ‘verjongt’ het beeld. Bij Beatrix 
was het toch altijd wat afstandelijker, 
meer van ‘tot hier en niet verder’, zo 
zegt Frida Pelgrum. Eigenlijk is de 
Vordense, wonend in het buurtschap 
Delden, bij toeval met het maken van 
hoeden begonnen. Daarover zegt ze: 
‘Mijn man Rinus en ik hebben jaren-
lang bij de Knupduukskes gedanst. 
Op gegeven moment heb ik een hoed-
je gemaakt voor ‘over de knipmuts 
heen’. Daar kreeg ik zoveel positieve 

reacties op, dat ik een cursus in het 
maken van hoeden, ben gaan volgen’, 
zo zegt ze.

Thans is Frida Pelgrum een begrip 
op haar vakgebied en maakt ze niet 
alleen hoeden voor dames uit deze 
streek, maar krijgt ze ook opdrach-
ten uit diverse delen van Nederland 
en zelfs vanuit Duitsland. Frida: ‘Tot 
voor kort maakte ik circa 200 hoeden 
per jaar. Door de crisis is dat minder 
geworden. Ik denk dat ik er thans 
zo’n 150 maak. Het maken van een 
hoed neemt veel tijd in beslag, toch 
al gauw acht uur per hoed’, zo zegt 
ze. Op de dag dat wij haar spreken 
is ze juist terug van een beurs, want 
ook dat behoort tot haar werkzaam-
heden: beurzen bezoeken. In het 
weekend van zaterdag 1 juni en zon-
dag 2 juni, vindt in- en rondom haar 
woning aan de Hamminkweg 4, het 
‘goed gemutst weekend’ plaats. Open 
huis, gecombineerd met een kunst- 
en ambachtenmarkt. Frida is beide 
dagen druk in de weer in haar hoe-
denatelier.

Ter plekke laten zien hoe een hoed 
wordt gemaakt en geeft ze demon-
straties en informatie. Verder op het 
erf en op de deel van de boerderij 
circa 25 standhouders met een grote 
variatie aan producten en oude am-
bachten. Frida: ‘Vergeleken bij voor-
gaande jaren, thans ook wat nieuwe 
dingen zoals bijvoorbeeld sierglas 
blazen, zijden sjaals, sieraden, tas-
sen recycling materiaal e.d.‘ zo zegt 
ze. Verder zijn er demonstraties 
kantklossen, bloemschikken, quil-
ten, wolspinnen, stoelenmatten, we-
ven e.d. Voor de inwendige mensen 
wordt ook gezorgd. Verkoop van ei-
gen gemaakte streekproducten, taar-
ten, cake. Tevens worden er op het 
erf antieke tractoren en landbouw-
gereedschappen tentoongesteld. Het 
evenement trekt jaarlijks gemiddeld 
(over beide dagen gerekend) duizend 
bezoekers.

Goed gemutst weekend op 1 en 2 juni

Frida Pelgrum: ‘Benieuwd welke 
hoeden Beatrix nu gaat dragen’

Vorden - Het is al weer bijna een maand geleden dat miljoenen 
Nederlanders op 30 april aan de ‘buis’ waren gekluisterd om maar 
niets te missen van de inhuldiging van onze nieuwe koning Willem 
Alexander. Wellicht ging toch de meeste aandacht uit naar de nieuwe 
koningin Maxima. Vooral haar prachtige blauwe japon oogstte veel 
bewondering.

De organisatie is in handen van Jong 
Gelre Vorden/Warnsveld, de sport-
vereniging Socii en de Stichting MEE 
Oost Gelderland . De middag zal 
plaatsvinden op het sportpark van 
sportvereniging Sociï in Wichmond, 
Lankhorsterstraat 3. De Bronckolym-
pics beginnen om13.00 uur en duren 
tot circa 16.00 uur. Behalve diverse 

spelletjes is er een muziekquiz en een
tocht met de huifkar door de omge-
ving van Wichmond en Vierakker.

Na afloop is er voor alle deelnemers
een lekker patatje. Deelname is gra-
tis. De organisatie hoopt veel en-
thousiaste deelnemers bij elkaar te 
krijgen. Begeleiders, familieleden en
vrienden zijn natuurlijk van harte
welkom om deel te nemen of aan te
moedigen. Er worden nog mensen ge-
zocht die willen helpen met bijvoor-
beeld het begeleiden van een groep
of spelonderdeel. Wie wil meedoen
of helpen wordt verzocht zich vooraf
aan te melden via het volgende email-
adres : bronckolympics@live.nl. Geef
je naam, leeftijd en contactgegevens 
door en je krijgt zo snel mogelijk een
bevestiging van deelname retour.

De Bronckolympics gezellige 
spelmiddag voor mensen 
met beperking
Vorden - Zondag 9 juni 2013 wor-
den voor het zesde opeenvolgende 
jaar de Bronckolympics georgani-
seerd. Dit is een gezellige spelmid-
dag voor jong en oud met een be-
perking uit de gemeente Bronck-
horst en omstreken. Het doel is 
om jongeren en ouderen met een 
beperking meer met elkaar in 
contact te brengen en zo een ge-
zellige middag te realiseren.

Zaterdagmorgen voor het publiek 
toch wel apart om een dameskoor 
over de ‘Tulpen uit Amsterdam ‘ te 
horen zingen. Daarvoor ‘tekende‘ 
het dameskoor met de fraaie naam 
de Badparels. Daarnaast ook veel 
aandacht voor de Staring liederen. 

Op het voorplein een Achterhoekse 
markt met verkoop van veel steek-
producten zoals asperges, jams, kaas, 
Achterhoekse wijnen e.d. Ook veel 
planten, tuingereedschap, een sorte-
ring hoeden en een stand ( van Rob 
Schmitz) met bijzondere door hem 

gemaakte foto’ s over de natuur en 
verschillende soorten insecten. Ook 
was er veel interesse voor de beelden 
en schilderijen die Galerie A-quadraat 
in de tuin had geplaatst en in het 
koetshuis had opgehangen. 
Niet alleen genoten de volwassenen 
van al het fraais, ook de kinderen 
kwamen volop aan hun trekken. Zij 
zochten naar kabouters die de nieu-
we moestuin van koning Sassafras 
inkleurden.

1200 bezoekers open tuindagen 
Vorden

Vorden - Ondanks de matige weersomstandigheden trokken de open 
tuindagen van Buitenplaats Wildenborch afgelopen zaterdag en zon-
dag bijna 1200 bezoekers. Voor de organisatie wel ‘mazzel’ dat het 
droog bleef.

Dit bureau, dat onder andere naam 
en faam heeft gemaakt met het 
ontwerpen van historische villa’s 
door heel Nederland en daar bui-
ten, voelt zich sterk verbonden met 
Bronckhorst en goede doelen. Zo 
huizen bijvoorbeeld op het land-
goed de Wientjesvoort, waar het 
bureau is gevestigd, ook de Clini-
Clowns. Maar ook het KWF wordt 
een warm hart toegedragen. Op de 
foto is Friso Woudstra te zien met 
Kirsten Remerie van Team Bronck-
horst voor huize Wientjesvoort. Het 
Team Bronckhorst wil bij deze Friso 
Woudstra architecten hartelijk dan-
ken voor deze mooie bijdrage. 

Over het verloop van de actie Alpe 
d’HuZes en de activiteiten van het 
team kunt u meer informatie vin-
den op www.teambronckhorst.nl

Alpe d’HuZes - Friso Woudstra 
Architecten sponsort team 
Bronckhorst
Vorden - De voorbereidingen 
van team Bronckhorst voor de 
actie Alpe d’HuZes, op 5 en 6 ju-
ni a.s., zijn in volle gang. Naast 
de nodige activiteiten is men 
ook volop bezig sponsoren te 
werven om het benodigde geld 
bijeen te krijgen. Eén van deze 
sponsoren is Friso Woudstra Ar-
chitecten, uit Vorden.
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In de zomer organiseert de UVV een geheel verzorgde 
vakantieweek. Samen met leeftijdsgenoten er op uit. 
Informatie hierover kunt u opvragen bij mevr. G. Verhoeff, 
telefoon 0575-461389.

Activiteiten vanuit de Protestantse gemeente
Elke dinsdagmorgen is er inloopmorgen van 10.00 tot 12.00 
uur. De inloopmorgen is gratis, iedereen is welkom. 
Schoef moar an. Iedere 1e dinsdag van de maand wordt een 
driegangen maaltijd bereid en geserveerd door vrijwilligers. 
Kosten € 4,-. Aanmelden is nodig, uiterlijk zondag tot 20.00 
uur voorafgaand aan de dinsdag bij Ria Zweerd, tel. 461915 
of Frida Meints, tel. 464695 of via schoefmoaran@gmail.com 

Liever niet alleen?
Met regelmaat melden zich mensen aan die een maatje 
zoeken om samen iets te ondernemen. Lijkt u dit iets? Neem 
gerust contact met mij op, in Hengelo/Keijenborg blijken 
veel mensen elkaar van vroeger nog wel te herinneren, oude 
banden kunnen weer worden aangehaald. Samen breien, 
wandelen, fietsen etc. is altijd leuker dan dit alleen te doen.

KBO Hengelo
Dinsdag 25 juni organiseert KBO-Hengelo het jaarlijkse 
uitstapje en dit jaar wordt het openluchtmuseum Eyenderhof 
in Nederweert bezocht.
Dinsdag 23 juli gaat de KBO-Hengelo op koetsentocht.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact 
opnemen met mevrouw T. van Ditshuizen, tel. 461435.

Fietstocht Toldijk
Het bestuur van Stichting Oranje Feesten Toldijk organiseert 
op 9 juni haar jaarlijkse fietstocht voor jong en oud. Voor 
verdere informatie zie onder algemeen SSWB.

Samen fietsen?
Wilt u de komende zomer ook lekker fietsen? Als er 
belangstellenden zijn dan zorgen wij voor het samenbrengen 
en met elkaar afspraken maken. Bent u geïnteresseerd? Bel 
of kom langs op het kantoor van de stichting.

Opruiming
Ook bij Lanco mode is het weer opruiming. Op dinsdag 2 juli 
komen ze met de opruimingsspullen in de Bongerd. Vanaf 
14.00 uur bent u van harte welkom voor leuke koopjes. Hou 
de datum in de gaten, wie weet is er iets voor u bij.

Samen eten? Ja gezellig!
Elk woensdag wordt er door de vrijwilligers van de Open Tafel 
om 12.00 uur in De Bongerd een heerlijk warme maaltijd 
uitgeserveerd. Deze Open tafel kan door iedereen worden 
bezocht die het leuk vindt om zo nu en dan eens met anderen 
samen te eten. De maaltijd bestaat uit een driegangenmenu. 
Het is elke keer een verrassing welk lekkers er op de tafel 
komt te staan. De ene keer is het een schnitzel met fijne saus 
en toebehoren, de andere keer een gehaktbal met lekkere 
groente en aardappels of een heerlijke pasta schotel. Het is 
telkens een volwaardig menu.

Wel graag van tevoren opgeven. Dat kan door uiterlijk 10.30 
uur van dezelfde woensdag via telefoonnr. 0575-451165 uw 
deelname in te spreken. Voor meer informatie kunt u ook 
bellen met de stichting of tijdens het spreekuur binnenlopen.

Bewegen in het water
Inmiddels is de watergroep begonnen. Er hebben zich 24 
mensen aangemeld, dus we maken een goed start. Wilt u nog 
instappen? Dat kan! U kunt contact opnemen met Gerrie Gal 
452270 of Welzijn Steenderen 450029. Kosten € 4,00 per keer. 
Donderdags om 13.00 uur.

Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen via de contact-
gegevens die genoemd zijn in de kop van deze berichten. 
www.welzijnsteenderen.nl

Wat gaat er veranderen per 1 juni bij 
Stichting Welzijn Vorden?

leeftijd gaat coördinator Louise van Uden stoppen met 
haar werkzaamheden bij Stichting Welzijn Vorden. 

1 juni haar taken over.

geopend, de vrijdag gesloten.

met donderdag van 9.00-11.00 uur. Buiten deze tijden 
kan er een afspraak worden gemaakt voor een gesprek 
of huisbezoek.

administratief  ondersteuner continueren.

Telefoon: 0575-553405.
 Email: w.berns@sswb.nl of welzijnvorden@sswb.nl 

Website: www.sswb.nl 

Het volgende Repair Café is op 
zaterdag 8 juni van 11.00-14.00 uur
Het Repair Café is een evenement dat draait om repareren,
duurzame samenleving en de mogelijkheid tot het hebben
van sociale contacten. Iedere 2e zaterdag van de maand,
behalve in de maanden  juli en augustus, vindt deze activiteit
plaats in het Dorpscentrum te Vorden, van 11.00-14.00 uur.
Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. Deskundige
vrijwilligers bieden hun hulp aan bij het repareren. Alleen
materiaal wordt in rekening gebracht. Contacten kunnen
worden gelegd of inspiratie kan worden opgedaan aan de
leestafel of bij de vrijwilligers. Spullen die niet gerepareerd
kunnen worden, neemt de bezoeker mee terug naar huis.
Voor informatie: Wilma Berns, Stichting Welzijn Vorden.
Tel. 0575-553405 of w.berns@sswb.nl 

Geheugenspreekuur in Vorden.
In Vorden wordt op 25 juni een geheugenspreekuur
gehouden door GG-Net, waarvoor u een afspraak kunt
maken met de welzijnsadviseur Wilma Berns, tel. 553159.
Locatie: Stichting Welzijn Vorden, Raadhuisstaat 6, Vorden.

Vergeetachtigheid bij ouderen 
Bent u telkens uw portemonnee kwijt? En kunt u weer niet op
de naam van uw nieuwe buurvrouw komen? Uw geheugen
laat u in de steek. Dit betekent niet dat u dement wordt. In
dit artikel leest u over de werking van het geheugen en hoe
het komt dat u niet zoveel meer kunt onthouden als vroeger.
 
Nu u ouder wordt, merkt u dat u bijvoorbeeld niet meer
zo goed hoort, u wordt wat strammer of u bent sneller
moe dan vroeger. Ook uw hersenen werken wat trager.
Het is moeilijker iets nieuws te leren en u kunt minder
onthouden. Dit alles is niet verontrustend, maar veel
mensen schrikken ervan en zijn bang dat ze nu dement
beginnen te worden. U kunt alleen onthouden wat u met
uw zintuigen hebt waargenomen: gezien, gehoord, geroken,
geproefd of gevoeld. Om die indrukken tot u door te laten
dringen, is aandacht en concentratie nodig. Maar u zult
niet alles onthouden. Waarom zou u het gezicht van een
voorbijganger onthouden of de letterlijke tekst van een
gesprek? U maakt (onbewust) een keuze en u onthoudt alleen
dat wat u belangrijk vindt, bijvoorbeeld de verjaardagen van
uw kinderen, een afspraak met een goede vriend of de naam
van uw huisarts. Die informatie bergt u op in het ‘archief’
van uw geheugen. Vergeetachtigheid kan zowel lichamelijke
als geestelijke oorzaken hebben.

Lichamelijke oorzaken kunnen zijn:

informatie uw hersenen niet of niet op de juiste manier;

longen zwak zijn of door koorts, infecties, bloedarmoede
of een verstoorde schildklierwerking;

aan vitaminen en mineralen, waardoor de werking van de
hersenen achteruit gaat;

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.

Datum Activiteit Plaats Tijd
29-05 Welfare Rode Kruis, handwerken/verkoop De Wehme, Vorden 14.00 uur
29-05 UVV, ouderenmiddag met duo ZieZoo Ons Huis, Hengelo 14.00 uur
30-05 Regelzorg, rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen 088-2323300
06-06 Zonnebloem, Roll Over Divers Bronckhorst
07-06 Zonnebloem, Roll Over Divers Bronckhorst
08-06 Zonnebloem, Roll Over Divers Bronckhorst
09-06 Stichting Oranjefeesten Toldijk, fietstocht Den Bremer, Toldijk 13.00 uur
11-06 Alzheimercafé, seizoenafsluiting Borghuis, Doetinchem 19.30 uur
12-06 SWS, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
12-06 Welfare Rode Kruis, handwerken De Wehme, Vorden 14.00 uur
12-06 KBO Steenderen, avondfietstocht Herfkens, Baak 18.30 uur
13-06 SWV/NVVS, spreekuur slechthorenden Dorpscentrum, Vorden 10.00 uur
15-06 Zonnebloem, autotocht
19-06 ANBO Hengelo/Steenderen,
 koetsentocht met pannenkoek Wolbrink, Hengelo 13.00 uur 

Algemeen
Genoemde activiteiten zijn voor alle inwoners van de gemeente Bronckhorst.
Kijkt u vooral ook bij de rubrieken van de lokale stichtingen. Wellicht vindt u daar een 
leuke activiteit die niet in uw eigen regio wordt georganiseerd. U mag overal meedoen.

Verrassende fietstocht Toldijk
Het bestuur van de Stichting Oranje Feesten Toldijk organiseert dit jaar op 9 juni haar 
jaarlijkse fietstocht voor jong en oud. Er zijn routes van ca.10 km en ca. 30 km uitgezet. 
Tijdens de pauze zal u een consumptie worden aangeboden. 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. Opgemerkt dient te worden dat kinderen, 
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. Hier is tevens het 
eindpunt. Inschrijfgeld is voor fietsende kinderen tot en met 12 jaar € 5,-, oudere jeugd 
en volwassenen € 7,50. Dit bedrag is inclusief een consumptie, routebeschrijving en een 
naturel pannenkoek bij Den Bremer. 

Start inloopspreekuur gehoorproblemen
Vrijwilligers van de NVVS (Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden) organi-
seren, in samenwerking met Stichting Welzijn Vorden, één ochtend in de maand 
een inloopspreekuur in Vorden. Uitzondering is de maand augustus. U kunt 
vrijblijvend en zonder afspraak binnenlopen om uw gehoor te laten testen. Hier zijn 
geen kosten aan verbonden! Gestart wordt donderdagochtend 13 juni 2013. Tussen 
10 en 12 uur bent u welkom bij Welzijn Vorden, zij-ingang van het Dorpscentrum 
aan de Raadhuisstraat 6.
U kunt op vele gebieden last hebben van uw gehoor, niet alleen slechthorendheid 
maar ook de ziekte van Ménière, Tinnitus en Hyperacusis  kan een reden zijn om naar 
ons toe te komen. U wordt persoonlijk te woord gestaan door ervaringsdeskundigen 
die begrijpen wat het voor u en uw omgeving betekent om problemen met uw 
gehoor te hebben. Zij geven u advies en handige tips hiermee om te gaan.
U kunt  foldermateriaal meenemen, van de NVVS en Hoorwijzer.nl, afhankelijk van 
de problemen die u heeft, om thuis nog eens door te lezen. Landelijk zijn er op veel 
plaatsen al spreekuren opgezet en met succes. In de gemeente Bronckhorst wonen 
relatief veel ouderen en deze doelgroep krijgt vaak te maken met hoorproblemen. 
Vandaar dat wij u deze mogelijkheid aanbieden.
Informatie kunt u krijgen bij NVVS, via de mail: ouderenzorgSH.vorden@nvvs.nl of 
Stichting Welzijn Vorden, via de mail: w.berns@sswb.nl

Roll-over Bronckhorst
Kijk voor de data van dit leuke evenement in de agenda en voor de startlocaties elders 
naar de berichten.

Activiteiten van het UVV
Woensdag 29 mei: ‘ZieZoo’ door Rita Oldenhave en Ruud Janssen. Aanvang 14.00 in 
Ons Huis.
Donderdag 27 juni busreis met boottocht over de Vecht. Deze dag wordt georganiseerd 
door de UVV. Iedereen van 60+ kan zich hiervoor aanmelden.  Kosten € 42,-. Voor meer 
informatie of aanmelding kunt u bellen (0575) 461893.

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. 

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 of 0622929630.
Welzijnsadviseur: Wilma Berns, 
e-mail: w.berns@sswb.nl
De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot 
en met donderdag van 9.00-11.00 uur. 
Buiten deze tijden is bezoek en huisbezoek mogelijk 
op afspraak.
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of 
www.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
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Dit vindt allemaal plaats in slechts 10 
weken tijd. De puppy’s zijn een week 
of 8 á 10 wanneer ze met een cursus 
beginnen en nog voor de puppy’s 5 
maanden oud zijn is de cursus afge-
lopen. De pubertijd moet dan nog 
beginnen en dat is juist na de eerste 
weken dat je pup nieuw bij je in huis 
komt een periode dat je best wat hulp 
bij de opvoeding kunt gebruiken.
Bij Karin Wentink Hondenopvoeding 
doen ze dat daarom anders.
Zij bieden een totaalpakket van niet 
10 maar 18 lessen. Ze volgen daarin 
stapsgewijs de ontwikkeling van je 

pup tot in de pubertijd van je hond.
De eerste 8 weken van de cursus ligt
de nadruk op spel en socialisatie van
je pup, daarna komt het accent meer
en meer op gehoorzaamheid te lig-
gen. Je hond is ongeveer 7 maanden
wanneer de cursus is afgerond. De
meeste opvoedingshobbels zijn dan 
genomen. Een deel van de les bestaat
uit theorie voor de baasjes, ook daar-
bij kijken we naar onderwerpen die
bij de leeftijd van je hond passen.
Vanzelfsprekend kan je op elk mo-
ment met al je vragen bij ons terecht.
Omdat je hond een gezinshond is 
stellen we het op prijs wanneer ge-
zinsleden meekomen en ook bij de 
lessen betrokken zijn. Karin Wentink
Hondenopvoeding is gevestigd aan de
weg tussen Zelhem en Ruurlo in het
Wolfersveen.
Kijk voor meer informatie op www.
karinwentink.nl of bel 0314-625183.
Zie ook de advertentie elders in de
krant.

Nieuw Puppycursus-XL
Zelhem - Na jaren puppycursus-
sen te hebben gegeven, vonden ze 
het bij Karin Wentink Honden-
opvoeding tijd voor vernieuwing. 
Bij de gewone puppycursus gaat 
het erom de pup te socialiseren, 
baasjes te informeren en een 
begin te maken met de gehoor-
zaamheidstraining.

Vanaf zijn twintigste jaar is Frans 
Nienhuis, oorspronkelijk uit Arn-
hem, gefascineerd door bloemen en 
planten. Hij volgde in Velp de studies 
voor Hovenier en Bloemist en be-
haalde daarna eveneens zijn Onder-
nemersdiploma om een eigen zaak te 
starten. Wonende in Dieren werkte 
hij met zijn partner, eveneens Bloe-
mist en Ondernemer, 27 jaar samen 
in de Fleurop Bloemenspeciaalzaak 
Bloembinderij Roosmarij in Dieren. 
“De bloemsierkunst van de jaren ’70 
vond ik een boeiende periode ” ver-
telt Frans enthousiast. “Het was ook 
de tijd van de droogbloemen, de bos-
sen hingen in het donker te drogen.” 
In hun bloemenzaak prijkten weke-
lijks door Frans prachtig opgemaakte 
vazen: kunst met verse bloemen. De 
laatste bijna 14 jaren, tussentijds ver-
huisde hij naar Hummelo, runde hij 
de bloemenzaak, waarin zij ook pot-
terie, kamer- en tuinplanten verkoch-
ten, alleen. “De laatste jaren waren 
moeilijker, de consument, en daar-
mee de markt, veranderde,” weet 

Frans, die gepassioneerd en betrok-
ken is. “Maar het vak heb ik altijd met 
veel plezier uitgeoefend, het is ge-
woon een fantastisch ambacht.” Een 
hartinfarct in mei 2012 bracht hem 
een stevige boodschap. “Het was een 
cruciaal moment. Ik was één met de 
zaak, maar de verantwoordelijkheid 
werd me mentaal en fysiek te zwaar.” 
Het herstel duurde een maand of drie 
en daarna was hij alweer in zijn bloe-
menzaak aan het werk. Toch besluit 
hij om de zaak te verkopen en eind 
2012 kon hij de sleutel overdragen 
aan een jonge bloemiste.
Zijn passie voor bloemen zet hij nu 
om in een nieuw bedrijf: D-mension. 
“Dimension, dimensie, het gaat over 
ruimte, interactie tussen mensen,” 
legt Frans Nienhuis uit. “In de jaren 
dat ik de bloemenwinkel had, maak-
te ik vele rouwboeketten en rouwar-
rangementen. Dat ligt me. Ik vind 
het fijn om voor mensen iets moois 
te maken dat troost biedt, maar ik 
ontdekte ook hoeveel dat voor men-
sen betekent. Het geeft voldoening 

als mensen troost vinden in dat wat 
jij mag maken. Bloemen zijn emoties. 
Ik luister naar de mensen en vertaal 
hun gevoel in mooi bloemwerk.”
Het is belangrijk om daadwerkelijk 
aandacht te geven aan de mensen. 
“Het blijft ongemakkelijk om in een 
winkel bloemen uit te zoeken voor 
een rouwboeket,” kan Frans uit eigen 
ervaring vertellen. “Als uitvaartbloe-
mist wil ik naar de mensen toegaan 
om hen de maximale dienstverlening 
te bieden. Ze kunnen dan in hun ei-
gen vertrouwde omgeving bloemen 
kiezen.” Daarvoor heeft hij voor-
beeldboeken, een presentatiemap en 
foto’s op de laptop beschikbaar. De 
verse bloemen koopt hij zelf in op de 
veiling Plantion in Ede en via andere 
kanalen.
Nazorg is voor Frans Nienhuis even-
eens belangrijk. “Het is makkelijk om 
een bloemstuk te verkopen en af te 
leveren. Ik bied ook nazorg aan, wat 
betekent dat ik na de rouwplechtig-
heid mogelijkheden biedt om bloe-
men op een graf of urn te verzorgen, 
eenmalig of als bloemenabonne-
ment. Ik breng dan verse bloemen 
voor Moederdag, kerst, verjaardagen 
en dergelijke, bijvoorbeeld voor dier-
baren die op afstand wonen. Zij krij-
gen via de mail of post een foto van 
het resultaat.”
Meer informatie www.d-mension.nl

D-mension: uitvaartbloemist 
Frans Nienhuis Hummelo

Hummelo - Frans Nienhuis heeft al meer dan 35 jaar ervaring als 
bloemist en ondernemer. Hij specialiseerde zich begin van dit jaar tot 
uitvaartbloemist en startte een nieuw bedrijf: D-mension, Bloemen, 
Decoraties en meer met als motto: Natuurlijk goed! Het maken van 
rouwarrangementen en het met bloemen troost bieden aan dierbaren 
van een overledene, is datgene wat hem al die jaren het meeste voldoe-
ning gaf en nog geeft.

Met verrassing is kennis gemaakt met 
de nieuwe inrichting en de mooie bo-
men die er staan. Er is ook meteen 
zwerfvuil opgehaald zodat iedereen 
kon ervaren wat het inhoudt om 
“Parkschoonmaker” te zijn. Er is een 
vuilniszak vol zwerfvuil opgehaald 
en als er meer tijd was geweest was 
er nóg een zak gevuld. Vooral bij de 
rododendrons bij de oude Varsselse 
weg is nog veel werk te verzetten. 

Puur Natuur gaat elke dinsdagmid-
dag aan de slag in park de Bleijke.
Zo’n 4 cliënten hebben aangegeven
de volgende keer weer mee te doen. 

Gewapend met knijpers, hesjes en
handschoenen kunt u ze aan het 
werk zien. 
De dames hebben wel aangegeven
dat bij regen zij niet van de partij zul-
len zijn.

Puur Natuur in actie 
in park de Bleijke Hengelo

Hengelo - Op 21 mei 2013 zijn de cliënten van Puur Natuur, atelier en
onderdeel van Philadelphia, aan de slag gegaan in park de Bleijke. De
hele groep heeft kennis gemaakt met het park tijdens een werkexcur-
sie met een aantal begeleiders.

Keijenborg - Weet je nog niet goed 
welke sport bij je past? Bij sv DIO ben 
je van harte welkom om een paar keer 
vrijblijvend mee te doen met turnen, 
steppen, volleybal en/of jazz-dance. Zo 
kun je  kijken of je een sport leuk vindt 
zonder dat er al verplichtingen zijn 
om lid te worden. Dus kom naar de 
gymzaal in Keijenborg en doe met ons 
mee! Onderstaand vind je het lesroos-

ter waarop de lestijden vermeld staan.
Maandag:
20.00-21.00 Steps/aerobic dames.
Dinsdag:
17.30-18.30 Recreanten turnen meis-
jes groep 4+5; 18.30-19.30 Recreanten 
turnen meisjes groep 6+7; 19.30-20.30 
Recreanten turnen meisjes groep 
8+Vo.; 20.30-22.00 Dames volleybal
Woensdag:

09.00-10.00 Steps Dames
18.30-19.30 Jazz-Dance groep 5+6
19.30-20.30 Jazz-Dance groep 7+8+Vo.
Vrijdag:
17.30-19.30 Selectieturnen 
16.30-17.30 Jazz-Dance groep1 tm 4
Zaterdag:
11.30-12.30 Gym peuters vanaf 2,5
10.00-11.00 Gym groep 2+3
12.30-13.30 Gym groep 1

Zin om bij sv DIO Keijenborg te sporten?

Seizoenstop Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) tot 
september

Sport en Spel:

Gymnastiek: 

Volksdansen:

Zwemmen bij Jansen v.d. Berg:

Seizoenstop activiteiten

Hobbyclub:

Schilder- en tekencursus:

Stijldansen:
Koersbal:

Start inloopspreekuur voor mensen met gehoorproblemen

Rijbewijskeuring 70+ via ouderenbonden in Vorden
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CAPTURE LIFE

RENAULT CAPTUR
NÚ BIJ HERWERS

VANAF € 15.990,-
EXCLUSIEF KOSTEN RIJKLAAR MAKEN À € 945,-

CUSTOMIZABLE INTERIEUR EN EXTERIEUR
MULTIMEDIA- EN NAVIGATIESYSTEEM MET TOUCHSCREEN 
VERSCHUIFBARE ACHTERBANK & RIANTE OPBERGMOGELIJKHEDEN

GEEN WEGENBELASTING EN 20% BIJTELLING*

*  Geen wegenbelasting en verbruik slechts 1 liter op 27 km alleen op ENERGY dCi 90 S&S. 20% Bijtelling niet voor TCe 120 EDC. Prijs incl. BPM en BTW en excl. kosten rijklaar maken. Zie verkoopvoorwaarden 

renault.nl. Afbeeldingen kunnen afwijken van de daadwerkelijk geleverde auto en/of specifi caties in Nederland en/of fi scale categorie waarin het model valt.. Min./max. verbruik: 3,4-6,6 l/100 km. Resp. 
15,2-29,4 km /l. CO2 95-125 g/km.

HERWERS RENAULT
DOETINCHEM NĲ VERHEIDSWEG 21 TEL. (0314) 32 72 02
HENGELO (GLD)  KRUISBERGSEWEG 8 TEL. (0575) 46 22 44
NEEDE HAAKSBERGSEWEG 102 TEL. (0545) 28 00 00
ZEVENAAR  KELVINSTRAAT 2  TEL. (0316) 52 35 23

www.herwers-renault.nl

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

vierkante meter winkelruimte en 13 appartementen. De ap-

partementen bevinden zich op de eerste en tweede verdie-

ping. De appartementen zijn voorzien van 3 kamers, royale 

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

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

zien van royale woonkamer met keuken en 3 slaapkamers! 

Het betreft vooral appartementen in het startersegment.

Vanaf ca. € 124.800,- v.o.n.

13 BETAALBARE APPARTEMENTEN
HOEK MARKTSTRAAT - RAADHUISSTRAAT HENGELO

START VERKOOP GEMIST?
U kunt zich t/m 6 juni inschijven!

Voor meer informatie kunt u bellen met de makelaar

Kopen met
starterslening

mogelijk!

Bel 0575 465 525  |  www.gerritsmakelaardij.nl

VERKOOP EN INFORMATIE

www.debunte.nl

ONTWIKKELING

www.vancampenbouwgroep.nl

AANNEMER

www.dejong-lafeber.nl

ONTWERP

Zorgboerderij en Dierhouderij

 
Zorgboerderij De Mettemaat bestaat 12,5 jaar. 

Daarom houden wij een open dag waar iedereen welkom is 
om kennis te maken met de zorgboerderij en dierhouderij.
Er zijn al veel jonge dieren geboren zoals ezels, rendieren, 

alpaca’s en zelfs een kameel.

Iedereen is welkom op 
1 juni vanaf 10.30-15.30 uur 
aan de Varsselseweg 4 
in Hengelo (GLD)
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Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

IJssel
computerservice

*

*

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

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

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

4e
Luxaflex®
raamdecoratie 
product

 GRATIS
Actieperiode:
1 mei t/m 30 juni 2013Luxaflex® maakt van wonen genieten

VORDEN  
Zutphenseweg 24,  
tel. 0575 55 15 14  

EIBERGEN  
J. W. Hagemanstraat 3,  
tel. 0545 47 41 90    

Twitter: @helminkwonen   
www.helminkwonen.nl 

 Helmink maakt het mooier bij u thuis

2e
Luxaflex®
hor

50%
KORTING



Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u een lagere hypotheekrente dan bij 

uw eigen bank?

Maak dan een afspraak of kijk op 

onze site.

Rente 10 jaar vast vanaf 4,35%.

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.

info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

facebook.com/garageteerinkbv

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl

LET OP! NU MAAR 
6% BTW OP ONS UURLOON!

BADKAMER/SANITAIR SHOWROOM
GEOPEND OP VRIJDAG VAN 14.00 TOT 20.00 UUR 

EN ZATERDAG VAN 10.00 TOT 14.00 UUR

25 
MEI 

OPEN 
INFO

Zutphen-Emmerikseweg 113, Baak. Tel. 0575- 44 14 48 / 06-21842167
www.autobedrijfwisselink.nl
ONDERHOUD ALLE MERKEN

Peugeot 206 1.4 3-drs
2004   € 3.950

OPEL ZAFIRA 1600-16V COMFORT 2000 € 2650,-
CHRYSLER VOYAGER 2.4 lpg 2006 € 6950,-
VW TIGUAN 1.4 TSI 110 KW 4-MOTION 2008 € 18950,-
PEUGEOT 307 SW 1600-16V PREMIUM 2006 € 7950,-
VW JETTA 1600 TRENDLINE 2006 € 8950,-
PEUGEOT 307. 1.4 BREAK 2002 € 3650,-
PEUGEOT 307. 1.6 SW PREMIUM 2006 € 7950,-
OPEL VECTRA 2200-16V AUTOM.ELEGANCE 2005 € 7950,-
SAAB 9-3 SPORT TURBO 2004 € 6950,-
OPEL VECTRA 1900 CDTI GTS BUSINESS 2007 € 9950,-
CHEVROLET TRAILBLAZER 4200 LTZ AUTOMAAT 2004 € 9950,-
CHRYSLER 300 C TOURING 3.0 CRD 2006 € 13950,-
MITSUBISHI OUTLANDER 4WD 2.4 SPORT 2004 € 9950,-
MINI COOPER 1600-16V 2004 € 9950,-
MERCEDES C COMBI CLASSIC 2004 € 9950,-
MERCEDES ML 270 CDI AUTOMAAT 2003 € 7950,-
MERCEDES SPRINTER 218 CDI DUBB.CAB AUTOMAAT 2007 € 17500,-
VOLVO V 70 2.4 T COMFORT 2001 € 5950,-

Peugeot 107 1,0-12V
XS Full Opt.

1/2009, 41.000 km
€ 6400,- 

Citroen 2CV6 rood volledig gerestaureerd 1986 33.000 km € 11750,-
Peugeot 106 1.1 Accent 4/2001 84.000 km  € 2450,-
Peugeot 107 sublime 1,0 12v 3/2010 41.000 km € 6900,-
Peugeot 207 1,6 120pk VTI XS Pack 5/2007 63.000 km  € 7850,- 
Mitsubishi Space Star autom. 1,6 airco PDC 11/2003 143.000 km  € 4450,-

Merk/Model Bj. Km. Kleur Uitv. Prijs
Citroën  C2  1.4i Vtr jan-06 65.536 Grijs metallic Hatchback € 5.750
Citroën  Saxo  1.1i Furio mrt-01 160.481 Rood metallic Hatchback € 2.000
Citroën  Xsara  1.6i 16v Ligne Prestige jan-01 137.500 Grijs Hatchback € 2.000
Citroën  Xsara  1.6i 16v Ligne Prestige jul-01 211.600 Grijs Hatchback € 1.750
Fiat  Panda  1.2 8V Emotion Clima jan-08 63.325 Beige metallic Hatchback € 6.250
Ford  Focus  1.6 16v Trend dec-10 67.276 Grijs metallic Hatchback € 12.250
Ford  Focus  Wagon 1.6 16v Futura Business Nav jan-08 112.488 Zwart metallic Stationwagon € 9.250
Hyundai  Getz  1.4i 5drs. Active cool jan-07 42.752 Grijs metallic Hatchback € 6.250
Hyundai  i10  1.1 5drs. Active Cool jun-08 31.827 Blauw metallic Hatchback € 6.500
Hyundai  i10  1.25i 5drs. I-catcher Airco apr-10 71.925 Rood Hatchback € 7.750
Opel  Corsa  1.4 16v 5drs. Enjoy Navigatie okt-08 101.482 Zwart Hatchback € 9.250
Renault  Scénic  1.6 16v Expression Luxe LPG-G3 mei-04 198.087 Groen metallic MPV € 4.500
Suzuki  Alto  1.1 5drs. Glx Spirit mrt-05 82.109 Zwart Hatchback € 4.000
Suzuki  Swift  1.3 Shogun apr-08  138.291 Oranje metallic Hatchback € 6.250
Toyota  Yaris  1.0 Vvt-i 3drs. Idols mrt-04 110.602 Grijs metallic Hatchback € 5.600
Volkswagen  Golf  1.6 5drs. airco, cruise, stoelverwarming mrt-08 93.922 Zwart metallic Hatchback € 13.750
Volvo  940  Estate 2.3 Automaat Comfort-line Airco jun-96 292.326 Grijs metallic Stationwagon € 2.500

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond Tel. (0575) 44 16 21

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

Peugeot  207  1.4 Vti
3drs. X Line, feb-10, 86.997, 

Zwart metallic, Hatchback  € 9.250

M
M Autobedrijf

Melgers
BMW 5-SERIE 520i Automaat5 Executive 239.877 km 2000 € 2.950
BMW Z3 Roadster 1.8 Basis 101.001 km 1998 € 6.950
CITROEN C3 1.4i Ligne Business 44.780 km 2011 € 13.150
DAIHATSU SIRION 1.0 12v Trend 78.809 km 2007 € 6.750
HYUNDAI ATOS 1.1i 5drs. Dynamic 17.928 km 2007 € 4.750
HYUNDAI SANTA FE 2.7i V6 4wd Automaat Premium 7-p 133.080 km 2007 € 13.950
PEUGEOT 508 SW 1.6 Thp 16v 25.376 km 2011 € 22.950
SEAT LEON 1.4 Tsi 5drs. Sportstyle 124.325 km 2008 € 11.750
SKODA FABIA 1.4 16v Spirit 57.516 km 2007 € 7.950
TOYOTA AVENSIS VERSO navi 7 pers 174.118 km 2002 € 6.750
TOYOTA AYGO 1.0 12v 5drs. Comfort 98.357 km 2009 € 7.500
TOYOTA COROLLA VERSO 1.8 16v Sol Cruise 5-persoons 99.170 km 2007 € 14.950
TOYOTA RAV4 2.0 Vvt-i Automaat4 X-style 90.382 km 2008 € 19.950
VOLKSWAGEN POLO 1.4 16v 3drs. Sportline 114.981 km 2004 € 6.750
VOLVO V70 2.0 107 KW 156.055 km 2009 € 17.250

Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

CITROEN 
SAXO 1.1i

Furio
79.215 km, zwart 

metallic, juni 2002

€ 2.750



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Onze opdrachtgever HCI Betonindustrie B.V. gevestigd in Hengelo (G.) een toonaangevende producent 
van prefab betonelementen voor de woning-, utiliteits-, weg- en waterbouw en de agrarische sector, 

is in verband met pensionering op zoek naar een:

TECHNISCH COMMERCIEEL MANAGER M/V
met doorgroeicapaciteiten naar een directiefunctie

De functie
U bent in staat om werkprocessen te analyseren en structuren in de organisatie te verbeteren. Voor knel-
punten weet u oplossingen aan te dragen en voor intensieve trajecten bedenkt u heldere processen. Denk 
hierbij aan o.a. voor- en nacalculatie, inkoop, automatisering. U bent in staat om de door de HCI gemaakte 
offertes op zowel prijs, bouwkundige als betontechnische aspecten te beoordelen. In samenwerking met 
de andere twee MT-leden werkt u aan een efficiënte en transparante organisatie. Tijdens dit traject raakt 
u ingewerkt in alle ins en outs van de werkzaamheden die door de HCI Betonindustrie worden uitgevoerd 
en kunt u doorgroeien naar een directiefunctie. In de directiefunctie zult u mede verantwoordelijk zijn voor 
de volumevergroting, omzet, marge en de verdere professionalisering van de organisatie.

De werving- en selectieprocedure van deze vacature is uitbesteed aan Euro Planit Personeelsdiensten. 
Voor meer informatie over de functie, de eisen en de sollicitatieprocedure verwijzen wij u 

naar de websites: www.hcibeton.nl en www.europlanit.nl

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 Apeldoorn zoeken wij een:

PRODUCTIEPLANNER M/V
Fulltime- vacaturenr. VCP1157211

Ter versterking van de afdeling Planning zoekt onze opdrachtgever 
in Apeldoorn een productieplanner voor het optimaliseren en 
bewaken van de productieplanning. Als Productieplanner ben je 
verantwoordelijk voor vertalen van de forecast naar een 6-weeks-
rolling productieplanning die betrouwbaarheid en stabiliteit in de 
productie waarborgt en waarbij enige mate van flexibiliteit mogelijk 
blijft. Je speelt, samen met twee collega’s een belangrijke rol in het 
efficiënt aansturen van productieafdelingen. Je denkt in “supply 
chain” oplossingen: op tijd leveren, kosten- en voorraadbeheersing 
en stabiliteit in de keten zijn hierbij de uitgangspunten en je 
belangrijkste KPI’s. Het takenpakket omvat het onderhouden van 
contacten met de verkooporganisatie, productie, inkoop en logistiek 
het inplannen van klantorders bevestigen van levertijden naar de 
verkooporganisatie en het bewaken van deze levertijden en het 
frequent analyseren van de materiaalbehoefte en productiecapaciteit 
op basis van MRP output. Aan de hand van de verkregen 
informatie zorg je ervoor dat de productievoorraden (ruw materiaal, 
halffabricaten en gereed product) op peil blijven. Je ontwikkelt 
diverse voortgang- en statusrapportages aangaande forecast, 
verbruik, materiaal, capaciteitsplanning, voorraadniveaus etc. En 
je beheert en optimaliseert de benodigde planningsparameters in 
het ERP systeem.

De kandidaat die wij zoeken beschikt over HBO denk- en werk-
niveau, bij voorkeur aangevuld met APICS opleidingen. Je hebt 
minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in een soortgelijke 
functie binnen een productiegerichte onderneming. Je bent bekend 
is met diverse ERP besturingsconcepten, MRP, Kanban, Just in 
time, Lean manufacturing etc. Je beschikt over een sterk analytisch 
denkvermogen en kennis van analysemethodieken en daardoor in 
staat is om op diverse niveaus binnen en buiten de organisatie 
helder en duidelijk te communiceren, rapporteren en adviseren. 
Je hebt goede tot zeer goede kennis van de Nederlandse, Duitse 
en Engelse taal in woord en geschrift en kunt moeiteloos omgaan 
met Excel, Word, PowerPoint, Acces en ervaring heeft met ERP 
systemen. Het hebben van SAP B1 kennis is een absolute pre.

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

www.autobedrijfmelgers.nl

M
M Autobedrijf

Melgers
Hoge Wesselink 2
Steenderen - (0575) 451974

Autobedrijf Melgers is een universeel bovag autobedrijf, waar 
service en kwaliteit hoog in het vaandel staat. Ter aanvulling 
van ons team zijn wij op zoek naar een:

MONTEUR MOTORVOERTUIGEN (fulltime)

Functie eisen:

Wij bieden:

inbreng

bovag cao.

Uw schriftelijke reactie voorzien van cv kunt u binnen tien 
dagen na het verschijnen van deze advertentie richten aan: 
Autobedrijf Melgers, Hoge Wesselink 2, 7221 CS Steenderen

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

CALCULATOR/VERKOOP BINNENDIENST M/V
Omgeving Achterhoek - Fulltime - vacaturenr. VMK1157309

Werkzaamheden
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het beheersen en 
uitvoeren van het gehele calculatieproces en het verzamelen van 
informatie om een correcte aanbieding te kunnen maken. Via 
een modern automatiseringssysteem maak je offertes voor zowel 
binnenlandse als buitenlandse klanten. Om de juiste duidelijkheid 
te creëren met als doel een zo goed mogelijke offerte samen te 
kunnen stellen heb je regelmatig contact met de klanten en de 
commerciële collega’s uit de binnen- en buitendienst. Ook com-
merciële en technische vragen zullen door jou beantwoord moeten 
worden. Je levert door zijn vakmanschap toegevoegde waarde aan 
(potentiële) klanten en de eigen organisatie door tijdig activiteiten 
te initiëren om zo tot een correcte opdrachtuitoefening te komen. 

Functie eisen
-  HBO niveau richting bouwkunde of werktuigbouw (of vergelijk-

bare relevante ervaring);
-  Commerciële instelling;
-  Kennis van de Engelse en Duitse taal in woord en geschrift;
-  Ervaring als calculator met commerciële taken;
-  Affiniteit met automatiseringshulpmiddelen; 
-  Een grote mate van zelfwerkzaamheid en een initiatiefrijke instelling.

ROBOTPROGRAMMEUR M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VIO1158011

Werkzaamheden
Als Robotprogrammeur bestaan je werkzaamheden uit het pro-
grammeren van zowel kant- als lasrobots. Je houdt je bezig met 
de aanloop en voorbereiding met betrekking tot nieuwe producten 
en je wordt verantwoordelijk voor het optimaliseren van bestaande 
programma’s; Tevens wordt verwacht dat je voorstellen doet voor 
het ontwerp van productieopstellingen, mallen en robotgrippers. 
Je beoordeelt de kwaliteit, voert controles uit op de gemaakte 
programma’s en corrigeert waar nodig; 

Functie eisen
-  MBO+ niveau, bij voorkeur WTB, Mechatronica;
-  Ervaring met het programmeren van robots;
- Resultaatgericht, besluitvaardig, gedreven en communicatief 

vaardig.

PROCESOPERATOR M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VIA1157204

Werkzaamheden
Je werkzaamheden bestaan o.a. uit het ombouwen van productielij-
nen, afstellen en proefdraaien van de lijn evenals het preventief en 
correctief onderhouden van de lijn om stilstand tot een minimum 
te beperken. De productie is werkzaam in 2- of 3-ploegendienst.
Om een goede invulling te kunnen geven aan de werkzaamheden 
functioneer je op operator niveau A en heb je bij voorkeur ervaring 
in een foodomgeving waardoor je bekend bent met de geldende 
hygiëneregels (HACCP). 

Functie eisen
-  Voldoende technische kennis om (licht) technische storingen 

van mechanische en elektrotechnische aard te verhelpen;
-  Je vindt het leuk om processen te verbeteren en je kennis te 

gebruiken om de productie tot een hoger niveau te laten komen.

DECORATEUR/STYLIST M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VMK1156626

Werkzaamheden
In deze functie ben je mede verantwoordelijk voor een goede en 
juiste opbouw, inrichting en decoratie van beursstands en show-
rooms. Je zorgt voor een concrete en praktische uitvoering van 
beurs- en showroomplannen en je beheert stand- en presentatie-
materialen. Jij bent het eerste aanspreekpunt voor de teamleiding 
en motiveert, corrigeert en ondersteunt medewerkers. Je bent de 
schakel tussen de werkvloer en de teamleiding, waarbij je ook 
verantwoordelijk bent voor enkele projecten. Daarnaast is het regel-
matig reizen om in diverse plaatsen/ landen beurzen op te bouwen 
een belangrijk onderdeel van de functie. Het betreft een functie 
voor 40 uur in de week en in bepaalde perioden in het seizoen is 
overwerken onderdeel van de functie.

Functie eisen
-  Minimaal in bezit van MBO diploma (Cibap/ROC/Nimeto);
-  Enkele jaren werkervaring;
-  Bijvoorkeur heb je een bloemistenachtergrond;
-  Je bent creatief in het omzetten van ideeën naar praktijksituaties;
-  Je hebt bij voorkeur sturende en/of leidinggevende ervaring;
-  Je hebt enige kennis van de Duitse en Engelse taal;
-  Woonachtig in regio.



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 22 van
27 mei t/m 1 juni

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

H E N G E L O

Scoor gratis placemets met oranje-recepten

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

Zaterdag 8.00-20.00 uur


