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Deze week:

Wierda Outdoor 
Design werken 
samen met Welkoop

Meiden Dash C2 
kampioen

Flash Vorden 1 
flikt het weer

Open avond bij 
Vordens Tennis 
Park

Tennisteam VTP 
in het nieuw

Jos Peters en 
Erik Olthof winnen 
Sociï-darttoernooi

Dinsdag 23 april 2013
75e jaargang no. 7

De naam ’t Klompenkeerlspad is ge-
baseerd op een waar gebeurd verhaal 

dat zich afspeelde in de jaren ’30 van 
de vorige eeuw. Een Wichmondse 
stroper, een Baakse jachtopzichter en 
zijn hond spelen daarin de hoofdrol. 
Nadat Bennie Haggeman dit verhaal 
had verteld in smeuïg Achterhoeks, 
liepen de aanwezigen de wandelrou-
te. Onderweg werden ze verrast met 
heuse Klompenkeerlkoekjes, gebak-

ken door de lokale bakker Besselink.’t 
Klompenkeerlspad is ongeveer ze-
ven kilometer lang en voert wande-
laars over de schouwpaden langs de 
Baakse Beek richting de IJssel via het 
mooie buitengebied weer terug naar 
Vierakker. Rob Schouten, voorzitter 
van Dorpsbelang Wichmond-Vierak-
ker: ‘De komende jaren zal de route 
alleen nog maar mooier worden. 

Het Waterschap Rijn en IJssel heeft 
namelijk verregaande plannen om de 
Baakse Beek in de nabije toekomst 
weer te laten meanderen. We hebben 
de toezegging dat we het wandelpad 
in mogen passen in die herinrich-
tingsplannen’, zo sprak hij.

Wandelroute ‘t Klompenkeerlspad
officieel geopend

Wichmond - Buurtschap Wichmond-Vierakker is een fraaie wandel-
route rijker: het Klompenkeerlspad. De route, een initiatief van 
Dorpsbelang Wichmond-Vierakker, werd vrijdagmidag 19 april offici-
eel geopend. Dat gebeurde in het Ludgerusgebouw, het startpunt van 
de route. Onder toeziend oog van een vijftigtal genodigden , waaron-
der wethouder Dorien Mulderije, reed jan Terlouw van de firma Jan de 
Winkel uit Hengelo, op een zitmaaier door een lint. Het bedrijf stelde 
deze maaier beschikbaar voor het onderhoud aan het wandelpad.

Onder het toeziend oog van wethouder Dorien Mulderije, rijdt Jan Terlouw door het lint.

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

Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!

Graag willen wij 
de advertenties en de kopij

voor de krant van 
de week na Koninginnedag

vrijdag 26 april
om 9.00 uur
in ons bezit hebben.

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

DE MODEHAL
WORDT KOOPJESHAL!

KERKHOFLAAN 3c VORDEN

Open:      Elke    vrijdag van 10 tot 20 uur
Elke zaterdag van 10 tot 17 uur

GROTE PARTIJ TASSEN, SCHOENEN, KLEDING, 
SIERADEN EN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
VOOR ABSOLUTE BODEMPRIJZEN VANAF € 5,-!

Hummelo  |  (0314)  38  93  93



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11 
7251 CW Vorden
Tel. (0575) 55 16 88
E-mail: noord@contact.nl

Voor bezorgklachten: 
Weevers Grafimedia - Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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.

Ik sta op voor 
mijn man Hipke
 Anneke Nieboer (57)

Kijk wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

En wat doe jij? 

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

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

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
27- 28 april B.W.A.M. Polman, Lochem (0573) 25 14 83.
Koninginnedag 30 april - 5 mei M. Hermans, Vorden (0575)
55 22 53. Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoord-
apparaat.

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 - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eerbeek.
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder 
de volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78
Paard: (0575) 58 78 70
Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

Dierenkliniek Zutphen
Laarstraat 71, 7201 CC Zutphen, tel. (0575) 51 31 51
www.dierenkliniek-zutphen.nl
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 460 312
www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

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

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

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

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

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

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724. 24 uur per dag bereikbaar. 
Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand telefoonnr. 
bellen 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 +, 
gespecialiceerd 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- 
gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 
Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 06-21 60 7227. www.
marliesmeenks.nl, info@marliesmeenks.nl. Lid VNT, RBNG, 
32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing 
huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

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

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 28 april 10.00 uur, ds. G. Ruiterkamp, Wijchen.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 28 april 10.00 uur, ds. F.W. Brandenburg.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 28 april 10.00 uur, ds. Deddie v. Alphen.

R.K. kerk Vorden
Zondag 28 april 9.30 uur, Woord- en communieviering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 27 april 17.00 uur, Eucharistieviering, Zandbelt, 
m.m.v. Herenkoor.
Zondag 28 april Geen viering.

Weekenddiensten

Afslanken zonder roofbouw. 
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

Eindelijk lente!
Voor agrarisch/tuinwerk belt u 

06-36588022. Laag BTW tarief. 

E-mail: info@wmtoolsgroen.nl

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Dagmenu’s 24 april t/m 1 mei
Dagmenu om mee te nemen € 7,50.  Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 24 april 
Mosterdsoep / Sukadevlees met aardappelpuree en rode kool

Donderdag 25 april 
Huisgemaakte gehaktbal met aardappelen en groente / Vlaflip

Vrijdag  26 april 
Minestronesooep / Pangafilet met pestosaus, pasta en rauw-
kostsalade
 Zaterdag 27 april (alleen afhalen / bezorgen) 
Saté van kipfilet met pindasaus, frites en rauwkostsalade /       
IJs met slagroom

Maandag 29 april 
Champignonsoep / Spies de Rotonde met kruidenboter, aard-
appelen en groente

Dinsdag 30 april Oranjebuffet (ook om mee te nemen)

Woensdag 1 mei
Tomatensoep / Kiprollade met aardappelen en groente

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

Zelhem 0314 - 623921

Tandtechnisch
Laboratorium

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 27 april.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

De koningin onder de appelen!!!
Kanzi appelen per kilo € 1.99
Uit de polder
Grote krop malse sla € 0.79
Nieuwe oogst kriel 500 gram
+ geschrapte bospeen 400 gram
 € 1.99
Nieuwe oogst
Doyenne du Comice peren
  kilo € 2.79
2 huisgemaakte goedgevulde wraps + 
een grote bak oranje rauwkost
 samen € 9.98

Maandag = Brooddag
4 broden voor  € 7,30
keuze uit wit, bruin, fijn- of grof volkoren

ORANJE TOMPOUCEN

5 HALEN = 4 BETALEN

VOLOP ORANJE GEBAK

Vlaai van de week
Sinaasappelbavaroisevlaai
 6-8 pers. € 7,50
Openingstijden:
Maandag 29 april 8.30-13.00 uur
Dinsdag 30 april gesloten

Vlaaiaanbiedingen geldig van 29 april t/m 4 mei



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:

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

de GROOTSTE in
tuinhout van kwaliteit

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

BESTEL 
NU OOK IN ONZE 

WEBSHOP!

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Na 26 jaren vol hindernissen voelde hij uiteindelijk 
de kracht uit zijn lijf vloeien.

In ons bijzijn is overleden mijn liefste man, onze 
lieve vader en onze allerliefste opa

Theo ter Beek

Hengelo (O) Vorden
* 15 juli 1944 † 17 april 2013

 Diny ter Beek – Westerink

 Erwin ter Beek 
 Edith Visser

 Elise Otten – ter Beek 
 Klaas Otten
        Gijs en Pim

Correspondentieadres: 
de Laegte 30
7251 VM  Vorden 

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaats-
gevonden. 

T. 06 - 41 83 85 00
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KEURSLAGERTROTS

Kalfs entrecote

met GRATIS Hollandaise saus

SPECIAL

Pollo panna pommodoro

100 gram 160

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram aspergeham

GRATIS aspergesalade

KEURSLAGERKOOPJE

gepaneerde 
Kipschnitzels

4 stuks 595

MAALTIJDIDEE

Rundvlees
salade

500 gram 398
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Wij ontvingen het verdrietige bericht dat onze 
oud-collega

Gerrie Buunk

op 14 april is overleden.

Wij wensen haar man, kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte toe de komende tijd.

Burgemeester, wethouders en medewerkers 
Gemeente Bronckhorst

autobedrijf teger b.v. 
Stationsstraat 18 - Postbus 46 - 7260 AA Ruurlo

telefoon 0573 - 451426 - telefax 0573 453476

www.fiatteger.nl - info@fiatteger.nl

Fiat Punto TwinAir Sport

5drs, 2013, 0 km 

van € 19.518,- 

nu voor € 14.895,-  

Fiat Panda TwinAir 

Lounge, 2012, 0 km 

van € 13.695 

nu voor € 11.995,-

Fiat Punto Evo 1.4 

8v Dynamic, 2010 

36347 km 

nu voor € 10.500,-

Fiat Idea 1.4 8v Actual Plus 

2006, HOGE ZIT  

62706 km 

nu voor € 6.950,-

Fiat 500 1.2 Easy 2012  

0 km 

van € 15157,-  

nu voor € 12.995,-

Fiat Grande Punto 1.2 

Ed. Lusso, 2008 

48456 km 

nu voor € 8.600,-

Fiat Grande Punto 1.2 GP 

5drs, 2008 

27777 km 

nu voor € 7.950,-

Fiat Panda 1.2 Edizione 

Cool, 2010  

16784 km 

nu voor € 7.950,-

Een greep uit 40 geselecteerde occassions

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

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

 voor 

 voor 

Iedere week voor maar €

We gaan het thuis weer gezellig maken!

Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!



DIVERSENTE 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!

WWW.DESTEENBOER.NL     Alle soorten gebakken gevelstenen
Aanbieding: Roodbrons WF vormbak of handvorm

210 euro per 1000 stuks, incl. BTW en vrachtkosten (min. 2000)

Sprongstraat 3, 7201KS Zutphen         tel. 06-51660211

Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel gewoon Frits Peppelink-

hausen, tel (0575) 55 29 16,

(06) 51 60 15 16.

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

MEER DAN 100 KACHELS IN DE SHOWROOM

Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

KACHELS EN HAARDEN

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

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Uw ogen geloven uw oren niet!

WAT IS DE VARIBEL HOORBRIL?
De Varibel hoorbril is een onzichtbare 
en innovatieve hooroplossing. Dankzij 
de technologische verwerking van het 
hoortoestel in uw bril, valt de kijkrich-
ting op slimme wijze samen met uw 
hoorrichting. In elke brilveer van de 
hoorbril zijn vier minuscule microfoon-
tjes ingebouwd die het geluid van voren 
versterken en het rumoer om u heen 
dempen. De Varibel hoorbril is ontwik-
keld in samenwerking met Philips en de 
TU Delft. De Varibel hoorbril is oplaad-
baar en geeft u een gegarandeerd, on-
afgebroken luisterplezier.

HOE ZIET DE VARIBEL HOORBRIL ERUIT?
Op het eerste gezicht ziet de Varibel 
hoorbril er hetzelfde uit als alle andere 
brillen. Maar bij de Varibel hoorbril is 
een geavanceerd digitaal hoortoestel in 
de brilveer verwerkt. Dat is zó gedaan 

dat niet uw hoortoestel maar de bril 
eyecatcher is. Natuurlijk wilt u graag 
een bril die goed staat. Daarom heeft 
Varibel samen met bekende brilontwer-
pers gewerkt aan een moderne mon-
tuurcollectie. Varibel biedt u een breed 
scala aan aantrekkelijke, elegante mo-
dellen met oog voor design en kleur.

Ontspannen  
verstaan, gewoon  
vanzelfsprekend

DOORBRAAK
De bijzondere combinatie van geavan-
ceerde hoortechnologie en brildesign 
maakt de Varibel hoorbril tot een revo-
lutionaire hooroplossing in het spraak-
verstaan in een rumoerige omgeving.

Misschien herkent u het wel. Iemand praat tegen u, maar u verstaat het niet 

goed. Het is te rumoerig om u heen. “Wat zegt u?”, “Sorry, kunt u dat herha-

len?” Voor duizenden mensen in Nederland zijn deze zinnen dagelijkse kost. 

Zij hebben net als u moeite om hun gesprekspartner te verstaan. Is uw gehoor 

spelbreker bij sociale activiteiten? Laat dit voor altijd achter u en kies voor de 

ideale hooroplossing: de Varibel hoorbril.

U kiest voor de Varibel hoorbril omdat...
 ... het verstaan in rumoer perfect is in de kijkrichting
 ... het een onzichtbare mooie oplossing is
 ... de geluidskwaliteit onovertroffen is
 ... deze oplaadbaar is
 ... er keuze is uit een moderne monturencollectie

*Vraag naar de voorwaarden.Varibel hoorbrillen zijn exclusief verkrijgbaar bij:

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

Leverancier  namens  ALLE  zorgverzekeraars!
Brummen |  Warnsveld  |  Zutphen  -  (0575)  511038

€1.000,-
U ONTVANGT

O
P UW AANKOOP

KORTING*

Bij ideële kringloopwinkel “De 

Werf” (stichting veilingcom-

missie), gelegen aan de Enk-

weg 11 in Vorden kunt u elke 

ochtend (behalve zondags en 

‘s-maandags) van 9.00 tot 

12.00 uur en daarnaast ook 

nog dinsdag-, donderdag- en 

vrijdagmiddag van 13.30 tot 

17.00 terecht voor een ruime 

keus uit meubels, kleding, 

witgoed, elektronica, huishou-

delijke artikelen, boeken enz. 

Voor overige informatie: www.

veilingcommissie.nl

HUISWERKPRAKTIJK Vorden

voor kinderen van 4-12 jr. Meer

info? Bel 06-23172468 of

0575-559369.

Te koop: Berner Sennen pups

met stamboom. Ouders HD en 

ED-vrij. Ingeënt en ontwormd.

Groeien op in huiselijke kring.

Tel: 0575 - 551328

Te huur tijdelijke woonruimte

met 2 slaapkamers alles

beganegrond in het

buitengebied van Hengelo evt

met paardenstalling tel

0575-467291

Pensionstalling voor paarden

en pony's te huur op perfecte

locatie aan de rand van het

dorp.Voorzien van alle

faciliteiten.Voor inlichtingen

familie te Winkel borculoseweg

79 Ruurlo Tel.0646328136.

ZZWWZZ

EEMM--RREECCRREEAATTAA IIEEBBAADD

VVOORRDDEENN

,,,,IN DE DENNENIN DE DENNEN’’’’

Schrijf je vandaag nog in voor zwemlessen
bij Zwem- en recreatiebad “In de Dennen”
I n s c h r i j f f o r m u l i e r  z w e m l e s / z w e m t r a i n i n g  2 0 1 3

Natuurlijk mag u dit formulier gebruiken, maar we geven er de voorkeur 

aan als u online inschrijft voor de zwemles! Dank voor uw medewerking! 

Vanaf 1 mei 2013 starten wij met een nieuw seizoen zwemlessen in het 

verwarmde openluchtbad “In de Dennen” te Vorden. Opgeven kan met dit 

formulier. NB: Inschrijvingen worden alleen verwerkt als er ook een abon-

nement aangevraagd is.

Naam: 

Voornaam:  M/V

Adres: 

Postcode / Woonplaats:  

E-mailadres:  

Tel. nr.:  

Geboortedatum:     Handtekening:

 Diploma A € 200,- (4x per week, 30 minuten)

 Diploma A € 105,- (2x per week, 30 minuten)

 Diploma B € 105,- (2x per week, 30 minuten) 

 Diploma C € 105,- (2x per week, 30 minuten) 

 Vakantiezwemles €   40,- (2x per week, 30 minuten)

 Easy-Swim zwempakje €   40,-

Overige lessen: €   55,- (1x per week, 45 minuten)

 Zwemvaardigheid 1..2..3

 Snorkelen 1..2..3

 Zwemtraining

 Vinzwemmen …..

 Survival 1..2..3

 Balvaardigheid 

 Waterfun

 Water-Challenge

 Plankspringen

Opgeven voor duik-
cursussen kan via 

www.bigbubbles.nl



Aanbiedingen
26 april

Elke vrijdag op de 
weekmarkt in Vorden 
van 8.00-12.00 uur

Boeren 30+ kaas  

zeer romig en een 
verrassende smaak! nu € 5,75 per 500 gram

Onze Zacht Belegen kaas !
De lekkerste prijswinnaar uit Steenderen top kwaliteit

Deze week voor € 7,95 per kilo 

Holland Kaascentrum 
al 40 jaar de lekkerste! 
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Kalkoen-
dijen 4.95

kilo

Kipburgers 
5 halen 
4 betalen va. 0.75

stuk

Levertjes
  4.50

kilo

Alle soorten Japanse Mix 
vijf voor vijf euro

verse snijbloemen - bruidswerk - rouwwerk - vazen - potten - kamerplanten - eenjarige

     voor al uw bloemen  
  en bloemwerken

3 zomerbloeiers 5,-

Rozen 20 stuks 3,99

2 bossen bloemen 5,-

Kiwi green 10 stuks € 2,50
Blauwe of witte druiven   € 2,50 per kilo

Nieuwe oogst mandarijnen 25 stuks € 5,-
IJsbergsla  € 0,49 per krop 

Hollandse Trostomaten  € 0,99 per 500 gram

Sinds eind vorig jaar neemt 
Magdaleen Haverkamp uit 
Wichmond één van de vaste stand-
plaatsen in van de Vordense week-
markt. Sinds twee weken verkoopt 
ze onder de naam Chocolaterie 
Magdalena haar overheerlijke 
chocolade en bonbons vanuit een 
verkoopwagen. 

Met een diploma op zak stortte Magdaleen 
Haverkamp zich 2010 volledig op choco-
lade. Vanuit het atelier van Chocolaterie 
Magdalena in Wichmond worden vele soor-
ten overheerlijke bonbons met de hand 
vervaardigd. Er wordt door haar gebruik 
gemaakt van natuurlijke grondstoffen en 
geen conserveringsmiddelen. U zult hier-
door verrast zijn van de heerlijke smaak van 
de bonbons. Omdat er geen gebruik wordt 
gemaakt van conserveringsmiddelen zijn 
de bonbons ongeveer een maand houd-
baar. Met chocolade en bonbons heeft men 
voor iedere gelegenheid het juiste cadeau. 
Geboorte, verjaardag, Moederdag, voorjaar. 
Chocolade is de enige echte smaakmaker. 
Vraag daarom bij Magadaleen Haverkamp 
naar de mogelijkheden om ook van deze 
heerlijke chocolade te kunnen genieten. 
Heerlijke chocolade in de smaken wit, melk 
en puur. Denk hierbij aan de ouderwetse 
kattentongen, chocolade met noot en kra-

kelingen. De roomchocolade is ook zeker 
een aanrader. Hierbij wordt aan de choco-
lade boter toegevoegd waardoor u verrast 
zult zijn van de heerlijke romige smaak van 
chocolade. De bonbons worden gemaakt 
met natuurlijke grondstoffen waardoor de 
bonbons een verrassende smaak hebben. 
Hierbij kunt u denken aan de smaken coin-
treau, roosjes, hazelnoot en munt. De lek-
kerste bonbons verpakt de Wichmondse 
in een luxe doos. Verkrijgbaar in verschil-
lende maten, dus voor iedere gelegenheid 
geschikt. De doosjes worden gevuld met 
gevarieerde bonbons. Wilt u een leuk en 
origineel cadeau voor een geboorte? Dan 
bent u bij Chocolaterie Magdalena aan het 
goede adres.  U kunt er voor kiezen om 
chocolade met muisjes te bestellen zodat u 
wat anders op tafel heeft staan in plaats van 
beschuit met muisjes. Ook wordt er door 
Magdaleen met zorg aandacht besteed 
aan de vele thema’s en feestdagen. Voor 
elke gelegenheid heeft ze heerlijke hand-
gemaakte chocolade. Naast particuliere 
verkoop op de markten in Vorden, Dieren, 
Zelhem en Enschede behoren regionale 
restaurants en een bakkerij ook tot de afzet-
kanalen van de Wichmondse. Daarnaast 
heeft ze op een aantal locaties ‘vulkisten’ 
staan en verzorgt ze workshops. Voor meer 
informatie: www.chocolaterie-magdalena.nl 
of tel. 06 15500586.

Chocolaterie Magdalena voor fijnproevers

Overheerlijke 
chocolade en 
bonbons van 
Magdaleen 
Haverkamp 

Nieuw! 
Heerlijke slagroom truffels.
Vrijdag 26 april voor maar 

€ 2,50 per 100 gram.
Kom kijken en proeven op de markt!

Chocolaterie           Magdalena

Oranjecocktail
Panklaar. Bakschotel 10 – 12 min. 
bakken

Per 500 gram € 4,50
Maximaatjes
Panklaar. Gedraaid biefstukvlees. 
Op hoog vuur 4 – 5 min. om en om bakken

4 stuks € 4,60
Alexandersteak
Panklaar. 8 – 10 min. bakken

Per 500 gram € 4,95

GELDIG VRIJDAG 26 APRIL

Vorstelijke aanbiedingen

Franken Ondermode
Onze merken zijn o.a. Beeren, Twentini, Palma, Con-ta,  

Avet-Set, Naturana, Robson, Giovanni, Maxx Owen, 

To Wear, Lunatex etc.

www.frankenondermode.nl

Weekaanbieding:

3 Gebakken ........ € 8,00
4 haringen ....... € 6,00
Familie zak kibbeling 
met saus .......... € 7,50

VISHANDEL “HENGEL” 



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

Eén tipje van de sluier 
willen wij alvast voor jul-
lie oplichten: dit jaar zal 

er geen dj, maar een band 
de muzikale invulling 
verzorgen. Meer informa-
tie hierover volgt binnen-
kort. Wat we jullie wel 
alvast willen laten weten, 
is dat de Reurpub zondag 
omgebouwd zal zijn tot 
een heuse dancepub! 
Zondag 9 juni is de Reur-
pub namelijk  onder 
andere het domein van 
Giorgio Ashruf en Elroy 
Algoe oftewel: Moka-
drumz. Deze twee neven 
hebben verschillende per-
soonlijkheden, maar een 
gezamenlijk doel: zo veel 
mogelijk mensen verma-
ken met hun exotische 
Latin house. Al vanaf 
jonge leeftijd draaien ze 
muziek en door de jaren 
heen ontwikkelden zij 
zich door veel op te tre-
den en muziek te produ-
ceren. In 2011 besloten 
ze hun krachten te bun-
delen en sindsdien treden 
zij op onder de artiesten-
naam Mokadrumz. In de 
afgelopen twee jaar heb-

ben ze in tal van discothe-
ken en op vele (inter)nati-
onale festivals gestaan. Zo
waren ze afgelopen jaar
te zien op onder meer Re-
volution (Lloret de Mar,
Spanje), Disco Orange 
(Sunny Beach, Bulgarije)
en Estadio do Engenhao
(Rio de Janeiro, Brazilië). 
Naast Mokadrumz zullen
ook de beatmixers van
www.beatmixen.nl en dj 
RCK hun kunsten verto-
nen in de dancepub. Met
de genoemde artiesten
heeft de programmering
van het Reurpopfestival 
weer een waardige aan-
vulling gekregen op het
al zo gevarieerde pro-
gramma. Kom zondag 9
juni naar de Dancepub
voor een dance-ervaring
die je niet mag missen.
Houd www.reurpop.nl,
Facebook en Twitter in 
de gaten, want de komen-
de tijd zal er meer van
de programmering van
Reurpop 2013 bekend 
worden gemaakt.

Reurpub zondag omgebouwd tot Dancepub

Ruurlo - Op 7, 8 en 9 juni is er van alles te beleven op het Reurpopterrein. In 
de vele verschillende tenten die op het terrein te vinden zijn, is voor ieder 
wat wils. Zo zal de Reurpub op zaterdag 8 juni het oude vertrouwde bruine 
café zijn, waar het heerlijk vertoeven is. In deze knusse pub was het de afge-
lopen jaren hartstikke gezellig en binnenkort wordt bekend welke artiesten 
jullie dit jaar van muzikale klanken gaan voorzien. Op zondag wordt de pub 
omgebouwd tot heuse dancepub.

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

  Ontwerpen van nieuwe, en veranderen 
van speciale sieraden in opdracht o.a.:

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

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

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

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

(bromfiets)Rijbewijs A M

Zutphenseweg 24 
 7251 DK Vorden 
T 0575 551514 

J.W. Hagemanstraat 3 
7151 AD Eibergen 
T 0545 474190 

HÉT WOONCENTRUM VAN DE ACHTERHOEK

Helmink Wonen maakt het mooier bij u thuis 
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GROOT ASSORTIMENT MEUBELEN - SLAAPCOMFORT 
TAPIJT - PVC VLOEREN - LAMINAAT - GORDIJNEN 

RAAMDECORATIE - ROLLUIKEN - ZONWERING

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

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

Ambachtsweg 5, Vorden. 06-30974306

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

Persberichten en teksten 
Op Maat – creatieve marketing 
& communicatie – brochures 
& nieuwsbrieven – internet en 
social media – bladenmaker – 
eventorganisatie – presentator 
– Achterhoekse hands-on men-
taliteit – creatieve duizendpoot

COMMUNICATIE 
SPECIALIST

biedt zich aan

Doe een Gratis Communicatie Check!

Peter Besselink, 06 51209778 
of kijk op www.pbprodukties.nl

Na ruim 20 jaar ervaring in de bouw zijn Emiel Berns & Steven Koedam 
voor zichzelf begonnen. De een heeft veel ervaring in de nieuwbouw, 
aan- en verbouw en de ander in de restauratie, renovatie en aanbouw.

Naast het realiseren van uw wensen,  vinden wij het belangrijk om vakwerk 
en kwaliteit te leveren. Om dit te garanderen gebruiken wij materialen van 
goede kwaliteit. Kozijnen, ramen, deuren, luiken enz. worden door ons zelf 
ingemeten en in onze eigen werkplaats gemaakt; zo is onze klant altijd 
verzekerd van maat werk. Uw opdracht wordt netjes afgeleverd en onze 
afspraken komen we na.

De werkzaamheden die wij voor u kunnen uitvoeren zijn onder andere: aan- 
en verbouw, renovatie, restauratie, onderhoud, dakkapellen en dakramen 
plaatsen, op maat gemaakte inbouwkasten, tuinhuisjes, veranda’s, enz.

Voor meer informatie bel ons gerust 06-15092197 / 06-51097085, bezoek onze 
website www.bekoebouw.nl 

 ADVERTORIAL

Bouw & timmerbedrijf BeKoe



‘Deze prachtige school is het resultaat. 
Ik voel mij door deze verbouwing in-
tussen voor de helft omgeschoold tot 
bouwvakker’, zo sprak Douwe Wob-
bes. Ook werd het woord gevoerd 
door wethouder Josephine Steffens 
van de gemeente Bronckhorst. Zij be-
speelde de aanwezigen met haar rake 
humoristische opmerkingen. Zij bood 
directeur Wobbes een flinke kluif en 

mergpijp aan van de slager. Een poos 
geleden had zij namelijk met Douwe 
Wobbes uitvoerig gesproken over de 
noodzaak van nieuwbouw en fors re-
noveren. ‘Dit verhaal is mij toen door 
merg en been gegaan’, zo sprak Josep-
hine Steffens tot grote hilariteit van 
de aanwezigen. Aan de openingscere-
monie werd meegewerkt door Raaf- 
theater uit Winterswijk. Het ‘theater’ 

gaf een fantastische show en was ook 
betrokken bij enkele hoogtepunten 
tijdens de officiële opening. Voor 
de oudste en jongste leerlingen van 
school De Garve was ook een belang-
rijke opdracht weggelegd. Zij knipten 
met een enorme schaar het lint door. 
Daarna was er feest voor jong en oud 
dat van A tot Z tot in de puntjes was 
verzorgd. Douwe Wobbes tot slot: 
‘Wichmond-Vierakker is zeer geluk-
kig met deze vernieuwde school die 
weer jaren mee kan. Een verrijking 
voor het dorp’, zo zei hij. School De 
Garve telt momenteel 109 leerlingen 
en beschikt over tien leerkrachten.

Blije gezichten bij opening basisschool 
De Garve

Wichmond - Het was woensdag 17 april groot feest in Wichmond toen 
daar de vernieuwde basisschool De Garve werd geopend. In het offici-
ele deel van de opening sprak directeur Douwe Wobbes lovend over 
de ‘knokkers en doorzetters’ in Wichmond en Vierakker, die volgens 
hem gewend zijn hun schouders ergens onder te zetten.

Doorknippen lint.

Een kookschool, waar men zich zo-
wel als individu, als met een gezel-
schap (vanaf 6 personen) voor op 
kan geven. In overleg met de ‘as-
pirant-koks’ worden er een aantal 
interessante lessen gepland, waar-
onder een spectaculaire outdoor 
cooking middag/avond. De lessen 
kunnen over het hele jaar worden 
verdeeld, met uitzondering van de 
maanden juli en augustus. Er wordt 
ten alle tijden met de seizoenen 
meegekookt, dus lekkere asperges, 
bospaddenstoelen en natuurlijk 
wild, vele lekkere ingrediënten zul-
len de revue passeren.

Er wordt elke les een half uur be-
steed aan warenkennis, om zo een 
goed beeld te krijgen van de her-
komst van alle producten en de 
vele bereidingswijzen die ermee 

mogelijk zijn. Daarna wordt er ge-
start met koken! Elke les wordt er 
een mooi 3-gangen menu bereidt, 
wat daarna uiteraard ook genuttigd 
wordt. Na afloop krijgt iedereen de 
recepturen mee naar huis, zodat 
vrienden en familie ook eens aange-
naam kunnen worden verrast.
Kortom, lekker ontspannen bezig 
zijn en tegelijkertijd verrast worden 
door nieuwe keukentechnieken en 
speciale bereidingswijzen. Er zijn 
momenteel nog plaatsen vrij, zowel 
individueel, als voor een complete 
nieuwe ‘klas’! Dus.. 

Mocht u geïnteresseerd zijn in 
kookschool “de Rotonde” neemt 
u dan gerust eens contact op, te-
lefoonnummer 0575-551519, voor 
een leuke aanbieding of aanvullen-
de informatie.

ADVERTORIAL)

Kookschool “de Rotonde” 
al ruim 2 jaar een 
daverend succes

Vorden - In april 2011 was het dan zover, de grootse heropening 
van Grand bistro de Rotonde aan de Kerkstraat 3 in Vorden. Ook 
nadien heeft de tijd niet stil gestaan. De fraaie open keuken op de 
eerste verdieping ontving al snel de eerste kookfanaten, zowel voor 
workshops in vele thema’s als Frans, Italiaans, Oostenrijks en tapas, 
maar ook werd er een heuse kookschool gestart.

De naam ’t Klompenkeerlspad is ge-
baseerd op een waargebeurd verhaal 
dat zich afspeelde in de jaren ’30 van 
de vorige eeuw. Een Wichmondse 
stroper, een Baakse jachtopzich-
ter en zijn hond spelen daarin de 
hoofdrol. Nadat Bennie Haggeman 
dit verhaal had verteld in smeuïg 
Achterhoeks, liepen de aanwezigen 
de wandelroute. Onderweg werden 
ze verrast met heuse Klompenkeerl-
koekjes, gebakken door de lokale 

bakker Besselink. ’t Klompenkeer-
lspad is ongeveer zeven kilometer 
lang en voert wandelaars over de 
schouwpaden langs de Baakse Beek 
richting de IJssel via het mooie bui-
tengebied weer terug naar Vierak-
ker. Rob Schouten, voorzitter van 
Dorpsbelang Wichmond-Vierakker: 
‘De komende jaren zal de route al-

leen nog maar mooier worden. Het 
Waterschap Rijn en IJssel heeft na-
melijk verregaande plannen om de 
Baakse Beek in de nabije toekomst 
weer te laten meanderen. 
We hebben de toezegging dat we 
het wandelpad in mogen passen in 
die herinrichtingsplannen’, zo sprak 
hij.

Wandelroute ‘t Klompenkeerlspad officieel 
geopend
Wichmond - Buurtschap 
Wichmond-Vierakker is een fraaie 
wandelroute rijker: het Klompen-
keerlspad. De route, een initia-
tief van Dorpsbelang Wichmond-
Vierakker, werd vrijdagmidag 19 
april officieel geopend. Dat ge-
beurde in het Ludgerusgebouw, 
het startpunt van de route. Onder 
toeziend oog van een vijftigtal 
genodigden, waaronder wethou-
der Dorien Mulderije, reed jan 
Terlouw van de firma Jan de Win-
kel uit Hengelo, op een zitmaaier 
door een lint. Het bedrijf stelde 
deze maaier beschikbaar voor het 
onderhoud aan het wandelpad.

Onder het toeziend oog van wethouder Dorien Mulderije, rijdt Jan Terlouw door het lint

s.v. Socii is de sportvereniging in 
Wichmond-Vierakker met de afde-
lingen voetbal, volleybal en tennis. 
Momenteel wordt de kantine ver-

bouwd en daar is geld voor nodig. 
Ook de privatisering van de sport-
velden laat ons nadenken over de 
financiële toekomst. Daarom is een 
Wervingscommissie Verbouwing 
s.v. Socii gestart met vele leuke ac-
ties onder het motto: ‘Bouw mee 
aan de Toekomst van s.v. Sociï’. 
Naast de grote Loterij zijn er onder 
andere muziekavonden in het Lud-
gerusgebouw en café DOK (D’Olden 
Kriet), is er een markplaats-actie en 
kan men kiezen voor een Meer-jaren 
Schenking. Ook zijn er oud-ijzer ac-
ties. Zie ook de nieuwe website van 
Socii: www.svsocii.nl. De trekking 
van de grote Loterij vindt plaats na 
de zomervakantie door notaris Hul-
leman op het sportterrein De Lank-
horst in Wichmond.

Grote Loterij sportvereniging 
Socii gestart
Wichmond - Afgelopen week-
end is de grote Loterij gestart 
bij sportvereniging s.v. Sociï in 
Wichmond en Vierakker. Een 
loterij met grote prijzen. Zo is 
er een nieuwe auto te winnen, 
TV’s, tablets en fietsen. De loten 
kosten € 10,- per stuk. Woont u 
in Wichmond, Vierakker of Del-
den? Dan hoeft u niet de deur 
uit voor uw loten, wij komen 
bij u langs! De auto, een nieuwe 
Hyundai-I10, wordt mede moge-
lijk gemaakt door autobedrijf 
Langwerden.

Luistergeschenk: Electrifying Berlijn 
is een muzikale geschiedenis van 
Berlijn. Blokhuis neemt de lezer mee 
vanaf de levendige jazzscene in de 
jaren 20 via de muzikale stilstand in 
Tweede Wereldoorlog naar elektro-

nische experimenten. Luisterboeken 
worden door steeds meer mensen 
ontdekt als ideale manier om te ont-
spannen en toch te lezen. De ene per-
soon wil graag de reistijd aangenaam 
doorbrengen in auto of trein, de an-

der luistert graag tijdens sporten of 
in bed. Veel mensen vinden luisteren 
een toegevoegde waarde en weten 
de stem te waarderen. En er zijn na-
tuurlijk ook blinden en slechtzien-
den voor wie het luisterboek de enige 
manier is om te lezen. De Week van 
het Luisterboek bestaat sinds 2005 en 
wordt sinds 2012 georganiseerd door 
de Stichting CPNB. Meer informatie: 
www.weekvanhetluisterboek.nl

Week van het Luisterboek
Vorden - De week van 22 t/m 28 april 2013 staat in het teken van het 
Luisterboek. De bibliotheek geeft, zolang de voorraad strekt, tijdens 
de week van het Luisterboek het Luistergeschenk cadeau aan leden. 
Het Luistergeschenk is geschreven en gelezen door Leo Blokhuis.
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De gasten werden ingescheept aan 
de IJsselkade in Zutphen. Van hier-
uit vertrok de boot richting Arnhem. 
Ilonka Jolink, hoofd van de boot-
dagcommissie sprak een kort ope-
ningswoord. Zij heette de ‘speciale 
gasten’ arts Walter Haas, pastor Mia 
Tankink en de muzikanten accorde-

onisten Theo Jaaltink en Ria Dolfijn 
hartelijk welkom om samen met het 
bootpersoneel en alle vrijwilligers er 
een gezellige dag van te maken. De 
dag was volledig verzorgd inclusief 
hapjes, drankjes en een drie gangen 
maaltijd. De traditionele verloting, de 
sfeervolle muziek en het gezellig bij-

praten met elkaar heeft geleid tot een
mooie dag. Het weer had men mee.
Geen strakke zon of regen zodat van
het mooie uitzicht kon worden geno-
ten. Kleine groepjes gasten waren op
het dek te vinden om even een frisse
neus te halen en/of uit te waaien. 
Iedereen bedankt voor deze gezellige
dag. ‘De Bootcommissie 2013’: Thea
Giesen, Ria Baakman,Oda Neijenhuis,
Ans Helmink, Riek Sloot, Doortje
Alofs en Ilonka Jolink.

Regio bootdagtocht van de 
Zonnebloem
Regio - Dinsdag16 april maakten gasten en vrijwilligers van afdelingen 
Vorden, Hengelo/Keijenborg, Wichmond en Steenderen van de regio 
IJsselstreek onder prettige weersomstandigheden een boottocht.

Woensdag 24 april
9.00 uur Hobbyclub
13.30 uur Bridgeclub Vorden
15.30 uur Muziekschool - lessen
20.00 uur Excelsior repetitie
20.00 uur Knupduukskes oefenavond
Donderdag 25 april
9.00 uur De hobbyclub
14.30 uur P.C.O.B. ontmoetingsmiddag
15.00 uur De Mölle volksdansen
19.15 uur Mindfulness
19.30 uur Harmonie Vorden-repetitie

Vrijdag 26 april
16.30 uur Dwarsfluitlessen
18.30 uur Jeugdavond de Snoekbaars
Zaterdag 27 april
Ledenavond Oranjevereniging optre-
den Hoe?Zo!
Maandag 29 april
9.00 uur Hobbyclub
9.30 uur Yogalessen
19.30 uur Schildersclub De ”Kwasten”
20.00 uur Vordens Huisvrouwen Or-
kest repetitie
20.00 uur Vordens mannenkoor re-
petitie

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

Cappella Bronckhorst is de voort-
zetting van het koor Sanclust uit 
Steenderen. Tegenwoordig heeft het 
koor leden uit verschillende kernen 
van de gemeente Bronckhorst en uit 
Zutphen en Warnsveld. Sinds vorig 
jaar heeft het zijn basis in Vorden 
en repeteert het in de vernieuwde 
Dorpskerk met zijn mooie akoestiek. 
Cappella Bronckhorst brengt meestal 

twee concerten per jaar; één groot 
concert met orkest en solisten en een 
groot werk. In het verleden o.a. het 
Deutsches Requiem van Brahms en 
het Requiem van Mozart. Het tweede 
is een intiem concert van alleen het 
koor, a capella of met pianobegelei-
ding, dit jaar is dat op 12 oktober, 
met een programma van liederen van 
o.a. Brahms en Dvorak.

Cappella Bronckhorst 
geeft visitekaartje af

Vorden - Vorden is een koor rijker! Vorige week zondag gaf Cappella 
Bronckhorst in een volle Dorpskerk een concert dat klonk als een 
klok. Onder leiding van dirigent Hans de Wilde, ondersteund door 
orkest Florilegium en Dirk Luijmes op orgel en met vijf jonge solisten 
brachten zij de Nelsonmis van J. Haydn en het Magnificat van J.S. Bach.

De cursus bestaat uit vijf wekelijkse 
bijeenkomsten van twee uur. In de 
cursus krijgt u meer inzicht in uw ei-
gen slaap- en piekerpatroon en leert 

u vaardigheden om beiden te kun-
nen veranderen. Theoretische achter-
gronden, maar vooral oefeningen en 
aangereikte handvaten vormen een 

belangrijk onderdeel van de werk-
wijze in deze cursus. 

Voorafgaand vindt een kennisma-
kingsgesprek plaats met de begelei-
ding. Voor meer informatie en/of aan-
melding kan men contact opnemen 
met: GGNet Preventie, tel. 0575-582450 
of preventie@ggnet.nl

Start woensdag 8 mei

Cursus ‘Verbeter uw slaap en stop 
met piekeren’ 55+ in Vorden
Vorden - Op woensdagmiddag 8 mei start in Vorden de cursus ‘Ver-
beter uw slaap en stop met piekeren’ voor mensen vanaf 55 jaar. De 
cursus is bedoeld voor mensen die regelmatig last hebben van slecht 
slapen en/of veel piekeren en daar anders mee om willen leren gaan.

Niet voor niets, zo bleek. Mede door 
het aangename voorjaarszonnetje 
was het de gehele dag een komen en 
gaan van veel mensen. Gerrit Beef-
tink daarover: ‘Er waren niet alleen 
veel vaste klanten, maar ook andere 

belangstellenden die wel eens wil-
den zien wat ons bedrijf zoal voor 
werkzaamheden uitvoert. Ook heb 
ik nog enkele opdrachten kunnen 
noteren. Wij zijn dan ook dik tevre-
den over het verloop van deze eerste 

open dag’, zo sprak hij. Jong en oud 
had met name belangstelling voor de 
grote machines zoals bijvoorbeeld de 
stobbenfrees, bosfrees en de versnip-
peraar. Prachtig en spectaculair om 
te zien hoe grote boomstronken en 
grote houtblokken tot snippers wer-
den ‘vermalen’. Een jochie van elf 
stond er met open mond naar te kij-
ken en mompelde: ‘Als ik later groot 
ben wil ik ook wel met zo’n grote 
kraan werken’!

Veel belangstelling open dag 
Fa. A. Beeftink & Zn.

Vorden - Bij de firma A. Beeftink & Zn. was het zaterdagmorgen al heel 
vroeg een drukte van belang. In verband met de ‘open dag ‘die om 9.00 
uur aan de Joostinkweg begon, moesten er eerst een flink aantal grote 
en kleine machines rondom het bedrijf uitgestald worden en wel op een 
dusdanige manier dat er demonstraties mee konden worden gegeven.

Johny Addink, één van de bandleden 
van HBTG: ‘Het lied ‘Hee dut ut’, heeft 
betrekking op de troonswisseling en 
het toekomstig koningschap van Wil-
lem Alexander. Het is een week ge-
leden, in een ‘opwelling’ geschreven 

door Wim Woestenenk’, zo zegt hij. 
Bij het bericht dat de band de pers 
heeft toegezonden was het liedje bijge-
voegd. Een leuke melodie met een al-
leraardigste tekst over Willem Alexan-
der en zijn Maxima, dat ongetwijfeld 

furore zal maken tijdens toekomstige
buurt- en volksfeesten. Johny Ad-
dink: ‘We hebben het liedje gerepe-
teerd in de studio van Victor Macare 
in Wichmond. Het zat er gelijk ‘in’.
Inmiddels zijn we ook bezig met het
opnemen van een CD (12 liedjes in het
Achterhoeks dialect). We willen het
album in oktober uitbrengen’, aldus
Johny Addink. De band HBTG bestaat
uit Wim Woestenenk, Johny Addink,
Victor Macare en Peter van Veen.

Ode aan Prins Willem Alexander
Lied ‘Hee dut ut‘ door Herrie Bie Tante Gerrie-Band
Vorden - Zaterdag 27 april kan de lokale bevolking tijdens het 
Oranjefeest bij de Warkense Molen, volop meezingen met het lied 
‘Hee dut ut’, een nummer dat gespeeld zal worden door de band 
HBTG de afkorting van Herrie Bie Tante Gerrie. Zelf noemen de 
bandleden zich ook wel de ‘Kearls uut Warken’.

Met de verdiende en belangrijke 
overwinning van 0-2 tegen Ruurlo op 
donderdagavond in het achterhoofd, 
begon Vorden 1 wederom erg sterk 
en overtuigend aan de wedstrijd te-
gen Neede. De achterhoede van Nee-
de werd geen enkele rust gegund en 
kreeg de ene naar de andere aanval 
van Vorden te verwerken. Ook bij bal-
verlies schakelde de ploeg van trainer 
Michel Feukkink razendsnel om en 
jaagde direct de zo geplaagde ploeg 
van Neede, dat al een paar weken 
zonder vijf geblesseerde basisspelers 
moet aantreden, op en zette het direct 
druk op de bal. In de vijfde minuut 
werd deze spelopvatting al beloond 
toen Daan Horstman in de 16-meter 
aan de rechterkant zijn directe te-
genstander met een prachtig boogje 
omspeelde en daarna met links schit-
terend in de kruising schoot. Daan 
Horstman was net als de afgelopen 
weken al steeds het geval is, de meest 
actieve en gevaarlijkste speler in de 
voorhoede van Vorden. Maar ook 
Rick Schroer en Frank Hiddink speel-
den prima en gingen mee in het at-
tractieve spel van het 1e elftalen van-
uit het middenveld was Roy Bohmer 
telkens de aanjager en drukte met 
zijn dwingende spel de ploeg telkens 
weer naar voren. In de 12e minuut 
ontstond er een misverstand tussen 
de doelman en rechtsback van Neede 
en Frank Hiddink ontfutselde de bal 
en liep in volle snelheid naar de ach-
terlijn. Zijn strakke voorzet leek in 
eerste instantie een makkelijke prooi 
voorde teruglopende doelman van 
Neede, maar deze liet de bal door zijn 
handen glippen en Daan Horstman 
tekende de 2-0 aan.Nog geen 10 mi-
nuten later was het Dennis Wentink 
die met een prachtige steepas Frank 
Hiddink perfect in de loop aanspeel-

de. Frank bleef rustig voor de goal en
passeerde doelman Vergeer voor de 
3e keer. In het laatste kwartier van de
1e helft werd het spel van Vorden on-
rustiger en haalde men niet meer het
niveau van het eerste half uur. Ook in
het 1e kwartier van de tweede helft
kabbelde de wedstrijd zich een beetje
voort, maar na het inbrengen van
Don Rouwen, Sam Abbink en Niels
Siemerink begon de geel-zwarte trein
weer te lopen.Vooral aan de rechter-
kant was het de onvermoeibare Bart
Stokman wie telkens mee naar voren
ging en uit een van zijn voorzetten
bracht Frank Hiddink de stand op
4-0. De wedstrijd was gelopen, Vor-
den had zijn zevende overwinning in
dit seizoen op zak en met nog twee 
wedstrijden te gaan was Neede op ze-
ven punten gezet. Een groot applaus
was de beloning voor het team van
Michel Feukkink en de enthousiaste
supporters zorgden nog voor een
paar gezellige uurtjes in de kantine.

Zaterdag 27 april spelen junioren
v.v. Vorden belangrijke wedstrijden
Vorden A1 speelt zaterdag a.s. thuis
tegen VIOS Beltrum en heeft met 
nog twee wedstrijden te gaan goede 
kansen op de 3e periodetitel. Vorden
B1 heeft de laatste weken de tweede
plek veroverd en zaterdag a.s. spelen
zij thuis tegen Neede B1.Vorden C1
moet nog vier wedstrijden spelen en
heeft nog kansen op het kampioen-
schap, maar de beste papieren heeft
Angerlo Vooruit. C1 speelt zaterdag 
as. thuis tegen Groessen en over drie
weken spelen zij thuis tegen Angerlo.
Ook Vorden C2 en B2 moeten thuis
spelen dus het wordt echt een geel-
zwarte voetbalzaterdag op Sportpark
‘t Grote Veld. Uitslagen en Program-
ma kijk op www.vv-vorden.nl

Vorden 1 handhaaft zich 
op eigen kracht in de 3e klas
Vorden - Door een duidelijke 4-0 overwinning op Neede heeft Vorden
1 zich op eigen kracht en met nog twee wedstrijden te spelen, gehand-
haafd in de 3e klas. Het is voor het eerst in de historie van de 84 jarige
club dat het 1e elftal langer dan een seizoen in de 3e klasse zal spelen.



In de buitenlevenwinkel aan de Sta-
tionsweg 16 te Vorden staat inmid-
dels een demo-set van steigerhout 
opgesteld. “De Welkoop-winkels bie-
den een ruime keus en de klanten 
kunnen vanaf nu niet alleen meer 
kiezen uit tuinmeubels gemaakt van 
kunststof of teakhout, maar ook stei-
gerhout”, zegt Klaas Wierda. “Op de 
manier van afwerken van de meubels 
hebben we al veel positieve reacties 
gehad. De meubels worden goed af-
geschuurd, de kwaliteit van de afwer-
king is zeer hoog.” 
Naast de demo-set is er in de Wel-
koop-winkel een geïllustreerde pre-
sentatiemap aanwezig waarin een 

overzicht is te vinden van meubels
en maten. “Mensen hebben de keuze
om onderdelen van verschillende sets
te combineren, als er bijvoorbeeld
wordt gevraagd om een groter tafel-
blad en extra stoelen of banken dan
is dat mogelijk”, aldus Wierda. “Veel
bedrijven leveren standaard meube-
len, Wierda Outdoor Design komt
graag tegemoet aan de specifieke
wensen van de klant. Naast de basis-
uitvoering is maatwerk te allen tijde
op aanvraag mogelijk.” 
Voor verdere informatie kunt u te-
recht op  www.wierda-outdoordesign.
nl. Hier is het gehele assortiment in
één oogopslag te zien.

Wierda Outdoor Design 
gaat samenwerking aan met 
Welkoop Vorden

Vorden  - Het leek er de afgelopen tijd niet op, maar het buitenseizoen
is nu toch echt begonnen. De dagen lengen en de blik is weer naar
buiten gericht. Lange zwoele zomeravonden liggen in het verschiet 
en waarin kun je je nou beter ontspannen dan in een fijne tuinmeu-
belset? De steigerhouten meubels van Wierda Outdoor Design geven
met hun robuuste look karakter aan een tuin en zijn buitengewoon
comfortabel. Deze tuinmeubels zijn sinds kort verkrijgbaar bij Wel-
koop Vorden.

De thuiswedstrijden worden gespeeld 
op het Vordense Tennis Park aan de 
Overweg in Vorden. Vanaf het voor-
jaar 2013 is dit team volledig van nieu-
we kleding voorzien door Boschland 

Accountants & Adviseurs te Hengelo
(Gld.). Boschland is een accountants-
kantoor met name gericht op MKB
ondernemingen, zelfstandige onder-
nemers en agrarische bedrijven.

Tennisteam VTP in het nieuw

Vorden - In het jaar 2012 is het 2e heren team van VTP kampioen 
geworden in de 35+ klasse en gepromoveerd naar de derde klasse lan-
delijk. Dit jaar speelt dit team zijn resterende uitwedstrijden in Nij-
megen en Gaanderen.

V.l.n.r.: Cor Lam, Christiaan Brinkhorst, Phillip Gussow en Bart Masselink (Boschland
Accountants).

Het comité voelt zicht gesteund door 
de uitspraak van het Hof te Arnhem. 
Het Hof motiveert haar uitspraak als 
volgt: “...dat bij een locale herden-
king de lokale autoriteiten de vrij-
heid hebben van zowel inhoud als 
inrichting. Daarbij vindt het Hof 
dat deze herdenking zorgvuldig was 
voorbereid waarbij de voorgenomen 
route langs de Duitse graven dui-
delijk en tijdig was aangekondigd.” 

Mede gesteund door de grote deel-
name van de Vordense burgers bij 
de vorige 4 Mei herdenking, heeft 
het Comité 4 Mei gemeend om de 
4 mei-herdenking 2013 op dezelfde 
wijze te doen verlopen als in 2012. 
Bij de 4 mei herdenking zijn zowel 
de Raad van Kerken als het comité 4 
Mei betrokken. De Raad van Kerken 
verzorgt de voorafgaande herden-
kingsdienst in de dorpskerk, terwijl 

het 4 Mei comité de herdenking op 
de Algemene begraafplaats verzorgt. 
Dit jaar zal er bij de graven van de 
Engelse soldaten geen krans door de 
afgevaardigde van de Raad van Ker-
ken gelegd worden. Er worden daar 
twee kransen gelegd: één door het 
Comité 4 Mei voor de Engelse sol-
daten en één door de afgevaardigde 
van de gemeente Bronckhorst bij 
het speciale herinneringskruis al-
daar waarop staat: ‘Aan hen die vie-
len uit Vorden’. Deze krans wordt 
opgedragen aan de Vordense bur-
gerslachtoffers, onder wie de Joodse 

slachtoffers en de drie gefusilleerde
Jehovagetuigen. De Raad van Ker-
ken heeft in een speciale publicatie
via de Kerkenbladen nog eens bena-
drukt dat zij geen actieve rol speelt
in de herdenking op het kerkhof. 
Zij wijst er voorts op dat ieder ge-
meentelid of parochiaan naar eigen
eer en geweten moeten besluiten de
herdenking te bezoeken en met na-
me hoe de begraafplaats te verlaten.
Het 4 Mei comité is verantwoorde-
lijk voor de gang van zaken op het
kerkhof waarbij zij de instemming
vraagt van het gemeentebestuur.

Dodenherdenking Vorden op zelfde wijze als in 2012
Vorden - Zoals bekend, gaat het gemeentebestuur van Bronckhorst 
akkoord met het voorstel van het 4 Mei comité om de komende her-
denking 2013 op dezelfde wijze te doen als die van 4 mei 2012.

De provinciale commissie handwer-
ken en textiele werkvormen van de 
Vrouwen van Nu Gelderland orga-
niseert jaarlijks een tentoonstelling. 
Opnieuw werd als locatie gekozen 
het Dorpscentrum aan de Raadhuis-
straat. Het evenement vond plaats op 
18 en 19 april jl. De heer Elbrink vatte 
het doel van de tentoonstelling goed 
samen met de wens dat een ieder op 
haar eigen wijze voldoende inspiratie 
zou opdoen. Als dank voor het spon-
soren van dit evenement kreeg hij 
een wit houten dienblad aangeboden 
met daarin verwerkt een prachtig 

handwerk. Een praktische toepas-
sing als voorbeeld van een  werkstuk, 
handgemaakt met naald en draad.
De commissie had 3 standhouders 
uitgenodigd die op beide dagen aan-
wezig waren. 
1. Borduurspeciaalzaak InX-tenzo uit 
Velp, zie ook www.inx-tenzo.nl 
2. Afkes merklap uit Heerde, zie ook 
www.afkesmerklap.nl
3. Marijke Tabak uit Almen met haar 
atelier Hartendief, met o.a. quiltstof-
fen en quiltbenodigdheden. Marijke 
heeft een webwinkel. Zie ook www.
atelierhartendief.nl

Tijdens de tentoonstelling was het 
handwerk café doorlopend geopend.
In de tentoonstellingsruimte vonden 
tevens diverse demonstraties plaats.
Van zolderopruiming weten de Vrou-
wen van Nu ook. De winkel met 
artikelen die nog een tweede kans 
krijgen is ieder jaar weer een succes. 
En de verlotingskraam is niet snel 
groot genoeg om het grote aanbod 
van prachtige verlotingsartikelen een 
plaatsje te geven. De tuinclub van de 
Vrouwen van Nu afd. Vorden was 
aanwezig met groendecoraties. 

De tentoonstelling trekt ook altijd veel 
niet-leden. Voor hen was voldoende 
info over een eventueel lidmaatschap 
te verzamelen om thuis nog eens 
rustig na te lezen. Voor nadere info 
na het lezen van dit krantenartikel, 
zie ook 
www.vrouwenvanu.nl/gelderland

Goudborduren en nog veel meer bij de 
Vrouwen van Nu
Vorden - De heer Elbrink van Visser Damesmode te Vorden viel de eer 
te beurt om als eerste de grote zaal van het Dorpscentrum in Vorden 
te betreden. Zijn gevolg bestond uit een groot aantal vrouwen, allen 
lid van de Vrouwen van Nu Gelderland. Wat de vrouwen allen gemeen 
hebben is de grote liefhebberij in allerhande soort prachtige hand-
werken. En dat wilden ze de honderden bezoekers, die daarna volgden 
tijdens de tweedaagse tentoonstelling, wel eens laten zien.

Vreugde en verdriet. Beide begrip-
pen kunnen soms dicht bij elkaar 
liggen, zeker als we hierbij denken 
aan 5 en 4 mei.

BEVRIJDING
Op 5 mei hebben we de nationale 
viering van de bevrijding, d.w.z. dat 
we op 5 mei vieren, dat we in Neder-
land in vrijheid leven en dat we be-
vrijd zijn van de Duitse bezetting in 
Europa en van de Japanse bezetting 
in Azië (toenmalig Nederlands-Indië) 
en dat we sindsdien in het Konink-
rijk der Nederlanden vrij zijn van 
oorlog en onderdrukking.
Ook op die dag bezinnen we ons op 
het belang van vrijheid en realiseren 
we ons dat vrijheid kwetsbaar is.
Voor die vrijheid in Nederland heb-
ben velen gevochten en hebben daar 
zelfs hun leven voor gegeven en zijn 
op 5 mei niet meer in ons midden.
En om het verlies van levens en het 
verdriet hierover gestalte te geven is 
ingesteld de DODENHERDENKING 
op de avond vóór 5 mei en wel in het 
gehele land op 4 mei om 20.00 uur.

DODENHERDENKING
Hierbij herdenken wij al degenen 
die de bevrijding niet konden mee-
maken. De duizenden Nederlandse 
militairen in mei 1940 t/m 1945, 
de duizenden Nederlandse verzets-
strijders (afgemaakt door de Duitse 
bezetters op vele plaatsen in Neder-
land en in concentratiekampen, dui-
zenden Nederlandse burgers door de 
Duitse bezettende macht afgevoerd 
in het kader van de Arbeitseinsatz 
naar Duitsland en daar om het le-
ven gekomen en het grootste ge-
deelte van de Nederlandse joden, die 
door de Duitse bezettende macht 
werden opgepakt en afgevoerd naar 
Auschwitz en andere vernietigings-
kampen. En de vele nabestaanden 
van al deze, door de Duitse bezetting 
van Nederland, omgekomen Neder-
landers zullen jaar in jaar uit ge-
denken dat deze Duitse bezettende 
macht hen heel veel leed en verdriet 
heeft bezorgd.
Deze herdenking geschiedt dus ook 
door geheel Nederland, in het bij-
zonder vindt deze Nationale Her-
denking plaats op de Dam in Am-
sterdam, op 4 mei om 20.00 uur en 
verder in zo goed als alle gemeenten 
in Nederland.
Zo ook dus in Vorden (gemeente 
Bronckhorst) op de begraafplaats 
aldaar, waar zich op enige afstand  
ook een kleine begraafplaats van 
Duitse militairen bevindt. De in 
Vorden begraven Duitse militairen 
maakten ook deel uit van de Duitse 
bezettende macht en hebben tot 
aan hun dood geprobeerd te verhin-
deren dat er een bevrijd Nederland 
zou komen.

BEVRIJDING (5 MEI) en HERDENKING (4 MEI)
Daarom doet het wat vreemd aan 
dat het comité 4 mei in Vorden op 
die Nederlandse dodenherdenking 
op 4 mei ook een bezoek gaat bren-
gen aan deze Duitse begraafplaats. 

Want het is toch ook bekend dat 
vlak voor 5 mei 1945, in de betrek-
kelijke nabijheid van Vorden, nl op 
2 maart 1945 in Varsseveld aan de 
Rademakersbroek 46 Nederlanders 
als represaille door de Duitse be-
zettende macht zijn vermoord en 
even daarna op 8 maart 1945 bij de 
Woeste Hoeve (bij Beekbergen) 117 
verzetsmensen door de Duitsers zijn 
vermoord.

Uit een oogpunt van verzoening of 
“Hebt uw vijanden lief”en ook als 
vergoelijking (niet alle Duitsers wa-
ren Hitler-fanaten), meent men de 
opzet van de Dodenherdenking te 
moeten wijzigen en meent men de 
gevoelens van alle Nederlandse na-
bestaanden, die te maken hebben 
gehad met dit geweld van de Duitse 
bezettende macht, met voeten te 
kunnen treden.

(We gaan kwaad met goed vergel-
den).. Het Centraal Orgaan Voorma-
lig Verzet en Slachtoffers (COVVS) 
zegt ook niet voor niets ”Het gaat bij 
de 4e mei niet om vergeving of ver-
zoening , maar om het herdenken 
van de slachtoffers als gevolg  van de 
oorlog die door Nazi-Duitsland over 
Europa werd uitgestort”.

En omdat Federatief Joods Neder-
land zich duidelijk zwaar beledigd 
gevoelt en dat ook uit, wordt dit 
door de gemeente Bronckhorst 
“ongepast”genoemd. Onbegrijpelijk.
Als de grens slachtoffer-dader in de 

gedachten van het 4 mei comité Vor-
den zo is vervaagd, dan lijkt het mij 
juister de dodenherdenking in Vor-
den op 4 mei maar af te schaffen.

Nooit of te nimmer en ook niet na 
het overlijden van de laatste oud-
verzetsstrijder, dient de saamhorig-
heid van de Nederlanders bij de Na-
tionale Dodenherdenking te worden 
bezoedeld met activiteiten die niet 
met de Vrijheid van Nederland te 
maken hebben en dient de nage-
dachtenis aan de slachtoffers van de 
nabestaanden te worden besmeurd 
met verkeerde argumenten, laat 
staan dat we ons te buiten gaan aan 
geschiedvervalsing.

Ieder jaar zullen wij en later ande-
ren slechts 2 minuten stilte in acht 
nemen in saamhorigheid en eerbied 
door alle Nederlanders, die zich zul-
len herinneren waarom deze Natio-
nale Dodenherdenking op 4 mei te 
20.00 uur zal geschieden.

Dat we nu al sedert langere perio-
den met de oosterburen, in casu de 
Duitsers en Duitsland goed bevriend 
zijn, is overal constateerbaar. Dat we 
over en weer commerciële belangen 
benutten en aanbieden en dat we 
over en weere vakantie vieren in el-
kaars land is van geheel andere orde 
en getuigt van een niet uitgesproken 
gevoel van verzoening en begrip.

 Een demonstratie van verzoening, 
in welke vorm dan ook, op 4 mei te 
20.00 uur zou evenwel volledig mis-
plaatst zijn.

D. Radder
Lorentzlaan 6
7002 HB Doetinchem

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



Alle goede bedoelingen ten spijt om 
de tegenstander vast te zetten, keek 
Sociï al binnen twee minuten tegen 
een achterstand aan. Een inschat-
tingsfout in de verdediging werd 
meedogenloos afgerond door Wes-
tervoort; 0-1. Met de voorgaande ver-
liespartijen in het achterhoofd, waar-
bij ook vroege tegengoals vielen, zag 
Wichmond de bui alweer hangen. 
Toch verliep het anders, Sociï her-
stelde zich ijzersterk. Slechts enkele 
minuten later werd Kevin Esselink 
vrij voor de goal gezet door Marco 
Vreeman, maar Esselink schoot he-
laas recht op de keeper af. Na tien 
minuten was Esselink wel succesvol. 
Na fel doorzetten kon de behendige 
aanvaller vrij opstomen en met een 
prachtige stift de keeper passeren; 
1-1. 

De verhoudingen stonden weer gelijk 
en de wedstrijd kon opnieuw begin-
nen. In het vervolg daarvan bleek 
waarom Westervoort bovenaan staat. 
Enkele behendige en snelle spelers 
maken het verschil, aangevuld met 
een enkel kanon. Sociï kreeg het 
zwaar te verduren, maar met het no-
dige kunst- en vliegwerk werd de rust 
bereikt met de gelijke stand. Paal, lat 
en een gelukkige scrimmage waren 
daar onder meer verantwoordelijk 
voor.
 
In de tweede helft veranderde er wei-
nig aan het spelbeeld. Sociï liet Wes-
tervoort het spel maken en loerde er 

zelf op om effectief met de geboden
kansen om te gaan. Aangezien de gas-
ten steeds weer tegen de rood-witte
muur opliepen, leek het vertrouwen
bij hen weg te zakken. Toch kwam
Westervoort nog onverwachts op 
voorsprong. Door weifelachtig ingrij-
pen van de verdediging kon een Wes-
tervoorter de bal hard voorbrengen.
Ongelukkigerwijs belandde deze vol
op het lichaam van Arend Jan Groot
Jebbink die de bal in eigen doel zag
verdwijnen. In het vervolg van de 
wedstrijd deed Sociï er nog van al-
les aan om er een punt uit te slepen.
Maar veel verder dan schietkansen
voor Johan Riefel en Maarten Rensink
kwam het niet. De eindstand was dan
ook 1-2. Door de overwinning namen
de gasten alvast een voorschot op het
kampioenschap, een promotiefeestje 
mochten zij in ieder geval al vieren.
Sociï kan met opgeheven hoofd te-
rugkijken op deze verloren wedstrijd,
er werd strijd geleverd en waar moge-
lijk goed gevoetbald.

Hopelijk kan Sociï dit tegen Stokkum
op zondag 21 april een goed vervolg
geven. Op die dag rolt de bal weer 
vanaf 14.00 uur.
 
UITSLAGEN ZONDAG 14 APRIL
Sociï 1 – Westervoort 1; 1-2
Sociï 2 – Voorst 2; 0-0
Pax 5 – Sociï 3; 1-0
Sociï 4 - Eerbeekse Boys 6; 0-5
Loenermark 7 – Sociï 5; 8-3
Sociï VR1 – Ratti VR2; 3-1

Sociï laat koploper 
Westervoort zweten
Wichmond - Deze zondag stond voor Sociï weer een lastige wedstrijd
op het programma. Koploper Westervoort kwam op bezoek. Na twee
zwakke optredens in uitwedstrijden, was dit op voorhand een zwaar
affiche. Toch heeft Sociï tegen ’t Peeske bewezen zich goed vast te kun-
nen bijten in een tegenstander. Uitgaande van die kracht stapten de
rood-witten dan ook het veld in.

Vanaf 13.00 uur gooiden de 25 deel-
nemende koppels er lustig op los met 
hun pijlen. De eerste schifting werd 
gedaan in de poulefase waarna 13 
teams doorgingen naar de winnaars-
ronde en 12 naar de verliezersronde. 
Enkele teams kregen daarin de eerste 
van die finalerondes een zogenaamde 
‘bye’. Her en der viel er een verras-
sing te noteren wanneer er weer een 
favoriet werd uitgeschakeld. Uitein-
delijk stond er toch een finale met 
oude bekenden. Erik Olthof en Jos Pe-
ters namen het op tegen Erik Peters 
en Henri Eggink. In de finale liepen 
Olthof en Peters aanvankelijk vlot 
weg, maar vanaf 3-1 wisten Peters en 
Eggink toch nog terug te komen naar 
3-3. Toch herstelden eerstgenoemden 
zich tijdig en gooiden zij uiteindelijk 
de laatste dubbel uit. Peters en Olthof 
mogen zich de terechte kampioenen 
noemen. Raymon Golstein en Daan 
Loman eindigden op een verdienste-
lijke derde plek, zij versloegen in de 
strijd om die plek Henry Vreeman en 
Roy Weetink. 
In de verliezersronde ging de bo-
kaal naar Kevin Esselink en Stefan 
Weenk. Zij versloegen in hun finale 
Edwin Stege en Elke Peters met 3-1. 

Als derde eindigden Bouke van Dijk 
en Marco Vreeman voor Michiel ter 
Beest en Michel ter Vrugt. De orga-
nisatie kijkt terug op een geslaagd 
toernooi waarvan de opbrengsten ten 
goede komen aan de verbouwing.
 
WINNAARSRONDE:
Jos Peters / Erik Olthof Erik Peters 

/ Henri Eggink Raymon Golstein / 
Daan Loman Henry Vreeman / Roy 
Weetink  

VERLIEZERSRONDE:
Kevin Esselink / Stefan Weenk Edwin 
Stege / Elke Peters Bouke van Dijk / 
Marco Vreeman Michiel ter Beest / 
Michel ter Vrugt

Jos Peters en Erik Olthof winnen 
Sociï-darttoernooi
Op zaterdag 13 april stond voor 
de achtste keer het Sociï-dart-
toernooi voor koppels op het 
programma. Door de verbouwing 
die bij Sociï gaande is, werd het 
toernooi dit jaar enkele maan-
den later georganiseerd dan ge-
bruikelijk. Mede daardoor kwam 
het dat de inschrijving niet ge-
heel gevuld was. Toch stond er 
een goed deelnemersveld aan de 
start, waarvan Erik Olthof en Jos 
Peters zich uiteindelijk de besten 
mochten noemen.

Onder: Jos Peters en Erik Olthof, winaars. Boven: Stefan Weenk en Kevin Esselink, winnaars 
verliezersronde.

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

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

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

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

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

De publicatierechten berusten bij de  vereniging Oud Vorden en Weevers Grafimedia.
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C1000 Grotenhuys geopend 
met Koninginnedag
Vorden - C1000 Grotenhuys in Vorden is op Koninginnedag 
(30 april) geopend van 8.00 uur tot 13.00 uur.

Bronckhorst Noord

Donderdag 25 april 2013
10:30 Rondleiding door de tuinen 
 van de Wiersse Vorden

Zondag 28 april 2013
13:00 Familie Fietstocht Wildenborch Wildenborch
15:00 Theater Onder de Molen Linde

Maandag 29 april 2013
20:30 Koninginneavondconcert Vorden

Donderdag 2 mei 2013
10:30 Rondleiding door de tuinen 
 van de Wiersse Vorden

Vrijdag 3 mei 2013
0:00 Kunst10daagse Bronckhorst Vorden
20:30 Theater Onder de Molen Linde

Zaterdag 4 mei 2013
10:30 Rondleiding Tuinen 
 van de Wiersse Vorden

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

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

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

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

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

Pauline is vertelster en weet het pu-
bliek op indringende wijze mee te 
nemen in haar verhalen. De sche-
mering is een toestand waarbij licht 
naar donker overgaat of andersom. 
Een moment tussen Leven en Dood. 
Het gaat over Oorlog, Vriend en Vij-
and en de vraag wie degene eigenlijk 
is met wie we in onszelf strijden. Jac-
queline is pianiste en zangeres. De le-
zing over Etty Hillesum geeft een sa-
menvatting van Etty’s dagboek ‘Het 
verstoorde leven’ waarin zes thema’s 
als rode draad door haar leven heen 

lopen. Ieder thema wordt afgerond 
met een muzikaal intermezzo met 
klassiek pianowerk, eigen geschre-

ven Nederlandstalige liedjes of een 
percussiestuk. Reserveren kan via 
www.tom-vorden.nl

Speciale avond in TOM op 3 mei
De eerste week van mei staat in 
het teken van dodenherdenking 
en bevrijding. De organisatie van 
TOM heeft twee bijzondere arties-
ten uitgenodigd om hier op vrij-
dag 3 mei (20.30 uur) bij stil te 
staan. Pauline Seebregts brengt 
het programma ‘Schemering’, 
verhalen waarin vriend en vijand, 
leven en dood, centraal staan. Jac-
queline van der Zee verwoordt, 
verklankt en verbeeldt haar visie 
op Etty Hillesum in ‘En toch is 
het leven schoon en zinrijk’.

Jacqueline van der Zee

Het begin van Sociï was uitstekend. 
De eerste duels werden gewonnen 
en na 20 seconden werd de bal diep 
gespeeld. Kevin Esselink geloofde in 
de bal en kon op de zestien de bal 
net onder de keeper doortikken; 
1-0. Daarna bleef Sociï goed spelen 
en hield het Stokkum onder druk. 
De gasten kwamen er aanvankelijk 
niet echt aan te pas. Sociï creëerde 
zich vele schietkansen, maar het vi-
zier stond niet bepaald op scherp. 
Gaandeweg de eerste helft kwam 
Stokkum onder de druk vandaan, 
daarbij mede geholpen door een on-
nauwkeurig Sociï. De onnauwkeurig-
heid leidde ook de gelijkmaker in. 
Een speler van Stokkum kon op links 
opstomen, maar werd daarbij onge-
lukkig gestuit door Bouke van Dijk. 
De bal ging op de stip en werd in het 
netje gewerkt; 1-1. Daarna ging het 
gelijk op en kregen beide ploegen nog 
mogelijkheden. Met name Maarten 
Rensink was dreigend. Toch werd de 
rust met de gelijke stand bereikt. Na 
rust was Sociï geen schim meer van 

de ploeg die het daarvoor was. Sociï 
slaagde er niet meer in om druk te 
zetten. Stokkum deed hier in eerste 
instantie niets mee. Toch was het bij 
een cornerbal raak. De bal werd bij 
de eerste paal neergelegd en het was 
een koud kunstje voor Stokkum om 
deze binnen te koppen; 1-2. Ook na 
deze goal ontbrak het aan druk van 
Sociï-zijde. De enige manier waarop 
Sociï langszij had kunnen komen was 
uit de vrije trappen. Deze waren voor 
Sociï echter net wat te ver van de goal 
om gevaarlijk te kunnen worden. 
Stokkum kreeg ook de nodige vrije 
trappen, maar die waren dan weer 
wat dichter bij de zestien. Zij konden 
daardoor veel gevaarlijker worden 
dan Sociï. Uit een vrije trap van Sociï 
kwam nota bene de 1-3. De keeper 
onderschepte de vrije trap en werkte 
deze naar voren. Een goede aanname 
van de Stokkum-spits zorgde er al on-
geveer voor dat hij zijn collega kon 
vrij zetten. Deze stoomde verder op 
met de bal en kon vanaf links onbe-
rispelijk raak schieten; 1-3. Daarmee 

was het gespeeld. Sociï geloofde er 
niet meer in en Stokkum hoefde niet 
meer. De eindstand was dan ook be-
reikt. Stokkum doet nog mee voor 
de nacompetitie en Sociï moet erop 
hopen snel het blazoen te kunnen 
zuiveren.
Volgende week speelt Sociï uit bij Kil-
der. Ook deze ploeg aast nog op de 
nacompetitie, voor Sociï dus dezelfde 
opdracht als vandaag. Aanvang 14.30 
uur op Sportpark De Tol.

UITSLAGEN ZONDAG 21 APRIL
Sociï 1 – Stokkum 1; 1-3
Sociï 2 – Epse 2; 0-4
Concordia W. 5 – Sociï 3; 1-0
Sociï 4 – Brummen 8; 1-2
Brummen 6 – Sociï 5; 3-2
Baakse Boys VR1 – Sociï VR1; 3-3!
 
DONDERDAG 25 APRIL
Sociï 2 – Brummen 4
Baakse Boys 4 – Sociï 5

ZONDAG 28 APRIL
Kilder 1 – Sociï 1
Dierense Boys 4 – Sociï 2
Sociï 3 – Keijenburgse Boys 4
FC Zutphen 5 – Sociï 4
Sociï 5 – AZC 7
Sociï VR1 – Eerbeekse Boys VR1

Sociï veel te lief voor Stokkum
Vandaag speelde Sociï de wedstrijd tegen middenmoter Stokkum. 
Deze ploeg wil graag mee gaan doen in de nacompetitie en was dus 
gebrand op winst. Sociï wilde na een slechte reeks eindelijk weer eens 
een punt meepakken.

Vordens Tennis Park heeft veel te bie-
den. Er liggen maar liefst zes banen, 
die ’s avonds verlicht kunnen worden 
zodat er het hele jaar door overdag 

en ’s avonds getennist kan worden. 
Er zijn geen wachttijden voor nieuwe 
leden  en in het huidige ledenbestand 
zitten ook veel beginners. 

Dus er is grote kans een partner 
te vinden als daar behoefte aan is. 
Er kan op allerlei niveaus gespeeld 
worden, heel recreatief, maar ook in 
de competitie. Zowel overdag als ’s 
avonds worden er door actieve leden 
instuiven georganiseerd waaraan ie-
dereen mee kan doen.

Open avond
Om meer mensen in staat te stellen 
kennis te maken met de mooie ten-
nissport organiseert VTP op vrijdag 26 
april een open avond voor jong en oud. 

Vanaf 18.30 uur is iedereen die eens 
een balletje wil slaan, de sfeer wil proe-
ven, of wat informatie wil, van harte 
welkom op het Vordens Tennispark 
aan de Overweg. 

Leden en de tennisleraar staan klaar 
om u hierin te begeleiden.

Open avond bij Vordens Tennis Park

Vorden - In het kader van de Nationale Sportweek zetten veel vereni-
gingen hun poorten deze week open en wordt iedereen uitgedaagd 
nú die stap naar een sportieve activiteit te zetten. De tennisclub in 
Vorden doet hier graag aan mee.

Els Berenpas wist de bal met precisie 
in de hoek te plaatsen en de keepster 
strekte zover als ze kon, de bal glipte 
echter nipt langs haar vingertoppen 
het doel in: 0-1. Hoeve Vooruit pro-
beerde in de wedstrijd te komen, 
maar op een of andere manier lukte 
dit niet. Geheel tegen de verhoudin-
gen in wisten ze met één aanval wel 
op gelijke voet te komen: 1-1. Voor 
rust lukte het Ratti niet meer om op 
voorsprong te komen. 
Na de rust liet Ratti zien alert uit de 
kleedkamers te komen. De aftrap 
werd genomen en de bal belande over 
de linies via Esther Tuinman en Kelly 
Peters bij spits Lianne ten Have. Met 

een prachtig schot belande de bal in
de verre bovenhoek 1-2. Dit was een
zure domper voor Hoeve Vooruit dat
meteen alweer achter de feiten aan
liep. Binnen vijf minuten was daar 
ook de 1-3. Kim Heuvelink reageerde
alert bij een afgedwaalde corner en de
keepster kon wederom de bal uit het
net vissen. Hoeve Vooruit ging alles
of niets spelen en Ratti liet zich hier-
door even wat terugzakken. Keepster
Gerdien Peppelman verrichte nog 
een uitstekende redding. Als collec-
tief deed Ratti er nog een schepje bij
bovenop. In het laatste kwartier werd
de inzet en werklust van de Ratti da-
mes beloond. Marielle Klein Brinke 
kwam voor haar vrouw en kon op
snelheid naar voren. De voorzet die
volgde werd mooi binnengeschoten 
door Els Berenpas 1-4. Kelly Peters 
tekende voor de 1-5. Toen zei op snel-
heid langs haar tegenstandster kwam
en oog in oog kwam te staan met de
keepster hield ze haar hoofd koel en
schoot de bal binnen. De drie punten
waren in de pocket! 
Aanstaande zondag thuis tegen Wol-
fersveen.

Ratti dames door winst op tweede plek!
Hoeve Vooruit 2 - Ratti 1
Vorden - Op het kunstgras in Sint 
Isidorushoeve werd afgelopen 
zondag afgetrapt tegen Hoeve 
Vooruit. Het eerste kwartier van 
de wedstrijd troefde Ratti Hoeve 
Vooruit af op alle fronten. Duels 
werden gewonnen, passes kwa-
men over en de bal bleef goed 
in de ploeg. Na twintig minuten 
spelen was daar dan ook het ver-
diende openingsdoelpunt.

Deze avond hadden ze voor ons uitgenodigd de groep 
Jong Belegen. Een groep met nog jonge ouderen die al-
lerlei liedjes voor ons zongen met een komische noot, 
afgewisseld met enkele leuke gedichtjes. Woensdag 8 
mei is er de verrassingsfietstocht, die ook jaarlijks wordt 
georganiseerd door de reiscommissie, we hopen dan na-
tuurlijk op mooi weer. Voor verdere informatie zie onze 
website: www.vrouwenvannu/vorden

Bijeenkomst Vrouwen van Nu
Vorden - Woensdag 17 april was de maandelijk-
se bijeenkomst van de Vrouwen van Nu afdeling 
Vorden. De avond was een verrassing voor ieder-
een.  Ze werd namelijk verzorgd door het eendags-
bestuur. Deze groep wordt ieder jaar op ludieke 
wijze gekozen op een van de afdelingsavonden met 
de bedoeling dat ze een avond verzorgen.



Flash kwam uit in de vaste samenstel-
ling. Chjehrando Gasper, Niels Lijf-
togt, Anne van Eeuwijk en Hermien 
Oudenampsen waren na een goed sei-
zoen vol goede moed naar Doesburg 
afgereisd. De eerste wedstrijd kwam 
men uit tegen Orion uit Enschede. 

Chjehrando won de eerste set van 
het herenenkelspel vrij eenvoudig. 
Maar bij een voorsprong in de tweede 
set was het schrikken voor de mede-
spelers en de uit Vorden meegereisde 
supporters. Chjehrando kreeg een 
kuitblessure en na behandeling door 

een fysiotherapeut leek het beter de 
partij niet uit te spelen. Deze ging dus 
jammer genoeg verloren. 
Waarschijnlijk heeft dit zijn mede-
spelers extra gemotiveerd. Anne won 
haar enkelspel goed in twee sets en 
Niels en Hermien wonnen ook het 
mixedspel in twee sets. Daarna werd 
getest of Chjehrando het herendub-
bel na een uitgebreide behandeling 
en ingepakt in tape kon spelen. Ge-
lukkig kon hij spelen en met zijn ver-
trouwde maatje Niels aan zijn zijde 
wonnen zij in twee sets. En ook de 
laatste partij van deze wedstrijd, het 
damesdubbel, werd door Anne en 
Hermien goed in twee sets gewon-
nen. Totaal een sterke 4-1 overwin-
ning voor het Vordense team.
De tweede wedstrijd werd gespeeld 
tegen Didam. Niels speelde het heren-
enkelspel in plaats van Chjehrando. 
Hij deed dit met verve en won rede-
lijk eenvoudig in twee sets. 
Anne speelde daarna een zwaar da-
mesdubbel. De eerste set won zij in 
de verlenging met 24-22. De tweede 
ging net met 22-20 verloren en ook 
in de derde was het spannend. Maar 
Anne trok met 21-19 de partij naar 
zich toe. 
Hierna speelde Arjen de Ronde uit 
het tweede team voor Chjehrando 
in het mixedspel. Hij deed dit samen 
met Hermien. Zij speelden een sterke 
partij maar verloren deze in twee 
sets. Chjehrando kwam met Niels 
wel uit in het herendubbel. En op de 
hun gebruikelijke wijze sleepten zij 
deze partij in twee sets uit het vuur. 
Het damesdubbel van Anne en Her-
mien ging daarna verloren maar de 
wedstrijd ging met 3-2 naar Flash 
en hiermee was wederom een kam-
pioenschap van regio Oost een feit, 
maar nu in een klasse hoger. Klasse 
kanjers!

Flash Vorden 1 flikt het weer

Vorden - Afgelopen weekend werden in Doesburg de regionale bad-
mintonkampioenschappen van regio Oost gespeeld. Na het behaalde 
kampioenschap in één van de drie tweede klassen in dit district mocht 
Flash Vorden 1 hier ook uitkomen. En na vorig jaar waarin de regio-
nale titel in de derde klasse werd veroverd won het team nu ook in de 
tweede klasse. Net als vorig jaar mag het team nu ook weer uitkomen 
op het Nederlands kampioenschap in het weekend van 22 en 23 juni 
dat gehouden wordt in de Hanzehal in Zutphen.

Zwaan uit Laren (Gld.) vat haar 
manier van schilderen zo samen: 
‘Schilderen is een weg gaan van bin-
nen naar buiten. Ik schilder op een 
intuïtieve manier. Het kunstwerk 
ontstaat door open te staan voor 
wat er komt. Van chaos naar ritme, 
naar een beeld. Wat zich aandient, 
staat niet van te voren vast maar 
ontstaat uit het niets. Het scheppen 
zorgt voor verwondering en stem-
ming. Mijn schilderijen worden 
opgebouwd uit vele lagen verf met 
allemaal kleurvlakken, daardoor 
ontstaat het gevoel van warmte en 
energie. Elk schilderij vraagt om 
een eigen verhaal. Iedereen kan erin 
en eruit stappen om zo een eigen 
beeldverhaal te maken. Ik wil graag 
dat mensen in dialoog gaan met het 
schilderij. Wat raakt jou? Waar ben 
je als je er naar kijkt en waar gaan 
de mensen heen of waar komen ze 
vandaan? Wat herken ik hiervan 
zelf in mijn leven?

In de tuin zijn keramiekhoedjes en 
schalen van Wilma Hornsveld uit 
Amersfoort tentoongesteld. Zij zegt: 
‘Klei inspireert mij door de vele 
mogelijkheden die het biedt: het 

vormen, vervormen en de verschil-
lende stooktechnieken. Mijn werk 
is voor mij een weerspiegeling van 
een levensweg volop in beweging,
waarin ik opensta voor nieuwe ont-
moetingen met mens en klei. Klei
is voor mij een levensbron, zet mij
in beweging en laat nieuwe vormen
ontstaan’.
Atelier Amare - in de tuin vóór de 
boerderij - is tijdens deze tien dagen
ook open. Men kan daar op verzoek
een kijkje nemen en kennismaken
met tekentaal door (eventueel) zelf
iets te tekenen of vragen te stellen.
Er liggen boeken met tekeningen 
en foto’s. Op vrijdag 3 mei geeft Jo-
sée van der Staak van 10.00 uur tot
12.00 uur een workshop ‘à la van 
Gogh’. Er worden twee werkstuk-
ken gemaakt. Van 23 tot 27 mei a.s.
houdt Josée een workshop van vier
dagen in Auvillers les Forges (Noord-
Frankrijk). Het thema van de work-
shop is ‘op zoek naar je eigen kern’.
Er zijn nog maar enkele plaatsen be-
schikbaar. Men kan zich voor deze
workshops opgeven per email: josee-
vanderstaak@hetnet.nl of bellen:
0575- 555783. Voor meer informatie
zie: www.amare-atelier.nl

Kunsttiendaagse bij Amare

Vorden - In 2013 doet galerij Amare weer mee met Kunst10daagse
Bronckhorst. In de tuin keramiek van Wilma Hornsveld, in de gale-
rieruimte acrylschilderijen van Bauk Zwaan en sieraden van Jannigje
den Herder. Ook het atelier in de tuin van de oude boerderij aan het
Kerkepad (Komvonderlaan 6) te Vorden is open. De openingstijd is 3
t/m 12 mei van 11.00 uur tot 17.00 uur. Zie ook : www.amare-galerij.nl

Hoedjes

De klok tikt gestaag richting half 
twaalf en de harten van de meiden 
tikken des te harder, de tribunes 
stromen vol met familie, vrienden 
en kennissen en uiteraard de staf 
van Dash. Iedereen is toch gespan-
nen want uiteraard moet er nog wel 
gewonnen worden om het kampioen-
schap te kunnen vieren. En ja hoor, 
de spanning eist z’n tol: de eerste 
set verliezen de meiden met 25-27. 
Tweede set begint en ook op de tri-
bune begint de spanning toe te slaan. 
Dit uit zich in oerkreten en tam-tam-
geluiden om de meiden te inspireren 
en de aanmoedigingen helpen: twee-
de set winst voor Dash 25-5! De derde 
set krijgen de dames weer de vleugels 
die ze het hele seizoen al hebben en 
sluiten deze set ook met winst af: 25-
13 en dus kampioen! Het hek is van 
de dam en zelfs de opa’s en oma’s 
staan boven op de banken om dit te 
vieren, de gevierde coaches slagen er 
in om (bijna) iedereen weer rustig te 
krijgen. Per slot van rekening moet er 
nog wel doorgespeeld worden.

De vierde set kent goede en slechte 
speelmomenten mede door de vreug-
de, maar gaat gelukkig ook de boe-
ken in als gewonnen: 25-22. Dan ont-
staat er een juichende menigte van 
ouders, spelers, coaches en worden er 
bloemen en een herdenkingsplaatje 
door de Fa Roofing Service (sponsor) 
uitgedeeld. Van Dash ontvangen ze 
een slagroomtaart alsmede een roos 
en door de Nevobo wordt een glazen 
bokaal uitgereikt. 
Ouders mogen hier natuurlijk niet 
in achterblijven en delen prachtige 
shirts uit aan de meiden en coaches 
Sanne Woestenenk en Linsy Gotink, 
die een zeer grote rol speelden in dit 
kampioenschap. Aansluitend zijn de 
dames in een ‘pipowagen’ rondgere-
den door het dorp om uiteindelijk 
bij Visser Mode een koninklijk nagel-
lakje in ontvangst te nemen en een 
patatje te gaan eten met een gespon-
sord ijsje door IJssalon Het Kerkepad. 
Meiden, de ouders roepen nogmaals: 
“Van harte gefeliciteerd, jullie zijn 
kanjers!”

Meiden Dash C2 kampioen
Vorden - Het is zaterdagmorgen 20 april 10.45 uur en langzamerhand 
druppelen de meiden van de C2 van Dash binnen, allemaal met een 
gespannen koppie en sommigen zenuwachtig lachend. Vandaag kun-
nen ze kampioen worden door in ieder geval twee sets winnend af te 
sluiten, tegenstander is Halley Mc3 uit Wehl.

Boven van links naar rechts: Sanne Woestenenk (coach), Chinouk Hendriksen, Andrea 
Groot-Jebbink, Eva Wijs, Xanthi Emmanouille, Carly Hutten, Danique Waarle, Linsy Gotink 
(coach). Onderste rij van links naar rechts: Lotte Wullink, Yanelle Stokkers, Jamie Janssen.

De eerste set begon met een lange ser-
viceserie van Dynamo, die de dames 
van Dash niet onder controle kregen. 
Hierdoor kwamen de Vordenaren op 
een grote achterstand te staan. Later 
in de set liep de pass daarentegen wel 
goed, maar werd er voor aan het net 
niet gescoord. De dames uit Apel-
doorn konden hierdoor hun eigen 
spel spelen en wonnen deze set over-
tuigend met 25-10.
Het was duidelijk dat de dames uit het 
Achtkastelendorp alle zeilen moesten 
bij zetten om een overwinning mee 
naar Vorden te nemen. In het begin 
van de tweede set lukte dit nog niet 
echt. Dynamo stond snel weer op een 
voorsprong. Door een lange servicese-
rie van Anouk Nijbroek kwam Dash 
weer langs zij. Door deze positieve 
wending begonnen de dames uit Vor-

den beter te spelen. Ook werd er blok-
kerend veel gepakt en wonnen de 
Vordense dames deze set met 25-21.
Aan het begin van de derde set gaf 
coach Henk Wahl de opdracht om 
het spel van het eind van de tweede 
set voort te zetten. Beweging in de 
pass was hierbij noodzakelijk. Dit 
werd goed opgevolgd en er werd een 
grote voorsprong opgebouwd door 
middel van een goede servicedruk, 
goede verdediging en een goede blok-
kering. Halverwege de derde set ging 
libero Marije Heijink naar de kant 
wegens duizeligheid. Dit hield voor 
de middens in dat zij in het achter-
veld bleven staan. Dit werd goed op-
gepakt en de zwart-roden pakten de 
set met 25-19.
Om te voorkomen dat er een vijfde 
set gespeeld zou moeten worden, 

moest Dash de vierde set winnen.
Door een goede verdediging en een
goed aanvallende Kelly Harbers kon-
den de Vordenaren een voorsprong
opbouwen. Toch wist Apeldoorn aan
het einde van set nog dichtbij te ko-
men doordat zij alles of niets gingen
spelen. Gelukkig wisten de Vordena-
ren het hoofd koel te houden en won-
nen deze laatste set van het seizoen
met 27-25.

Dit resulteerde in een 3-1 overwin-
ning en voor het laatst klonk het
Vordense volkslied door de sporthal.
Door deze overwinning rekenden de
Vordense dames af met het uit-syn-
droom. Helaas zit het seizoen voor de
dames van Dash erop. Zij willen u al-
len bedanken voor de support en ho-
pen jullie volgend seizoen weer terug
te zien. Voor Marije Heijink en Mara
Franken was dit de laatste wedstrijd
in het rood-zwart van Dash Vorden.
Zij stoppen met volleybal omdat de
studie voor gaat. Erg jammer, maar
heel veel succes gewenst.

Dash rekent in laatste wedstrijd af 
met uit-syndroom
Vorden - Zaterdag 20 april, stond voor Dash de laatste wedstrijd van 
het seizoen op het programma. De zwart-roden speelden uit tegen SV 
Dynamo dames 3 in Apeldoorn. De dames uit Vorden waren vastbe-
sloten om het seizoen af te sluiten met een overwinning, al werden de 
meeste uitwedstrijden verloren dit seizoen.

Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

Postadres / telefoonnummer
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld)

tel. (0575) 75 02 50 (centraal nummer)

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, tel. (0575) 

75 02 50 of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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ners staan en weten wat voor u be-

het inwonerspanel, genaamd 

van uw mening in dit 

nemers vragen over allerlei onder-
werpen die in de gemeente spelen. 

een steekproef een aantal inwo-

vangen, maar toch mee willen 

den via www.bronckhorst-
spreekt.nl of scan de QR-code. 

actiepunten.

Hoe werkt het?

tem uit Hengelo (Gld) beheert het pa-

Wij hechten 
veel waarde 
aan uw 
mening! 
Alvast harte-
lijk dank voor 
uw deelname 
aan ons panel!

“Ik ben er trots op burgemeester in
deze saamhorige en actieve gemeente 
te zijn. Door mee te doen aan het
panel helpt u ons om de juiste
keuzes voor Bronckhorst te maken.
En dat is belangrijk want u woont, 
werkt en recreëert hier, nu en in de 
toekomst.”

Doet u mee aan ons inwonerspanel?
Help ons mee de juiste keuzes te maken voor Bronckhorst

Britse bommenwerper, een Lancas-

de Royal Airforce niet terug van een 

van er één de crash overleefde omdat 

ter kregen de nabestaanden te horen 

gekomen omdat hun vliegtuig boven 
Nederland in de Waal was neerge-

ke overschotten van de bemannings-

de Hummeloseweg in Zelhem. Op die 

stortte daar een Lancaster bommen-

de bommenlading en sloeg een enor-
me krater in de grond. Zowel het 
vliegtuig als de omgekomen vliegers 

konden op dat moment niet worden 
geïdentificeerd. Enkele kleine mense-

ven op de begraafplaats in Zelhem. 

berging bieden. Een berging vooral in 
het belang van de nabestaanden. Na-

 
Eerste voorbereidingen gestart 

Ook is een bergingssubsidie aange-

sprak de gemeenteraad over een kre-
dietvoorstel en stelde de gemeente 

de begroting nog niet rond. Pas als 

plaatsvinden. Op dit moment is de 

uitgebreide informatiecampagne in 
om de naaste omwonenden en ande-
re belangstellenden te informeren 
over de berging van het vliegtuigwrak 

een eventuele berging de hoogste 
prioriteit.

Werkgroepen

start, waarin onder meer de gemeen-
te, een aantal inwoners, oud-leer-
krachten en de stichting Oud Zelhem 

en achtergrondinformatie over de

over de bemanning. Als de berging 
definitief doorgaat, gaat de werk-
groep Communicatie aan de slag met 

om omwonenden te informeren over 

site met alle informatie over de werk-

brachten de werkgroepen onlangs 

nende families op de Hummeloseweg 

betrokken.

Kostenplaatje en sponsors gezocht 

eind februari beschikbaar stelde. Ook 
de stichting Roelvink Fonds stelde 

berekend worden voor communicatie 
en de activiteiten van de werkgroep 

geraamd op ca. 50.000 euro. In totaal 
is dus nog ca. 85.000 euro nodig. Om 

dere de provincie, enkele specifieke 

naderen we hiervoor binnenkort. We 

begroting te kunnen presenteren,

doorgang kan vinden.

Berging Lancaster vliegtuigwrak in Zelhem

In verband met Koninginnedag en
Hemelvaart is het gemeentehuis op 

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis 

ivm feestdagen



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.

Op officiële feestdagen zamelt Ber-
kel Milieu geen huishoudelijk afval 
in. In plaats daarvan gelden er in-
haaldagen. Ook de Afval Breng 
Punten in Zutphen en Doetinchem 
en de Afval-Informatie-Lijn zijn met 
feestdagen gesloten. De inzame-
ling van dinsdag 30 april (Konin-
ginnedag) verschuift naar zaterdag 
27 april. De inzameling van don-
derdag 9 mei (Hemelvaartsdag) 
verschuift naar zaterdag 11 mei. 
De inzameling van maandag 20 
mei (Tweede Pinksterdag) ver-
schuift naar zaterdag 18 mei. 
Plaats ook op de inhaaldag uw con-
tainer voor 07.00 uur aan de weg. 
Dan weet u zeker dat de container 
wordt geleegd.

Meer informatie
Deze inhaaldagen vindt u ook op uw 

afvalkalender. Meer weten over uw 
afval en afvalscheiding? Kijk dan op 
www.berkelmilieu.nl, scan de QR-
code of bel de 
Afval-Informa-
tie-Lijn: (0575) 
54 56 46, be-
reikbaar op 
werkdagen van 
09.00-12.30 en 
13.00-16.00 uur.

Afvalinzameling met feestdagen
Stichting Achterhoek Toerisme is de 
nieuwe organisatie die de komende 
jaren de Achterhoek qua promotie en 
marketing op de kaart gaat zetten.
De stichting is opgericht door de
Achterhoekse gemeenten en het
bedrijfsleven. 

De vrijetijdseconomie is van belang 
voor de leefbaarheid en economische 
vitaliteit van de Achterhoek. Vanuit 
deze visie hebben de gemeenten in 
de Achterhoek (waaronder Bronck-

horst), samen met het bedrijfsleven 
in de toeristische sector, het initiatief 
genomen voor de Stichting Achter-
hoek Toerisme. Vanuit het besef dat 
één marketingorganisatie voor de 
Achterhoek, de regio toeristisch goed 
op de kaart kan zetten. 

Achterhoek Toerisme heeft als be-
langrijkste doel het verhogen van 
toeristische bestedingen in de Ach-
terhoek. Daarnaast werken ze aan de 
toename van het aantal verblijfs- en 
daggasten, waarmee ook het aantal 
overnachtingen. Voor Achterhoek 
Toerisme gaan promotie en marke-
ting en routebeheer de hoofdactivitei-
ten vormen. Daarnaast biedt de orga-
nisatie een ‘op maat’ pakket van dien-
sten en producten voor gemeenten, 
ondernemers of toeristische organi-
saties.  

Financiering 
De meeste Achterhoekse gemeenten, 
waaronder onze gemeente, zijn ak-
koord met de basisfinanciering. En-
kele colleges besluiten de komende 
weken nog over de financieringsbij-
drage. Samen met de promotionele- 
en projectmatige bijdrage vanuit het 
bedrijfsleven zijn deze gemeentelijke 
bijdragen voor de stichting de belang-
rijkste inkomstenbronnen.  

Activiteiten 
Achterhoek Toerisme gaat van start 
als bron van informatie, ontwikkelaar 
van producten en diensten, promotor 
van het merk Achterhoek en coördi-
nator van route- en informatiestruc-
turen. De stichting wil bovenal een 
verbindende rol vervullen tussen de 
spelers binnen de toeristisch-recrea-
tieve sector in de Achterhoek. Diverse 
online en offline promotieactiviteiten 
worden ontwikkeld en moeten via be-
staande campagnes (zoals wild eten 
in de Achterhoek en Kamperen in de 
Achterhoek) en nieuwe campagnes, 
de Achterhoek met haar belangrijkste 
toeristische aandachtsgebieden voor 
het voetlicht brengen. Ook gaat Ach-
terhoek Toerisme de komende jaren 
een nieuw wandelnetwerk opzetten 
als aanvulling op het fietsknooppun-
tennetwerk.  

Samenwerken 
Achterhoek Toerisme wil samenwer-
ken met VVV Nederland, Euregio en 
vanzelfsprekend het toeristisch be-
drijfsleven en overheden bij de ont-
wikkeling van nieuwe initiatieven.

Nieuwe stichting voor Achterhoek Toerisme

Gaat uw kind bijvoorbeeld naar het 
speciaal onderwijs of SBO SAM? Dan 
kan het zijn dat u in aanmerking kunt 
komen voor een vergoeding leerlin-
genvervoer via de gemeente. Vanaf
1 mei kunt u dit weer aanvragen voor 
het volgende schooljaar via www.
bronckhorst.nl. Gaat u hiervoor naar 
MIJN loket. U kunt uw aanvraag ook 
samen met ons invullen. Neemt u 
hiervoor contact met ons op via tel. 
(0575) 75 02 50 of kom langs op het 
gemeentehuis. Wanneer uw aanvraag 
voor 1 juni 2013 binnen is, kunnen wij 
het vervoer op tijd regelen.

Met de fiets of openbaar vervoer
Misschien kan uw kind met de fiets of 
met het openbaar vervoer naar 
school. Het is ook mogelijk om een 
combinatie van vervoer te maken in 

overleg met ons. Bijvoorbeeld tot aan 
de herfstvakantie met de fiets en 
daarna met de taxi. Of alleen op 
woensdag met de bus naar school.
De kosten van de bus of trein ver-
goedt de gemeente als u hier recht op 
heeft. Voor het gebruik van de eigen 
fiets heeft u recht op een vergoeding 
van € 0,09 per kilometer.

Vergoeding leerlingenvervoer 
aanvragen kan weer

Gemeente draagt bij aan capaciteitsuitbreiding 

Pax Hengelo
B en w hebben vorige week besloten 
€ 20.000 bij te dragen aan een capa-
citeitsuitbreiding van sportcomplex 
Het Elderink van voetbalvereniging 
Pax in Hengelo. De vereniging wil 
met dit bedrag onder meer verlich-
ting aanbrengen op het derde speel-
veld, waardoor deze ook als trai-
ningsveld gebruikt kan worden. Hier-
mee kunnen de andere trainingsvel-
den worden ontzien. Ook wil Pax het 
huidige trainingsveld (vierde veld) 
ombouwen tot een extra volwaardig 
wedstrijdveld. De andere wedstrijd-
velden worden hierdoor minder be-
last. Net als  bij VV Vorden is het voor 
Pax niet mogelijk om grenzend aan 
het huidige complex een extra veld 
aan te leggen. De aanleg van een 
kunstgrasveld bleek te kostbaar.
De vereniging wil op korte termijn 
beginnen met de werkzaamheden. 

Privatisering buitensportaccom-
modaties
Het eigendom, beheer en onderhoud 
van de buitensportaccommodaties 
is vorige week officieel aan de ver-
enigingen overgedragen. Dit komt 
voort uit het traject naar een toe-
komstbestendig Bronckhorst (TBB). 
Pax kampt al jaren met een onder-
capaciteit m.b.t. wedstrijdvelden. De 
belasting van de velden is hierdoor 
(te) groot. In juni 2012 besloot de ge-

meenteraad dat de verenigingen 
worden gecompenseerd in toekom-
stige onderhoudskosten voor ont-
brekende velden volgens de norm 
van 2011. In januari 2013 stelde de 
raad een bedrag van € 70.000 be-
schikbaar voor uitbreiding van de 
capaciteit in Hengelo, waarvan Pax 
eerder al € 50.000 ontving voor aan-
vullend onderhoud door de hoge 
veldbelasting.

Geboorteaangifte, hoe gaat dat? 
Een geboorteaangifte moet worden gedaan door 
de vader, in de gemeente waar het kind geboren is. 
Als de vader niet bĳ de bevalling was of als hĳ 
 verhinderd is, moet de geboorte aangegeven 
 worden door de degene die bĳ de bevalling was 
of in wiens woning of inrichting de bevalling 
plaatsvond.  De aangifte moet uiterlĳk drie dagen 
na de dag van de geboorte gebeuren bĳ de 

 publieksbalie in het gemeentehuis. In deze periode moeten twee 
 werkdagen vallen. De aangever moet zich  legitimeren.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

22.00 uur, C. Hitpass

 5 juli van 13.00 tot 01.30 uur en 6 juli 2013 van 10.00 tot 01.30 uur, C. Hitpass

daarop volgend, overnachten van enkele gasten bij bruiloftsfeest, R. Gelsing
-

bruiksvergunning tent, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 31 mei van 12.00 tot 18.00 uur en 
1 juni 2013 van 10.00 tot 01.30 uur, De Mettemaat

van 21.00 uur tot 03.00 uur de dag daarop volgend i.v.m. Koninginnenacht, Oranje Comité Keijenborg
-

eniging Nieuw Leven

 15.15 uur, 8 juni van 16.30 tot 24.00 uur en 9 juni van 09.00 tot 17.30 uur, ontheffing art. 35 Drank- 
-

vereniging 

00.00 uur, 5 juli van 19.00 tot 02.00 uur en 6 juli van 10.00 tot 02.00 uur, verkoop loten tijdens de 
toneelavonden, 2 en 3 juli, diverse tijdelijke verkeersmaatregelen i.v.m. optocht, 5 juli 2013 van 
18.00 tot 21.00 uur, stichting Oranjefeesten Toldijk

Aanvragen

art. 35 van de Drank- en Horecawet, 7 september van 13.00 tot 01.00 uur de dag daarop volgend 
en 8 september van 13.00 tot 23.00 uur, stop- en parkeerverbod Ruurloseweg, van rotonde tot 

-
-

sluiten en stopverbod Lindeseweg, tussen de Vosheuvelweg en Het Stapelbroek, en een gedeelte 
van de Kapellebultweg, 28 september van 09.00 tot 13.00 uur, instellen 30-kilometerzone op een 

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

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 12 april 2013:

Ontvangen op 14 april 2013:

Ontvangen op 15 april 2013:

Ontvangen op 16 april 2013:

Ontvangen op 17 april 2013:



Openbare bekendmakingen - vervolg

Ingetrokken aanvragen

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Zienswijze indienen?
-

-
-

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

-

-

-

Gehandicaptenparkeerplaatsen 

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Verleende vergunningen

Tijdelijke verkeersmaatregelen 

-

-

-

-

Mogelijkheden voor bezwaar

-

Voorlopige voorziening 

-

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Mogelijkheden voor beroep 

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.

Verhuis-
bericht 
Met ingang van 

1 mei a.s. verhuisd 

Rien de Jong
(Natuurkundig 

Therapeut) te Baak
Helmichstraat 5 naar 

Tirol 55 
7007 NV 

Doetinchem
(Dichteren)

Tel. 0314-345938
Mob. 06-12468550
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Het Heiligenbeeldenmuseum on-
dergaat momenteel een ingrijpende 
verbouwing. De Rotary Vorden- Zut-
phen maakte een extra financiële 

impuls mogelijk door het organi-
seren van dit concert dat werd bij-
gewoond door circa 200 bezoekers. 
Namens de Rotary overhandigde 

Maurits van Uhm de cheque aan Ton 
Rutting. Het Koninklijk Zutphens 
Mannenkoor staat onder leiding 
van Wim Riefel. Het koor mocht tij-
dens haar optreden in de Antonius 
van Paduakerk menig ‘open doekje’ 
van een enthousiast publiek in ont-
vangst nemen.

Rotary Vorden- Zutphen schenkt 
2500 Euro

Kranenburg - De Stichting Vrienden van de Kerk op de Kranenburg 
ontving zondagmiddag tijdens het Benefietconcert van het Zutphens 
Mannenkoor een cheque van 2500 euro.

links Maurits van Uhm, rechts Ton Rutting

Al na drie kilometer wisten enkele 
renners zich los te maken uit het pe-
loton, in deze kopgroep ook Rens te 
Stroet. De wind zorgde ervoor dat het 
veld verbrokkelde in kleine groepjes 
maar de verschillen tussen de groe-
pen bleef klein. Na twee uur koersen 

had de kopgroep een voorsprong van 
30 seconden. Rens heeft veel kopwerk 
gedaan. In de sprint om de overwin-
ning moest hij het laten gaan, Coen 
Vermeltfoort werd eerste en Rens 
eindigde op de 26e plaats. Zaterdag 
was ook de Profin Ronde van Klein 

Zwitserland in Amersfoort. Deze 
ronde heet zo omdat elke de ronde 
de Amersfoortse Berg moet worden 
beklommen. Het is een kort rondje 
van ruim een kilometer. 

Tijdens de wedstrijd moest de berg 
44 maal worden beklommen. Al met 
al toch heel wat hoogtemeters. Ro-
derik Egberink finishte als eerste en 
Peter Makkink van RTV Vierakker-
Wichmond behaalde een 14e plaats.

RTV Wichmond-Vierakker
Wichmond - Afgelopen zaterdag hebben twee wielrenners van RTV 
Wichmond-Vierakker meegedaan aan een wedstrijd: Rens te Stroet 
(Cyclingteam Jo Piels) en Peter Makkink.Rens te Stroet streed mee in 
de Arno Wallaard Memorial in Meerkerk, een wedstrijd over 186 km.

‘We gaan een avondje uit eten’ of ‘ We 
Gaon’. Inmiddels is een groot deel van 
de bezoekers al wel op de hoogte van 
het verschil. Met het niet weten waar je 
gaat eten, met wie je gaat eten en wat 
je op je bord krijgt, ben je er niet. Deze 
verrassingselementen zijn weliswaar 
de belangrijkste ingrediënten, maar 
hoe is de saus? 
Bij binnenkomst in de grote stal van 
de IJsboerderij kon men de melkrobot 
aan het werk zien en werd accordeon-
muziek ten gehore gebracht door Jan 
Mulderij. Een verwijzing naar vroeger, 
waarbij ‘op de deale’ gespeeld werd als 
er iets te vieren was. 
Rene Klein, de sous-chef van Hotelvilla 
Ruimzicht uit Doetinchem en vaste 
‘Gaon’ kok was ook in de historie ge-
doken. De historie van het vlees van de 
koe. Vroeger werd alles van een dier 
gebruikt maar tegenwoordig alleen de 
‘luxe delen’. Het kost gewoon te veel 
tijd om alle delen een bestemming te 
geven. Toch is er een kentering waar 
te nemen. Elke gram vlees een be-
stemming geven is natuurlijk een heel 
duurzame gedachte. En dat gebeurde 
vroeger ook. Dit wordt in vaktaal vier-
kantverwaarding genoemd. Rene Klein 
heeft hiervan gebruik gemaakt door 
met veel aandacht een aantal gerech-
ten te maken die zelfs voor de gastro-

nomische kenners onder de gasten als 
erg bijzonder werden ervaren. Zoals 
mabre van rundernek met een salade 
van schenkelvlees. 
Tussen de gangen door was er een 
geweldig optreden van Irene van der 
Aart. Deze Amsterdamse cabaretière 
liep lang voordat ‘Boer zoekt vrouw’ 
op de tv te zien was in Cuba een Ach-
terhoekse boer tegen het lijf. En is hier 
komen wonen. Haar optreden kende 
hilarische en herkenbare momenten. 
Over de verschillen tussen het leven 
in de stad en op een boerderij in onze 
streek. Het van haar hand uitgekomen 
boek ‘De Boer op’ geeft dit allemaal 
haarfijn weer en is dan ook een echte 
aanrader. Het toetje, dat kon niet an-
ders, kwam van Ronald Pelgom, ei-
genaar van ‘ De Steenoven’: IJS met 
hoofdletters. Hierin was honing ver-
werkt van Imkerij ‘De Moerbij’. Zoals 
gebruikelijk werd de ‘Metnemtoete’ 
aan het eind van de avond meegegeven 
aan de gasten. Hierin onder andere een 
potje honing, een folder van Weevers 
Grafimedia over de Achterhoekagenda 
en het gebruik hiervan. En de culinaire 
gids De Achterhoek & De Liemers van 
uitgeverij KunstMag. 
Zo maak je nog eens wat mee... als koe.

Meer info: www.gaon.nl

Vierkantverwaarding en een theater van stro

Gaon! Etten in de Achterhoek: een bonte boel
Hummelo – De eerste editie van Gaon! Etten in de Achterhoek, afgelopen 
vrijdagavond bij IJsboerderij ‘De Steenoven’ werd aandachtig in de gaten 
gehouden: Onder het toeziend oog van zo’n 65 koeien werd een gevari-
eerd programma gebracht. Leerzaam, gezellig en erg lekker.

Foto: Achterhoekfoto.nl

Ergens zie ik er best wel tegenop om 
een pruik te nemen. Heeft iedereen 
dat?
Vrijwel alle mensen moeten echt 
even wennen aan het idee van een 
haarstuk of haarwerk. Heel begrij-
pelijk, want het verlies van het ei-
gen haar gaat altijd gepaard met 
emoties. En natuurlijk spelen die 
ook een rol bij een oplossing voor 
het haarverlies.

Hoe moet het nou met de vergoe-
ding van de zorgverzekering?
We hebben contact met elke zorg-
verzekeraar. Wij verzorgen de ad-
ministratieve afhandeling van uw 
declaratie. Daar heeft u geen omkij-
ken naar.

Erkend en aanbevolen
De Gelderse Pruikenmaker is een 
door alle zorgverzekeraars erkende 
haarzorgverlener. Wij worden aan-
bevolen door medisch specialisten. 
Met het Slingeland Ziekenhuis heb-
ben wij een samenwerkingsverband.

Ik wil er geen spijt van krijgen dat 
ik een pruik neem...
Als vakmensen willen wij dat ook 
niet. We nemen de tijd voor u. Tij-
dens een kennismakingsgesprek 
ziet u wat er mogelijk is met haar-
werken en haarstukken. En wat 
deze oplossing voor uw verschijning 
kan betekenen. Veel mensen kiezen 
ervoor om bij dit gesprek ook hun 
partner, een vriendin of een familie-
lid aanwezig te laten zijn. 

Gekke vraag: ik weet niet of ik wel een 
pruik nodig heb. Maar voor de zeker-
heid wil ik er toch een hebben. Wat 
nu?
Dit is helemaal geen gekke vraag. 
Als u bijvoorbeeld een chemo-kuur 

krijgt, is het niet altijd zeker of er 
duidelijk haarverlies optreedt. Wij 
houden dan een van tevoren door 
u uitgezocht haarwerk in reserve. 
Blijkt u inderdaad het haarwerk no-
dig te hebben, dan kunt u er binnen 
twee dagen over beschikken. Pas-
send en in model geknipt. Heeft u 
het niet nodig, dan schaft u het ook 
niet aan.

Wat als het haarverlies niet erg door-
zet. Is een pruik dan de oplossing?
Regelmatig adviseren wij een an-
dere oplossing dan een pruik. Bij-
voorbeeld als door een ijskapbehan-
deling tijdens de chemo-kuur het 
haarverlies wordt beperkt. Laat u 
informeren over deze alternatieven 
waarmee u er ook verzorgd uitziet. 

Een luisterend oor en passend ad-
vies.
Vrijuit kunnen praten over je ge-
voelens, een luisterend oor en per-
soonlijk advies is bepalend voor jou 
en je zelfvertrouwen. De Gelderse 
Pruikenmaker heeft zich daarin ge-
specialiseerd. De juiste informatie 
krijgen is essentieel.

Wil je eens met ons van gedachten 
wisselen? Wij adviseren en helpen 
je graag.
Je kunt al jouw vragen stellen mid-
dels een e-mail naar: info@vraag-
hetdegeldersepruikenmaker.nl. Je 
vraag wordt vertrouwelijk en direct 
behandeld. je krijgt snel een ant-
woord.

Bellen of langskomen mag natuur-
lijk ook.
De Gelderse pruikenmaker is geves-
tigd aan de Houtkampstraat 33 te 
Doetinchem. Het telefoonnummer 
is: 0314 35 45 55.

Advertorial
Deze week:

Veel gestelde vragen over haarwerk
Via de mail en in ons werk als haarzorgverlener komen wij regel-
matig vragen tegen die mensen hebben over de aanschaf van een 
haarwerk. Hier leest u de drie vragen waarop men vaak een ant-
woord wil.



Oranjekatern

Programma’s Oranjeverenigingen en 4-5 mei comité’s 
in de gemeente Bronckhorst

Overname van advertenties / berichten is verboden

4 mei 
Dodenherdenking

5 mei 
Bevrijdingsfeest

2013

30 april 

de laatste 
Koninginnedag



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

Hoge Wesselink 2 - Steenderen         (0575) 45 19 74

M
M Autobedrijf

Melgers

Onder het motto: 

Mooi Makkelijk Wassen 
biedt Autobedrijf Melgers 

met de wasstraat extra service 
en zorg voor uw auto.

S

Friet 
Waterfiets € 4.50

patat mayo + 
2 frikandellen speciaal

Broodje
Joppieburger € 2.50

Het is er weer ons 
heerlijke

hazelnootsoftijs

Eet- en IJssalon

WENTINK

INSTALLATIES

De Bongerd 36
7251 CD  Vorden - Tel. (0575) 55 35 92

VOOR

NA

“MEERWAARDE VAN UW HUIDIGE 
OF TOEKOMSTIGE WONING”

“UPGRADE UW WONING”

VRIJBLIJVEND ADVIES

STUKADOORWERK

TEGELWERK

SCHILDERWERK

TIMMERWERK

R. van den Toren  
   0610090704

B. Thüss 
   0622447040 

E-MAIL

  info@tentrestyling.nl

WEBSITE

   www.tentrestyling.nl

   WWW.TENTRESTYLING.NL

Uw adres voor:
 IJzerwaren (ook alles per stuk)

 Gereedschappen
 Hout en plaatmaterialen
 Tuinhout (alles op maat gezaagd)

 Sterk in technisch materiaal
 Persoonlijke bediening
 Wij denken nog met u mee

 en geven graag advies
 Blijvende verkoop en vullen

 van progaangasflessen

Nu verkrijgbaar bij Gall & Gall Hengelo Gld.

Op 30 april krijgen we een koning

U weet beslist dat, na drie koninginnen Nederland een 

koning krijgt! Bij Brouwerij Rodenburg een vorstelijke 

kans om een KRONINGSBIER te brouwen.

Met de naam.........

Dit koninklijke bier heeft een ORANJE gloed, is van 

hoge gisting en met z’n 6% alcohol draagt het bij tot 

de feestelijkheid van dit unieke gebeuren in ‘s lands 

geschiedenis. Met zijn royale smaak en majestueuze 

afdronk is dit een bier voor de echte bierliefhebber.

ABDICATIEBIER

Lekker fietsen 
begint hier!
Het gevoel is zo herkenbaar: je pakt je fiets en rijdt dan heerlijk de vrijheid 

tegemoet. Samen of alleen genieten van de natuur en met de wind door 

je haren. Ontspannen je hoofd leegmaken. Dat is genieten en dat is ook 

precies wat we bij Gazelle ‘lekker fietsen’ noemen. Maar ook met een 

glimlach de file in de stad voorbij, de kinderen naar school brengen en 

een boodschap doen... Gazelle heeft voor elke toepassing dé fiets. 

Kortom, lekker fietsen begint bij Gazelle. www.gazelle.nl



Programma
Oranjeverenigingen en 4 - 5 mei comités

in de gemeente Bronckhorst

Ik heb door mijn werk de koningin enkele keren mogen ont-
moeten. Zo ben ik twee keer uitgenodigd voor de nieuwjaars-
receptie van het Koninklijk Huis in het paleis op de Dam in 
Amsterdam. Hierbij zijn koningin Beatrix, prins Willem 
Alexander en prinses Maxima, prinses Margriet en Pieter van 
Vollenhoven aanwezig. Ook al ben je dan in een groot gezel-
schap, ze maken met alle gasten even een praatje. En ze weten 
wie iedereen is, want iedere gast wordt luid aangekondigd: “De 
volgende gast is de burgemeester van Bronckhorst!” 

Ook heb ik als gedeputeerde van de provincie Gelderland de 
koningin en prinses Margriet ontmoet tijdens de jaarlijkse her-
denking op de Canadese militaire erebegraafplaats in Groes-
beek voor Canadese slachtoffers uit WO ll. Daarvan staat mij 
bij dat ons Koninklijk Huis zoveel betekent voor de aanwezige 
Canadese nabestaanden, omdat de koninklijke familie daar in 
de oorlog is geweest. Vooral prinses Margriet, die er is gebo-
ren, ligt hun na aan het hart. Ik kreeg zelfs van aanwezigen 
oude foto’s te zien van onze koninklijke familie in hun tijd in 
Canada. Afgelopen 1 maart was net zoals voor verschillende 
inwoners mijn laatste ontmoeting met de koningin en nog wel 
in Bronckhorst! Tijdens het 100-jarig jubileum van de Gelderse 
plattelandsjongeren (PJG) in Toldijk. Een heel bijzondere en 
spontane middag. Eén van de aanwezige jongeren vertelde aan 
de koningin dat het beroep van boer hard werken is: “Je moet 
7 dagen in de week aan de slag!”, waarop de koningin direct 
reageerde met: “Dat moet ik als koningin ook!” Natuurlijk is 
het ijs dan meteen gebroken! 

U heeft vast en zeker ook zo uw herinneringen aan ons ko-
ningshuis. Ik wens de oranjecomités deze 30e april heel veel 
bezoekers toe, in een heerlijke sfeer en hopelijk mooi weer. 
Koningin Beatrix dank u voor uw geweldige inzet voor ons land 
en al z’n inwoners. Het ga u goed! 

Henk Aalderink
Burgemeester van Bronckhorst

Uitzwaaien

Een unieke Koninginnedag komt er aan. Voorlopig de 
laatste, omdat koningin Beatrix aftreedt. Koning Wil-
lem Alexander volgt haar op en in 2014 vieren we daar-
om voor het eerst Koningsdag. Laten we er dit jaar extra 
van genieten. Van de bijzondere activiteiten rondom de 
troonswisseling in Amsterdam, maar vooral ook in de 
Bronckhorster dorpen waar weer vele leuke en afwis-
selende activiteiten zijn georganiseerd door de plaatse-
lijke oranjecomité’s. Doe u zelf een groot plezier: beleef 
deze 30e april als nooit tevoren!

Op de dag van de opening werden prinses Beatrix en prins 
Claus aan de dorpsgrens opgehaald met een char-à-bancs, 
voortgetrokken door een span Friezen. Behalve Norde verge-
zelden ook wijlen Willem Bakker die als koetsier fungeerde en 
de palfeniers Ben Wagenvoort en Jan Borren het paar.
Onderweg , op de Zutphenseweg ter hoogte van de molen, 
beleefde het gezelschap een spannend moment. Eén van de 
paarden begon te steigeren door het publiek dat langs de straat 
stond te klappen. Norde: “Willem Bakker gaf hem een ‘lange 
haver’ met de zweep en had de boel meteen weer onder con-
trole.”
Nadat het viertal het koninklijk gezelschap even later veilig 
had afgezet bij het kasteel, werd koetsier Willem Bakker per-
soonlijk door de prinses bedankt voor de goede tocht. “Hij deed 
de handschoen uit en schudde Beatrix de hand. Een heel bij-
zonder moment.”

Spannend moment met 
Beatrix in de koets

Johan Norde uit Vorden bewaart bijzondere herinnerin-
gen aan onze aftredende koningin. Als hulpkoetsier zat 
hij in 1978 bij haar in de koets om de prinses en haar 
man prins Claus naar Kasteel Vorden te rijden. Dat werd 
in dat jaar geopend als gemeentehuis van de gemeente 
Vorden. Het Koninklijk paar woonde deze gebeurtenis 
bij.

Van links naar rechts: koetsier Willem Bakker, hulpkoetsier Johan Norde, 
prinses Beatrix, prins Claus en de palfeniers Jan Borren en Ben Wagen-
voort.

Ochtend programma 
10.00 uur  Troonswisseling op groot scherm
11.30 uur  Planten Koningsboom
11.40 uur  Vlag hijsen en Ballonnen oplaten
Vanaf 11.50 uur uitgebreid kinderprogramma:
 Met een Goochelaar, Schilderen en Cake versieren
 Buiten programma vanaf groep 3 met Krat Stape-

len en Survivalbaan
Om 13.30 uur Gratis Pannenkoeken

Middag programma
14.00 uur  Inhuldiging Koning en rondrit op groot scherm
14.00 uur  Buiten programma: Met competitie Krat Stapelen

en wedstrijden op de Survivalbaan Prijsuitreiking
Mooiste Koning en Koningin

 DJ Peter Zondag vanaf 16.00 uur

Programma 
Koninginnedag 
Drempt 2013

Dit jaar gekozen voor een halve dag, alleen de middag, zodat
de mensen in de ochtend de gelegenheid hebben om naar de
troonswisseling op tv te kijken.
Vanaf 13.00uur bij de Radstake, eerst ballonnen oplaten en ge-
zamenlijk zingen van het Wilhelmus. Daarna starten we met
de kinderspelen met als thema kunst- en vliegwerk. Ook is er
een vrijmarkt voor de kinderen. In de napoleonzaal is een dj
aanwezig en er hangt een groot scherm om samen naar de
troonswisseling te kijken. Voor de kinderen zijn er de hele
middag springkussens aanwezig. Aan het eind van de middag
wordt het kunstwerk dat de kids hebben gemaakt, geveild. De
opbrengst gaat naar een goed doel. Iedereen is van harte wel-
kom

Koninginnedag  Heelweg

Dinsdagochtend: ballonnen, kinderspelen en TV-scherm
Om 9.30 uur verzamelen bij Zaal Den Bremer voor het ballon-
nen oplaten voor alle kinderen tot en met groep 8. Aansluitend 
beginnen de kinderspelen in Zaal Den Bremer.
In de zaal is een groot scherm aanwezig zodat iedereen de 
Troonswisseling kan volgen.
Rond 12.00 uur vindt de prijsuitreiking van de kinderspelen 
plaats. Prijsjes van de ballonnenwedstrijd zullen te zijner tijd 
worden uitgereikt aan die kinderen waarvan de ballon de 
grootste afstand heeft afgelegd.

Dinsdagavond: grote Playback wedstrijd
Voor de jeugd vanaf groep 1 van de basisschool t/m 15 jaar 
wordt er in Zaal Den Bremer een playbackshow georganiseerd. 
Er zal rond 20.00 uur een prijsuitreiking zijn voor de jongste 
kinderen, zodat die niet tot het einde hoeven te blijven. De acts 
worden door een deskundige jury beoordeeld. Inmiddels heb-
ben zich 20 acts aangemeld, dat belooft een leuke en gevari-
eerde avond te worden!
Voor de kinderen is de entree gratis. Voor alle anderen die 
graag willen komen om dit spektakel mee te maken of hun 
favoriet willen aanmoedigen vragen wij een kleine bijdrage, dit 
is inclusief een kop koffie.

Programma 
Koninginnedag Toldijk

Op dinsdag 30 april start om tien uur het Oranjefeest in Hoog-
Keppel bij Sportcafé Spirit. Het feest heeft dit jaar een extra 
feestelijk tintje omdat het de kroningsdag is van prins Willem-
Alexander, en begint met een oranje tv-ontbijt. Iedereen is wel-

kom. Eet gezellig een broodje mee, en kijk samen naar de abdi-
catie van onze Koningin en de toespraak op de Dam op het grote
beeldscherm. Extra activiteit is het oplaten van oranje ballonnen
om elf uur, met een leuke prijs voor diegene van wie de ballon
het verste komt. Om kwart over elf start de vossenjacht, dit jaar
voor jong en oud. Doe mee als familie- of vriendengroep, of laat
je indelen in een groep. Het is een spannend zoekspel door het
hele dorp, met vermomde dorpsgenoten, vragen, opdrachten
en (spannendspannend) vossen die strafpunten uitdelen. Op het
dorpsplein staat je een hele speciale opdracht te wachten… Te-
rug bij Spirit zijn er gratis ijsjes en bellenblaas voor de kinderen
en gaan oranjesoesjes rond. Laat je fotograferen als koning/ko-
ningin, of versieren door de schminckmeisjes. Penaltyschieten
staat als laatste onderdeel op het programma. Om één uur ligt
de eerste bal op de stip, en staat de keeper op scherp. Wie weten
er dit jaar drie uit drie te scoren? Oranje boven, oranje boven…
kom verkleed als je durft en feest mee!

Oranjefeest Hoog-Keppel 2013

Op dinsdag 30 april start om tien uur het Oranjefeest in 
Hoog-Keppel bij Sportcafé Spirit. Het feest heeft dit jaar 
een extra feestelijk tintje omdat het de kroningsdag is 
van prins Willem-Alexander, en begint met een oranje tv-
ontbijt. Iedereen is welkom. Eet gezellig een broodje mee, 
en kijk samen naar de abdicatie van onze Koningin en de 
toespraak op de Dam op het grote beeldscherm. Extra ac-
tiviteit is het oplaten van oranje ballonnen om elf uur, 
met een leuke prijs voor diegene van wie de ballon het 
verste komt.
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Oranjeverenigingen en 4 - 5 mei comités

in de gemeente Bronckhorst

Deze Koninginnedag zal er één zijn die jong en oud nog lang 
bij zal blijven. Het zijn dagen als deze waar je later van kunt 
zeggen: “Weet je nog toen…”. Voor de kinderen die de lagere 
scholen bezoeken hebben we een mooie Oranje rugzak gere-
geld als aandenken aan deze dag. Op de Oranje avond speelt dit 
jaar Hoe? Zo! een thuiswedstrijd. Het in Vorden zeer bekende 
gezelschap zal deze avond verzorgen en we rekenen natuurlijk 
op een gezellige avond. Kaarten zijn verkrijgbaar in het Dorps-
centrum.
Voorafgaand aan deze dag is het voor ons als Oranje bestuur 
toch een extra bijeenkomst waard geweest samen met de plaat-
selijke horeca om te kijken wat de gevolgen zijn voor ons Oran-
jefeest .
Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat we het program-
ma alleen voor het middagdeel hoeven aan te passen. De “Li-
ving Statues” zullen er dit jaar niet staan. Het kost namelijk 
erg veel voorbereiding en het zou erg jammer zijn als er ’s mid-
dags weinig publiek komt omdat mensen, logischerwijs, de 
kroning willen zien. Volgend jaar staan ze zeker weer op het 
programma.
Ook hebben we besloten om geen lampionnenoptocht meer te 
organiseren. Hiervoor liep de belangstelling de laatste jaren al 
erg terug, met dank aan iedereen die in het verleden wel heeft 
meegelopen.
Wat doen we dan wel zult u denken? Nou de dag begint net als 
andere jaren met het ophalen van de schutterskoning en het 
verzamelen bij de kerk in het dorp. Vandaar gaan we onder 
begeleiding van de Harmonie Vorden naar het Van Arkelplant-
soen alwaar de aubade wordt gehouden. Wethouder Seesing 
zal aanwezig zijn namens de gemeente Bronckhorst. Na de 
opening van deze dag gaat om 9.30 uur Warboel weer begin-
nen in de grote zaal van het Dorpscentrum. Het vogelschieten, 
oriënteringsrit en het ringsteken gaan gewoon door als andere 
jaren. 
Wel is het voor iedereen die dat wil mogelijk om de abdicatie 
van Koningin Beatrix te volgen via grote schermen die op di-
verse locaties in het dorp aanwezig zijn, e.a.a. verzorgd door de 
plaatselijke horeca.
Gelijk na het optreden in het Dorpscentrum verzorgt Strada 
Sports weer een demonstratie met enthousiaste jeugd op het 
kruispunt bij de VVV winkel. 
Om het voor allemaal mogelijk te maken om de kroning te vol-
gen gaan we de prijsuitreiking en het ophalen van de nieuwe 
schutterskoning(in) iets naar voren halen, zo rond 13.00 uur. 
Dit jaar in de tent van de Rotonde en de Herberg op het gras-
veld voor de kerk. 
Nieuw dit jaar is een demonstratie van RC Hotwheels , een 
vereniging die “racen” met radiografisch bestuurbare electro 
model auto’s (schaal 1 op 10) Hierbij is het ook mogelijk om 
met je eigen modelauto op de baan te rijden. De baan wordt 
gerealiseerd op de plek waar de bibliotheek heeft gestaan. De 
demonstraties zullen plaatsvinden tussen 14.00 en 17.00 uur.
Voor de afsluiting van deze memorabele dag is het gelukkig 
weer gelukt om sponsoren (hoofdsponsor Oranjewoud) te vin-
den voor het vuurwerk. Dit op de weide van het Geldersch 
Landschap aan de Horsterkamp om 22.00 uur.
Mede namens mijn “Oranje” collega’s wil ik jullie allemaal een 
geweldige Koninginnedag wensen en iedereen alvast uitnodi-
gen op de Koningsdag 2014.

Ab Velhorst
Voorzitter Oranjevereniging Vorden

De laatste 
Koninginnedag!

Zaterdag 27 april Oranjeavond
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.15
Een grandioos optreden en thuiswedstrijd van Hoe? Zo!.
(Kaarten kunnen op vertoon van de ledenkaart in het Dorps-
centrum worden afgehaald. Als u geen ledenkaart heeft ont-
vangen geen nood, bij het Dorpscentrum ligt een ledenlijst 
klaar ter controle.)

Koninginnedag, Dinsdag 30 april
Vanaf 8.15 uur koffie of thee aangeboden door Brasserie Let-
tink in het dorp bij de NH Kerk.
 8.30 uur Vlaggen en klokluiden
 8.30 uur De schutterskoning 2012 wordt afgehaald door de 

schietcommissie. Allen verzamelen bij de NH Kerk.
 8.45 uur Vanaf de NH Kerk gaat het onder begeleiding van 

de Harmonie Vorden naar het van Arkelplantsoen 
waar de aubade wordt afgenomen. 

 9.00 uur Aubade bij het van Arkelplantsoen , onthullen pla-
quette Koningslinde

 9.30 uur Start Kermis( voor de kinderen die niet in Vorden 
naar de basisschool gaan liggen er kaartjes klaar 
bij Mitra Sander Pardijs, wel voor Koninginnedag 
afhalen)

 9.45 uur Kinderprogramma met “Warboel” (1-8 jaar) in het 
Dorpscentrum(op vertoon van ledenkaart kinde-
ren gratis, anders € 1,-)

 9.45 uur Start Oriënteringsrit vanaf de Herberg
10.00 uur  Vogelschieten op het grasveld voor de Restaurant 

de Rotonde.
10.30 uur Ringsteken in de Dorpsstraat ter hoogte van Hotel 

Bakker
11.00 uur demonstratie Strada Sports op de kruising bij het 

grasveld.
12.45 uur Afhalen schutterskoning 2012 met paard en wa-

gen
13.00 uur Schaddenstekkers uit Ruurlo lopen door het dorp
13.00 uur Prijsuitreiking vogelschieten, ringsteken en oriën-

teringsrit. Huldiging Schutterskoning(in) 2013 in 
de tent bij de Rotonde/de Herberg.

14.00 uur Demonstratie RC Hotwheels, mogelijkheid tot rij-
den met eigen model auto

22.00 uur Vuurwerk, aangeboden door diverse sponso-

Programma 
Koninginnedag 2013

Best wel een bijzondere Oranjeavond dit jaar. Dit is voorlopig
de laatste keer dat het voorafgaand aan Koninginnedag wordt
gehouden. Vanaf volgend jaar vieren we namelijk Koningsdag.
Dit jaar zal de Vordense cabaretgroep Hoe? Zo! deze avond
verzorgen. Nadat ze met het laatste programma hebben rond
getoerd is dit een mooi moment om Vorden weer eens aan te
doen.
Cabaretgroep Hoe?Zo! uit Vorden is niet meer het groepje jon-
ge grappenmakers dat het land wil veroveren met moralise-
rende sketches.
Het publiek wil volgens de cabaretiers gewoon een avondje la-
chen en daarvoor zijn ze bij dit gezelschap aan het goede adres.
De gebroeders André en Erik Knoef, zussen Karin en Yvonne
Makkink en Henriët Fokkink vormen nu al weer twintig jaar
Hoe? Zo!.  Hoe?Zo! was begin jaren negentig een van de eerste
cabaretgroepen die met een programma in het dialect op de
planken kwam. Hoe?Zo! werd in 1991 opgericht nadat het het
zestal driemaal succesvol was geweest bij de culturele wedstrij-
den van plattelandsjongerenorganisatie Jong Gelre.  De Vor-
dense groep kreeg in het begin tegen wil en dank het stempel
boerencabaret opgedrukt. Dat werd opgemerkt door de lande-
lijke media, waaronder De Volkskrant. Een item in het NOS-
programma Van Gewest tot Gewest zorgde voor een stortvloed
aan optredens in heel Nederland. De Vordense vrienden ver-
keerden op een gegeven moment zelfs in de luxe positie om bij
Paul de Leeuw of Jack Spijkerman in de uitzending te komen.
In de radio-uitzending van Spijkers met Koppen was Hoe?Zo!
met de toenmalig staatssecretaris van landbouw te gast
De familie Klein Nibbelink, Bertus de Köttelboer en vele andere
typetjes zijn in het nieuwe programma van Hoe?Zo! weer van
de partij. “We laten met die herkenbare figuren het publiek
eigenlijk lachen om zichzelf. Al zal de bezoeker zelf zeggen dat
het gekke typetje net de buurvrouw is. “Als de mensen in het
publiek de zakdoeken voor de dag halen, hebben we het goed
gedaan” aldus de groep zelf.
Voor iedereen die dit programma nog niet heeft gezien een uit-
gelezen mogelijkheid. Voor iedereen die het nog een keer wil
zien, dat kan natuurlijk ook. Kaarten zijn te verkrijgen in het
Dorpscentrum in Vorden. Leden van de Oranjevereniging mo-
gen gratis naar binnen, niet leden betalen € 6,00 per persoon.

Oranjeavond met 
Hoe? Zo! 27 april in 
het dorpscentrum in 
Vorden

De “Oranjeavond”, de culturele happening voorafgaand
aan de Koninginnedag viering, wordt dit jaar gehouden
op zaterdagavond 27 april. Het begint om 20:00 uur.

Er ligt een vriend’lijk dorpje, ergens in Gelderland.
Men heeft er acht kastelen, als ‘t waar om heen geplant.
Wilt gij het leren kennen, ga dan eens op bezoek.
Naar ‘t oude dorpje Vorden, in Gelders achterhoek.
Naar ‘t oude dorpje Vorden, in Gelders achterhoek.

Daar in dat oude dorpje, dat acht kastelen-oord.
Vind men nog veel natuurschoon, dat ‘s mensen oog bekoort.
En in zijn mooie bossen, waar ‘t beekje rustig vliedt.
Daar kan men nog genieten, van ‘t nachtegalenlied.
Daar kan men nog genieten, van ‘t nachtegalenlied.
 
Zoekt gij een rustig plekje, ga Vorden niet voorbij.
Want daar leeft men gemoed’lijk, eenvoudig en gastvrij.
‘t Geen men u daar kan bieden, vindt g’aan geen zee of strand.
Want Vorden is de Parel, van ons mooi Gelderland.
Want Vorden is de Parel, van ons mooi Gelderland.

Vordens Volkslied

Aan iedereen het verzoek om geen auto’s meer te parkeren in
de Dorpsstraat vanaf 7.00 uur op Koninginnedag. Kleine moei-
te, groot plezier!

Parkeren op 30 april

De Oranjevereniging Vorden vraagt aan de inwoners van Vorden om allemaal te vlaggen op Koninginnedag, dit geeft deze bijzondere
dag altijd een extra feestelijk tintje.

Vlaggen op Koninginnedag

Kinderen t/m 8 jaar hebben op vertoon van hun ledenkaart gra-
tis entree voor de kindervoorstelling in het Dorpscentrum, niet
leden betalen €1,-.

Kindervoorstelling in 
het Dorpscentrum

Warboel speelt muzikale kindervoorstellingen. Sander Berend-
sen en Barry Römer spelen, samen met de kinderen, de sterren 
van de hemel! Op straat en in theaters, op scholen en braderie-
en. De muzikale voorstellingen zitten vol met muziek en actie 
waarin kinderen artiest spelen en grote mensen even niets te 
vertellen hebben. Het kan dan soms een ‘warboel’ zijn, tussen 
Sander, Barry en de kinderen ontstaat er zeker geen spraakver-
warring!

Warboel!

Muzikale kindershow Het Wilhelmus (1e en 6e couplet)

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.
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Oranjewoud Realisatie is gestart met de werkzaamheden op de 
Bleek op 4 maart 2013. Hier worden 80 parkeerplaatsen aange-
legd ten behoeve van de parkeergelegenheid van het centrum 
van Vorden.
Zoals u kunt zien vorderen de werkzaamheden gestaag. Ook de 
bomen zijn al verplant vanuit het centrum naar de Bleek, dit 
geeft het gebied bij de Bleek al een redelijk mooi gezicht. In het 
centrum daarentegen is het kaal maar hier zullen eind dit jaar 
de nieuwe bomen weer een fraai beeld tonen.

Op 25 maart is Oranjewoud Realisatie ook gestart met de werk-
zaamheden aan de Raadhuisstraat, deze werkzaamheden lo-
pen keurig op schema. Hier word een infiltratieriool aangelegd 
naast de huidige rioolbuis voor het vuilwater en verder zal het 
straatwerk vernieuwd worden.

Oranjewoud heeft de heer Hendrickx aangesteld als project-
leider van het werk, tevens is hij voor de communicatie om 
er voor te zorgen dat ondanks de overlast iedere winkelier of 
bewoner goed op de hoogte is van wanneer de werkzaamheden 
plaatsvinden en tot hoe lang ze duren. Ook de bevoorrading 
van de winkels spreekt hij met ze door. Oranjewoud Realisatie 
zal ervoor zorgdragen dat er zo min mogelijk overlast is en dat 
een ieder op de hoogte is van de werkzaamheden.
Om de inwoners van Vorden enigszins tegemoet te komen is 
Oranjewoud medesponsor van de vuurwerkshow op Koningin-
nedag en hopen we er een knallend jaar van te maken.

Vorden op zijn kop!

Zij werkte samen met grote namen uit de jazz en theaterwe-
reld. Sinds 2011 vormt zij een duo met de pianist Tjako van 
Schie. Deze veelzijdige en internationaal zeer gewaardeerde 
pianist speelde eerder bij Het Klavier o.a. met saxofonist Henk 
Twillert en solo met de Goldbergvariaties van J.S. Bach. Al tij-
dens de eerste ontmoeting tussen Jette en Tjako bleek er een 
hevig gloeiend muzikaal vonkje over te springen waaruit bleek 
dat dit wel eens iets unieks zou kunnen worden. Zo ontstond 
de voorstelling ‘De Stem’. Het programma neemt het publiek 
mee, langs vergane, vergleden verledens, langs randen van 
diepe emoties, luchtige levenslust, richting een nabije horizon 
van nieuwe luister, nieuwe klanken, nieuwe woorden, nieuwe 
stiltes. 
Het oude achter je laten is de ene draad in het programma. 
Het moment nu, de stem nu, de klank nu, het leven nu, ont-
hechting, verstilling, het hart, dat is de andere draad. De pers 
schreef inmiddels over deze voorstelling : ‘Een prachtige en in-
dringende voorstelling over het leven en de keuzes die we ma-
ken. Twee rasartiesten ontmoeten elkaar in een verstrengeling 
van muziek en theater’. Op het Koninginneavondconcert, aan 
de vooravond van de inhuldiging van een nieuwe koning, valt 
het thema van deze voorstelling wel heel mooi samen met het 
moment in de tijd. Het Klavier verwacht dan ook een bijzon-
dere voorstelling waarin Jette en Tjako vooral, zoals zij het zelf 
samenvatten: ‘Lekker samen muziek maken’. Het Klavier be-
vindt zich op industrieterrein Het Werkveld, Ambachtsweg 2B, 
Vorden. Kaarten kosten € 10,- Jeugd € 7,50. Gaarne telefonisch 
reserveren onder nummer 0575-550756. Aanvang 20.30 uur..

Koninginne avond-
concert bij het Klavier
De Grande Dame van de 
Nederlandse soap, Jette 
van der Meij, komt maan-
dag 29 april met haar 
voorstelling ‘De Stem’ 
naar Het Klavier in Vor-
den voor het Koninginne-
avondconcert samen met 
de pianist Tjako van Schie. 
Van der Meij, die al 23 jaar 
de rol van ‘Laura’ vertolkt 
in de serie Goede Tijden 
Slechte Tijden heeft naast 
haar bestaan als actrice een passie voor theater en zang. 
Opgeleid aan het Amsterdams Conservatorium en de 
Academie voor Kleinkunst heeft zij de afgelopen decen-
nia meerdere prijzen gewonnen voor haar vocale talent 
en theatrale creativiteit.

Ook Stichting Oranjecomité Steenderen wil op 30 april Konin-
ginnedag op bijzonder feestelijke manier vieren. De festiviteiten 
op het Burgemeester Buddingh’plein zullen een nog feestelijker 
karakter krijgen dan u als bezoeker altijd gewend bent geweest. 
Zo wil het Oranjecomité een thema verbinden aan deze dag: 
ORANJE. Hoe kan het eigenlijk anders. Het zou er ontzettend 
feestelijk uit zien om op het fraai versierde plein vooral veel be-
zoekers te ontmoeten die getooid in oranje deelnemen aan deze 
mooie feestelijkheden.
Het bestuur heeft op het Burgemeester Buddingh’plein enkele 
beeldschermen beschikbaar om de officiele plechtigheid van ab-
dicatie van Koningin Beatrix en inhuldiging van Prins Willem 
Alexander in onze hoofdstad live weer te geven, zodat u dus niets 
hoeft te missen en Stichting Oranjecomité Steenderen u niet 
hoeft te missen.

Op 30 april ‘s ochtends om 09:00 uur zal in samenwerking met 
Steenderens Belang een Koningslinde worden geplant. Dit zal 
gebeuren bij de sporthal, daar waar zeer waarschijnlijk de multi-
funtionele accommodatie zal verreizen. Drie basisschoolleerlin-
gen zullen hieraan hun medewerking verlenen.

Zoals gebruikelijk zal muziekvereniging Nieuw Leven de auba-
de verzorgen en tijdens het spelen van het Wilhelmus zal onze 
nationale driekleur door twee basisschoolleerlingen worden ge-
hesen. Toespraken van de voorzitter en een afgevaardigde van 
het gemeentebestuur van de gemeente Bronckhorst zullen het 
startschot zijn van de ballonnenwedstrijd en van de kinderspe-
len. Vanaf 10:30 tot 12:00 is er voor de donateurs een tractatie en 
voor alle kinderen is er een speciale herinnering aan deze dag.
‘s Middags is er weer de gebruikelijke vrijmarkt waarbij in de 
kraam van het Oranjecomité speciale hamburgers en uiteraard 
de gebruikelijke lekkernijen te koop zijn.

Troonwissel 
wordt ook in Steenderen gevierd
Niemand zal zijn ontgaan dat Koninginnedag 2013 de laat-
ste zal zijn op 30 april. Die dag is namelijk een zeer bijzon-
dere Koninginnedag. Dit is de dag dat Koningin Beatrix 
afstand doet van de troon en de taak van Staatshoofd over 
zal dragen aan haar zoon Prins Willem Alexander. In de 
landelijke media is breed uitgemeten met hoeveel over-
gave onze vorstin leiding heeft gegeven aan onze monar-
chie. Het waren niet altijd even makkelijke jaren in de 
regering zoals ook privé. Maar ze probeerde altijd dicht 
bij het volk te staan. Met als een van haar laatste publieke 
optredens het bezoek aan het jubilerende “Plattelands 
Jongeren Gelderland” op 1 maart jl. bij Den Bremer in 
Toldijk. Per helicopter deed ze Steenderen aan. Dichterbij 
kan eigenlijk niet.

MAANDAG 29 APRIL
21.00 uur Lampionoptocht
Feestelijke opening van Koninginnedag.
Vertrek vanaf het Burg. Buddingh’ plein via J.F. Oltmansstraat,
Bronkhorsterweg, Tulpstraat, H. Addinkstraat, Prins Bern-
hardlaan, Koningin Julianalaan, Koningin Wilhelminastraat,
Burgemeester Smitstraat, Dorpsstraat weer naar het Burge-
meester Buddingh’plein. m.m.v. muziekvereniging “Nieuw Le-
ven”. Kinderen met fakkels dienen achteraan de stoet te lopen
i.v.m. de veiligheid van de jonge kinderen. De lampionnen wor-
den voorafgaand aan de optocht op het burgemeesterbudding-
h’plein uitgerijkt. Vanaf 21:30 uur draait DJ Double U2 tijdens
de Oranjeparty in café Heezen. 

DINSDAG 30 APRIL
09.00 uur Klokluiden en Koningslinde planten
Nabij de sporthal zal in samenwerking met Steenderens Be-
lang en drie basisschoolleerlingen een Koningslinde worden
geplant.
Tijdens de activiteiten op het Burgemeester Buddingh’plein is
het mogelijk de registratie van de troonwissel in Amsterdam
op Tv-schermen te volgen.
10.00 uur Aubade en vlag hijsen op het Burg. Buddingh’
plein
Een afgevaardigde van de gemeente Bronckhorst zal de aubade
in ontvangst nemen. M.m.v. muziekvereniging “Nieuw Leven”
De nationale driekleur zal dit jaar weer door twee basisschool-
leerlingen worden gehesen.

Ballonwedstrijd
De ballonnen worden uitgereikt na de aubade en dan gezamen-
lijk opgelaten. Ballonkaarten kunnen door de kinderen die spe-
ciaal onderwijs volgen worden afgehaald op het plein. Denk
aan een pen om de kaart in te vullen! Ballonkaartjes zijn vooraf
geadresseerd en worden teruggezonden naar de voorzitter. Als
sluitingsdatum wordt 31 mei gehanteerd.

Vele kinderspelen
Voor alle kinderen van de basisscholen en de peuterzaal en
speciaal onderwijs uit het dorp is deelname mogelijk. De wed-
strijdkaarten heb je allemaal op school ontvangen. Kinderen
die elders onderwijs volgen kunnen deze kaarten afhalen voor
aanvang van de spelen. Er is ook dit jaar weer een speciale hoek 
met spelletjes voor de peuters ingericht. Voor donateurs is er
koffie met cake en voor de kinderen die deelnemen aan de spel-
letjes is er een lekkere traktatie en een blijvende herinnering. 
11.00 uur Luchtkussen en draaimolen
Vanaf 11.00 uur is het luchtkussen toegankelijk. Alle kinderen
kunnen hier gratis gebruik van maken. Tevens is er een draai-
molen voor de allerkleinsten.

13.00 uur Vrijmarkt en Kindermarkt
Op het Burg. Buddingh’ plein en in de Dorpsstraat wordt u een
keur aan artikelen gepresenteerd. Natuurlijk is de snackkraam
van het Oranjecomité met heerlijke snacks. De activiteiten
rond het Burgemeester Buddingh’ plein worden muzikaal op-
geluisterd door de band: “That’s what she said . Mede mogelijk
gemaakt door café hotel Heezen. Deelname aan de vrijmarkt is
nog mogelijk. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Opgave bij Ellen
Stoltenborg, J.F. Oltmansstraat 3, tel. 0575-470720, of per mail
aan ocsteenderen@gmail.com. Vooraf opgave voor de kinder-
markt is niet noodzakelijk
Schminken
Er is natuurlijk weer een schmink-stand waar je je kunt la-
ten omtoveren in bijvoorbeeld jou lievelings dier of een leuke
clown.

Programma Steenderen 
koninginnedag 2013

Het Koning(inne)dagweekend wordt dit jaar weer uitgebreid ge-
vierd bij Café Heezen in Steenderen.

Maandag 29 april staat ´Double U2´ weer als huis-dj op het po-
dium. Nummers van de jaren ’70 tot de nieuwste hits van nu ko-
men dan voorbij. Gegarandeerd een swingende avond voor jong 
en oud! Aanvang 21.00 uur. Entree vrij.
Dinsdag 30 april start de dag weer met de traditionele braderie/
vrijmarkt op en rond het marktplein. Voor een drankje is er ook 
weer een buitenbar aanwezig op het terras bij Heezen. En na-
tuurlijk wordt later op de middag de band geïntroduceerd die 
het muzikale gedeelte zal verzorgen. Net als in 2012 is dat That´s 
What She Said, een formatie van vijf energieke muzikanten, die 
garant staat voor covers die dansbaar en feestbaar zijn.
That’s What She Said treedt op 27 april ook op in zaal 013 te 
Tilburg tijdens de finale van The Clash of the Coverbands Bene-
lux. Wellicht staat er bij Heezen in Steenderen dus de Benelux-
winnaar op het oranjepodium!
De band brengt op 30 april klassiekers zoals nummers van The 
Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, The Gorillaz en Nerd. Maar 
ook The Beatles komen voorbij. Deze voornamelijk Zwolse for-
matie bestaat uit Rick Nijhof, Robbert van Uum, Joost Niekus, 
Lars de Vreugd en Robin Brinkman. Aanvang van dit optreden 
is rond 15.30 uur.

Koninginnedag bij café Heezen

30 april bij Café Heezen op het oranjepodium: That´s What She Said
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Lekker dichtbij en 
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Koninginnedag

K(r)oning Live op TV!
10.00 - 0.30 uur

-

Papa di Grazzi
20.30 - 00.30 uur

14.00 - 18.00 uur

FEEST IN DE TENT!!

16.30 - 17.30 uur
PRIJSUITREIKING ‘MOOISTE KONING OF KONINGIN’

ORANJEHAP € 11,- P.P.

vanaf 21.00 uur

BakkerBakker 

GRATIS

GRATIS

Bij Bakker
GRATIS

GEZELLIG ORANJE TERRAS VOOR DE TENT

Live Muziek 
Zutphenseweg 9, Vorden
Telefoon (0575) 55 12 72
www.martensvorden.nl

Mondingssnelheid
4,5 mm-295 m/sec.
5,5 mm-235 m/sec.

Komplete set € 399,–

Buks
Kijker 4 x 32
500 kogeltjes
100 schietkaarten

LUCHTDRUKBUKS 
WEIHRAUNCH HW 85

Oranje spektakel midden in het hart van Vorden!
Hele troonswisseling te volgen in beide zaken

en in de tent op het grasveld op grote TV schermen
(met gezellige zitjes!) in het hart van Vorden!

29 APRIL
Warming up

Vanaf 21.00 uur voorinschrijven vogelschieten

met Vordense band BOOTSTRAP 22.00 uur

30 APRIL
€ 4,40 / 2 munten

diverse buitentaps 

met vanaf 14.00 uur: THE BAND
vanaf 20.00 uur: BLIND DATE

30 APRIL
Bij vogelschieten live muziek

OLD, OLD EN NIEUW
Erik, Peter en Arjan Knoef

Van 12.00 uur tot 14.00 uur
€ 4,40 / 2 munten

Incl. een feestelijk drankje aangeboden van ‘t huis!

van 14.00 uur tot 18.00 uur THE DISCO KINGS
vanaf 20.00 uur FEEST BAND HIKE

30 APRIL
Restaurant open: 9.00 uur

Vogelschieten 9.30 uur

€ 4,40 / 2 munten
€ 4,40 / 2 munten

€ 6,60 / 3 munten

Vanaf 16.30 uur

ORANJE BUFFET (2 gangen) € 11,80 / 5 munten
Lunchkaart tot 17.00 uur

Alle kinderen opgelet: Win een rondvlucht boven Vorden
Kom tussen 13.00 uur en 13.30 uur naar het grasveld midden in het hart van Vorden (naast het springkasteelkussen). Hier bieden de Herberg en Bistro de Rotonde aan alle kinderen uit Vorden  mee te doen met de bal-

St. Janstraat 3 
Keijenborg

Tel. 0575-461267

KONINGINNEAVOND
BIJ GASTERIJ WINKELMAN

Met de band DON’T SHOOT

ZAAL OPEN 21.00 uur

ENTREE GRATIS



Programma
Oranjeverenigingen en 4 - 5 mei comités

in de gemeente Bronckhorst

Vier de dag van de troonswisseling met ons mee!

Programma Hengelo
Omdat de activiteiten rondom de troonswisseling over een groot 

deel van de dag verspreid zijn, start het programma in Hengelo 
pas vanaf 15.30 uur.

 We vieren Koninginnedag dit jaar weer in het centrum. Alle 
festiviteiten spelen zich af rondom de kerk en verzorgingshuis 
De Bleijke.

 De kinderen mogen hun spullen verkopen tijdens de kinder-
vrijmarkt vanaf 15.30 uur aan de Bleekstraat. 

 Je kunt weer ponyrijden, ringsteken en een rondrit maken 
met een paardenkoets.

 Nieuw: minibikes en quads voor stoere kids! Op het plein voor 
museum ‘40-’45 regelt de Hamove deze leuke activiteit.

 Er is weer disco! Ben je 8-10 jaar, dan ben je welkom van 16.30 
tot 17.30 uur, ben je 11-13 jaar, dan ben je welkom van 17.30 
tot 18.30 uur in discotheek De Zwaan.

 Bij de infostand kun je een routekaart afhalen om een mooie 
fietstocht te fietsen.

 Er is live muziek en de terrassen staan klaar! Voor de kleintjes 
is er een draaimolen en een springkussen.

 Vanaf 19.00 uur kunnen alle kinderen op het plein bij Expert 
een ballon afhalen. Rond half 8 vertrekken we dan met kinde-
ren en ouders in een lange oranje stoet achter de muziek aan. 
Het is natuurlijk extra feestelijk als je verkleed bent! We lopen 
een route door het dorp en eindigen om ongeveer 20.15 uur 
bij verzorgingshuis De Bleijke. Daar zingen we samen met de 
bewoners van De Bleijke het volkslied en laten gezamenlijk de 
ballonnen in de lucht!

Route optocht:
Start: Parkeerterrein Expert, l.a. Raadhuisstraat, r.a. School-
straat, r.d. Sarinkkamp, r.a. Kerkekamp, r.d. Beukenlaan, De Ble-
ijke - aubade. Einde optocht.

Programma:
10.00 uur Oranjegebak voor bewoners De Bleijke, De Bleijke.

15.30 uur  Start programma met: Rondom de kerk.
15.30 uur  Kindervrijmarkt Bleekstraat.
15.30 uur  - Fietstocht (doorlopend) Informatiestand.

- Draaimolen en springkussen Spalstraat.
- Ponyrijden Schröder.
- Ringsteken per dogkar Kerkstraat.
- Rondritten met paard en wagen Bleekstraat.
- Minibikes en quads Hamove Plein museum ‘40-‘45.
- Live muziek op terras Spalstraat.

16.30 - 17.30 uur Disco 8 - 10 jaar De Zwaan.
17.30 - 18.30 uur Disco 11 - 13 jaar De Zwaan. 
19.00 uur  Ophalen ballonnen Expert.
19.30 uur  Start optocht Expert.
20.15 uur  Aubade en oplaten ballonnen De Bleijke.

Mededelingen
 De informatiestand vindt u buiten bij café Wolbrink.
 Schoolgaande kinderen, die in Hengelo wonen maar in een 
andere plaats naar school gaan, kunnen consumptiekaarten 
afhalen bij de informatiestand.

 Voor deelname aan de vrijmarkt hoef je je niet vooraf aan te 
melden!

 De retourkaartjes van de ballonnen kunnen tot 1 juni inge-
leverd worden in de brievenbus bij café Wolbrink. De uitslag 
wordt op een later tijdstip bekendgemaakt.

 Vrijwilligers van DVO halen deze week de gift-enveloppen bij 
u thuis op. De opbrengst is voor Koninginnedag én voor het 
leggen van een krans tijdens de herdenking op 4 mei.

Koninklijke Kunstwedstrijd
Wij daagden jong en oud uit om een schilderij, beeld of iets an-
ders creatiefs te maken over de troonswisseling, Beatrix, Willem-
Alexander en/of Maxima. En we hebben prachtige inzendingen 
ontvangen! Alle kunstwerken exposeren we in de etalages in het 
dorp en bij De Bleijke. We danken alle deelnemers voor hun ge-
weldige inzet, en... de maker van het mooiste kunstwerk wint 
een prijs!

Vrijmarkt
Tijdens een gezellige kindervrijmarkt aan de Bleekstraat kunnen 
de kinderen van Hengelo hun spulletjes weer te koop aanbieden, 
zoals speelgoed, puzzels en kleding. Het is natuurlijk ook leuk 
om zelf geknutselde of zelfgebakken spullen mee te nemen, en 
misschien kun je met je muziekinstrument (en een pet) ook wat 
zakgeld verdienen! We kiezen voor een kindervrijmarkt, omdat 
we de kinderen tijdens deze dag voorop stellen. Dus géén huis-
raad, meubels, fietsen en andere dingen die ouders op zolder 
hebben staan. Het is een markt door en voor kinderen!!

De kindervrijmarkt is vanaf 15.30 uur aan beide zijden van de 
Bleekstraat, vanaf Wolbrink tot aan het kruispunt bij de kerk. 
Voor deelname aan de vrijmarkt hoef je je niet vooraf aan te mel-
den.

Wij zien u graag op 30 april om er samen een geweldig 
feest van te maken!

Het bestuur van het Oranje Comité,
Jaap van Gijssel, Monique Bergman, Jan Garrits, Bianca Gosselink, 
Wim Heesen, Ellen Somsen.

WWW.ORANJECOMITE-HENGELOGLD.NL

Koninginnedag in Hengelo

Als opwarming van deze speciale avond hebben de Grolschbus-
ters hun vrienden uit Dordrecht uitgenodigd: Speakerpunch. 
Deze heren spelen vuige garagerock met groovende riffs. Deze 
band, met eigen werk, heeft onlangs nog in Paradiso Amsterdam 
gespeeld. De bandleden blijven deze keer overnachten in Henge-
lo, dus dat belooft wat.
Na Speakerpunch zullen de Grolschbusters het podium betreden. 
De Grolschbusters zijn momenteel bezig met het schrijven van 

nummers voor een nieuw album. Ook is men bezig met maken 
van een nieuwe videoclip waarvoor Nils al twee nummers op-
nieuw heeft ingezongen in de studio in Enschede. Het repertoire 
van deze avond zal bestaan uit oud en nieuw eigen werk afge-
wisseld met enkele covers waar uiteraard enkele Ramones covers 
niet zullen ontbreken.

Als afsluiter van de avond staat de rockband Traveling Rock Cir-
cus op het podium. Deze band heeft vorig jaar ook als afsluiter 
gespeeld onder de naam Messed-Up. Deze rockband uit Zutphen 
en omstreken zette vorig jaar het hele café op de kop met beken-
de rockklassiekers uit het heden maar vooral uit het verleden. 
Om er maar een paar op te noemen: Iron Maiden, Johnny Cash, 
Queen, Abba, The Who, Ozzy Osbourne, Metallica en de Beatles. 
Al met al belooft het een mooi feest te worden met veel gezellig-
heid. Vooral voor de echte rockliefhebbers die van bands houden 

die zich in het zweet werken voor spektakel in de tent!
Aanvang is 21.00 uur dus kom op tijd en mis niks! Meer info:
http://www.speakerpunch.com/ https://www.facebook.com/grol-
schbusters https://www.facebook.com/TravelingRockCircus.

Party Hard 110% Grolschbusters bij café De Zwaan
Hengelo - Maandagavond 29 april spelen de Grolschbus-
ters de laatste keer voor onze koningin Bea. Het belooft 
een memorabele avond te worden: Nils Lenting is weer te-
rug als zanger van de band die inmiddels alweer 24 jaar 
bestaat en natuurlijk omdat er een troonwisseling plaats 
gaat vinden. Prins Pils wordt Koning Pils, Hulde! Daarom 
wordt er 110% inzet van de bands en fans verwacht.

De Grolschbusters.
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Oranjeverenigingen en 4 - 5 mei comités

in de gemeente Bronckhorst

Op 30 april neemt Nederland afscheid van de Koningin, we be-
danken haar voor het vele werk, en vervolgens wordt de nieu-
we Koning begroet, er vindt een troonswisseling plaats.
Om deze gebeurtenis niet ongemerkt voorbij te laten gaan heb-
ben enkele leden van de Chr. Harmonie Prinses Juliana het ini-
tiatief genomen om deze troonswisseling ook in Zelhem fees-
telijke te vieren.
Zo is er in samenwerking met Chr. Harmonie Prinses Juliana, 
Muziekvereniging Union, Besturen van de basisscholen, Stich-
ting Zelhem en Oranje en de B & O Z iets feestelijks in elkaar 
gezet.
De troonswisseling is natuurlijk de gehele dag op TV te zien 
en daarom starten de feestelijkheden die in het centrum van 
Zelhem gehouden zullen worden om 18.00 uur.
Enkele dagen voor de troonswisseling wordt er in het plant-
soen achter het bevrijdingsmonument door de Gem. Bronck-
horst een koningsboom geplant met een daarbij behorende 
plaquette. Deze plaquette zal op 30 april onthult worden, ook 
zullen er ballonnen worden opgelaten. Alle leerlingen van de 
basisscholen;
Jan Ligthart, Meene en de Loo-School krijgen op school een 
kaartje om aan de ballon te knopen. Voor de ballonnen die het 
verst komen zijn leuke prijzen beschikbaar.

Het programma ziet er als volgt uit;
18.00 uur: Opening met muziek door de Muziekverenigingen 

Chr. Harmonie Pr.Juliana en Muziekvereniging 
Union op de Markt.

18.15 uur: Uitdelen van ballonnen.
18.45 uur: In optocht naar de eerder geplante koningslinde, 

waar door een aantal kinderen een plaquette ont-
huld zal worden. 

19.00 uur: Oplaten van de ballonnen.
19.15 uur: Afsluiting met muziek van de muziekverenigin-

gen.

De horecazaken aan de markt maken er een groot terras van 
waar gegeten en gedronken kan worden. Het belooft een groot 
feest te worden.

Feestelijke Troonswisseling in Zelhem 

Hier gaat het gebeuren!

Op 30 april neemt Nederland afscheid van de Koningin, 
we bedanken haar voor het vele werk, en vervolgens 
wordt de nieuwe Koning begroet, er vindt een troons-
wisseling plaats. Om deze gebeurtenis niet ongemerkt 
voorbij te laten gaan hebben enkele leden van de Chr. 
Harmonie Prinses Juliana het initiatief genomen om 
deze troonswisseling ook in Zelhem feestelijke te vieren.

Vanaf 10.00 uur zal het hele TV programma worden uitge-
zonden op groot scherm in ’t café. Natuurlijk wordt er gezorgd 
voor koffie met oranje lekkernijen en oranjebitter.

Het programma is als volgt:
Vanaf 11.00 uur wordt er een kleedjesmarkt gehouden op 
het plein bij de Mallemolen. Zowel jong als oud kan hieraan 
deelnemen. Dus begin vast met een grote opruiming en verza-
mel je overtollige inboedel, speelgoed etc. Deelname is gratis 
maar je dient je wel vooraf aan te melden. Neem je eigen kleed 
mee waarop je je spullen kunt uitstallen. De Mallemolen zorgt 
voor een stoel per deelnemer. 
Aanmelden kan telefonisch bij Rudy of José via tel. 0314-
620020 of per mail stapinde@mallemolen.info.
De kinderen kunnen zich de gehele dag vermaken op het 
springkussen.

Van 15.00-20.00 uur vieren we het Oranje Feest m.m.v. de 
Festival Showband. Party Time dus met deze zeer ervaren all-
round coverband. Han Lebbink is de gitarist en saxofonist van 
de band. De ritmesectie wordt verzorgd door Peter van Eijk op 
bas en Ronald van de Beeten op drums. De toetsen worden op 
sublieme wijze bespeeld door Rob Vrolijk.

Om 19.30 uur wordt ook in de Mallemolen het Officiële Nati-
onale Koningslied gezongen en natuurlijk zingen we allemaal 
gezellig samen uit volle borst mee. De laatste Koninginnedag 
vier je in de Mallemolen.
Het is even wennen maar in 2014 vieren we op zaterdag 26 
april Koningsdag in de Mallemolen.
Kijk voor meer informatie op www.mallemolen.info

Voor de laatste keer 
Koninginnedag in de 
Mallemolen

Zelhem - Dinsdag 30 april, Koninginnedag, heeft de Mal-
lemolen van alles in petto. KLOOTSCHIETEN 18, 25 EN 30 APRIL

Ook dit jaar organiseert de Kermis en Oranje Stichting Baak
weer het jaarlijkse klootschieten. Het klootschieten vindt
plaats over drie dagen. De eerste dag, donderdagavond 18 april,
begint het klootschieten om 18.30 uur. De volgende avond is
donderdag 25 april ook weer vanaf 18.30 uur. De finale wordt
gehouden op Koninginnedag vanaf 11.30 uur. Opgave en ver-
trek zijn alle dagen vanaf Party-café De Bierkaai te Baak.
Dit zeer traditionele spel wordt in het buitengebied van Baak
gespeeld. Het parcours is zeer divers, het gaat over zandwegen,
klinkerbestrating en asfalt. De route over de idyllische wegen
van Baak is goed te begaan voor zowel jong als oud. Na afloop 
vindt op Koninginnedag de prijsuitreiking plaats bij Party-café
De Bierkaai te Baak. Tijdens de finale worden de spelers onder-
weg voorzien van een drankje op de Koningin.

KONINGINNEDAG 30 APRIL
In Baak vertrekt om 8.45 uur de optocht vanaf Concordia. De
optocht met versierde fietsen en karretjes wordt voorafgegaan
door de Vendeliers van Baak en Muziekvereniging Nieuw Le-
ven uit Steenderen. De mooist versierde fietsen of verklede
kinderen ontvangen van de jury een prijsje. Na afloop van de
optocht zullen de vaandels worden gezwaaid op het plein voor
Party-café De Bierkaai.
Om 9.30 uur beginnen de kinderspelen voorafgegaan door een
ballonwedstrijd. Het kind waarvan de ballon het verst komt
ontvangt een prijs. Alle kinderspelen worden net als de afge-
lopen jaren bij Concordia gehouden. Hierdoor is het voor de
ouders ook leuker de spelen te bekijken en de kinderen aan te
moedigen. Voor de ouders staat de koffie klaar. De Kermis en
Oranje Stichting Baak rekent dan ook op een grote opkomst
van zowel kinderen als ouders.
Vanaf 11.30 is er voor de kinderen uit het basisonderwijs weer
een kinderdisco georganiseerd. Tevens is er kinderschmink,
een groot springkussen, lekkere popcorn en een heuse suikers-
pinkraam. Dit alles vindt plaats bij Party-café De Bierkaai.

Programma 2013 
Kermis en 
Oranjestichting Baak

Om deze dag extra feestelijk te maken vragen we iedereen de 
vlag uit te hangen! 

De Oranjestichting Olburgen-Rha organiseert op Koninginne-
dag, dinsdag 30 april, vanaf 11.00 uur activiteiten rondom café 
Kraantje Lek.
De kinderspelletjes die worden gespeeld rondom café Kraantje 
Lek zijn voor de kinderen van 4 tot 13 jaar. De kinderen kun-
nen o.a. buksschieten en ponyrijden. Er wordt voor eten voor 
de kinderen gezorgd.
Voor familieleden, kennissen en buren is er weer speciaal een 
terras ingericht waar koffie/thee, koek en een oranje bitter 
wordt aangeboden door de Oranjestichting.
De toegang is gratis.

We nodigen iedereen van harte uit om de kinderen aan te ko-
men moedigen vanaf het Koninginnedagterras!
De feestelijkheden worden om 13.00 uur afgesloten.

Olburgen en Rha vieren het Kroningsjaar

Ter gelegenheid van de inhuldiging van onze prins Willem 
Alexander tot koning op 30 april aanstaande heeft de gemeen-
te Bronckhorst haar dorpen en kernen een koningslinde aan-
geboden. Het is een goed gebruik om bij Koninklijke hoogte-
punten en herdenkingsboom te planten.
De dorpsbelangenorganisaties en de Oranjeverenigingen is ge-
vraagd dit samen te organiseren. Ook in ons mooie dorp Hum-
melo zal dan ook een koningslinde geplant worden. Samen 
met de schoolkinderen van de obs De Woordhof  en enkele 
bewoners van het verzorgingshuis Hyndendael zal dit planten 
plaatsvinden in een groenstrookje bij de parkeerplaats bij de 
school obs De Woordhof.
Het planten van de koningslinde en het plaatsen van een pla-
quette zal zijn op: Donderdag 25 april  van 11.15 - 11.45 uur.  
Op 30 april zal bij de opening van de Zeskamp in de Greffellin-
kallee om 11.00 uur zal mevrouw Steffens, wethouder van de 
gemeente Bronckhorst, en ook mede namens de Oranjevereni-
ging ‘Hummelo en Oranje‘  de koningslinde overhandigen aan 
dorpbelangenorganisatie Hummelo.

Ook Hummelo krijgt 
een Koningslinde

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

KOM NU KIJKEN IN ONS 
TUINCENTRUM!!!

Bloemen en planten 

voor al uw huis- en tuin wensen
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Het stuk gaat over vier vriendinnen, die kaartjes hebben be-
machtigd voor een optreden van  de Chippendales. Ze besluiten 
er een gezellig weekend van te maken. Ze vertrekken in hun 
auto beladen met koffie en broodjes. Ze verdwalen en komen 
op een modderig bospad in de achterhoek vast te zitten met 
hun auto. Ze kloppen aan bij een afgelegen boerderijtje, dat 
er verlaten uitziet. Als plotseling de varkensboer verschijnt en 
ze het inmiddels donkere bos instuurt, smeken ze te mogen 
overnachten. Als dat uiteindelijk mag, volgt de ene vreselijke 
ontdekking na de andere. Als ze willen vluchten is het al te 
laat. Wat een gezellig weekendje had moeten zijn eindigt in 
een nachtmerrie. Maar de vrouwen  zijn slim en dapper en met 
al hun charme vechten ze zich terug................
De toneelvoorstelling begint om 19:30 uur bij zaal Wolfers-
huus Susebeek. De kaartjes  zijn aan de zaal verkrijgbaar of te 
reserveren bij Wim Eenink tel 06 - 51858830.
Alle activiteiten vinden plaats bij Wolfershuus Susebeek Ruur-
loseweg 42

’S MIDDAGS AANVANG 14:00 UUR
Hindernis / spel / parcours voor de peuters en kids van groep 
1 t/m 8.
Leuke attentie voor ieder kind. 
Inhuldiging te zien op een groot scherm

’S AVONDS AANVANG 19:30 UUR.
Toneelvereniging “Op eigen houtje” ( Varsseveld ). Komische 
triller “Gestrand”” Verloting met mooie prijzen.

Komische thriller 
 tijdens Koninginnedag 
Wolfersveen

Op 30 april zal er weer voor iedereen Koninginnedag 
in het Wolfersveen gevierd worden. ‘s middags worden 
er voor de kinderen spelletjes georganiseerd met leuke 
prijzen, en voor de volwassenen is er op het gezellige 
terras de inhuldiging te zien. ‘s Avonds zal toneelver-
eniging  ‘’Op eigen houtje’’ uit Varsseveld de komische 
thriller ‘’Gestrand’’ opvoeren, dit stuk is geschreven 
door Mary Bakker-Schoon.

Deze klassieke Maaskruiser is gebouwd onder de rook van Rot-
terdam in 1936. Het schip is op een paar cm na twaalf meter 
lang en 2 meter 85 breed en heeft een diepgang van slechts 76 
cm. Door deze afmetingen heeft de Maaskruiser dan ook su-
blieme vaarkwaliteiten. Karakteristiek voor dit schip uit 1936 
is het ronde teakdek wat deze boot een majestueuze uitstra-
ling aan de buiten kant geeft en binnen voldoende loop- en leef 
ruimte.
De bouwer destijds (Dhr. Eggers) had precies voor ogen wat hij 
wilde, snelle wendbare en gebruiksvriendelijke schepen ma-
ken. De meeste Maaskruisers die toen gebouwd werden waren 
maar 9 meter lang, van de uitvoering die de Zutphense schip-
per 18 jaar geleden heeft gerestaureerd zijn er nog maar een 
handvol in de vaart en daar is de werf eigenaar maar wat trots 
op. Als ik dit eerder geweten had was het hele schip afgelopen 
winter opnieuw geschilder, maar omdat ik met mijn scheeps-
werf afgelopen jaar ben verhuisd naar de Kleine Belt 4c had ik 
daar helaas geen tijd meer voor. Het is niet zo dat de Djarra er 
nu niet netjes bij ligt hoor, maar voor Koning Willem Alexan-
der en Koningin Maxima had ik graag de puntjes op de i willen 
zetten. Maar ja, ik kan moeilijk vragen of Koningin Beatrix nog 
een maand langer aan kan blijven voordat zij het stokje over-
draagt aan haar zoon.
Het is toch wel een hele eer om dit spektakel met een schip uit 
Zutphen te mogen meemaken, want toen ik 18 jaar geleden dit 
schip heb gerestaureerd had ik dit nooit durven dromen. Aldus 
de trotse werfhouder. De Maaskruiser Djarra uit Zutphen is de 
enige van zijn soort die aan de koningsvaart deelneemt. De an-
dere elf schepen zijn voornamelijk Bakdekkers, salonkruisers 
en een autoboot, natuurlijk allen lid van “De Oude Glorie” de 
vereniging voor eigenaren van historische motorboten.

Zutphens schip bij 
Koningsvaart

Zutphen - Blij verrast was de Zutphense Maarten Ceelen 
(eigenaar van Jachtwerf de Marshaven) toen hij de post 
opende. Hij is eigenaar van de Djarra, een van de twaalf 
schepen die op uitnodiging van de Oude Glorie ons 
nieuwbakken Koningspaar mogen begeleiden tijdens de 
koningsvaart op het IJ.

Om 10.00 uur trekt de Koninklijke familie, met muzikale on-
dersteuning van de Malletband uit Doetinchem, op ludieke wij-
ze door het dorp. Het zou leuk zijn als Velswijk de Koninklijke
familie met versierde straten onthaald.
De kinderspelen en de rommelmarkt die wordt gehouden op
deze dag is voor jong en oud. Voor de volwassenen is er ook een
gevarieerd programma.
Om niets van de kroning te hoeven missen is er die dag een
beamer aanwezig.
Tijdens het oranjebuffet is er een prachtige verloting met spec-
taculaire prijzen. Voor het oranjebuffet kan men zich nog op-
geven tot en met 25 april, bij de beheerder van d’n Draejer via
e.bend@kpnmail.nl Volwassenen betalen voor dit buffet 10
euro, kinderen t/m 10 jaar 5 euro en kinderen tot en met 4 jaar
zijn gratis.
De muzikale omlijsting voor gedurende deze dag wordt vorm
gegeven door dj Martin.

Kortom:
10.00 uur muzikale rondgang door het dorp
10.45 uur vlag hijsen
11.00 uur start rommelmarkt
12.00 uur kinderspelen
13.00 uur start muzikale omlijsting dj Martin
17.00 uur start oranjebuffet met prachtige verloting

Na tien jaar weer 
koninklijk bezoek in 
Velswijk

30 April wordt een dag vol plezier en ontspanning voor
jong en oud met voor ieder wat wils. Sinds januari zijn
er nieuwe beheerders in het Dorpshuis d’n Draejer. Zij
hebben het initiatief genomen om samen met de carna-
valsvereniging, buurtvereniging, toneelgroep en de ou-
derraad van school weer een Koninginnedag te organi-
seren. Hoe leuk is dat!

Velswijk D’n Dreajer

Op maandag 29 april is er wederom de “Oldejoarsoavond veur 
de Koningin” bij zaal Winkelman. De band “Don’t shoot the 
piano player” zal deze “Koninginnefuif” van zeer swingende 
muziek voorzien; de aanvang is 21.00 uur en de entree is gratis. 
Een avond voor jong en oud; dus komt allen!!!!!

Dinsdag 30 april zal Koninginnedag traditioneel worden ge-
opend met klokgelui om 8.00 uur.
Aangezien wij de inwoners van Keijenborg gelegenheid willen 

geven om de Abdicatie en Inhuldiging van Willem-Alexander 
te bekijken hebben wij besloten ons programma voor dit jaar 
aan te passen.
Vanaf ca. 10.10 uur is er een muzikale rondgang door het dorp 
van het Schuttersgilde “Sint Jan”.

Aansluitend wordt Koninginnedag officieel geopend op het 
Booltinkplein, waar alle kinderen al klaar staan, met een ven-
delhulde en muziek waaronder uiteraard het “Wilhelmus”.

Er is een vrijmarkt waar alle kinderen aan mee kunnen doen, 
maar er zijn nog veel meer activiteiten, zoals een Rad van For-
tuin, een voetbal schietbord, zaklopen voor jong en oud, tim-
merhoek, een clown die figuurballonnen maakt, diverse lucht-

kussens en nog meer. Informatie over de vrijmarkt wordt op 
school aan de groepen verspreid.
Ook is er speciale aandacht voor de jongere kinderen. Voor hen 
zijn er ook diverse leuke activiteiten, zoals een knutselhoek, 
heuse zandkastelen bouwen, diverse luchtkussens, schmin-
ken, bussen gooien, stoepkrijt, timmerhoek en nog meer leuke 
activiteiten.
Voor de klassen 1 t/m 3 is er een beachvolleybal competitie.
Deelname aan de activiteiten is op eigen risico.
Een gezellig terras met de mogelijkheid voor wat te drinken zal 
niet ontbreken. Ook zijn er diverse eettentjes aanwezig.

Bij onverhoopt slecht weer is er hele festijn in Dorpshuis “de 
Horst”. Het feest gaat dus zeker door!

Koninginnedag 2013 in Keijenborg
Keijenborg - Koninginnedag 2013 is een bijzondere dag: 
Koningin Beatrix zal aftreden en Willem-Alexander 
wordt ingehuldigd. Dit moet natuurlijk wel grootst 
worden gevierd en dat gaan we doen in Keijenborg!!



Aan de 4 mei-herdenking wordt in Hengelo Gld 
op de volgende wijze inhoud geven.

19.00 uur  Interkerkelijke Gedachtendienst in de Remigi-
uskerk.

19.40 uur  Samenkomst in de Synagogestraat, alwaar kran-
sen zullen worden gelegd bij het monument 
dat aldaar is geplaatst ter nagedachtenis aan de 
Joodse gemeenschap uit Hengelo; vandaar gaan 
de aanwezigen in een stille tocht via de Rege-
linkstraat naar het plaatselijk monument bij het 
oude gemeentehuis.

19.45 uur - 19.55 uur Het luiden van de klokken.

19.55 uur  Kranslegging bij het plaatselijk monument, 
waarna zullen worden voorgelezen de namen 
van de oud-inwoners van Hengelo en Keijen-
borg, die aan het oorlogsgeweld ten offer zijn 
gevallen.

20.00 uur - 20.02 uur Algemene stilte, waarna een hoornblazer 
“Het Taptoe-signaal” ten gehore zal brengen, 
gevolgd door het zingen van het “Wilhelmus” 
door een zangkoor.

Na deze plechtigheid kunnen desgewenst bloemen bij het mo-
nument worden gelegd.

De inwoners worden verzocht vanaf 18.00 uur tot zonsonder-
gang (21.03 uur) de vlaggen halfstok te hangen.

HERDENKING 
4 mei 2013

Hummelo - Zaterdag 4 mei 
Om 19.15 uur herdenking en kranslegging op de oorlogsgra-
ven op de begraafplaats in Hummelo en om 20.00 uur herden-
king en kranslegging bij het oorlogsmonument in Hoog-Keppel 
aan de Monumentenweg.

4-mei herdenking

Het programma ziet er als volgt uit; 
Op 4 mei om 19.30 uur verzamelen bij het monument bij het Aviko kan-
toor, het voormalige gemeentehuis. Eerst is er een korte inleiding door het 
4 mei comité, vervolgens is het woord aan de heer Marinus Harenberg. 
Marinus Harenberg woont al zijn hele leven in Baak en kent de oorlog van-
uit zijn jeugd en werk voor de Historische Vereniging Steenderen (werkge-
bied is de voormalige gemeente Steenderen). Hij zal ingaan op de impact 
van de oorlog in de gemeente Steenderen.
Hierna lezen jongeren gedichten voor en volgt de Last Post. Na de 2 minu-
ten stilte is de kranslegging. Na de kranslegging gaat men in stille tocht 
naar de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhofweg. Bij de graven van 
de in de Tweede Wereldoorlog omgekomen piloten, zullen jongeren ge-
dichten voorlezen en zullen er kaarsen bij de graven van de omgekomen 
piloten ontstoken worden. Hierna wordt de herdenking afgesloten.

Dodenherdenking 
in Steenderen
Het 4 mei comité, onderdeel van de Stichting Oranje comité Steen-
deren en Stichting Oranjefeesten Toldijk, organiseert de doden-
herdenking Steenderen met medewerking van Muziekvereniging 
Nieuw Leven. Naast een terugblik op de Tweede Wereldoorlog ge-
ven ook een aantal jongeren een invulling aan het thema ´Vrij-
heid spreek je af´.

Na afloop is de prijsuitreiking en het bevrijdingsbal m.m.v. “No
Problemo”. Dit bevrijdingsbal is niet alleen voor de deelnemers
van het klootschiettoernooi.
Iedereen is welkom vanaf 20.30 uur in zaal “FF naar Steef”.
Bezoek ons ook eens op onze website: 
www.hummelo-en-oranje.nl

Bevrijdingsfeest
Hummelo - Op vrijdag 10 mei is er een klootschiettoer-
nooi om de “BEVRIJDINGSTROFFEE 2013” voor teams, 
bestaande uit 6 personen vanaf 12 jaar. De start vindt
plaats om 19.00 uur.

19.00-19.40 uur Herdenkingsbijeenkomst in de Dorps-
kerk te Vorden met medewerking van het 
Vordens Mannenkoor. 

 Daarna - op eigen gelegenheid-vertrek naar 
Algemene begraafplaats van Vorden.

19.50 uur Vertrek vanaf de poort van de algemene be-
graafplaats te Vorden naar de graven van de 
geallieerden. 

20.00 uur Twee minuten stilte, aangegeven door een 
hoornsignaal

20.02 uur Last Post en kranslegging door:
- het gemeentebestuur van Bronckhorst
- het Comité 4 mei Vorden
- Ray Harris op het graf van zijn in Vorden 

gesneuvelde vader, gevolgd door:
- het Engelse Volkslied ter ere van de aldaar 

gesneuvelde Engelse soldaten.
- Het Vordens Mannenkoor zingt het lied “ 

Boven de sterren” 
- Persoonlijke bloemenhulde door de ove-

rige aanwezigen (met kinderen)
- Tot slot zingen we gezamenlijk het eerste 

couplet van het Wilhelmus.

Na het Wilhelmus gaat de weg terug langs de in 
de onmiddellijke nabijheid van de Engelse graven 
liggende Duitse soldaten en de graven van de drie 
gefusilleerde Jehovagetuigen.
Uiteraard staat het iedereen vrijdag de gebruike-
lijke weg terug te nemen; wij respecteren ieders 
keuze.

Vanaf 19.45 tot 19.58 uur luiden de klokken van de ker-
ken in Vorden. Het comité verzoekt iedereen om vanaf 
18.00 uur de vlag halfstok te hangen.
Het gemeentebestuur heeft de horeca ondernemers 
verzocht om buitenreclame te doven en om vanaf 19.00 
uur tot na de herdenking uitsluitend de officiële Neder-
landse radiozenders aan te hebben.

Zaterdag 4 Mei 
Dodenherdenking 
Vorden
Op Zaterdag 4 mei 2013 vindt de jaarlijkse her-
denking plaats van hen die gedurende en sinds de 
Tweede Wereldoorlog in het belang van het Ko-
ninkrijk zijn gevallen. Het Comité 4 Mei heeft in 
samenwerking met de Raad van Kerken en na in-
stemming van het gemeentebestuur het program-
ma voor deze herdenking als volgt samengesteld.

“VRIJHEID WERELDWIJD, VRIJHEID SPREEK JE AF”

Op vier en vijf mei staan we er in Nederland bij stil dat de vrijheid waarin 
wij leven,  niet vanzelfsprekend is. Op vier mei herdenken we diegenen 
die met hun leven betaalden voor onze vrijheid. Het Nationaal Comité 4 
en 5 mei hanteert het thema: Vrijheid Wereldwijd. Dit jaar ligt daarbij 
het accent op vrijheid spreek je af. Vrijheid Wereldwijd is veelomvattend. 
Daarom kiest het Nationaal Comité ervoor om juist dichtbij te beginnen. 
Vrijheid krijgt vorm –praktisch en juridisch – in afspraken, regels en ver-
dragen. “Verdragen van vrijheid”heeft een dubbele betekenis. Ten eerste 
verwijzen verdragen naar afspraken die op papier met handtekeningen 
zijn bezegeld. Ten tweede duidt het werkwoord verdragen erop dat vrij-
heid letterlijk door mensen verdragen of ondergaan moet worden, omdat 
zij zich aan de gemaakte afspraken dienen te houden. Verdragen brengen 
vrede en vrijheid, maar betekenen ook beteugeling, matiging en onthou-
ding. Vrij zijn doe je nooit alleen maar samen. En daar zijn afspraken voor 
nodig. Vrijheid spreek je af. In Wichmond is er net als de afgelopen jaren 
een herdenking op de begraafplaats en in de Protestantse Kerk. 

Vanaf 19.30 uur komen we samen bij de Protestantse Kerk, Dorpsstraat 
16, om vandaar in stille tocht naar de algemene begraafplaats aan de Baak-
seweg te lopen. Daar is om 20.00 uur een korte herdenking, waarbij een 
krans zal worden gelegd namens de gemeente Bronckhorst. Verschillende 
verenigingen uit Wichmond en Vierakker zullen bloemen leggen op de 13 
oorlogsgraven. Natuurlijk is er voor iedereen de gelegenheid om ook zelf 
bloemen te leggen. Na afloop van de herdenking op de begraafplaats is 
er een korte herdenkingsbijeenkomst in de Protestantse Kerk. Het thema 
Vrijheid Wereldwijd, vrijheid spreek je af zal ook in de herdenking terug-
komen. Na afloop bent u allen van harte welkom voor een kop koffie of 
thee in Withmundi.

Dodenherdenking 4 mei

Wichmond-Vierakker

Festiviteiten omtrent Koninginnedag, dinsdag 30 april
Om 10.45 uur opstellen bij o.b.s. “De Woordhof”, daarna onder 
begeleiding van “De Eendracht” naar het feestterrein, waar de 
Zeskamp voor de 13e keer zal plaatsvinden.

Er zal dit jaar gestreden worden op de volgende onderdelen:

* Bierpulschuiven
* Tobbedansen
* Sponzenspel
* Blind Beachvolleybal
* Levensgroot puzzelen
* Bibberspiraal

Verder is er ’s middags een kleedjesmarkt en vindt het traditio-
nele vogelschieten plaats.

VRIJDAG 10 MEI 
Klootschiettoernooi om de “BEVRIJDINGSTROFFEE 2013” voor 
teams, bestaande uit 6 personen vanaf 12 jaar. De start vindt 
plaats om 19.00 uur.
Na afloop prijsuitreiking en bevrijdingsbal m.m.v. “No Proble-
mo”. Dit bevrijdingsbal is niet alleen voor de deelnemers van het 
klootschiettoernooi. Iedereen is welkom vanaf 20.30 uur in zaal 
“FF naar Steef”.

Bezoek ook eens de website: www.hummelo-en-oranje.nl

Oranjevereniging “Hummelo en Oranje”
Hummelo - In verband met het aftreden van Koningin Beatrix en de inhuldiging van Koning Willem Alexander is er 
een groot TV-scherm op het terrein aanwezig en zal indien nodig het spelschema van de Zeskamp worden aangepast, 
e.e.a. in overleg met de deelnemers!
Voor de kleintjes en de jongere kinderen is er een draaimolen en een springkussen. Op het terrein staat een tent, er is 
een hapje en een drankje te koop.
Kortom, er is vertier voor iedereen.
Allemaal veel plezier gewenst op Koninginnedag!

Programma
Oranjeverenigingen en 4 - 5 mei comités

in de gemeente Bronckhorst
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Deze fusie zal resulteren in een mooi 
nieuw gebouw nabij de sporthal en 

in 2015 in gebruik worden genomen.
De reünie zal plaatsvinden op zater-
dag 1 juni in de school aan de Bronk-
horsterweg 33 in Steenderen. De 
voorbereidingen hiervoor zijn in vol-
le gang en we hopen onder andere via
de bekende mond-tot-mondreclame
veel mensen te bereiken, “Hoort zegt
het voort”. Daarnaast is er een Face-
book pagina aangemaakt: Reünie CBS
De Akker Steenderen. Belangstellen-
den kunnen zich opgeven voor deze
dag via het mailadres: schoolreünie@
cbsdeakker-steenderen.nl

Reünie CBS De Akker 
in Steenderen
Steenderen - Dit jaar is het 125 
jaar geleden dat de School met 
de Bijbel, thans CBS De Akker, in 
Steenderen is gesticht. Een mooi 
moment om bij stil te staan nu 
het nog kan. Zoals velen inmid-
dels weten gaan de scholen in 
Steenderen, door de steeds ver-
der teruglopende leerlingenaan-
tallen als gevolg van de krimp, 
fuseren.

Het is voor Shirley niet de eerste keer 
dat zij figureert in een soap, vertelt 
Shirley: “Het was weer eens erg leuk 
om te doen. Er hing een hele prettige 
sfeer en we hebben veel gelachen. 
Ook mochten we natuurlijk met alle 
acteurs op de foto.” De opnames van 
Shirley zijn vanaf 12 mei te zien.
Soap over het werken in de zorg. 
Zorgorganisaties, waaronder Sensire, 

en brancheorganisatie ActiZ werken
samen aan een tv-soap die zich af-
speelt in en rond de zorg. Doel van
deze soap is om jongeren te interes-
seren voor een baan in de zorg. De
soap is elke werkdag tussen 19.00 en
19.30 uur te zien op RTL 5. Het unie-
ke aan de serie Malaika is het feit dat
veel van de hoofdrolspelers zelf uit de
zorgsector komen.

Sensire verpleegkundige Shirley Heister 
in zorgsoap Malaika

Hengelo - Sensire verpleegkundige Shirley Heister van team Hengelo -
Dunsborg heeft een rolletje gespeeld in de zorgsoap Malaika. Het doel
was om te figureren, maar Shirley kreeg zelfs een rolletje met tekst.
Shirley: “Hoe grappig is dat?!”

Shirley Heister op de set Malaika.

Op deze dag kan iedereen met een 
lichamelijke en / of geestelijke han-
dicap kennis komen maken met het 
sporten onder begeleiding. Sportcen-
trum AeroFitt werkt hiervoor samen 
met Brichbouw sportondersteuning 
omdat zij beschikken over jarenlange 
(sport) ervaring met deze doelgroep 
en ook al tal van groepen draaiende 
hebben op verschillende locaties in 
de Achterhoek. 

Op deze dag zullen ook enkele spelers
van de eerste selectie van De Graaf-
schap aanwezig zijn. Deze spelers
zullen ons ondersteunen bij de sport-
activiteiten en zullen nadien beschik-
baar zijn voor een handtekening of
fotosessie. De dag begint om 13.30 
uur en zal tegen 16.00 uur ten einde
lopen. Wilt u graag deelnemen aan
deze dag of alleen een kijkje komen
nemen dan bent u van harte welkom!

Dit geldt ook voor familie of vrienden
die graag mee willen komen. Aan-
melden voor deze dag, of voor verde-
re vragen / informatie kunt u contact
opnemen met Thomas@aerofitt.nl of
bellen naar 0575-465001.

Zaterdag 27 april bij Sportcentrum AeroFitt in Hengelo
Dag van de gehandicaptensport
Hengelo - Op zaterdag 27 april or-
ganiseert Sportcentrum AeroFitt, 
in samenwerking met De Graaf-
schap en Brichbouw sportonder-
steuning, de dag van de gehandi-
captensport.

De organisatie van de trekkertrek en de bijbehorende 
feestavond, de Full Pull Party op 1 juni, heeft drie bands 
weten vast te leggen om voor een divers en spetterende 

muzikale invulling van de avond te zorgen: Farmers 
From Hell, De Vordense Soppers en Killer and the Cool-
cats. Met deze lokale bands op het podium belooft het 
een super gezellige avond te worden!
Er wordt deze avond entree gevraagd, waarbij leden 
nog korting krijgen. Waar is het nog mogelijk drie gave 
bandjes te zien knappen voor zo weinig?!
Daarnaast heeft de organisatie besloten om vroegkomers 
extra te belonen. Wie tussen 21.00 en 21.30 uur komt, 
betaalt helemaal geen entree! Houd voor updates van het 
programma de site Humstee.nl en Facebook in de gaten! 
https://www.facebook.com/TrekkertrekHumstee2013

Digitaal inschrijven Trekkertrek Toldijk 
vanaf dinsdag 23 april
Toldijk - Dinsdag 16 april was het een komen en 
gaan van liefhebbers van trekkertrek bij Vlees-
boerderij Garritsen. Dit omdat op deze avond de 
inschrijvingen openden. Een derde deel van het 
totaal aantal mogelijke inschrijvingen is nu inge-
vuld op deze avond. Dit betekent, dat als iemand 
nog mee wilt doen, die zich vanaf 23 april zo snel 
mogelijk moet inschrijven viawww.humstee.nl

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

De heer Seesing opende hiermee of-
ficieel de Nationale Sportweek 2013 
in de gemeente Bronckhorst. Hij gaf 
aan dat er een grote variëteit aan 
sporten werd gepresenteerd deze 
week. “Sporten is leuk en goed om 
te doen. Hardlopen, badminton, mo-
torcross, voor iedereen is er wat,” 
aldus de wethouder. “Wij gaan hier 
van start met de Quintusloop, 5 en 
10 kilometer. Het is de eerste keer 
sinds 20 jaar dat het weer gebeuren 
zal. Ze schatten op een deelname van 
circa 100 deelnemers en zitten nu 
op ongeveer 200 deelnemers. Dat is 

gigantisch mooi.” Hij bedankte Rob 
Wentink en Koen Vossers, die deze 
week in de gemeente organiseerden, 
hartelijk voor hun inzet en wenste 
alle deelnemers een heel goede en 
sportieve loop. Met prachtig zonnig 
weer en een niet te warme tempera-
tuur gingen de lopers na het start-
schot van de wethouder op pad. 
Hans Mokkink, de speaker tijdens 
deze Quintusloop praatte tijdens het 
evenement het publiek bij over de lo-
pers, de tijden en andere interessante 
weetjes, zoals de vele sponsoren die 
het evenement mede mogelijk maak-

ten. De beide routes liepen door een 
fraai gebied net buiten Hengelo, met 
een waterpost onderweg. De lopers, 
die vooral voor een goede tijd van 
start gingen, genoten desondanks 
van de omgeving. Zowel bij de dames 
als de heren kwamen de nummers 
1, 2 en 3 op de blokken te staan. De 
nummers 1 kregen een waardebon 
en alle winnaars een bos bloemen. 
Met de complimenten aan de orga-
nisatoren en de vele vrijwilligers van 
de handbalvereniging, de sportmas-
seur, EHBO, de man van het geluid, 
de tijdswaarnemers en de vele spon-
sororen die hebben meegewerkt, kon 
dit hernieuwde evenement positief 
worden afgesloten. Volgend jaar 
komt zeker de Tweede Quintusloop! 
Foto’s van het evenement staan op 
www.quintusloop.nl en de uitslagen 
op www.uitslagen.nl

Wethouder opent de Nationale Sportweek 2013

Quintusloop Hengelo enorm succes

Hengelo - De start van de Nationale Sportweek 2013 in de gemeente 
Bronckhorst werd gegeven door wethouder van Sport Paul Seesing 
vooraf aan de Quintusloop bij Sporthal De Kamp. Dit hardloopevene-
ment, georganiseerd door leden van Handbalvereniging SV Quintus 
was een enorm succes. De wethouder liet de startschoten knallen voor 
de beide afstanden, met bijna 200 lopers, verdeeld over de 5 en 10 km.

De 5 kilometer na het startschot van de wethouder: de Quintusloop is van start.

De wedstrijden begonnen met de peu-
ter- en kleutergroep. Met veel span-
ning begonnen ze aan de oefeningen. 
Al snel kwamen de lachjes op de ge-
zichten en met veel enthousiasme gin-
gen ze over de lange mat en balk en 
deden ze met veel overgave de sprong 
en de oefening op de brug. Suus Wich-
mann werd de kampioen van deze 
groep. Daarna kwamen de grotere 
kinderen aan bod. In verschillende 
groepen en op hun eigen niveau kon 
iedere turn(st)er zijn/haar oefening la-
ten zien op de diverse toestellen. Bij 
de recreanten werd Britt de Vries eer-
ste en bij de selectie werd Lotte Evers 
eerste. Deze twee winnaars mochten 
vervolgens nogmaals hun oefening 
doen op de lange mat, op hun eigen 
niveau. Uiteindelijk werd Lotte Evers 
clubkampioen 2013 van De Sperwer.

Gymnastiekvereniging De Sperwer
Spannende strijd bij clubkampioenschap

Hoog Keppel - Woensdag 10 april 
werden de jaarlijkse wedstrijden 
om het clubkampioenschap van 
de vereniging gehouden in de 
Hessenhal te Hoog-Keppel.

Winnares Lotte Evers, Gijs Faassen tweede en Harm Fokkink derde in de selectiegroep
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afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Afzwokken
 B. Schof
 C. Korts

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

De stichting Achterhoek Toerisme 
is de opvolger van het failliet ver-
klaarde Achterhoeks Bureau voor 
Toerisme en de VVV Achterhoek. Ge-
vraagd naar het grote verschil met de 
voorgaande organisaties, antwoordt 
Manuel Hezeman, manager van de 
stichting: “Deze organisatie wordt 
van onderaf aangestuurd. Het is een 
gezamenlijk initiatief van de Achter-
hoekse gemeentes en de Vrijtijds On-
dernemers Achterhoek (VOA).”

Kleinschalige organisatie
Een vast team van hooguit vijf fte zal 
zich bezighouden met de marketing 
en communicatie van de Achterhoek 
en het beheer van de verschillende 
routes in de regio. Dat laatste gebeurt 
nu nog door het Recreatieschap Ach-
terhoek en Liemers, maar in de toe-
komst zullen de medewerkers hier-
van dat onder de vlag van de stichting 
Achterhoek Toerisme gaan doen. “In 
de komende jaren willen we onder 
andere een wandelnetwerk aanleg-
gen als aanvulling op het fietspunten-
knooppunt. Een goede toeristische 
infrastructuur, daar staat de Achter-
hoek bekend om. Dat willen we zo 
houden.” Daarnaast zal de organisa-
tie op aanvraag van gemeenten, on-
dernemers en toeristische organisa-
ties producten en diensten op maat 
leveren. “Daarbij valt te denken aan 
het samenstellen van arrangementen 
en ondersteuning bij evenementen.”

Samenwerking is de sleutel tot 
succes
Hezeman verwacht de beste resul-
taten te boeken door veel samen te 
werken. Hij wil daar met de stichting 
een verbindende rol in spelen. “We 
moeten zorgen dat er geen overlap 
is van werkzaamheden die de stich-
ting uitvoert en bijvoorbeeld de lo-
kale VVV’s”. Activiteiten die uit deze 
samenwerkingsverbanden ontstaan 
zal de Stichting Achterhoek op haar 
beurt online en offline promoten.  “Je 
ziet dat er op het gebied van marke-
ting steeds meer thematisch wordt 
gewerkt in plaats van doelgroepge-
richt. We willen in de toekomst dus 
meer campagnes ontwikkelen zo-
als ‘Wild eten in de Achterhoek’ en 
‘Kamperen in de Achterhoek’. Deze 
twee voorbeelden worden dan ook 
voortgezet.” Een nieuw initiatief dat 
de Stichting Achterhoek Toerisme 

steunt is de Achterhoekagenda. De
website www.achterhoekagenda.nl is
door Weevers Grafimedia ontwikkeld
met als doel een compact, maar com-
pleet overzicht van activiteiten in de
Achterhoek te bieden. 
Iedereen die een evenement organi-
seert kan dat zelf invoeren op de Ach-
terhoekagenda. De complete agenda
of een selectie ervan worden onder 
meer gepubliceerd op de website van
VVV Bronckhorst, EchtAchterhoek.
nl en in de kranten van Weevers 
Grafimedia, waaronder deze uitgave.
En vanzelfsprekend op www.achter-
hoekagenda.nl, een site die ook goed
wordt weergegeven op tablets en 
smartphones.
Om landelijke aandacht te krijgen
voor de regio zal nadrukkelijk de 
samenwerking worden gezocht met
VVV Nederland en de andere regio-
nale bureaus voor toerisme in Gelder-
land. Ook wil Hezeman mensen uit 
het gebied over de Duitse grens naar
de Achterhoek trekken. “We grenzen
aan Noordrijn-Westfalen, een gebied
met maar liefst 18 miljoen inwoners.
Dat vergeten we nog wel eens. We
hebben de neiging te veel met de rug
naar de grens te staan.”

Achterhoek in de top 10 
De stichting Achterhoek Toerisme
heeft zich een aantal doelen gesteld.
Zo moeten het aantal gasten en over-
nachtingen in de regio stijgen. “Dat
gaan we actief monitoren. Ook blij-
ven we het toeristische aanbod scree-
nen”, vertelt Hezeman. “Daar kun-
nen gemeenten en toeristische on-
dernemers hun voordeel mee doen.”

Op dit moment is Hezeman vooral
bezig met het leggen van een gefun-
deerde basis waar de Achterhoek
verder mee kan. Omdat de stichting
breed wordt gedragen, heeft hij er 
veel vertrouwen in. Het streven om 
een top 10-notering te bemachtigen
in de lijst van populaire vakantiebe-
stemmingen onderstreept dat gevoel.

Stichting Achterhoek Toerisme is nu definitief een feit

‘Achterhoek in top 10 
vakantiebestemmingen 
door samenwerking’
Achterhoek - De stichting Ach-
terhoek Toerisme is nu definitief 
opgericht. Deze nieuwe organisa-
tie zal de promotie en marketing 
van deze regio handen en voeten 
geven, de wandel- en fietsroutes 
beheren en op aanvraag worden 
er diensten en producten op maat 
aan gemeenten, ondernemers en 
toeristische organisaties gele-
verd. De organisatie wordt vanuit 
die achterban aangestuurd. Het 
doel: door samenwerking meer 
gasten en overnachtingen in de 
Achterhoek en uiteindelijk een 
plek in de top 10 van meest po-
pulaire vakantiebestemmingen.

Manuel Hezeman wil met de stichting 
Achterhoek Toerisme de regio op de kaart
zetten door samenwerking.

Liefhebbers van een snelle gefrituur-
de hap kunnen beter thuisblijven, 
want hier gaat alles op een ontspan-
nen tempo. De podia en de andere 
faciliteiten zijn opgetrokken uit na-
tuurlijke materialen en de insteek is 
duurzaam; niet op een geitenwollen 
sokken manier overigens. Relaxed 
met een picknickmand in het gras 
zitten, barbecueën, genieten van wijn 
en tapas, een hengel uitgooien en vis 
vangen om ter plekke te laten be-
reiden, de kinderen kunnen hutten 
bouwen en er hangen schommels in 
de bomen. Een groot gedeelte van het 
evenement speelt zich af in het bos 
waar het bladerdak van de oude beu-
kenlaan een natuurlijke kathedraal 
vormt. Vanuit daar heeft men een 
prachtig uitzicht op de vijver waar-
over de bezoekers met een pontje 
naar de overkant kunnen varen. Als 
‘s avonds de sfeerverlichting en het 
kampvuur worden ontstoken krijgt 
het geheel een sprookjesachtige sfeer. 

Unieke locatie
Landgoed Enghuizen in Hummelo is 
het sfeervolle decor van dit tweedaagse 
evenement. Op de plek waar ooit het 
statige kasteel Enghuizen de skyline 
van Hummelo bepaalde heeft zich een 
natuurlijk amfitheater ontwikkeld. 
Het Vondelpark van de Achterhoek! 

Een fantastische omgeving voor een 
festival voor levensgenieters, muziek-
liefhebbers en Bourgondische types. 

Het programma van Mañana Ma-
ñana varieert van balkanbeats, roots-
muziek, akoestische muziek bij het 
kampvuur, pianomuziek in het bos, 
tot theateroptredens in het bos en op 
het water. 
Programma tot nu toe: Jeroen Kant, 
We Were Evergreens (Fr.), Bennie 
Jolink, Amsterdam Klezmer Band, 
Amariszi, Maison du Malheur, Tom-
my Ebben, Bucketboyz, Armand, Go-
slink, Hang Drums, Donnerwetter, 
Green Thingz, Renier Sijpkens, Me-
thamorphosis String Kwartet, Jaap 
Boots, e.v.a. Zeer binnenkort volgen 
meer namen!

Geen eenmalig festival
De Feestfabriek heeft al langer de am-
bitie om naast de Zwarte Cross een 
totaal ander en kleinschaliger evene-
ment op te zetten. Komende zomer 

gaat het er dan daadwerkelijk van 
komen. Gezien het grote culturele en 
(diverse) streekgebonden aanbod, het 
duurzame karakter en samenwer-
king met lokale ondernemers en ver-
enigingen is Rabobank Graafschap-
Midden hoofdsponsor geworden van 
Mañana Mañana. 
Het festival heeft een maximum ca-
paciteit van 3000 bezoekers per dag.

Kaarten, prijzen en 
voorverkoopdatum
De voorverkoop start om 22 april om 
11:00 uur. Vanwege de beperkte hoe-
veelheid beschikbare kaarten advi-
seert de organisatie om niet te lang te 
wachten met het bestellen. Kaarten 
bestellen kan via de Mañana Mañana 
website: www.mananamanana.eu

‘Mañana Mañana: Het meest relaxte festival van Nederland!’

Zwarte Cross komt met een nieuw evene-
ment in Hummelo
Hummelo - Op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september organi-
seert de organisatie achter de Zwarte Cross, de Feestfabriek, op land-
goed Enghuizen in Hummelo een nieuw en bijzonder evenement, na-
melijk: Mañana Mañana. Een weekend lang vrijheid en blijheid met 
muziek, theater, lekker eten, kamperen en relaxen op een prachtige 
plek aan het water.

Martin Lelivelt betaalde met zijn le-
ven voor de hulp die hij bood aan vlie-
geniers, Franse krijgsgevangenen en 
andere onderduikers. Naast de repli-
cazolder van de familie Lelivelt zijn 
er natuurlijk nog heel veel andere ob-
jecten met een onderduikverhaal te 
zien. Zo is er een monopolyspel dat 
door Amsterdamse onderduikers is 
gemaakt en zijn er talrijke souvenirs 
van vliegtuigplexiglas te zien.
Verder een aantal bijzondere unifor-
men met de persoonlijke verhalen 
van een geheim agent, een pastoor 
en een Nederlandse militair die de 
basis heeft gelegd voor het studenten-
verzet. Een mooi stuk huisvlijt is de 
kerststal die een onderduiker in 1944 
in Harreveld heeft gemaakt. Diverse 
verzetsartikelen zoals valse persoons-
bewijzen en zelfgebouwde radio’s 
met bijbehorende verhalen geven 
een mooi beeld van het leven van 
de onderduikers in de Achterhoek.  
Het verhaal van Gerrit Slagman in 
Harfsen, de ondergedoken Joden op 

landgoed ’t Kervel, verzets- en onder-
duikboerderij de Bark bij Aalten en 
het verhaal van Gerrit Wolsink uit 
Hengelo Gld. nemen de bezoekers 
mee terug naar deze zwarte periode 

van de Nederlandse geschiedenis. Ge-
opend van woensdag t/m zondag 13-
17 uur Achterhoeks Museum 40-45 
marktstraat 6 Hengelo (Bronckhorst) 
Gelderland. www.museum40-45.com

Onderduikzolder Lelivelt onthuld in Achterhoeks Museum 1940-1945

Expositie ‘Onderduiken in de 
Achterhoek’ geopend
Hengelo - Op zaterdag 20 april 
is in het Achterhoeks Museum 
1940-1945 de expositie ‘Onderdui-
ken in de Achterhoek’ geopend 
en deze zal tot 30 maart 2014 te 
zien zijn. Het was een geslaagde 
opening met een tent vol gasten. 
De onderduikzolder van de fa-
milie Lelivelt uit Lichtenvoorde 
is de aanleiding geweest voor 
deze expositie. Mia Lelivelt die 
nog steeds in de woning met de 
onderduikzolder woont, was de 
hoofdgast van deze dag waarop 
69 jaar geleden haar vader werd 
gearresteerd en nooit meer zou 
terugkeren naar huis.

De replica van de onderduikzolder van de familie Lelivelt. Inzet: Jean Kreunen van het museum 
en Mia Lelivelt bekijken het pronkstuk van de expositie ‘Onderduiken in de Achterhoek’.

Mensen die vragen hebben over de abonnementenver-
koop of het bestellen e.d. kunnen donderdag 25 april 
de gehele dag vanaf 9.00 tot 17.00 uur even op het 
zwembad langs komen. Dan behoeven ze zondagmid-
dag 28 april (opening van het bad) niet in de rij te staan.

Zwembad In de Dennen
Vorden - Waarschijnlijk door het (tot dusver) koude 
voorjaar, zijn nog niet alle zwemlesgroepen vol. Vooral de 
hogere diploma’s en lessen voor het plezier, zoals waterfun 
en waterchallenge kunnen nog wat kinderen gebruiken. 
Zie ook www.zwemles&zwembad-indedennen.nl
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VORDEN
[1]  Riet Rexwinkel exposeert aan de 

Wilmerinkweg 4 haar schilderij-
en. Zij gebruikt een collagetech-
niek op acryl waarin soms stof is 
verwerkt.

[2]  In Tekenpraktijk Het Kleine Veld 
aan de Almenseweg 39 wordt 
intuïtief-figuratief werk getoond 
van Rian Drok en werk van haar 
cursisten. Deze zijn een afspiege-
ling van de lessen, met mandala’s 
of werk geïnspireerd door kunste-
naars als Hundertwasser. Infor-
matie www.tekenpraktijkhetklei-
neveld.nl

[3]  Rowena Peters laat op Het Jebbink 
52 portretten zien van dieren en 
mensen. Zij maakt in olieverf 
haar realistische of iets abstrac-
tere werken. Meer informatie 
www.rowenapeters.nl

[4]  Zilverlinde Atelier is gevestigd 
aan De Boonk 8. De Villa aan het 
dorpspark De Decanije herbergt 
het atelier van Grieto Zeeman en 
Erika Vreeswijk met kleurrijke 
rake portretten en abstract werk 
waarin krachtige en verstilde 
emoties tot uitdrukking komen. 
Zie www.zilverlindeatelier.nl

[5]  In Galerie De Burgerij aan de Zut-
phenseweg 11 exposeren meerde-
re kunstenaars. Petra Hemelrijk 
heeft kleurkrachtig en exploratief 
schilderwerk, Gebke Westra ab-
stracte werken in steen en brons, 
Aly Grelling toont sieraden en 
foto’s van haar project ‘wasgoed’ 
gemaakt op een van haar verre 
reizen en Anja Peterkamp maakt 
beelden in hout. Meer informatie 
www.deburgerij-vorden.nl

[6]  Bij Wijnhandel Smit aan de Bur-
gemeester Galleestraat 12 zijn 
werken van beelddirigent en ka-
rakterportrettist Alex Vreeman. 
Daarnaast zijn assemblages en 
naamsculpturen van autobiogra-
fische oorsprong van Sander Hac-
cou te zien. www.bysmit.nl

[7]  Annie Griep werkt met acryl en 
chinees krijt. Haar schilderijen, 

vooral landschappen, zijn te zien 
in Eetcafé De Slof aan de Dorp-
straat 34. Informatie 

 www.kunstannegie.nl
[8]  Galerij Amare aan de Komvon-

derlaan 6 toont werk van Bauk 
Zwaan. Intuïtief werk, van chaos 
naar ritme, naar een beeld. Elk 
schilderij vraagt om een eigen 
verhaal. Informatie over de gale-
rie www.amare-galerij.nl

[9]  Mary Quarles van Ufford heeft 
haar gelijknamige Glasatelier aan 
de Christinalaan 1a. Zij maakt 
schalen, vazen, (raam)objecten 
en sieraden van fused glas, soms 
gecombineerd met andere mate-
rialen. Kijk op www.prachtglas.nl

[10] Joep Sterman en Bert Vredegoor 
exposeren in Galerie Agnes Ra-
ben aan de Nieuwstad 20. Met 
als thema ‘twillight’ toont Vre-

degoor diffuse rasterwerken van 
acrylaat en werken op fluweel. 
Sterman toont reliëfwerken, met 
de hand gedreven en geciseleerde 
vormen uit aluminium en koper. 
Info www.galeries.nl/agnesraben

[11] Atelier ‘Kunst van de Kleur’ van 
Aaf Renkema is aan De Horster-
kamp 3 en heeft als thema ‘Waar 
vorm en kleur in elkaar opgaan’. 
Zij schildert vanuit de kleur en 
laat al schilderend de compositie 
ontstaan. Info www.aafrenkema.nl

[12] Kasteel Vorden, De Horsterkamp 
8, is volledig in stijl ingericht met 
antieke meubels, schilderijen, 
beelden, houtsnijwerk, porselein, 
etc. uit de 17-19e eeuw. Dwaal 
door mooie zalen, torens, kelder-
gewelven en geheime gangen. In-
formatie www.kasteelvorden.nl

[13]  Marian Groot Wassink exposeert 
haar werk aan de Industrieweg 
7. Haar werken zijn geschilderd 
met acrylverf, waarbij zij diverse 
materialen en technieken ver-
werkt, geïnspireerd door onder 
andere film, muziek, literatuur 
en historische figuren. 

 www.mariangrootwassink.nl
[14]  Bij Het Klavier aan de Ambachts-

weg 2B exposeert Jan Derk Hee-
sen. Hij maakt abstracte doeken 
in acryl, waarin het landschap 
vereenvoudigd en vervormd 

wordt weergegeven, ontdaan van
de elementen uit de zichtbare
werkelijkheid. www.het-klavier.nl

[16] Galerie en beeldentuin A-qua-
draat, Mosselseweg 12. Hans 
Versfelt maakt olieverfwerken 
van koeien, industrie of stadsge-
zichten, en-plein-air. Een moei-
lijke manier van schilderen, wat
snel moet omdat lucht en licht
veranderen. Saskia Pfaeltzer deed
in China inspiratie op voor haar
nieuwe collectie bronzen en ter-
racotta beelden, met het paard
en de vrouw als onderwerp.
www.galerie-a-quadraat.nl

KRANENBURG
[15] Peter van de Waal exposeert op

Wijngoed Kranenburg aan de Ko-
stedeweg 2. Hij maakt houtdraai-
werk, sculpturen en toegepaste
kunst in hout. Meer informatie
staat op www.kunstlokaal11.
nl. Ook ruim 30 Achterhoekse 
kunstenaars, die deelnemen aan
het Beeldhouwerscollectief Doe-
tinchem exposeren op het Wijn-
goed hun zowel abstracte als fi-
guratieve werken. Ze laten zich 
leiden door de vorm en structuur
van hout direct uit de natuur. In-
formatie op www.beeldhouwers-
collectief.nl en 

 www.wijngoedkranenburg.nl

Kunst10daagse Bronckhorst van 3 t/m 12 mei 2013

Kennismaken met deelnemers in Kranenburg en 

Bronckhorst - Tijdens de zeven-
de editie van de Kunst10daagse 
Bronckhorst openen 80 kunste-
naars, galeriehouders en gelegen-
heidskunstlocaties hun poorten 
voor een breed publiek. Deze 
week worden als laatste de deel-
nemers van de Kunst10daagse in 
Kranenburg en Vorden voorge-
steld. Vorige weken werden de 
deelnemers in Bronkhorst-Steen-
deren-Rha, Baak-Wichmond, 
Toldijk-Hengelo Gld., Hummelo-
Keppel-Drempt en Velswijk-Zel-
hem-Halle voor het voetlicht ge-
bracht.
Alle locaties van de deelnemers 
zijn herkenbaar aan de vlag, 
beachvlag of banner met het logo 
van de Kunst10daagse Bronck-
horst erop. Kunst10daagse 
Bronckhorst, 3 t/m 12 mei:www.
kunst10daagsebronckhorst.nlof 
Twitter: @kunsttiendaagse.
Deze keer kunstenaars, ateliers 
en galeries op 16 locaties in Kra-
nenburg en Vorden.
De kunstboekjes zijn, tegen ge-
ringe vergoeding, verkrijgbaar 
bij de deelnemers, VVV Vorden 
en VVV-agentschappen en de 
meeste horeca-ondernemingen 
in de gemeente Bronckhorst.

Anja Peterkamp exposeert beelden in hout in De Burgerij in Vorden.

Vorden

Er zullen diverse moto-
ren in alle disciplines 
aanwezig zijn alsmede 
navigatie middelen wel-
ke gebruikt worden bij 
de toer afdeling, waarbij 
uitleg zal worden gege-
ven door deskundigen. 
De VAMC staat aan de 
top van Nederland als 
het gaat om enduro. Al 
vele jaren worden leden 
van de VAMC individu-
eel als wel team kampi-
oen van Nederland. Ook 
europees draait men in 
de top 5 mee. Bij de Toer 
afdeling doet men ook 
al jaren om het kam-
pioenschap mee (afge-

lopen jaar plaats vier). 
Tevens maakt men met 
de clubleden mooie 
tochten door verschil-
lende landen en doet 
men mee met de F.I.M. 
Rally en Motocamp. In 
de Oriëntatie rijdt men 
vooral de wedstrijden in 
Nederland. Ook wordt 
er al sinds de beginjaren 
van de club ’s winters 
aan de conditie gewerkt 
door de leden (van 6 t/m 
65 jaar) onderleiding 
van een gediplomeerde 
trainer. Uniek in de 
motorwereld maar nor-
maal bij de VAMC De 
Graafschaprijders!

VAMC De Graafschaprijders 
presenteert zich
Vorden - In het kader van de nationale sport-
week wil de VAMC de Graafschaprijders zich 
op woensdag 24 paril (19.30 uur) in en bij het 
clubhuis aan de Eikenlaan 2A, presenteren. 
Alle afdelingen zijn present om toehoorders 
en belangstellenden te informeren over de ver-
schillende disciplines binnen de vereniging. 
Zoals onder meer de MotoCross voor jeugd en 
volwassenen, Enduro, Toer en Oriëntatie.

E. Plekkenpol al diverse keren kampioen van Nederland. Foto Henk Teerink

Daar konden de bewoners van De 
Wehme zich voor opgeven. Er wer-
den leuke bloemstukjes gemaakt. Het 

werd een gezellige middag en zeker 
voor herhaling vatbaar.

Bloemschikken

Vorden - Afgelopen woensdag organiseerde de stichting ‘Wehme 
activiteiten’ samen met bloemsierkunst Halfman een bijeenkomst 
‘bloemschikken’.
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Tijdens deze Regionale Autocross 
Midden Oost Nederland (R.A.M.O.) 
zullen twee Hummelse helden van de 
partij zijn. De 25-jarige Rik Pasman is 
vanaf 2008 actief in de Keverklasse. 
Drie keer op rij is Rik R.A.M.O. kam-
pioen geworden, in de jaren 2010, 
2011 en 2012. Verder heeft hij een 
9e plaats behaald op de Nationale 
Kampioenschappen. Dit jaar is zijn 

streven om een plek in de Top 5 te 
behalen in het NK. De 14-jarige Stan 
Overbeek is actief in de Juniorklasse 
sinds 2012, hij rijdt dit seizoen met 
een Suzuki Swift GTI. Vorig jaar de-
buteerde hij in Keijenborg en aan het 
einde van het seizoen is Stan op de 
8e plaats geëindigd in het R.A.M.O. 
kampioenschap. De crosswereld is de 
laatste jaren een stuk professioneler 

geworden, er worden diverse veilig-
heidseisen gesteld aan de crossauto’s 
en bestuurders. De rolkooien worden 
gekeurd door de KNAF, de auto moet 
voorzien zijn van goedgekeurde gor-
dels en een verplichte nekband en 
brandwerende kleding voor de be-
stuurder zijn noodzakelijk. 

Om aan alle eisen te kunnen voldoen 
is natuurlijk veel geld nodig. Autobe-
drijf Overbeek is o.a. sponsor van deze 
2 Hummelse helden en hoopt op een 
geweldig evenement in Keijenborg en 
op een dag vol spanning, spektakel en 
gezelligheid voor het hele gezin.

Autocross Keijenborg

Hummelse helden in Keijenborg

Hummelo - Op zondag 28 april wordt er weer een spectaculaire auto-
cross gehouden aan de Akkermansweg in Keijenborg. Deze wedstrij-
den wordt georganiseerd door Hacc Halle en beginnen om ongeveer 
11.30 uur. In Hummelo staan 2 deelnemers ongeduldig te trappelen 
om prijzen op te halen bij deze spannende en mooie wedstrijden.

Rik Pasman en Stan Overbeek.

Dit jaar zijn er twee extra activitei-
ten; het Duo Ragout uit Zutphen 
speelt op de Kunstmarkt oude volks-
muziek uit Frankrijk, Vlaanderen, 

Engeland en Ierland. Ze bespelen de 
Franse doedelzak en de trekzak, van 
tijd tot tijd al lopend over de markt. 
De Achterhoekse dichtersgroep ‘De 

Omsmeders’ zullen halverwege de 
Kunstwandelroute bij het werk van 
Rolf Wolters (op de route nr. 24 ‘de 
Poëzie-klink-plek’) ‘s middags gedich-
ten voordragen uit eigen werk. 
Tijdens de kunstwandelroute kunt u 
in totaal 34 kunstwerken bekijken, 
die speciaal voor deze route op het 
landgoed zijn gemaakt. Deze kuns-
troute is nog tot en met Pinksteren 
opengesteld.

Kunstwandelroute

Kunstmarkt in Hummelo
Hummelo - Op zondag 28 april is er een Kunstmarkt op de parkeer-
plaats tegenover café-zaal FF bij Steef. Er zijn circa. 30 kramen, met een 
keur aan schilderijen, beelden, keramiek, metaalplastieken, sieraden, 
emailles en textiele kunstvormen. Ook zult u er kunstenaars aan het 
werk kunnen zien. U kunt uw bezoek aan deze markt prima combine-
ren met het lopen van de Kunstwandelroute op landgoed Enghuizen.

PV DE IJSSELBODE 
STEENDEREN
De eerste vlucht van PV De IJsselbode 
werd gevlogen op 20 april vanaf DUF-
FEL (160 km). De duiven werden ge-
lost om 11.30 uur bij een flinke NNO 
wind. De eerste duif viel om 13.51 
uur bij Ria Luesink. Uitslag: Ria Lue-
sink (10/15) 1 2 4 6 9 11 12 13 16 20, 
Stoel G. (1/9) 3, Hulshof H. (3/15) 5 10 
15, Dieks H. (3/18) 7 17 18, Kelderman 
G.H.H. (3/10) 8 14 19.

PV DE KOERIER ZELHEM
Van duivenvereniging De Koerier uit 
Zelhem werden zaterdag 20 april van 
22 deelnemers 279 duiven gelost in 
MAASEIK. Om 11.15 uur was de los-
sing met Noordoostenwind kracht 
3, 10 graden en veel zon. Uitslag: A. 
Kamperman (17/24) 1 2 3 4 5 6 9 14 
18 19 20 26 32 47 57 65 66, Comb. 
Menkhorst (7/19) 7 8 15 24 31 52 
59, Wilma Meijerman (1/12) 10, Ger-
rie Niesink (5/16) 11 12 16 41 58, H. 
Wassink (7/24) 13 21 22 39 40 50 68, 
J. Wassink (4/14) 17 33 55 56, R. van 
Aken (3/11) 23 44 62, H. Eenink (4/14) 
25 38 42 53, W. Massen (1/6) 27, F. Me-
ijerman (1/9) 28, G. Dijcker (1/17) 29, 
E. Weenk (2/7) 30 64, E. te Pas (4/22) 
34 36 45 49, Mathilde Velthorst (1/12) 
35, Nick Chevalking (3/9) 37 60 61, 
M. Burghout (2/9) 43 48, J. Reindsen 
(3/14) 46 51 67, S. Gemmink (3/9) 54 
63 70, R. Jansen (1/10) 69.

PV VORDEN
Hé, hé, eindelijk is de aftrap gedaan 
voor weer een hopelijk mooi dui-
venseizoen. De winter had ons ste-
vig in de macht. Ook de lente komt 
niet echt op gang. Maar nu met een 

vertraging van 2 weken, zit het spel
weer op de wagen. Vanuit MAASEIK
in België, werd zaterdag 20 april om
11.15 uur het startschot gegeven. Met
een afstand van 117 km tot Vorden
werd het met een noord -oosten wind
toch een pittige opdracht voor onze
gevleugelde vrienden. Het was Ash-
ley Eykelkamp die haar favoriet om 
12.57 uur op de klep zag vallen en zo
de eerste bloemen opeiste. Uitslag:
1-15-29-30-31-32-37-39-40-41 Ashley
Eykelkamp, 2-8-25-28-45 Theo Berent-
sen, 3-5-13-22-33 Hans Hoksbergen,
4-14-18-20-26-27-36 Dick Gotink, 6-7-
11-21-42 Roy Schipper, 9-16-19 Henk
Stokkink, 10-12-24-34-38-44-46 Marc
Tiemessen, 17 Wouter Verbeek, 23-35
Ronnie de Beus, 43 Edwin Bruinsma.
We poetsen de duiven weer op voor
de volgende week.

PV STEEDS SNELLER HENGELO
De duiven stonden, net als Vorden
en Zelhem in MAASEIK. 191 duiven
van liefhebbers uit Hengelo en om-
geving deden mee op zaterdag 20 
april, ze werden gelost om 11.15 uur.
De snelste duif van PV Steeds Sneller
was de 11-429 van G. Kempers, op de
voet gevolgd door de duif van L. Te
Stroet en een van Robert Borneman.
Er stond een wind uit Noord Oosten,
rond kracht drie. Uitslag: G. Kempers
(15/27) 1 4 5 7 8 9 10 14 15 20 28 35
36 37 47, L Te Stroet (8/21) 2 12 13 16
21 26 40 42, Comb. Borneman (3/17)
3 18 48, Brom en Brom (1/11) 6, R.
Koers (5/37) 11 23 24 27 33, G. Duits-
hof (5/22) 17 29 39 41 43, A.H.J. Peters
(5/10) 19 22 25 34 44, P. van Londen
(2/14) 30 32, E. Koers (2/8) 31 46, V.C.J.
van Melis (1/9) 38, A. Luesink (1/4) 45.

Duivenberichten
Bronckhorst - Uitslagen van wedvluchten van de vier duivenverenigin-
gen in de gemeente Bronckhorst: PV De IJsselbode uit Steenderen, PV
De Koerier uit Zelhem, PV Vorden en PV Steeds Sneller Hengelo Gld.
Zaterdag 20 april werd gevlogen vanuit Duffel en Maaseik.

Bij de lunch staat onder andere een 
springkussen voor de kinderen en 
verschillende kraampjes met streek-
producten. Tijdens de lunchpauze is 
er koffie, thee, frisdrank, soep, ham-
burgers enz. te koop en er is muziek.
Voor wie niet kan/wil fietsen is bij de 
start een autoroute beschikbaar.
Startpunt is IJsboerderij De Steen-
oven, Broekstraat 2, 6999 DE Hum-
melo. Starten en ontbijt vanaf 8.00 

tot 11.00 uur. Er wordt een bijdrage
voor deelname gevraagd, het ontbijt 
is dan gratis. Kinderen tot 12 jaar gra-
tis. De routebeschrijving krijgt ieder-
een bij het startpunt, aanmelden is
niet nodig. Er is parkeergelegenheid
aanwezig. Meer informatie bij Olga
Oosterink, telefoon (0314) 381440 of
(06) 10646993 en Anneke Groot-Roes-
sink, telefoon (0575) 470245 of (06)
18375569.

Hemelvaartsdag donderdag 9 mei
Fiets de Boer op

Regio - Werkgroep Fiets de Boer Op Steenderen en Hummelo organi-
seert op Hemelvaartsdag 9 mei weer een fietstocht voor het hele gezin
met ontbijt vooraf. Langs een route van ca. 29 km worden verschil-
lende bedrijven bezocht, zoals een melkveehouder, een kersenteler, 
een pluimveebedrijf, een wijngaard en een biologische groenteteler.
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De Rainbowband 
gaf zondag in 
hun nieuwe pak-
ken een concert 
op het Marianum 
in Lichtenvoorde. 
Deze nieuwe kos-
tuums zijn er ge-

komen dankzij het coöperatiefonds 
van de Rabobank, C&A en Lurvink 
Textiel. Laatstgenoemde had nog een 
extra verrassing in petto: een Rain-
bowband paraplu voor dirigent Ton-
nie en voor alle muzikanten een shirt 
met eigen naam.
Het was sowieso een middag van ver-
rassingen. Zeker toen Hendrik Jan Lo-
vink (Feestfabriek/Jovink) het woord 
nam: “De Zwarte Cross is natuurlijk 
altijd op zoek naar een headliner. We 
hebben de afgelopen jaren een hoop 
buitenlandse bands gehad en die 
werden ook goed ontvangen, maar 

we dachten: laten we het dit jaar wat 
dichter bij huis zoeken.”
Die zoektocht leidde Lovink en Pieter 
Holkenborg van de Feestfabriek naar 
de Rainbowband. “We zijn wezen kij-
ken bij een repetitie van de band en 
toen klonk het al behoorlijk goed”, 
liet Lovink de muzikanten weten. 
Deze middag raakte de zanger van 
Jovink echter nog meer onder de 
indruk. “Ik weet niet of het door de 
nieuwe pakken komt, maar jullie zijn 
zo veel vooruit gegaan!” 
Dit compliment werd met luid ap-
plaus ontvangen en de stemming 
werd nog uitzinniger toen Lovink 
de volgende woorden sprak: “De 
Rainbowband zal zondag 28 juli op 
het allerallergrootste podium van de 
Zwarte Cross gaan spelen. En dan zal 
Jovink nog een nummertje met jullie 
spelen. We gaan samen flink tekeer 
op het hoofdpodium!”

Het optreden van afgelopen zondag 
belooft veel goeds. Vanaf de eerste 
noot ging het dak eraf dankzij diri-
gent Tonnie Weikamp en zijn supe-
renthousiaste orkest. De meezingers 
worden op zo’n feestelijke manier 

gebracht dat zelfs op het gezicht van 
de grootste zuurpruim een lach ver-
schijnt. De Rainbowband en tiendui-
zenden vrolijk gestemde Zwarte Cros-

sers: dat moet wel een succesformule
zijn.
Bekijk op Contact.nl een video 
van de Rainbowband

Rainbowband uit Lichtenvoorde headliner Zwarte Cross

Lichtenvoorde - De Rainbowband uit Lichtenvoorde is als headliner 
aan het programma van de Zwarte Cross toegevoegd. Dit orkest onder 
leiding van dirigent Tonnie Weikamp bestaat uit ruim 40 leden met 
een verstandelijke beperking. Het orkest zal zondag 28 juli een optre-
den verzorgen op het hoofdpodium en, naast hun vaste repertoire, 
samen met de Zwarte Cross gastheren Jovink & The Voederbietels spe-
len. Dat maakte de organisatie van de Zwarte Cross zondag 21 april 
bekend tijdens de presentatie van de nieuwe kostuums van het orkest.

De Rainbowband uit Lichtenvoorde gehuld in het nieuwe tenue. Luid gejuich klonk toen Hendrik Jan Lovink bekend maakte dat het orkest 
headliner is van de Zwarte Cross. Foto’s: Tom Heutinck

Pierre Cuypers jr.vond het een eer dat hij deze openings-
handeling mocht verrichten. ‘Ik moet de mensen hier in 
de Kranenburg gelukwensen dat jullie het hier zo goed 
voor elkaar hebben. Hier is door de hulp van velen iets ‘in 
de lucht’ gehouden. Hier blijft het erfgoed behouden, een 
stuk van onze cultuur. Het Heiligenbeeldenmuseum is 
een buitengewoon waardevol bezit in deze kerk, de oud-
ste kerk die door de grote bouwmeester Pierre Cuypers 
is gebouwd’, zo sprak hij. Ton Rutting, voorzitter van de 
Stichting Vrienden van de Kerk op de Kranenburg, ver-
telde in zijn openingswoord dat het klankbeeld mede tot 
stand is gekomen dankzij de financiële medewerking van 
de gemeente Bronckhorst. Woorden die de aanwezige 
wethouder Josephine Steffens ongetwijfeld als muziek in 
de oren moet hebben geklonken.

Pierre Cuypers Jr., is de achterkleinzoon van de beroemde 
Pierre Cuypers, de ontwerper van de kerk op de Kranen-
burg. In opdracht van de familie van Dorth tot Medler, 
kreeg Pierre Cuypers destijds ook de opdracht om een 
kerk in Ruurlo en Lochem te bouwen. Zeer bijzonder, 
dat Cuypers vanuit de Kranenburg via Victor de Stuers 
van de Wiersse ook de opdracht kreeg om in Amsterdam 
het Rijksmuseum te bouwen! Het Rijksmuseum dat on-
langs na een langdurige verbouwing weer is geopend. De 
Nachtwacht is niet alleen de grootste trekpleister van het 
Rijksmuseum, maar bovendien werd het gebouw door 
architect Pierre Cuypers rond dit beroemdste schilderij 
van Rembrandt , ontworpen. Gezien de vele gebouwen 
die hij heeft ontworpen (bijvoorbeeld 100 kerken waarvan 
er 70 werden gebouwd en o.m. het Centraal station in 
Amsterdam) kan het niet anders of Pierre Cuypers moet 

stokoud zijn geworden. Dat klopt ook wel. Bouwmees-
ter Cuypers werd in 1827 geboren en overleed in 1921 
in Roermond op 94 jarige leeftijd. Anno 2013 is de naam 
Cuypers nog nauw bij de kerk in de Kranenburg verbon-
den. Achterkleinzoon Pierre Cuypers Jr. maakt namelijk 
deel uit van de Raad van Advies die eind vorig jaar werd 
ingesteld. Ton Rutting over de doelstelling van deze Raad 
van Advies. Daarover zegt hij: ‘Wij hebben als bestuur een 
aantal mensen benaderd met de vraag of zij met ons mee 
willen denken over allerlei ontwikkelingen en ideeën ten 
aanzien van het Heiligenbeeldenmuseum. De Raad van 
Advies komt twee keer per jaar bij elkaar’, zo vertelde hij. 
Overigens is het Heiligenbeeldenmuseum 2013 goed be-
gonnen. Ton Rutting: ‘Door de subsidies van onder meer 
de Stichting Oude Gelderse Kerken, de provincie Gelder-
land e.d. konden wij de financiering rond krijgen. Dank 
daarbij tevens aan onze vrijwilligers en aan de bouwploeg 
onder leiding van Wim Nijenhuis die veel werk hebben 
verzet. Uitbreken van de oude muren, aanleg van water, 
gas en licht noem maar op. Er moeten nog wel werkzaam-
heden verricht worden. Ik verwacht dat de verbouwing 
begin juni gereed is’, aldus Ton Rutting. De Stichting 
Vrienden van de Kerk op de Kranenburg is tevreden over 
de bezoekers- aantallen voor het museum. 

Bestuurslid Bart Overbeek: ‘Het bezoek is met zes procent 
toegenomen. Met name de Engelententoonstelling trok 
veel publiek. In totaal hadden we vorig jaar circa 6500 be-
talende bezoekers. Nu met het thema ‘Religieus erfgoed 
van Pierre Cuypers’, hopen we , dit jaar nog meer bezoe-
kers te trekken’, zo zegt hij. Ton Rutting: ‘Dit is mede 
gebaseerd op de samenwerking die er is met het kloos-
ter, dat tot groepshotel wordt verbouwd en dat volgende 
maand wordt geopend. Voor beiden een win- win situ-
atie’, aldus Ton Rutting. De Thematentoonstelling ‘Reli-
gieus erfgoed van Pierre Cuypers’ in het Heiligenbeelden-
museum is tot en met donderdag 31 oktober aanstaande, 
iedere dinsdag, donderdag en zondag van 11.00 tot 17.00 
uur geopend. Ook op 20 mei (Tweede Pinksterdag), niet 
op 30 april (Koninginnedag)

Pierre Cuypers jr.: Blij dat erfgoed in de Kranenburg blijft behouden
In Heiligenbeeldenmuseum tentoonstelling over de ‘grote’ bouwmeester
Vorden - Met een druk op de knop van het klank-
beeld, gemaakt door Fons Rouwhorst met script van 
Harry van Rijn en de gesproken tekst door Gery Groot 
Zwaaftink, opende Pierre Cuypers Jr, zondagmiddag 
de Thematentoonstelling Religieus Erfgoed van Pierre 
Cuypers in het Heiligenbeeldenmuseum dat is geves-
tigd in de Antonius van Paduakerk in de Kranenburg.

Ton Rutting en Bart Overbeek, in het midden beeld van architect Pierre Cuypers
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Afzwokken: “Wat af-ezwokt hemm.”(Samen) veel gedanst 
hebben. “Johan en Drieka hebt wat af-ezwokt met eer 
beiden.”

 B. Schof: 
1. “Ne schof.”Een ogenblik, eventjes. “Nog ne schof en wi’j 

bunt kloor.”
2. Ronde rug. “Hee hef ze laeven zovölle land umme-

emaakt dat e der haoste ne schof van aover-ehollende 
hef.”

 C. Korts: 
1. Onlangs. “Heb i’j ‘m korts nog ezene?”
2. Binnenkort. “Ik kom korts wal ne kere langs.”

De Achterhoekse mentaliteit en het 
ambachtelijke vakmanschap zijn de 
pijlers van destoffeerderij van Ben 
en Mient Aalberts. “We willen alleen 
kwaliteit leveren en staan daar dan 
ook garant voor. Ik heb ruim 40 jaar 
ervaring in de meubelstofferings-
branche in zowel klassieke als mo-
derne stoffering. Door het gebruik 
van de juiste materialen en de juiste 
werkwijze zorgen we ervoor dat meu-

bels weer jaren mee kunnen tegen 
heel betaalbare prijzen. We gebrui-
ken alleen de beste soorten schuim-
rubber waaronder koudschuim zodat 
de zittingen niet doorzakken. En ook 
niet onbelangrijk: we geven vooraf al-
tijd vrijblijvend een prijsopgave zodat 
onze klanten niet voor verrassingen 
komen te staan”, aldus Ben Aalberts.  
Mient vervolgt: “We hebben heel 
veel stalenboeken in huis van bijna 

alle leveranciers. Dit geldt voor zowel 
stof, skai als leer en in allerlei prijs-
klassen. We hebben geen voorraad, 
maar alles is binnen een paar dagen 
leverbaar. Voordeel van de stalen is 
dat onze klanten deze mee naar huis 
kunnen nemen en zo alles goed af te 
stemmen met hun andere meubilair. 
Maar als het nodig is komen we ook 
zelf aan huis.”
De Achterhoekse mentaliteit staat 
hoog in het vaandel bij beiden, zo 
staat de koffie altijd klaar als u komt 
om stof uit te zoeken of om advies 
komt.  Wilt u alleen stof bestellen 
en zelf uw stoel bekleden? Ook dat 
is mogelijk en eventuele vragen over 
bekleding zal Ben u met alle plezier 
beantwoorden. 
Ben: “Wij hebben de kennis in huis 
om meubels te veranderen zodat ze 
weer beter in een interieur passen. 
Van een 3-zitter kunnen we bijvoor-
beeld een 2-zitter maken of twee fau-
teuils, maar andersom is ook moge-
lijk. Wat veel mensen ook niet weten 
is dat we ook bekleding maken van 
auto’s en zittingen van motoren en 
natuurlijk ook hier weer met de bes-
te schuimvulling voor een optimale 
vering en een lange levensduur. Ook 
tuinmeubelen kunnen we voorzien 
van nieuwe kussens of bekleding van 
stof, skai of leer met vulling zodat ze 
weer jaren mee kunnen. “ 
Mient: “We geven eerlijk advies en 
mocht er iets niet in orde zijn, zelfs 
na de garantieperiode, dan zorgen 
we voor oplossingen. We willen niet 
alleen nieuwe klanten, maar vooral 
tevreden klanten houden. ”

Gunt u uw stoelen een tweede leven?

Aalberts Meubelstoffeerderij 
voor ambachtelijk vakmanschap

Lichtenvoorde - Aalberts Meubelstofferderij aan de Patronaatsstraat 
in Lichtenvoorde viert op 1 mei 2013 haar 20-jarig bestaan en Ben 
en Mient Aalberts willen dit samen vieren met hun klanten. De hele 
maand mei geven ze dan ook 20 % korting op alle stoffen en werkloon.

Ben en Mient Aalberts in hun showroom

De eerste markt werd gehouden in 
1976 en werd al direct een groot suc-
ces: meer dan duizend bezoekers kwa-
men op de markt af en ook in finan-
cieel opzicht was de markt geslaagd. 
De Kunst-, Antiek- en Rommelmarkt 
is de afgelopen jaren uitgegroeid tot 
een markt die een grote bekendheid 
geniet in de wijde omgeving en wordt 
al jarenlang bezocht door meer dan 
15.000 bezoekers. U kunt voor vol-
doende ‘rommel’ zorgen; op woens-
dag 8 mei is het mogelijk om tussen 
13.00 en 19.00 uur spulletjes voor 
de markt aan te leveren. Echter niet 
alle spullen zijn welkom; koelkasten, 
vriezers, wasmachines, bankstel-
len, surfplanken e.d. zullen worden 

geweigerd i.v.m. de onverkoopbaar-
heid van deze goederen. Ook zijn er 
voor verkopers nog plaatsen te huur. 
Heeft u interesse om een eigen kraam 
of grondplaats te huren, neemt u dan 
contact op met Niels Gosselink via: 
rommelmarkt.hoogkeppel@gmail.
com. Er zijn op dit moment nog plek-
ken beschikbaar. Naast een groot aan-
tal standhouders, die een groot assor-
timent aan artikelen te koop aanbie-
den, is één van de grootste attracties 
van de markt het snuffelen tussen de 
echte ‘rommel’. Tussen 9.00 en 16.00 
uur is de markt geopend en u kunt 
daar dan terecht voor allerlei activi-
teiten, zoals de verkoop van huis-aan-
huis opgehaalde rommel, de verkoop 

van standhouders van o.a. sieraden, 
oud-Hollands snoepgoed, CD’s, pop-
pen, kleding uit vervlogen tijden, 
kabouters, koperwaren, speelgoed, 
boeken, wenskaarten en heel veel an-
tiek, het versterken van de inwendige 
mens bij de aanwezige drankstand, 
snackstand, barbecue, ijskraam, olie-
bollenkraam en palingrokerij, vertier 
voor de kinderen in de vorm van spe-
ciaal aanwezige kermisattracties. De 
opbrengst van deze rommel is voor 
de organiserende voetbalvereniging 
HC’03. De Rommelmarkt wordt, net 
als voorgaande jaren, gehouden op 
het uiterst fraai gelegen plein voor 
het (voormalige) gemeentehuis te 
Hoog-Keppel. 

In verband met de vele bezoekers 
wordt vriendelijk verzocht de aanwij-
zingen van de politie op te volgen. Er 
is een royale parkeergelegenheid aan-
wezig, die duidelijk wordt aangege-
ven door bewegwijzeringborden aan 
de rijksweg Doetinchem – Doesburg.

Voetbalvereniging HC’03

37e Rommelmarkt in Hoog-Keppel
Hoog Keppel - Op Hemelvaartsdag 9 mei wordt door de Evenementen-
Commissie van de voetbalvereniging HC’03 voor de 37e keer een Rom-
melmarkt gehouden. Deze Kunst-, Antiek- en Rommelmarkt is regio-
naal bekend en werd ‘op touw gezet’ om de clubkas van de fusiever-
eniging te spekken. Op woensdag 8 mei is het mogelijk om ‘rommel’ 
voor deze markt aan te leveren en op dit moment zijn er nog kramen 
te huur om zelf spulletjes te kunnen verkopen.

Remedy is een rock coverband, op-
gericht in 1997. De band speelt daar-
naast ook eigen werk. In de loop der 
jaren stonden ze op verschillende po-
dia en wonnen ze de grote prijs van 
Lintelo. Na een aantal wisselingen in 
de bezetting en vele oefenuren in de 
donkere diepe kelder van het Molen-
tje te Silvolde is de band weer gereed 
voor het echte werk. Op de setlist 
staan nummers van Gary Moore, 
Black Crows, Thin Lizzy, Status Quo 
en Foo Fighters. In Remedy spelen 
Rick Geurtsen (zang), Arno Geurtsen 
(slaggitaar), John Boerakker (basgi-

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

Remedy bij LIVE@IDEAAL

Zelhem - Woensdagavond 1 mei speelt de band ‘Remedy’ tussen 20.00
en 22.00 uurlive in het programmalive@ideaal, dat vanuit Café ‘de 
Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

‘Celtic Wind’ is een Nederlandse band, 
dat zeer gevarieerde Ierse muziek op 
het repertoire heeft. Traditionele Ier-
se liedjes, bekend van onder andere 
de Dubliners en mooie ballades wis-
selen elkaar af. De muziek zal zowel 
oud als jong aanspreken. Het belooft 
een gezellige middag te worden! Er 

wordt entree gevraagd, maar kinde-
ren tot 12 jaar hebben gratis toegang.
Bij mooi weer zal het optreden buiten
in de kerktuin plaatsvinden. Er is veel
zitgelegenheid, staan kan ook, en er
zullen parasols geplaatst worden. Er
is voldoende parkeergelegenheid en
het terrein is rolstoelvriendelijk. In
de pauze en na afloop zijn er lekkere
hapjes en drankjes verkrijgbaar, zo-
dat nog even lekker kan worden na-
gepraat. Om 17.30 wordt er afgeslo-
ten. De St. Martinuskerk is al van ver
te zien en gelegen aan de Wichmond-
seweg/Pastoriestraat.

Vooraankondiging: ‘Celtic Wind’ treedt 
op in Baak op 23 juni
Baak - Op zondag 23 juni treedt 
‘Celtic Wind’ om 14.00 uur op in 
de St. Martinuskerk in Baak. Po-
dium Boak nodigt oud en jong 
uit om naar dit optreden te ko-
men luisteren.

Toldijk - Uitslag van de tweede com-
petitieavond van de zesde ronde van 
Bridgeclub Bronkhorst gespeeld op 
donderdag 18 april 2013 te Toldijk.A-
lijn: 1. Dick Brinkman & Hans Dekker 
66,50%; 2. Diny Hartelman & Hans 
Jansen 60,00%; 2. Guy & Miguel Men-
des de León 60,00%. B-lijn: 1. Bert Nij-
enhuis & Jan van der Tol 60,76%; 2. 

Theo Damen & Theo Schut 59,03%; 3.
Els Westerhof & Joop Rutten 57,64%.
C-lijn: 1. Riet Niesink & Riekie Nieu-
wenhuis 62,50%; 2. Carla Hoogkamp
& Gerard Lohschelder 61,67%; 3. Ma-
rietje Geurts & Greet Jansen 60,83%.
De vaart zit er goed in bij sommige 
spelers. Hoge scores voor de win-
naars, betekenen bedroevend weinig
procenten voor de laatsten. Enfin, het
is niet anders.

B r i d g e nAan inschrijvingen geen gebrek. Er 
hadden zich 22 teams ingeschreven 
verdeeld over heren, gemengd en da-
mes teams. Vooral de wedstrijd van 
de heren was uiterst spannend. Maar 
liefst vier teams slaagden er in om 
een gelijk aantal van 44 schoten no-
dig te hebben. De restmeters moesten 
daarom de uiteindelijke rangorde be-
palen. Bij de heren werd Stokkink 1 
uiteindelijk winnaar met 44 schoten 

en 67 meter, 2 Warnsveld 1 met 44 
schoten en 10 meter, 3 Delden 1 met 
44 schoten en 8 meter, 4 Delden 1 
met 44 schoten en 7 meter, 5 Delden 
2 met 54 schoten en 20 meter. In de 
klasse Gemengd werd Heksenlaak 1 
winnaar met 48 schoten en 65 meter, 
2 Heksenlaak 2 met 50 schoten en 7 
meter, 3 Warnsveld 2 met 54 schoten 
en 42 meter, 4 Warnsveld 3 met 54 
schoten en 36 meter, 5 ANBO Vor-
den met 63 schoten en 31 meter. Bij 
de dames werd eveneens het eerste 
team Stokkink winnaar met 67 scho-
ten en 54 meter, 2 Annerie met 75 
schoten en 34 meter, 3 Wildenborch 
met 79 schoten en 16 meter, 4 Stok-
kink 2 met 92 schoten en 44 meter. 
Na afloop werd nog een verloting ge-
houden, waarbij velen nog met een 
leuke prijs huiswaarts gingen.

Stokkink wint spannend 
klootschiettoernooi
Vorden - Na de afgelasting van 
vorig jaar, organiseerde de kloot-
schietvereniging De Wilden-
borch, zondagmiddag 21 april 
wederom een toernooi. Het was 
een mooie dag met niet veel 
wind, dus alle gelegenheid om te 
genieten van het mooie Wilden-
borchse coulissenlandschap.

Woensdag 24 april
Senioren. Wolfersveen Vr 1-SVZW 
Vr 2. Aanvang: 19.00 uur.
Zaterdag 27 april 
Junioren. Sc. Meddo A1-Wolfers-
veen A1. Aanvang: 15.00 uur; Wol-
fersveen C1GD-Oeken C1. Aanvang: 
12.30 uur.
Pupillen. SDOUC D2-Wolfersveen 
D1G. Aanvang: 11.45 uur; DZC ‘68 
E3-Wolfersveen E1. Aanvang: 9:45 
uur; Wolfersveen E2-Brummen E5. 
Aanvang: 9.30 uur; Vorden F4G-Wol-
fersveen F1. Aanvang: 11.00 uur.
Zondag 28 april
Senioren. Ratti 1-Wolfersveen 1. Aan-
vang: 14.00 uur; WVC 7-Wolfersveen 
2. Aanvang: 9.30 uur; Wolfersveen 
3-Stokkum 4. Aanvang: 10.30 uur; 
Ratti Vr 1-Wolfersveen Vr 1. Aan-
vang: 13.00 uur; Wolfersveen Vr 
2-GSV ‘38 Vr 1. Aanvang: 10.30 uur.

V o e t b a l
Wolfersveen - V.V. Wolfersveen.







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

Nu geen 6% BTW
maar 0% BTW!

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

Ook voor:

Kozijnen
Dakkapellen

DE GOEDKOOPSTE ROLLUIKEN:

Serres 
Aan- en verbouw

Bruggink keukens en 
badkamers voor ieders 

budget!
Complete keuken vanaf 

€ 1.750,-.

Complete badkamer: tegels, sanitair, 

glazen douchewand, design radiator 

en inclusief arbeid  € 5.750,-. 

Alle werkzaamheden 15% GOEDKOPER 
door BTW verlaging naar 6% !

Bruggink Keukens, Badkamers en Bouw 
Molenweg 11, 7055 AW  Heelweg. Telefoon: 0315 - 24 29 29 

www.bruggink-bv.nl     info@bruggink-bv.nl Alles in één hand

    

Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld). Telefoon 0575 - 46 81 81.

Keukens made in Germany

Duurzaam geproduceerd en 
bekroond voor hun internationaal 
design. En dat voor een 
verrassend betaalbare prijs. 
Bezoek onze showroom en 
overtuig uzelf.
Wilt u vooraf informatie? 
Zie: www.next125.nl of 
www.next-line.nl

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

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

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



OR
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JEV
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EELBroek 79,95

59,9 5
Jack 99,95

79,9 5

Shirt 59,95

49,9 5
Polo 69,95

49,9 5

Bermuda 59,95

49,9 5

Short 59,95

49,9 5

2 Shirts 
voor 

59,9 5

Vest 89,95

69,9 5

Colbert 149,95

119,9 5

M.E.N.S

Dorpsstraat 60, 7261 AX  Ruurlo, T. 0573 - 45 14 38, www.teunissenmode.nl
  www.facebook.com/teunissen.mode

Scan deze 
code met je 
smartphone 

en ontdek 
onze winkel

RUURLO



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Marotechniek is een dynamisch bedrijf welk zich bezighoudt met de verkoop, 
engineering en fabricage van lieren, onderwater aandrijving en elektrische besturingen 
van o.a. zandzuigers en bagger instrumentatie. 
Onze klanten bevinden zich zowel in Nederland als in het buitenland.

Marotechniek zoekt ter versterking van het team een:

Zelfstandig elektromonteur 
Als zelfstandig elektromonteur werk je in een team aan elektrotechnische installaties. 
Werkzaamheden bestaan uit panelenbouw, installeren van o.a. PLC’s en frequentie 
regelaars, montage op locatie, inbedrijfstellingen op locatie en het verhelpen van 
storingen in binnen en buitenland.

Het profiel:
Voor het succesvol vervullen van deze functie zijn wij op zoek naar kandidaten die 
voldoen aan de volgende criteria:

tot grote vermogens.

regelaars.

Kortom een allround functie met ruimte voor eigen initiatief.

Bij bieden:

woordelijkheid in een open en enthousiast team van collega’s. 

bus van de zaak en mobiele telefoon.

Interesse:

rob.molenaar@marotechniek.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Techniek Transport Logistiek Groen Administratief &
Commercieel

Bouw

Rembrandtplein 8 7131 EJ Lichtenvoorde Tel. 0544 35 37 39
info@seesingpersoneel.nl www.seesingpersoneel.nl

UITZENDEN WERVING & SELECTIE DETACHERING  PAYROLLING

Voor een opdrachtgever in de Achterhoek zijn wij op zoek naar een:
 

Allround onderhoudsmonteur machinepark
 
Functieomschrijving:
Het betreft een veelzijdige, fulltime functie, waarbij je in een enthousiast team komt te werken. Als allround onderhouds-
monteur maak je deel uit van de Technische Dienst. Je bent medeverantwoordelijk voor het onderhoud van en reparaties 
aan industriële productiemachines. De opdrachtgever biedt jou de kans op een vaste baan, onder goede arbeidsvoor-
waarden en in een prettige werksfeer.
 
Functie-eisen:

Minimaal een door ervaring of opleiding verkregen MBO-niveau op het gebied van metaal/werktuigbouwkunde
Kennis en ervaring op het gebied van: 
- Hydrauliek - Pneumatiek 
- Aandrijftechniek - Elektrotechniek
Kennis van en ervaring met elektrisch en tig lassen is een pre

 
Heb je interesse in deze vacature, stuur dan je CV en een korte motivatie naar Nardy Kemperman  
(nardy@seesingpersoneel.nl). Kijk voor deze en andere vacatures op onze website (www.seesingpersoneel.nl).

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

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

Werkzaamheden
Voor onze opdrachtgever zoeken wij een medewerker Bedrijfs-
bureau/Supply Chain. In deze functie fungeer je als intermediair 
tussen verkoop en logistiek en ben je mede verantwoordelijk voor 
tijdige en juiste vastlegging van de verkooporders. Eén van de 
hoofdtaken is het plannen, op basis van beschikbare capaciteit, 
en begeleiden van de uitlevering van verkooporders. Je signaleert 
mogelijke verbeteringen in de planning en orderverwerking en 
vernieuwt en verbetert. Je streeft naar een hoog serviceniveau en 
je werkt efficiënt. Je wordt projectverantwoordelijk voor IT-gerela-
teerde projecten die zich richten op een verdere digitalisering, her-
inrichting (JD Edwards), lay-out verbeteringen en gebruikersvrien-
delijkheid. Tevens ben je aanspreekpunt voor verkoop en logistiek 
en los jij adequaat en snel dagelijkse problemen op.

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

commercieel);
-  2 tot 3 jaar ervaring opgedaan in een internationaal georiën-

teerde commerciële retailorganisatie;
-  Je beheerst de Nederlandse, Engelse en Duitse taal goed;
-  Aantoonbare ervaring met ERP/WMS systemen;
-  Je werkt planmatig, resultaatgericht en bent accuraat;
-  Je organiseert en communiceert op een enthousiaste en natuur-

lijke wijze.

SALES ENGINEER E & B M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VIO1150419

Werkzaamheden
Je gaat elektrotechnische en besturingsinstallaties calculeren 
en technische proposal teksten schrijven voor verschillende 
productgroepen. Je gaat presentaties geven over verschillende 
oplossingen (systeem- en besturingstechnisch) bij de opdracht-
gever. In geval van opdracht draag je het project voor wat betreft 
het besturingsaandeel over naar de afdeling E&B. In het proposal 
traject treed je op als intermediair tussen de Sales Engineers 
van diverse productgroepen en de afdeling E&B. Tevens word je 
verantwoordelijk voor de technische teksten met betrekking tot 
elektrotechniek en besturing voor de definitieve proposal. Daar-
naast ga je het calculatiepakket dat word gebruikt op de afdeling E 
& B verder uitwerken en up-to-date houden. Ook het evalueren en 
bijstellen van uurnormen op basis van gerealiseerde projecten in 
het calculatiepakket behoren tot je taken. Tot slot word je verant-
woordelijk voor het beoordelen van elektrotechnische bestekdelen 
en interpretatie hiervan naar de calculatie. 

Functie eisen
-  HTS, MTS+ niveau;
-  Daarnaast beschik je over algemene elektrotechnische kennis;
-  Ervaring en affiniteit met industriële besturingsconcepten;
-  Gevorderde kennis van Excel, Word, PowerPoint, VB+;
-  Aantoonbare technische commerciële ervaring;
-  Kennis van PLC’s, SCADA en PC systemen;
-  Je hebt kennis van zowel de Duitse als Engelse taal.

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

Werkzaamheden
Voor onze opdrachtgever zoeken wij een senior designer. In deze 
functie verzorg je zelfstandig de vormgeving en de opmaak van 
diverse marketing- en communicatiemiddelen. Daarbij maak en 
bewaak je planningen, organiseer je grote grafische projecten van 
begin tot eind en begeleid je fotografieprojecten. Je bent in staat 
om beslissingen op basis van je creatieve en commerciële instinct 
te nemen. Je werkt zelfstandig concepten uit tot een eindproduct 
op het gebied van drukwerk en digitale media. Daarbij zorg jij voor 
een correcte technische aanlevering aan de drukker en/of eindpro-
ducent. Tevens verzorg jij in bepaalde perioden van het jaar de DTP 
werkzaamheden voor een complexe verpakkingslijn.

Functie eisen
-  Je hebt HBO niveau werk- en denkniveau;
-  Je hebt een allround DTP- of grafische opleiding op minimaal MBO 

niveau (aangevuld met cursus, training en aantoonbare ervaring);
-  Je DTP skills zijn uitstekend, je bent creatief en je hebt een excel-

lent gevoel voor vormgeving;
-  Je hebt een goede kennis van de Adobe programma’s op Mac 

(Illustrator, Indesign en Photoshop);
-  Je beheerst de Nederlandse taal goed. Duits en Engels zijn een pré.

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 Zelhem zoeken wij een:

STATIKER & CONSTRUCTEUR M/V 
Fulltime - vacaturenr. VIO1140822

Als Statiker/Constructeur ga je zelfstandig statische berekeningen 
maken voor staalconstructies. Je genereert calculaties voor 
hallen, stallen en andere staalconstructies. Je werkt nauw samen 
met opdrachtgevers, aannemers en de afdeling verkoop. Je 
biedt ondersteuning aan projecten ten aanzien van de planning, 
functionaliteit en kwaliteit. In de eerste instantie wordt je ingewerkt 
als tekenaar/constructeur, om ervaring op te doen.

De kandidaat die wij zoeken beschikt over een afgeronde TU/HBO 
opleiding richting Bouwkunde of WTB met als afstudeerrichting 
(Staal) constructies. Je hebt tenminste 5 jaar ervaring met het 
maken van statische berekeningen en bent gewend om onder druk 
te kunnen werken. Je hebt voldoende kennis van staalconstructie-
eisen en bij voorkeur kennis van het CAD pakket X-steel. Wanneer 
je ervaring hebt in hallen- en stallenbouw is een pre. Je beheerst de 
Nederlandse als ook de Duitse en Engelse taal goed.

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



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 17 van
22 t/m 27 april

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

groente en fruit

opruiming
decemberwijnen
50% korting

op=op
OPENINGSTIJDEN deze week

Maandag t/m vrijdag 8.00-21.00 uur
Zaterdag 8.00-20.00 uur

KONINGINNEDAG GESLOTEN

voor een marktprijsje!


