
FEEST IN SPORTHAL DE KAMP
De aandacht voor de wedstrijd was 
groot. Sporthal De Kamp zat bomvol 
met enthousiast publiek; ook pers, fo-
tograaf en videograaf waren aanwe-
zig. De vereniging had alles geregeld 
om de honderden toeschouwers een 
goede plaats te bieden en de hal was 
feestelijk in het geel-zwart versierd.
De hele week was er al naar toegeleefd 
en hoewel de zenuwen toenamen, 
wist DVO wat er op het spel stond en 
dat het bijna niet meer mis kon gaan. 
Wel was het team er zich van bewust 
dat VCV na de winterstop vrijwel alles 
gewonnen had en dus geen ‘makkie’ 
was. Via internet hadden zij al duide-
lijk gemaakt dat ze graag wilden win-
nen, overigens op een wijze die DVO 
alleen maar motiveerde. In de voor-
bereiding liet trainer Carlo Schutten 
een knap geconstrueerde DVD zien, 
waarin de ouders en partners de da-
mes van DVO succes wensten. Vooraf 
was bekend dat concurrent Boeme-
rang met 4-0 had gewonnen en daar-
door moest DVO D1 zelf het laatste 
benodigde setpunt binnenhalen. 

In de 1e set nam DVO wel een voor-
sprong, maar kon deze niet vasthou-
den. VCV liet zien over talentvolle 
speelsters te beschikken en het ze-
nuwachtige DVO kwam niet goed in 
het spel, mede door de spanning. Met 
21-25 ging de set naar VCV en even 
werd het stil in de hal. Maar onder 
aanvoering van mascotte Pino werd 
het publiek opgezweept en ging zelfs 

de wave door de hal. Dat stimuleerde 
de dames en in de 2e set liep het veel 
beter. Met een overtuigende 25-13 
was het belangrijke setpunt binnen-
gehaald en stond DVO in de ranglijst 
gelijk met Boemerang. In de zaal 
heerste verwarring, was dit door het 
betere puntensaldo genoeg voor de 
titel? 

In de 3e set was VCV opnieuw de be-
tere. DVO speelde door de spanning 
niet de beste wedstrijd van het jaar en 
moest de set met 17-25 aan de tegen-
stander laten.

Maar DVO wilde in punten eindigen 
boven de concurrentie en niet afslui-
ten met een nederlaag. De 4e set was 
dan ook ongekend spannend. Beide 
partijen gaven elkaar niet veel toe 
met steeds een lichte voorsprong voor 
DVO, dat onder aanvoering van het 
publiek keihard vocht voor elk punt. 
VCV en hun trainer Jordens raakte 
steeds meer geïrriteerd en moest uit-
eindelijk het hoofd buigen. DVO liet 
zien waarom het dit seizoen gegroeid 
is en de koppositie heeft gepakt. Door 
de geweldige teamgeest kwam het te-
rug, en weet het, ook als het even wat 
minder draait, toch belangrijke sets 
naar zich toe te trekken.
Met 25-21 trok DVO dan ook deze set 
naar zich toe, waarna de ontlading 
groot was. Het kampioenschap was 
nu zeker binnen en het spel werd 
even stilgelegd om tijd te geven voor 
de eerste felicitaties en toejuichingen. 

Confettibommen vlogen al door de 
hal.
De wedstrijd kreeg het perfecte sce-
nario dat het verdiende met een span-
nende 5e set. 

DVO wilde winnen om het kampi-
oensfeest compleet te maken. Met 15-
12 lukte dit uiteindelijk en was met 
3-2 van de teleurgestelde VCV-dames 
gewonnen. Het kampioenschap met 
promotie was binnen, het feest kon 
losbarsten! De champagneflessen 
werden ontkurkt, de dames werden 
gehuldigd met bloemen en toege-
sproken door voorzitter Horstink. 
Een rondgang door het dorp in een 
versierde kar hoorde er vanzelfspre-
kend bij, waarna het echte feest ge-
vierd kon worden. 

DVO D1 GAAT VOOR DE 
DUBBEL!
In de Tweede Divisie zal DVO volgend
seizoen oude bekenden ontmoeten: 
Dash uit Vorden en Orion uit Doetin-
chem. Mogelijk komen ook Boeme-
rang en Favorita uit Dinxperlo nog
in deze klasse na promotie/degrada-
tiewedstrijden, waardoor er opnieuw
interessante wedstrijden op een hoog
niveau te verwachten zijn. Hopelijk 
kan DVO nog verder groeien en een
goed figuur slaan in de Tweede Divi-
sie. Belangrijk, en tekenend voor de
goede onderlinge sfeer, is dat dames
die twijfelden om te stoppen nu toch
doorgaan om in de Tweede Divisie te
spelen. 
Dit seizoen is voor DVO D1 overigens
nog niet ten einde, want het team
heeft nog kans op de dubbel! In de 
bekerstrijd doet DVO nog volop mee
en speelt op maandag 7 mei (20.30
uur) de halve finale in Wageningen
tegen Scylla.
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Zwembad ‘In de 
Dennen’ zondag 
29 april open

Motorcross team 
JP Xtreme 
Xperience

Henk Barendsen 
50 jaar betrokken 
bij vogelschieten

Heren 3 DASH op 
grootse wijze 
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Annemiek Heppe 
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Unicum voor Hengelo

DVO Dames 1 Kampioen Regiodivisie

Hengelo - De DVO Dames 1 hebben een unieke prestatie geleverd door 
kampioen te worden van de Regiodivisie. Voor het eerst in de DVO-
historie promoveren ze daardoor naar de landelijke Tweede Divisie! 
De titel werd zaterdag in een geweldige ambiance binnengehaald door 
een spannende 3-2 zege op VCV uit Varsseveld.

Het kampioensteam: achter v.l.n.r: Mirjam Lamers, Esmee Regelink, Mascha Lubbers, Nina Hermans, Linda Momberg, Jacqueline Hukker, 
trainer Carlo Schutten. Voor: Karin Hendriks, Lieke Regelink, Janine Kaak, Joanne Berendsen, Simone Milder, Marieke Mild

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
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Graag willen wij de
advertenties en de kopij

voor de krant van de week 
na Koninginnedag

woensdag 25 april
om 17.00 uur
in ons bezit hebben,
omdat ons bedrijf

Koninginnedag gesloten is.
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Programma’s Oranjeverenigingen en 4-5 mei comité’s 
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5 mei Bevrijdingsfeest
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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.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par ti-
culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven 
in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men 
niet aan deze criteria en wordt 
de tekst als gewone  advertentie 
geplaatst, tegen de  normale adver-
tentietarieven. Minimumprijs voor 
Contactjes  7,14 (incl. btw) voor 
80 karakters; elk karakter meer 

 0,04. Brieven  onder nummer, 
hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan  derden,  4,17 (incl. 
btw) extra. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet ge plaatst. 
Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à 

 4,17 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via 
onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de 
op de site geplaatste bereken-
methode.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 29 april 10.00 uur, ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 29 april 10.00 uur, dhr. H. Mulder, Harderwijk.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 29 april 10.00 uur, ds. Marianne Benard, Lemelerveld.

R.K. kerk Vorden
Zondag 29 april 9.30 uur, Woord- en communieviering, T. Rut-
ting & B. Becker, m.m.v. Cantemus Domino.
 
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 28 april 17.00 uur, Eucharistieviering. ’t Klooster, 
m.m.v. Herenkoor.
Zondag 22 april Geen viering.

Tandarts
28 - 29 april J.H.H. de Lange, Lochem, (0573) 25 43 57.
30 april (Koninginnedag) - 6 mei M. Hermans, Vorden, (0575) 
55 22 53. 
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

Apotheek
Gelre Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen,
tel. (0575) 74 48 00. Deze apotheek is in het Gelre ziekenhuis 
tegenover de huisartsenpost.

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.
De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 14.00-19.30 uur.
Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, kijk hiervoor op 
de site: www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11.
De bezoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, B1, 
B2, Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks van 
13.30-14.15 uur en van 19.00-20.00 uur. Intensive Care (ICU): 
dagelijks van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur en tevens 
op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. Kinderafdeling B0: 
dagelijks van 15.00-16.00 uur en van 19.00-19.30 uur.

Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase. 
Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33. 
info@hospice-zutphen.nl / www.hospice-zutphen.nl

Brandweer, tel. 112

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

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, 
 wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bel-
len naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openbare 
ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0575) 75 
02 50. Bijvoorbeeld afgebroken takken, lantaarnpaal die niet 
brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg of een 
rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan niet 
wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed eisende ge-
vallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het bui-
tengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen met: 
Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance, tel. 112

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd 
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij 
Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, 

diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, 
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Annie Mokkink-Kasteel, Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 
69 08. Pedicure +, gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- 
en risicovoeten, lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of 
(0800) 02 30 550. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton 
Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstre-
ken. 
Tel. (06) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

St. COEH 
1e en 3e maandag van de maand (18.30-20.00 uur) inzameling 
kleding. Afgifte aan de Vordenseweg 58 te Hengelo Gld.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Gesprekspraktijk ‘Van ziel
tot ziel’ in Vorden. www.intui-
tievepraktijk.nl

VVV Voorjaarsfi etstocht 
Ruurlo Zondag 6 mei a.s. 
Start vanaf 10.00 uur De 
Keizerskroon, Dorpsstraat 
15. Afstanden: 30 km (ook 
geschikt voor scootmobiel) 
en 40 km. Deelnameprijs  € 
5,- incl. consumptie. Inl. VVV
Ruurlo 0573 453926.

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

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

Gesprekspraktijk Van ziel
tot ziel, in Vorden. www.intui-
tievepraktijk.nl

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

Wie heeft voor ons een 
paar marktkramen te leen 
voor de grote feestelijke 
“WESTERBORKMARKT” 
op zondag 24 juni op de 
Wilgenhoeve. De opbrengst 
v.d. markt komt geheel ten 
goede aan de 6 basisscho-
len te Ruurlo die 1x per jaar 
kamp Westerbork bezoeken. 
TEL: 0573-452157

Aanbiedingen geldig t/m maandag 30 april.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Jonge tuinbonen 500 gram 0,99
Asperges dubbel A kwaliteit 500 gram 2,99
Zoete sappige minneola’s 10 voor 2,99
Hollandse komkommers 2 voor 0,99
Wegens succes herhaald!!! Diverse soorten

aspergeschotels p.p. 6,95
Bij aankoop van elke 2e schotel

50% korting

Vlaai van de week

Vers fruitvlaai
6-8 pers.  € 6,95

Dinsdag = Brooddag

 4 broden voor € 6,90
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = meergranendag
3 meergranen naar keuze  € 6,95

Week-aanbiedingen

 Luikse wafels  4 voor  € 2,99
 Witte bollen 10 halen 8 betalen 

Aanbiedingen geldig van dinsdag 17 t/m zaterdag 28 april.

Zaterdag, 28 april aan-
staande vanaf 09.00 uur 
GROTE ROMMELMARKT bij 
Andreaskerk, Primulastraat 
in Brummen. Meer dan 50 
kramen !! schilderijen, ser-
vies, boeken, Antieke spul-
len etc etc .. Kortom: voor 
ieder wat wils.

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

Woensdag 25 april
Minestronesoep / Varkensmedaillon, champignonsaus, 
aardappelkroketten en rauwkostsalade. 
Donderdag 26 april
Wiener zwiebelrostbraten met gebakken aardappelen en 
warme groente.
Vrijdag 27 april
Knoflook roomsoep / Zalmfilet met mosterdsaus, gebakken 
aardappelen en rauwkostsalade. 
Zaterdag 28 april (alleen afhalen/bezorgen)
Varkenshaassaté met pindasaus, frieten en rauwkostsalade 
/ IJs met slagroom.
Maandag 30 april
Mosterdsoep / Boeuf Stroganoff met aardappelkroketten en 
warme groente. 
Dinsdag 1 mei
Wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade / IJs met 
slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, 
 catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt 
gebak. Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en 
of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-551519 of u komt 
even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.
info@grandbistroderotonde.nl   www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team, Wendie en Thomas



Contactjes
vervolg

Griekse band op tournee 
in Kulturhus Ruurlo op 30 
april om 20.15 uur. Kaarten 
à € 17.50 via
www.kunstkringruurlo.nl

3 bossen bloemen naar keuze voor

€ 5,00
Deze week o.a. ranonkels, grote anjers,  
gerbra’s, alstroemeria, fresia’s en rozen.

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

• Boeketten
• Bruidswerk
• Rouwbloemwerk

Aanbieding:

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

Zaterdag 5 mei: Geraniummarkt

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

0575-552959

Wie heeft voor ons een 
paar marktkramen te leen 
voor de grote feestelijke 
“WESTERBORKMARKT” 
op zondag 24 juni op de 
Wilgenhoeve. De opbrengst 
v.d. markt komt geheel ten 
goede aan de 6 basisscho-
len te Ruurlo die 1x per jaar 
kamp Westerbork bezoeken. 
TEL: 0573-452157

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Gratis
geboortekaartjes

Drukkerij Wissink
Spittaalstraat 29
Zutphen
T: 517543

voor aanbieding zie:
www.drukkerijwissink.nl/gratis

Teder, lief en nog zo klein,
een stil moment
om dankbaar te zijn!

Ons mooie, lieve zoontje en broertje is geboren!

Sam
Antoon Hans

Sam is geboren op 19 april 2012.
Hij weegt 3640 gram en hij is 55 cm groot!

Edwin van Zuilekom en Jeanne Hartemink
Yrsa, Rozan en Sare*

Lankhorsterstraat 30
7234 ST Wichmond
Tel. 0575 462710

Tk.:  Rottweilerpups. 
ing.,ontw. en gechipt met 
paspoort. € 350,-pp.voor 
vragen/afspraak telf.0314-
652536

Laat u deskundig behandelen
bij ons in de salon!

Bij een knip-, kleur- en permanent behande-
ling ontvangt van ons een gratis shampoo 

van 100 ml ter waarde van  7,00

Het is tijd voor gladde haarloze onderbenen. 
U kunt nu uw benen laten harsen, geen 
geknoei thuis. Nu van  28,75 voor  20,00

Deze actie is geldig t/m 12 mei.
(shampoo zolang de voorraad strekt)

Dorpsstraat 30 Tel. 0575 551423
7251 BC Vorden www.salonmarianne.nl

Zutphenseweg 18 – Vorden
Tel. (0575) 551384

Runneboom 2a – Warnsveld
Tel. (0575) 571528

D.J. Vlogman, 
keurslager

Zutphenseweg 16
7251 DK  Vorden
Tel.: 0575-551321
Fax: 0575-552287

www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Op 3 mei 2012 zijn wij,

Gerrit en Dinie Heuvelink
50 jaar getrouwd.

Wij hopen dit samen met u te vieren en nodigen u 
daarom uit op onze receptie van 14.30 tot 16.30 uur 
in zaal “Den Bremer” in Toldijk.

Vierakkersestraatweg 25a
7233 SE Vierakker

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

500 gr rundergehakt + 4 
uienburgers

samen 595

SPECIAL

Figaro

100 gram 125

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden gehakt + gebraden 
spek

2 x 100 gram 269

MAALTIJDIDEE

Italiaanse
groente schotel

300 gram 298

TIP VAN UW KEURSLAGER

Shoarma pakket
vlees+saus+broodjes

samen 595
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Wij zijn heel blij met de geboorte van onze dochter

Joly

Zij is geboren op 5 april  2012,
weegt 3180 gram en is 49 cm lang.

Remy en Jacqueline Wegman

De Stroet 22
7251 CR Vorden

In de week van 1 t/m 5 mei
Hele collectie 10% korting

Speelgoed 50% korting

10 jaar 10 jaar

Te huur: Expositie ruimte 
in Woonboerderij Stadje 
Bronkhorst. Totaal 69 m2, 
1 ruimte Voorzijde 29 m2, 1 
ruimte Souterrain 40 m2. Te 
huur per dag. Tel. 06 51 34 
21 68.

 

Hartelijk dank voor het warme medeleven dat wij
hebben ondervonden na het overlijden van

mijn lieve man, onze zorgzame vader,
opa en overgrootvader

 

Marinus Gerrit Rothman
- Ines -

 

Uw aanwezigheid, de mooie bloemen en kaarten hebben
ons erg goed gedaan.

 

Dickie Rothman - Rietman
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

 
 
 
 
 

Vorden, april 2012

Cheesecake  3,75

Broodje koek 2,75

Bij besteding van
iedere  10,00

6 krentenbollen gratis

Zorgboerderij de Vijfsprong
in Vorden zoekt vrijwilligers
voor haar biologisch dyna-
mische tuinbouw. Info 06-
46460819.
www.urticadevijfsprong.nl



Het was  fantastisch! Laat ook anderen nagenieten van het succes van een evenement door foto’s 

.eitcader ezno tem po tcatnoc  eitamrofni  reem roov meeN .nestaalp et etisbew  ezno po

www.contact.nl

ontwerp internet uitgaven digitaal drukken offsetdrukken sign afterpress

Evenement
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nieuws uit uw regio

www.contact.nl

Van huis uit zijn wij verbonden met de Achterhoek. Door onze plaatselijke en 

regionale uitgaven is er een sterke verwevenheid met onze lezers. En daar 

zijn we best trots op… 

10 vaste planten potmaat 9 cm  10,00
4 zomerbloeiers potmaat 10,5 cm  5,00
18 zomerbloeiers potmaat 9 cm  7,50
5 tasjes 10 plantjes per tasje  10,00
Diverse kuipplanten op stam v.a.  7,50

EETCAFÉ
FEESTZAAL

DE  VELDHOEK
 Varsselseweg 55
 7255 NR Veldhoek
 Tel. (0573) 461061

info@sportherberg-develdhoek.nl • www.sportherberg-develdhoek.nl

Er zijn weer asperges!
3-gangen keuzemenu € 24,95

Binnenkort wordt onze kaart ook weer 
vernieuwd!

Kom naar ons tuincentrum voor de mooie 
kleurrijke zomerbloeiers. Fleur uw tuin, 
balkon of terras op met onder andere 
Geraniums, Vlijtig Liesjes of Petunia’s.

Actie*:
DCM Universele potgrond
 40L:  4,50
 2 zakken:  6,95
 70L:  7,50
 2 zakken:  11,50
Luxan mierenlokdoos, 2 stuks: 
 van  5,45 voor  4,50
* actie-aanbiedingen zijn geldig t/m 5 mei.

Succesvolle relatietherapie!
Op basis van EFCT.

Marga Jansen,
praktijk voor psychosociale 
counseling
Individuele- en relatietherapie

Rozenstraat 17a, Baak mmjansen@hccnet.nl
Tel. 0575-441569 www.praktijk-margajansen.nl
Lid LVPW
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SCHAPEN 
Nieuw dit jaar is dat het scheren ge-
beurt in een heuse scheerarena met 
tribunes, zodat alle kinderen en vol-
wassenen goed zicht hebben op dit 
mooie tafereel. Het schapen scheren 
wordt afgewisseld met muziek en 
dans zodat er continu wat te beleven 
valt in de arena. 
De presentatie tijdens het scheren zal 
worden verzorgd door Gerrit Borg-
man, bekend als presentator van vele 
andere evenementen. 

Rondom het scheren is er van alles 
te zien op het gebied van schapen en 
schaapproducten van schaapbeeldjes 
gemaakt van klei, wollen jassen, sok-

ken en andere gebruiksvoorwerpen 
tot de handvaardigheden zoals spin-
nen (in klederdracht), vilten, haken 
en weven. 

VERMAAK 
Wegens het succes van de vorige edi-
tie is de scootmobielenrace ook dit 
jaar weer van de partij en is er de mo-
gelijkheid om geschminkt te worden 
of een tatoo te laten zetten. Voor de 
kinderen zijn er vele activiteiten van 
‘gewoon’ spelen in de speelweide, 
draaimolen, zelf met een kraan gra-
ven, springkussen, skelterbaan tot 
het bezoeken van een van de vele 
workshops op allerhande gebied. 
Op een evenement als deze kunnen 

de streekproducten waar de Achter-
hoek zo trots op is natuurlijk niet 
ontbreken. Breng een bezoekje aan 
een van de stands met bijvoorbeeld 
honing of fruit of zelf gemaakte ap-
pelsap, eieren of Achterhoekse wijn. 

Daarnaast zijn er de ambachtelijke 
softijsjes in vele smaken, de Aviko 
frietjes en de zelf gemaakte hambur-
gers. Ook nieuw op het schaapscheer-
derfeest is een volledig verzorgende 
puppy hondenshow op beide dagen 
verzorgd door hondenschool Konse-
quent uit Toldijk. Als vanouds is de 
mobiele houtzagerij van Bert Braak-
man aanwezig om grote bomen tot 
planken te zagen. 

EDUCATIE 
Imkerij De Raat zal deze dagen aan 
een ieder laten zien hoe de bijen een 
honingraat maken en uitleggen wat 

de vluchtlijnen zijn van de bijen en in 
welke richting (echt heel interessant). 
Maar het allerbeste is natuurlijk de 
smaak van de Bekveldse honing. 

De schapen hebben zeker in de win-
terdag onderdak nodig. Wie benieuwd 
is hoe het beste en het mooiste on-
derkomen voor schapen gebouwd 
kan worden, brengt een bezoek aan 
het schaapscheerderfeest in Bekveld 
en neem de kinderen dan ook mee 
want zij kunnen helpen met het tot 
stand komen van dit onderkomen. In 
de hoofdtent wordt deze dagen een 
schaapskooi gebouwd door verschil-
lende bedrijven in samenwerking met 
de bezoekende jeugd. De leermeester 
timmerwerk zal op een leuke manier 
het spijkeren begeleiden of laten zien 
hoe een dakbalk wordt afgezaagd. 

Dan rijst de vraag bij menig bezoe-
ker of de wanden van de schaapskooi
van hout moet worden gemaakt of 
misschien van leem of toch van riet.
Maak tijdens het bekijken met of zon-
der advies van de vakman een keuze.
De meeste activiteiten zijn overdekt
maar sommige worden bij mooi weer
naar buiten verplaatst zodat bij elk
weertype er een gezellig en nuttig
weekend gemaakt kan worden. 

Het schaapscheerderfeest wordt ge-
houden op het terrein van Kinder-
boerderij Feltsigt Bekveldseweg 5 in 
Bekveld. Er wordt entree gevraagd, 
maar parkeren is gratis. Voor meer
info kijk op www.feltsigt.nl, kijk op
Hyves of Twitter of bel (0575) 462828.
Tot ziens op 28 en 29 april van 10.00-
18.00 uur.
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Schaapscheerderfeest & Voorjaarsfair

Bekveld - Aanstaande zaterdag en zondag 28 en 29 april wordt bij kin-
derboerderij Feltsigt het jaarlijkse schaapscheerderfeest gehouden. 
Dit is een voorjaarsfair vol educatie, sfeer, kindervermaak en gemoe-
delijkheid.

Bij Feltsigt is tijdens het schaapscheerderfeest de Mobiele Houtzagerij aanwezig.

We hebben nieuws. Dit jaar zal de 
tent niet gewoon uitgerust worden 
met stoelen en banken. Nee, we 
hebben meer. Er is dit jaar namelijk 
de mogelijkheid om Goedemorgen 
Reurpop te aanschouwen vanaf een 
echt podium. Niet dat we u bovenin 
de tent laten plaatsnemen. Natuur-
lijk niet, er zal een podium aanwe-
zig zijn, vanwaar u kunt uitkijken 
over de prachtig ingerichte tent 
en kunt genieten van de mooiste 
muziek. Dat is nog eens frühshop-
pen op niveau! Deze plaatsen zijn 
ideaal om bijvoorbeeld samen met 
uw sportvereniging, vriendengroep 
of buurt de Reurpopzondag op tijd 
te beginnen. Want deze zondag is 

voor iedereen, van jong tot oud. 
Wees er wel snel bij, er zijn maar 
een beperkt aantal zitplaatsen op 
dit podium. Plaatsen zijn te reser-
veren via zondag@reurpop.nl

De catering op het Reurpopterrein 
zal al vroeg geopend zijn, zodat u 
rustig wat kunt eten wanneer u 
daar trek in heeft. Ook zal er deze 
ochtend bediening aanwezig zijn.
Zoals u van ons gewend bent zul-
len er ruime toiletvoorzieningen 
aanwezig zijn die ook toegankelijk  
zijn voor de mindervalide Reurpop-
bezoeker. En alsof dit alles nog niet 
genoeg is, hebben bezoekers ouder 
dan 65 jaar GRATIS toegang tot 
het Reurpopterrein deze hele  zon-
dag . Nou, u hebt het gelezen: Wij 
hebben er voor u alles aan gedaan 
om een bezoek aan ‘Goedemorgen 
Reurpop’ onweerstaanbaar te ma-
ken. Goedemorgen Reurpop wordt 
een fantastisch begin van de dag 
die in het teken staat van het hele 
gezin. Samen met de Edelweiss Ka-
pelle en De Sleppers hopen wij er 
met u een onvergetelijke ochtend 
van te maken!

Voor verder info: www.reurpop.nl  
of mail naar info@rerpop.nl

“Goedemorgen Reurpop” voor jong en oud

Reurpopzondag 
65+ gratis entree!
Ruurlo - Over zeven weken is 
het dan al weer zover, Reurpop!! 
8, 9 en 10 juni. Ook dit jaar zal 
er weer een heus koffieconcert 
(frühshoppen ) worden georga-
niseerd! Net als vorig jaar zal de 
tent gezellig ingericht worden 
met banken en stoelen, zodat 
iedereen zittend kan genieten 
van de prachtige klanken die 
de Edelweiss Kapelle en De Slep-
pers ten gehore zullen brengen. 
Deze kapelle en band zullen na-
melijk voor de muzikale invul-
ling zorgen deze ochtend.
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Wat is:  A. Spaon. 

 B. Anlangen. 

 C. Aom, Aosem. 

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Als u voor een zieke, dementerende 
of gehandicapte in uw directe om-
geving zorgt, bent u mantelzorger. 
Meestal gaat het om zorg voor een 
familielid, zoals partner, ouder, kind, 
broer of zus maar het kan ook gaan 
om zorg voor iemand uit uw vrien-
denkring of uit uw buurt. Veelal ge-
bruikt de zorgvrager als gevolg van 
lichamelijke of psychische klachten 
medicatie. Het is goed om te weten 
dat medicijngebruik in combinatie 
met alcohol problemen kan geven. 
Zo kunnen medicijnen de afbraak 
van alcohol vertragen en kan alcohol 
de werking van sommige medicijnen 
versterken, verzwakken of zelfs op-
heffen. Naarmate men ouder wordt 
verdraagt het lichaam alcohol slech-
ter dan voorheen. De combinatie van 
alcohol en medicijnen is zeer versla-
vend en vaak oorzaak van ongeval-

len. Uiteraard speelt de hoeveelheid
alcohol die gedronken worden een
rol. Toch kunnen één of twee glazen
al een effect geven dat je eigenlijk
niet zou verwachten. 

Deze middag geeft Ronald Vissers, 
preventiemedewerker van Iriszorg, 
u als mantelzorger meer kennis over
alcohol en medicijngebruik. Er wordt
ingegaan op de rol die uzelf kunt heb-
ben, bijvoorbeeld het signaleren van
overmatig gebruik en waar u voor
ondersteuning terecht kunt. Ook is
er gelegenheid om lotgenoten te ont-
moeten en ervaringen of informatie
uit te wisselen. De bijeenkomst begint
om 13.30 uur en duurt tot ongeveer
16.00 uur en is gratis toegankelijk.
Wel is opgave verplicht, dit kan tot 1
mei a.s. door te bellen naar VIT Oost-
Gelderland (0573) 43 84 00 of te mai-
len naar info@vitoost-gelderland.nl
Bij onvoldoende opgaven kan deze
themabijeenkomst niet doorgaan! 
De bijeenkomst is een initiatief van
de VIT Oost-Gelderland. Voor meer
informatie bel VIT Oost-Gelderland 
(0573) 43 84 00 of kijk op 
www.vitoostgelderland.nl

Alcohol en medicatie
Themabijeenkomst
Hoog Keppel - Op 8 mei a.s. wor-
den mantelzorgers uit de gemeen-
te Bronckhorst geïnformeerd 
over alcohol en medicijngebruik. 
De bijeenkomst wordt gehouden 
aan de Burg. Van Panhuysbrink 
1e in Hoog Keppel.

De sluiting van de Gelderse Sport 
Week valt samen met de landelijke 
sluiting op 28 april. Per Gelderse ge-
meente mogen twee inwoners een 
fakkel hardlopend binnendragen op 
de Markt in Arnhem. Alle lopers ko-
men met elkaar op het podium en 

overhandigen de fakkel aan André 
Bolhuis, voorzitter van NOC*NSF. De 
ceremonie is een belangrijk persmo-
ment. De GSF is op zoek naar één 
kind en één volwassene uit iedere ge-
meente. Dus bent of kent u iemand 
die sportief is en graag mee wil doen: 
opgeven voor de fakkelloop kan via 
www.geldersesportweek.nl/fakkel-
loop. Naast het lopen van de fakkel 
in het speciale Gelderse Sport Week- 
shirt, wat de lopers tevens mogen 
houden, zijn er genoeg activiteiten op 
de Markt in Arnhem die deze dag tot 
een sportief succes maken. De provin-
cie Gelderland wil zo, in samenwer-
king met de Nationale Sport Week, 
aan heel Nederland laten zien dat 
Gelderland een provincie vol sport en 
bewegen is.

Fakkellopers voor sluiting Gelderse Sport Week
Gezocht
Arnhem - De Gelderse Sport Fede-
ratie (GSF) zoekt fakkellopers die 
tijdens de grootse sluiting van de 
Gelderse Sport Week in Arnhem 
een fakkel binnen willen dragen. 
De lopers lopen 200 meter met 
bokser en ambassadeur van de 
Nationale Sport Week Innocent 
Anyanwu en ambassadeur van 
het Topsportteam 2028 en tevens 
oud-hockeyer Floris-Jan Boven-
lander.

Tussen 22 april en 20 mei vindt er een 
estafette plaats tussen Aalten en Vier-
akker. Daarbij gaat een relikwie van 
de vroegere missionaris Ludger van 
kerkgebouw naar kerkgebouw in de 
Achterhoek. Uiteraard wordt ook Zel-

hem bezocht, immers dankzij Ludger 
is de naam Zelhem (Salehem) in het 
jaar 801 voor het eerst opgeschreven. 
Op zaterdag 12 mei brengen wande-
laars en fietsers uit Mariënvelde de 
relikwie naar Zelhem. De ontvangst 

vindt daar om 17.00 uur plaats in een 
korte gebedsdienst in de Lamberti-
kerk. De volgende ochtend, zondag 
13 mei dus, wil men met een groepje 
wandelaars de relikwie verder bren-
gen naar Keijenborg. De ontvangst in 
de H. Johannes de Doperkerk is om 
11.00 uur met een eucharistieviering. 
Op 23 mei wordt het naar Vierakker 
gebracht, waar het blijft. Wie op zon-
dagochtend 13 mei mee wil wande-
len van Zelhem naar Keijenborg, kan 
zich aanmelden bij Eddy Ivens in 
Doetinchem (0314) 333470, e-mail: 
e.ivens@hccnet.nl

Wandelaars brengen relikwie 
naar Keijenborg

Zelhem - De Willibrorduskerk in Vierakker krijgt een reliek van Sint 
Ludger, de streekheilige van de Achterhoek en stichter van de eerste 
kerken in deze regio. Het gaat om een klein stukje van het gebeen-
te van de heilige, die nu nog is bijgezet in een crypte in het Duitse 
Werden. De relikwie wordt eerst naar Aalten gebracht, waar het 22 
april aankomt. Daarna wordt een rondgang langs verschillende Ach-
terhoekse kerken gemaakt met het kleinood. Voor de wandeling op 
zondag 13 mei kunt u zich opgeven.

Hierbij waren alle dorpsraden en 
alle politieke partijen uitgenodigd.  
Met de bevolkingsverandering ver-
anderd ook de beoordeling van 
leefbaarheid. Voor de aanwezige 
dorpsbelangenorganisaties waren 
de genoemde veranderingen heel 
herkenbaar. 

Na de presentatie, waarin alle facet-
ten betreffende de veranderingen in 
dorpen grondig werden doorgeno-
men, was er nog gelegenheid voor 
het stellen van vragen. Waar kom je 

vandaan en waar wil je naar toe? is 
de grote vraag die de inwoners van 
dorpen met elkaar kunnen stellen. 
Een vraag was wat kan de politiek 
doen? Antwoord hierop was, ach-
terover leunen,de mensen zelf laten 
uitvinden wat voor hen leefbaar-
heid is.. 
De zwakkeren in de samenleving 
wel ondersteunen, daar waar nodig 
is. Voor ieder een bijzondere avond 
met een verheldering op het begrip 
leefbaarheid. Dorpsraden die niet in 
de gelegenheid waren om de pre-
sentatie bij te wonen en wel inte-
resse hebben in de sheats van deze 
presentatie kunnen zich melden bij 
de fractiesecretaris 
j.rexwinkel@cdabronckhorst.nl

Hoe blijven dorpen leefbaar 
en sociaal vitaal
Regio - Op uitnodiging van de 
CDA fractie Bronckhorst, gaf de 
heer Frans Thissen op 4 april een 
presentatie over leefbaarheid.

Het Tweede Kamerlid Sjoera Dikkers, 
sinds 2010 in de Tweede Kamer voor 
de PvdA, zal in haar 1 mei-rede in 
gaan op de waarde van 1 mei en de 
actuele politieke situatie. Verder zal 
zij ingaan op een duurzame econo-
mie en landbouw zowel landelijk als 
in de Achterhoek. Zij heeft de porte-
feuille duurzaamheid, milieu, ener-
gie en landbouw overgenomen van 
Diederik Samson. 
Plan van de Arbeid: Nieuwe Energie 

in de Achterhoek. Het plan wordt 
gepresenteerd door Hein van Gronin-
gen, raadslid in de gemeente Oude 
IJsselstreek. 
Daarna is er gelegenheid tot discussie 
met de aanwezigen en met de twit-
ters. Voor deze avond wordt namelijk 
gebruik gemaakt van de sociale me-
dia waardoor ook mensen buiten het 
Woodbrokershuis de bijeenkomst 
kunnen volgen en mee kunnen doen 
met de discussie. 

De bijeenkomst wordt muzikaal
omlijst door het koor De Vrije Stem
uit Borculo die niet alleen klassieke 
strijdliederen ten gehore zal brengen,
maar ook modernere liederen uit an-
dere landen waarbij vrijheid, gelijk-
waardigheid en solidariteit centraal
staan. 
Indien belangstellenden geen vervoer
voor deze avond hebben, kunnen zij
zich wenden tot de plaatselijke afde-
ling. Zij zorgen voor een PvdA-taxi. 
De afdelingen Aalten, Berkelland,
Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem,
Lochem, Montferland, Oost Gelre,
Oude IJsselstreek en Winterswijk 
zijn deelnemer in deze bijeenkomst.
De centrale coördinatie is in handen
van de afdeling Oost-Gelre, tel. 0544-
371697.

De 1 mei viering

Partij van de Arbeid regio Achterhoek
Regio - De Partij van de Arbeid regio Achterhoek organiseert namens 
de tien afdelingen de 1 mei viering 2012 in het Woodbrokershuis in 
Barchem. De PvdA haalt de historische banden met de woodbrokers 
aan. Er wordt een Plan van de Arbeid gepresenteerd in het kader van 
duurzaamheid. Nieuwe Energie: Plan van de Arbeid PVDA is Partij van 
de Achterhoek. De zaal is open om 19.00 uur en om 19.30 uur begint 
de bijeenkomst.

Minister Spies heeft eind maart een 
verzoek tot erkenning van het Ne-
dersaksisch hiertoe door verschil-
lende Nedersaksische overheden af-
gewezen. Het Nedersaksisch is een 
in Nederland en Duitsland officieel 
erkende streektaal, voornamelijk ge-

sproken in het noordelijke deel van 
Duitsland en in het noordelijke en 
oostelijke deel van Nederland: de pro-
vincies Groningen, Drenthe, Overijs-
sel de Gelderse gewesten Veluwe en 
Achterhoek en de Stellingwerven in 
het zuiden van Friesland. Als u ook 

wilt dat het Nedersaksische behouden
blijft, teken dan nu de petitie! Het Erf-
goedcentrum Achterhoek en Liemers
heeft ook lijsten onder streektaal- en
aanverwante organisaties in de Ach-
terhoek uitgezet en hoopt dat zoveel
mogelijk mensen de lijsten onderte-
kenen. Of er tot aanbieden van een 
petitie aan Minister Spies kan worden
overgegaan is afhankelijk van het 
aantal verzamelde handtekeningen.
Old Reurle roept dan ook op de hand-
tekeningenactie te ondersteunen.

Handtekeningenactie erkenning 
Nedersaksisch
Ruurlo - In samenwerking met het comité van het Oost-Gelders Streek-
taaldictee is het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers een handte-
keningenactie gestart voor erkenning van het Nedersaksisch als regi-
onale taal. Historische Vereniging Old Reurle ondersteund deze hand-
tekeningenactie. Middels de website van Old Reurle (www.oldreurle.
nl) kan men de actie ondertekeningen.

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



Met z’n vijven (Wim Bosman, Bennie 
Lebbink, Marinus en Adriaan Eskes 
en Henk zelf) er voor zorgen dat alles 
in goede banen wordt geleid. Henk: 
‘Behalve de organisatie, moeten we 
soms echt jureren. Niet wie de schut-
terskoning is geworden. Schiet hij of 
zij de romp eraf dan is het duidelijk: 
wij hebben een nieuwe koning(in). 
Bij de ‘vleugels‘ kan het nog wel eens 
anders gaan. Blijft er nog een ‘splin-
tertje’ zitten, is de vleugel er echt wel 
af? Dan geldt gewoon de regel: de 
jury beslist’, zo zegt Henk lachend. 
Dat hij het een hele eer vindt om 50 
jaar bij dit onderdeel van het Konin-
ginnefeest betrokken te zijn moge 
duidelijk zijn over de geste dat hij (Ba-
rendsen B.V.) die dag het traditionele 
vuurwerk aan de gemeenschap aan-
biedt. (Dat vuurwerk wordt ‘s avonds 
om 22.00 uur nabij kasteel Vorden 
ontstoken).
De liefhebberij voor het vogelschieten 
ontstond bij Henk Barendsen op een 
heel bijzondere manier.Zegt hij: ‘Ik 
deed in 1961 voor de eerste keer mee. 
De avond er voor zei ik uit de gein 
tegen Mini (echtgenote van Henk), 
als ik morgen toch mee doe, schiet ik 
de vogel er gelijk af. Je kunt het ge-
loven of niet, de andere dag werd ik 
de nieuwe schutterskoning’, zo zegt 
Henk lachend. In het ‘grote‘ logboek 
dat de commissie jaarlijks bijhoudt 
staat het ook duidelijk omschreven: 
Henk Barendsen schutterskoning 
1961. Henk: ‘Toen ik koning was ge-
worden zei oom Atte tegen mij: ‘Henk 
goa moar gauw noar huus geld halen, 
want het zal oe vandage nog wel een 
paar centen kosten’. 21 jaar later zou 
Henk het huzarenstukje nog een keer 
herhalen. Toen had hij natuurlijk de 
nodige ervaring opgedaan en wist hij 
precies hoe hij de vogel op het ‘mo-
ment surprême‘ moest raken!
Een jaar na het behalen van zijn eer-
ste titel zei Atte Barendsen (de broer 
van Henk’s vader Gerrit): ‘Henk ie 
mot moar in de commissie kommen, 
ku’j zien hoe het allemoal geet en 
kun ie het oaver een joar ‘van mien 
oaver nemmen‘. ‘En zo is het begon-
nen’, zo zegt de jubilaris. Het vogel-
schieten vond vroeger plaats op een 
terrein aan de Vordensebeek (de hui-

dige Baaksebeek) nabij de Nieuwstad.
Daarna werd de Horsterkamp het
strijdtoneel van de schutters en thans
sinds een paar jaar wordt het vogel-
schieten op het grasveld bij de her-
vormde kerk gehouden. ‘Een goede
zaak, veel publiek en altijd zo rond de
200 deelnemers. Vooral op het laatst
is de spanning goed voelbaar, met
name wanneer de vogel aan een ‘zij-
den draadje‘ hangt. Wie zal hem er
afschieten? En als de romp van de vo-
gel dan met een plof in het gras valt,
een luid applaus voor de winnaar en
de hoogste tijd voor een biertje’, zo 
grijnst Henk.
Hij heeft in al die 50 jaren één keer
meegemaakt dat de vogel er niet 
werd afgeschoten. Henk: ‘Toen moest
er geloot worden. Gerhard Weevers
senior zei toen tegen mij ‘Henk noem
eens een getal’. Dat deed ik zomaar
spontaan en werd Jan Krooi schut-
terskoning. Dat is doorgestoken
kaart, zo riepen een paar omstan-
ders. Dan doen we lootjes in een pot,
zo besloot de commissie toen. Gerrit
Hissink, de schutterskoning van een
jaar eerder verrichtte de trekking.
Wat gebeurde? Gerrit trok een lootje
en wel het nummer dat toebehoorde
aan Jan Krooi. Dus werd hij alsnog
schutterskoning. Ik had natuurlijk
de grootste lol bij deze ontknoping’,
zo kijkt Henk terug. 
Werd de schutterskoning vroeger be-
loond met een horloge en een bosje
bloemen voor de koningin, tegen-
woordig ontvangt hij een bedrag van
250 euro. ‘Kan hij eerst de commissie
een rondje geven en daarna moet hij
zelf weten wat hij met dat geld doet’,
aldus Henk met een brede grijns. In
al die jaren was er slechts één keer
een schutterskoningin in Vorden. In
2007 schoot Paulien Lenselink de vo-
gel eraf. Henk Barendsen: ‘De kans 
op een koning is gewoon groter, er
doen jaarlijks hooguit tien vrouwen 
aan het vogelschieten mee. Voor ons
als commissie is het natuurlijk leuk
dat iemand uit Vorden, of een oud-
Vordenaar schutterskoning wordt.
Goed voor de sfeer’, aldus jubilaris
Henk die nu al in spanning zit wie hij
op 30 april tot schutterskoning mag
kronen!

Jubilaris biedt gemeenschap vuurwerk aan

Henk Barendsen 50 jaar 
betrokken bij vogelschieten

Vorden - Een Koninginnefeest zonder vogelschieten is ondenkbaar.
Kan gewoonweg niet. Vogelschieten is een reünie voor veel oud-Vor-
denaren. Gezellig een dagje naar hier om samen met familieleden, 
vrienden of kennissen feest te vieren en dat begint voor de mannen
veelal met meedoen aan het vogelschieten’, zo zegt Henk Barendsen.
Voor hem wordt het aanstaande Koninginnefeest een zeer bijzondere
dag. Als voorzitter van de ‘schietcommissie‘ zit hij die dag 50 jaar aan
de ‘jurytafel‘!

Jubilaris Henk Barendsen.

Van huis uit zijn wij 
verbonden met de 
Achterhoek. Door onze 
plaatselijke en regionale 
uitgaven is er een sterke 
verwevenheid met onze 
lezers. Onze uitgaven 
worden gemaakt voor en 
door de regio, waardoor 
we korte lijnen hebben 
met het lokale nieuws. 
Daarin ligt ook onze 
kracht. En daar zijn we 
best trots op… 

nieuws uit uw regio

www.contact.nl

Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!

Kijk wat jij kunt doen op 
staoptegenkanker.nl/inactie

En wat doe jij? 

Ik sta op voor  
slE redeom njim 

GRATIS!

Bij inschrijving in april, krijgt u uw eigen bijdrage van 
ons terug betaald.

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE 
KACHELS EN HAARDEN

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

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

“EL ENCUENTRO”

SPAANS

intensieve 
cursus

proefles

Nederlands

(beëdigde) vertalingen

VANAF WOENSDAG 

KRENTEN OF 
ROZIJNEN 
SNEETJES

5E PLAK 
GRATIS

OBER-
LANDER

NU 1.99

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 24 t/m zaterdag 28 april

MAANDAG TOT
DONDERDAG

MANDARIJNEN 
KWARK VLAAI

 
KLEIN 8.95
 
GROOT 13.25De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

DE SPECIALIST IN BOUWMATERIALEN
Gevelstenen Dakpannen Wand- en vloertegels

Dakramen en accessoires Sierbestrating 

Diverse andere bouwmaterialen

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



Het speciale aan dit nieuwe pro-
gramma is dat de verhalen en liedjes 
op zeer toepasselijke manier worden 
ondersteund door klankbeelden van 
Fons Rouwhorst. De opkomst was 
minder dan verwacht, maar er komt 

een tweede kans. Gery vertelde dat 
het programma nog in wording is en 
dat het zeker nog een keer in TOM 
gespeeld gaat worden.
Voor de maand mei staat er veel ge-
programmeerd in TOM. Kijk voor alle 

bijzonderheden op www.tom-vorden.
nl, ook voor het reserveren van voor-
stellingen kan men daar terecht. Zon-
dag 13 mei is ‘koortjesdag‘ en kunt u 
zomaar gratis binnenlopen. Er is een 
bijzondere catering, die wordt ver-
zorgd door Pieta Voûte. Vijf uiteen-
lopende koortjes laten het publiek 
genieten van meerstemmige muziek, 
afgewisseld met het duo ‘Dijon’ uit 
Zutphen. Nadere informatie volgt.

Gery Groot Zwaaftink in TOM

Vorden - Zondagmiddag 15 april was Gery Groot Zwaaftink met zijn 
programma ‘Zwervers in de Nacht’ te gast in Theater Onder de Molen. 
Hij werd op professionele wijze bijgestaan door Dennis Weelink op 
piano en accordeon en Rob Heuvelink op diverse gitaren.

V.l.n.r.: Rob Heuvelink, Gery Groot Zwaaftink en Dennis Weelink.

Zo kwamen ‘Gaon etten”, het “gra-
tis” knippen bij Da Vinci for Hair en 
het Vordense “kunststukje” aan de 
orde naast het nieuwe filmmuseum 
in Amsterdam en het telen van sla 
op water. Het ene product kwam tot 
stand met heel veel subsidie en bij het 
andere lag het risico volledig bij de 
ondernemer. Een mooi actueel voor-
beeld was de “vliegende auto” die er-
voor bedoeld is om files te vermijden. 
Over de haalbaarheid van dit project 
werd zeer verschillend gedacht. 
Martien Pater blikte nog eens terug 
op de golf van publiciteit, die de in-
troductie van zijn “houten” klap-
schaats” in de laatste week van ja-
nuari j.l. had veroorzaakt . Vrijwel 
alle landelijke media hadden aan dit 
fenomeen aandacht besteed en bij de 
presentatie waren de regionale media 
ook ruimschoots vertegenwoordigd. 
Belangrijke voorwaarden voor het 
succes waren: een niet alledaags pro-
duct, het juiste moment, de juiste 
plaats en de samenwerking met min 
of meer bekende Nederlanders. Na de 
inleiding was het aan de deelnemers 
om zelf met een uitdagend project 
aan de slag te gaan. Dit was een nieu-
we bestemming voor Station Vorden, 
dat al 5 jaar leeg staat. 

Tijdens het eten werd er in 3 groe-
pen intensief samengewerkt met als
doel om met vernieuwende ideeën
voor dit gemeentelijke monument
met een oppervlakte van maar liefst
440 m2. Mede geïnspireerd door de
voorbeelden uit de inleiding leverde
deze brainstormsessie veel verras-
sende suggesties op. Deze varieerden
o.a. van een Pieterpad Museum tot 
een “Middle ages experience center”
en van een Achterhoekse “show-
room” voor streekproducten tot een 
Flexruimte voor kleine ondernemers
(ZZP-ers). Opvallend was verder de
locatie voor de VVV Achterhoek, een
filmhuis, een volkstheater en een 
kiosk waar je als treinreiziger – ook
in Vorden – een “coffee to go” kon 
krijgen. 

Het was moeilijk kiezen uit al deze
creatieve vondsten, maar dat hoefde
ook niet. Het was bedoeld als een
“vingeroefening” van enthousiaste
ondernemers met als doel samen
tot nieuwe ideeën te komen. In dat
opzicht was de bijeenkomst zonder 
meer een succes en het is aan ande-
ren om hiermee verder aan de slag te
gaan

Ondernemerscafé 
buigt zich over nieuwe 
 bestemming Station

Vorden - Afgelopen donderdagavond was het thema van de bijeen-
komst van het Ondernemerscafé : van idee naar product ? Martien
Pater verzorgde de inleiding bij dit interessante onderwerp. Hij be-
handelde een aantal voorbeelden van nieuwe producten/diensten uit
de Achterhoek en opvallende nieuwe producten die de laatste tijd de
landelijke en regionale pers haalden.

Presentatie door een van de groepen.

Dash DS 1 Rabobank/DeVoKo 0-4
Pajodos HS 1 Dash HS 2 1-3
Wevoc HS 2 Dash HS 1 1-3
Wilskracht DS 1 Dash DS 5 1-3
Dash DS 2 GeKoMo Rivo DS 1 4-0
Dash DS 6 Victoria DS 2 4-0
Tornax MI 1 Dash MI 1 7-4
Dash MC 1 V.C.V. MC 2 1-3
Dash MB 1 s.v. Harfsen MB 1 4-0
AAA BOVO MB 3 Dash MB 2 4-0
DES MA 1 Dash MA 1 1-3

Dash MI 2 VIOS Eefde MI 2 8-2
Dash MC 2 WSV MC 3 4-0
GeKoMo Rivo HS 3 Dash HS 3 1-3
Dash HY 1 A.B.S. HY 1 0-3
Dash DY 2 VIOS Eefde DY 4 3-0
Dash DS 4 GeKoMo Rivo DS 2 4-0

Heren 2, heren 3 en MA1 Kampioen!!
Dames 2 p/d wedstrijden. Programma
voor p/d wedstrijden: kijk op onze site
www.vvdash.nl

Uitslagen DASH

Iedereen is vanaf 20.00 uur welkom 
in hotel café restaurant Bakker in 
Vorden. De actuele gemeentepoli-
tiek komt dan aan bod, aan de hand 

van de agenda voor de raadsvergade-
ring van 24 mei. Daarnaast kan elke
aanwezige eigen punten naar voren
brengen. D66 heeft gemerkt dat er
onder de mensen veel leeft op het 
gebied van politieke zaken in de ge-
meente. De fractie wil hierover graag
met inwoners van Bronckhorst van 
gedachten wisselen. 
Politiek is er voor de mensen, dat is
het uitgangspunt.

D66 in Vorden
Vorden - De gemeenteraadsfractie 
van D66 houdt regelmatig open-
bare fractievergaderingen op wis-
selende locaties in Bronckhorst. 
Op dinsdag 1 mei is Vorden en 
omgeving aan de beurt.

Dit herenteam – met een mix van 
jong, oud en ervaring – heeft het ge-
hele seizoen de ranglijst aangevoerd 
en haalde meestal de punten op 
rustige en solide wijze binnen. Alle 
thuiswedstrijden werden zelfs met de 
maximale score van 4-0 gewonnen. De 
kampioenswedstrijd moest afgelopen 
vrijdagavond gespeeld worden tegen 
hekkensluiter RIVO uit Rietmolen. 
Een grote schare publiek was mee-
gereisd uit Vorden om de heren aan 
te moedigen. Dan zou je zeggen dat 
dit een “kat in het bakkie” zou wor-
den voor het door Veevoederhandel 
H. Vlogman gesponsorde team. Maar 
tegenstander RIVO was van plan om 
de huid duur te verkopen en probeer-
de fanatiek tegenstand te bieden. De 
eerste set werd mede door het sterke 
serveerwerk van Marcel van Voorst 
en degelijk blokken van Arnoud Vrie-

ler met 25-13 in het voordeel van 
DASH beslecht. De tweede set werd 
een thriller. Met good old Harry Kort-
stee op het midden en de foutloos 
spelende Gerrit Leunk op buiten ging 
het de gehele set gelijk op en trok-
ken de Vordens heren met 29-27 aan 
het kortste eind. Er moest minimaal 
drie set gewonnen worden dus vanaf 
dat moment stonden de heren onder 
grote druk. Maar uiteindelijk komt 
kwaliteit toch bovendrijven en wer-
den de Rietmolense heren met 25-14 
en 25-11 resoluut verslagen. Buiten-
speler Herman Vlogman werd regel-
matig aangespeeld door spelverdeler 
Richard Bijenhof, zodat hij bal na bal 
binnen de lijnen kon beuken. Coach 
Gé Verheem (78 jaar oud!) moest nog 
wel een keer door aanvoerder Bert 
Vrieler tot bedaren worden gebracht 
toen hij het veld inliep om luidkeels 

de scheidrechter duidelijk te maken 
dat hij het niet eens was met een be-
slissing.
Maarten Tromp had de eer om het 
laatste en kampioenschapspunt bin-
nen te halen door een sterke service-
beurt. Helaas moest Gerben Kleine 
Haar deze spannende kampioens-
wedstrijd aan zich voorbij laten gaan. 
Hij was voor zijn werk in Tsjechië, 
maar kreeg de uitslag al snel per sms 
doorgegeven.
Al met al een topseizoen met een 
schitterend slot voor dit door Hans 
Schuurman getrainde team. Het 
spreekt voor zich dat vrijdagavond 
nog tot in de kleine uurtjes de over-
winning en vooral het kampioen-
schap werd gevierd onder het genot 
van een paar lekkere glaasjes bier uit 
De Slof in Vorden.
Zaterdagavond werd het allemaal nog 
eens dunnetjes over gedaan tijdens de 
officiële huldiging der kampioenen 
door het bestuur en alle overige leden 
van Volleybalvereniging DASH. Want 
naast Heren 3 zijn ook Meisjes A en 
Heren 2 kampioen geworden.

Heren 3 DASH op grootse wijze kampioen!

Vorden - Het derde herenteam van volleybalvereniging DASH heeft 
afgelopen vrijdag het kampioenschap binnengehaald. Met maar liefst 
85 punten en drie punten voorsprong op nummer twee (V.IJ.V. uit 
IJzevoorde). Een gemiddelde van 4,25 punt per wedstrijd (per wedstrijd 
kunnen er maximaal vijf punten worden behaald).



‘Dus geen tijd gehad voor de muziek’? 
zo vroegen we hem. Stef kijkt ver-
baast: ‘Geen muziek maken? Ik kan 
niet zonder. De muziek vormde juist 
een prima afleiding rondom de peri-
kelen van de nieuwe school. Muziek 
maken is voor mij net zo natuurlijk 
als eten, drinken en slapen’, zo zegt 
Stef. Muziek heeft het leven van de 
34-jarige Stef Woestenenk beheerst 
en nog steeds! Zal ook nooit veran-
deren’, zo zegt hij lachend. Ook in 
huize Woestenenk is één ding duide-
lijk, pa zijn leven is één en al muziek. 
Stef: ‘Mijn echtgenote Renske weet 
ook niet anders. We leerden elkaar 
op 15-jarige leeftijd al kennen en ont-
dekte ze gelijk mijn grote passie voor 
de muziek (muziek schrijven, spelen 
en zingen) . Onze drie kinderen Fieke 
(7), Joas (5) en Gieneke (3) hebben het 
ook in de genen. Ze zingen, dansen 
en op hun manier drummen ze en 
spelen ze gitaar. 
Nog vrij recent is Joas met mij mee 
geweest naar Ahoy in Rotterdam 
, naar een optreden van Paul Mc-
Cartney. Joas heeft twee uur zittend 
op mijn schouders meegedeind en 
geklapt. Prachtig om dat als vader 
mee te maken’, zo zegt een trotse 
Stef. Op vrijwel identieke wijze heb-
ben Janny en Gerrit, de ouders van 
Stef, de liefde van hun zoon voor de 
muziek ontdekt. Stef: ‘Ze hadden bij 
ons thuis een grote collectie platen 
van o.m. Eric Clapton, The Rolling 
Stones, Beatles, noem maar op. Over-
al in huis stond de muziek aan. Mijn 
broertje Bas en ik groeiden op met 
muziek. Ik schijn op de kleuterschool 
al songteksten te hebben gemaakt. 
Mijn grote idool was (en nog steeds) 
is Eric Clapton.
En daar stond ik dan als knaapje van 
11 jaar in een volle feesttent in Eefde 
tijdens een playbackshow als Eric 
Clapton. Met baard, geschminkt als 
de grote Eric, T-shirtje aan van Eric 
(hadden mijn ouders speciaal voor 
mij op het Waterloplein in Amster-
dam voor mij gekocht). Ik was Eric 
Clapton! Mijn ouders hebben in De-
venter zelfs nog een elektrische gi-
taar voor mij gekocht. Die kostte 400 
gulden, destijds een enorm bedrag. Ik 
heb in die tijd ook in de Statenhal in 
Den Haag een concert van Eric Clap-
ton bijgewoond. Ik dacht nog, Eric 
heeft dezelfde gitaar als ik. Prachtig 
concert, echt kippenvel!, zo kijkt Stef 
terug. De Vordenaar blijft vertellen 
over zijn grote liefde: de muziek en 
in het bijzonder over de gitaar. ‘De 
gitaar, zo zegt Stef, voelt als een extra 
ledemaat. Thuis heb ik er acht aan de 
muur hangen. Ze hebben voor mij al-
lemaal een andere betekenis.
Al spelend, schrijf ik er liedjes bij, 
mijn liedjes. Sommigen speel ik met 
de band, weer andere hou ik voor 
mijzelf. De teksten hebben allemaal 
betrekking op alledaagse dingen, din-
gen die mij raken. Ik heb constant 
ideeën’, zo zegt Stef. Tegenwoordig 
speelt hij in de band Moon Yard sa-
men met Hans Hoog Stoevenbelt 
(bas), Gerton Eijkelkamp (drums), 
Elio Martina (pedal steel), Henk Bui-
ting (toetsen) en Stef zelf (zang en 
gitaar). De band was onlangs nog te 

beluisteren op radio 1, in muziekca-
fé’s in Amsterdam en dergelijke. Er 
is inmiddels ook een single gemaakt
en de CD ‘Elioelio’. ‘Het geld dat wij
met onze optredens verdienen, wordt
gelijk weer in de muziek gestopt’, zo
zegt Stef Woestenenk.
Het liefst was hij van beroep zan-
ger/ gitarist geworden. ‘Dat ging niet
door, in de eerste plaats was er geen
popacademie, maar nog belangrijker,
ik wil op mijn manier muziek ma-
ken. Op het Isendoorn College had 
ik samen met Arjan van ‘t Veld een
bandje. Hij drums, ik gitaar en zang.
Op de PABO in Doetinchem hetzelfde
‘liedje’, dat wil zeggen studeren en
muziek maken. Daarna nog vier jaren
in de band ‘Who’s Serious‘ gespeeld.
Een prachtige band met Niels Groot
Jebbink (bas), Arjan t’ Veld (drums), 
Marieke Besselink (zang) en ik zelf gi-
taar/zang. Ook heb ik nog in de band
‘Framed‘ en ‘Op Drift‘ gespeeld. 
Op gegeven moment leren ze je overal
als muzikant kennen. Vanwege muzi-
kale vrienden in Duitsland, Engeland,
Schotland, Roemenië, Zwitserland,
ook veel optredens in die landen. Ik
kwam op de mooiste plaatsen. Het
heeft mijn leven zeer zeker verrijkt.
Met ‘Moon Yard‘ spelen we een mix
van rock, country, blues en vooral
‘Americana’ met veel eigen werk. Zie
ook www.moonyard.nl Wij spelen
uitsluitend liedjes die bij ons passen.
Dat gevoel heb ik zelf ook nog steeds,
ik laat mij absoluut niet in een speci-
aal muzikaal hokje drukken’, zo zegt
Stef Woestenenk. Op 29 april speelt 
Stef met een speciale bluesband
(‘Long Distance Call’) in de Rotonde
in zijn eigen woonplaats Vorden.

‘Gitaar voelt als een extra ledemaat’

Stef Woestenenk en zijn 
passie voor muziek
Vorden - ‘De nieuwbouw staat, de school ‘loopt‘ goed. De rust is weer-
gekeerd, het gaat momenteel weer over het geven van onderwijs . Over
de resultaten van onze leerlingen zijn we ook tevreden’. Woorden
gesproken door Stef Woestenenk, lid van het managementteam van
school Het Hoge. De afgelopen jaren was hij met ‘haren en snaren‘
betrokken bij de afbraak van de oude school en aansluitend bij de 
nieuwbouw van dezelfde school. ‘Een spannend proces, waar ik met
volle teugen van heb genoten’, zo zegt hij.

Stef Woestenenk als entertainer.

De digitale wereld maakte het voor 
drummer Maarten Graaskamp wat 
eenvoudiger dan de telefoontjes van 
Muddy Waters. Na een tijd heen en 
weer bellen, internetten en vooral 
vaak reizen naar zijn vriendin in 
Zwitserland, heeft hij zich er al enke-
le jaren gevestigd. Met uitzicht over 
de Alpen, een baan als fysiotherapeut 
en nog steeds een prachtige relatie 
met z’n Zwitserse vriendin is er totaal 
geen sprake van de blues.
In het Zwitserse muziekcircuit kwam 
Maarten het Amerikaanse saxofoon-
talent Derrick Feole tegen. Het klikte 
en zo nu en dan spelen ze samen 

in clubs door het hele land. Derrick 
treedt veel op over de hele wereld. De 
band met Nederland blijft sterk en 
is Maarten af en toe in het land. In 
de omgeving van Vorden wonen ook 
nog een paar muziekvrienden. Gita-
rist/zanger Stef Woestenenk en bas-
sist Han Thie kunnen rekenen op een 
‘long distance call’ wanneer Maarten 
deze kant op komt. ‘Jongens...spe-
len!’.

In Nederland en Zwitserland wisten 
de heren al successen te behalen met 
hun bevlogen en spontane optredens. 
Op ‘Koninginnenacht’ 29 april neemt 

Maarten, Derrick mee naar Vorden 
en spelen de heren een speciaal op-
treden bij bistro De Rotonde vanaf 
19.30 uur (bij mooi weer eerder) op 
het terras (bij regen binnen).
Het wordt een set vol met bluesy 
nummers. Liedjes van Rory Gallag-
her, Buddy Guy, Eric Clapton, Rob-
ben Ford en vele andere blueshelden 
komen voorbij. Speciaal voor deze ge-
legenheid speelt hammond-organist/
toetsenist Henk Buiting ook mee.
Vooral spontaan, swingend en uit de 
losse pols, want om te oefenen is de 
afstand tussen beide landen toch wel 
een echt ‘een long distance’.
Zeker de moeite waard om 29 april 
een bezoek aan bistro De Rotonde te 
brengen.

Het overige programma van 30 april 
vindt u in de Oranje krant.

29 april LONG DISTANCE CALL

Live in de Grand Bistro De Rotonde

Vorden - Blueszanger Muddy Waters zong klagend over een ‘Long Dis-
tance Call’. Hij vond het maar niets dat zijn vriendinnetje ver weg zat 
en hij van ver weg contact zocht, terwijl zij hem bedroog. Dat lange 
afstanden ook wat moois op kan leveren blijkt uit het verhaal van 
twee Achterhoekers, één Zwitser en een Amerikaan.

Uitgezwaaid door de ouders vertrok-
ken zij rond 07.45 uur per bus naar 
Den Haag, waar om 10.00 uur de ope-
ning van de finale was.  Bij aankomst 
was iedereen goed wakker en klaar 
om de ‘strijd aan te gaan’. 
In drie debatrondes werd gestreden 
om een plek in de finale. Onderwer-

pen die hierbij aan de orde kwamen 
waren o.a. ‘pesten’ en ‘dure merkkle-
ding’. Twee rondes werden door het 
debatteam van ‘De Vordering’, be-
staande uit: Rosalie Siemes, Rachelle 
Rondeel, Danique Waarle, Quinten 
Moeshart en Maarten Lam, met suc-
ces gewonnen, één ronde werd verlo-

ren.  Hierdoor stonden zij helaas niet 
in de finale. 
Maar … zij behaalden desondanks 
een prima resultaat: zesde van de 
zestien deelnemende basisscholen! 
En, dat niet alleen: ’s avonds was er 
een item over deze landelijke finale 
in het jeugdjournaal waarbij ‘De Vor-
dering-leerlingen’ veelvuldig te zien 
én te horen waren! Kortom, een zeer 
geslaagde én gezellige dag!

De gemaakte foto’s zijn binnenkort 
op www.devordering.nl te bekijken. 
Ook vind u hier allerhande informa-
tie over de school.

Met prima resultaat terug van landelijke finale jongerendebat

De Vordering

Vorden - Bij het vertrek was  de slaap nog niet helemaal uit maar … de 
zin om te gaan en mee te doen was al zeker aanwezig. Het was dan ook 
wel vroeg toen de leerlingen van groep  8 zich afgelopen zaterdagoch-
tend 21 april moesten verzamelen: om 07.30 uur bij het gemeentehuis 
in Hengelo. Samen met nog drie andere basisscholen uit de gemeente 
Bronckhorst namen zij deel aan de landelijke finale van het jongeren-
debat. Kijk en koop bij onze 

adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!



Bedrijfsleider Timme Koster is in op-
perbeste stemming. Staande op een 
ladder is hij druk bezig met werk-
zaamheden in de nieuwe douche-
ruimte. De afgelopen maanden is er 
keihard gewerkt en met name door 
Timme Koster zelf. Het zwembad is 
op tal van punten verbeterd. Zoals ge-
memoreerd, nieuwe douches, nieuw 
sanitair inclusief wasbakken, kluis-
jes e.d. Bovendien een nieuwe door-
gang rechtstreeks naar het bad. Het 
terras is uitgebreid. Voorts heeft ‘In 
de Dennen‘ via het Coöperatiefonds 
van de Rabobank een regenwaterput 
kunnen aanschaffen om zodoende 
regenwater te kunnen opvangen, dat 
via een pomp weer wordt aangewend 
voor het schoonspoelen van de toilet-
ten. 
Daarnaast wordt momenteel de laat-
ste hand gelegd aan een volautoma-
tisch systeem voor het in- en uitrollen 
van lamellen zowel over het ondiepe 
als het diepe bassin, waardoor voor 
het verwarmen van het zwemwater 
beduidend minder aardgas nodig is. 
Timme Koster is als bedrijfsleider de 
enige die fulltime bij de stichting in 
dienst is. De rest van het personeel, in 
totaal 26 man, werkt op freelance ba-
sis of is op afroep inzetbaar. Timme 
Koster: ‘Een aantal houdt zich bezig 
met het geven van zwemlessen, weer 
anderen houden toezicht, helpen aan 
de kassa, of verrichten allerlei andere 
werkzaamheden, waaronder een heel 
belangrijk aspect, er voor zorgen dat 

ook op sanitair gebied alles netjes ge-
regeld is. Tijdens topdagen, met hon-
derden bezoekers is er veel personeel 
actief’, zo zegt Timme Koster.
Voor hem begon het seizoen 2012 
eigenlijk al direct na de sluiting van 
het bad in september 2011. Zegt hij: 
‘Dan gaat het water ‘eraf‘, verder al-
les opruimen, werkzaamheden in de 
machinekamer die het gehele seizoen 
op volle capaciteit heeft gedraaid. En 
dan natuurlijk veel werk rondom het 
bad, met name in de herfstmaanden 
met soms stormachtige omstandig-
heden, veel onderhoud’, zo zegt Tim-
me. Dat hij in zijn prille jeugd o.m. 
de opleiding bosbouw heeft gevolgd, 
is in deze week voor de opening dui-
delijk zichtbaar. De struiken, de tuin-
aanplant, de zonneweide, het ziet er 
allemaal ‘groen‘ en pico bello uit. 
Timme, lachend: ‘Dat moet ook wel, 
wij hebben immers onze ‘stand‘ hoog 
te houden. Ik ben nog altijd apetrots 
dat ons zwembad in 2010 tot het 
‘beste zwembad van Nederland‘ werd 
uitgeroepen. Een titel die wij in 2011 
mochten ‘dragen‘ en bovendien een 
titel die naar meer smaakt.
Deze fraaie onderscheiding werd o.m. 
toegeschreven aan de gastvrijheid op 
het bad, de hygiëne, de kwaliteit van 
het water en de wijze waarop toe-
zicht wordt gehouden. Daarbij wil ik 
ook de bezoekers betrekken. Niet al-
leen de inwoners uit Vorden, ook de 
bezoekers uit de regio en niet verge-
ten de vele vakantiegangers die op de 

diverse campings verblijven en hier 
komen zwemmen, zij allen hebben 
meegeholpen dat wij hier een ‘schoon 
‘ zwembad hebben. En dat willen we 
graag zo houden. Een ander aspect, 
gedurende het gehele zwemseizoen 
worden de zwembaden gecontroleerd 
en dikwijls onverwachts. Controles 
op het zwemwater, brandveiligheids-
aspect en de veiligheid in het alge-
meen. De speeltoestellen, de grote 
glijbaan, kleine glijbaan, duikplank, 
schommels, werkelijk alles wordt te-
recht gecontroleerd. Een goede zaak’, 
zo zegt Timme Koster.
Zelf is hij al vanaf 2000 werkzaam 
in het zwembad ‘In de Dennen‘. ‘Ik 
ben begonnen als medewerker (al-
lerlei werkzaamheden). Veel opgesto-
ken van toenmalig chef badmeester 
Martin Westerik’, zo zegt Timme. 
In de afgelopen tien jaren hebben 
ruim twee duizend kinderen in het 
Vordense bad een zwemdiploma be-
haald. Timme: ‘De meesten een basis-
diploma (A,B,C). Ik vind het ook een 
vereiste, want bij de opvoeding van 
een kind behoort nu eenmaal dat 
hij/ zij ook leert zwemmen. Dat besef 
heerst gelukkig ook bij de meeste ba-
sisscholen in Vorden. In ons bad ko-
men de leerlingen van de openbare 
basisschool dorp, school Het Hoge 
en school de Kraanvogel wekelijks 
schoolzwemmen. Met behulp van 
de leerkrachten worden de kinde-
ren geïnstrueerd, waarbij natuurlijk 
ook een poosje ‘vrij-zwemmen‘ niet 
ontbreekt. Na het behalen van het 
basisdiploma gaat zo’n 40 procent 
van de kinderen door met lessen in 
zwemvaardigheid 1, 2 en 3 (survival, 
snorkelen, plankspringen, vinzwem-
men, waterfun) noem maar op’, zo 
zegt Timme Koster.

Zwembad ‘In de Dennen’ zondag 29 april open.

Timme Koster: ‘Ik verheug mij 
op nieuw seizoen’

Vorden - In de dagen voorafgaande aan de opening van het Vordense 
zwembad ‘In de Dennen’ (29 april 12.00 uur), volop activiteiten rond-
om het bad. In het bassin lokt het ‘rimpelloze‘ water tot een ferme 
duik. Nog een paar nachtjes slapen en zullen met name de ‘vroege 
vogels‘ (die trekken zich namelijk niets aan van de huidige buitentem-
peraturen) zich aan de poort van het bad melden.

Toke Gudde en Bram Klein Haneveld: Ook rondom het bad alles schoon houden.

Er werd een “kleine” competitie ge-
speeld. Er moesten een herenenkel, 
damesenkel, herendubbel, dames-
dubbel en een mix gespeeld worden. 
Flash 1 speelde met Anne van Eeuw-
ijk, Geeske Menkveld, Vera Velhorst, 
Chjehrando Gasper en Niels Lijftogt. 
De eerste wedstrijd moest gespeeld 
worden tegen Doesburg, een erg be-
kende tegenstander voor Flash, omdat 
Doesburg in de reguliere competitie 
met 1 punt voorsprong kampioen was 
geworden. Chjehrando begon met de 
eerste enkelpartij, hij was direct bij 
de les en won de eerste set met 21-13. 
De tweede set was iets zwaarder maar 
werd ook gewonnen, een goed begin. 
Vera speelde de damesenkel, ze was 
aan het begin een beetje zenuwach-
tig en verloor de eerste set met 21-12. 
De tweede set startte ze direct goed 
en won deze met 21-18. De derde set 
was erg spannend. Vera verloor he-
laas net. Anne en Niels speelden de 
mix. Na een stroeve start (veel shut-
tles in het net en uit) kwamen ze in 
hun spel en wonnen met name de 
2e set relatief makkelijk met 21-11. 
Hierdoor was de tussenstand 2-1. Er 
diende dus nog 1 partij gewonnen te 
worden voor de winst. De herendub-
bel werd gespeeld door Chjehrando 
en Niels. Zij begonnen heel slecht aan 
de wedstrijd. Er werden te veel shut-
tles uitgeslagen en de eerste set werd 
verloren met 21-14. De heren waren 
hierover niet te spreken en stelden 
snel orde op zaken. De tweede set 
werd gewonnen met 21-8 en de derde 
met 21-13. Vera en Geeske kwamen 
in hun dubbel net te kort en verloren 
in 2 sets. Met 3-2 was de eerste over-
winning dus binnen. 

De tweede wedstrijd werd gespeeld
tegen Holten. Dit was een tegenstan-
der die Flash niet kende. De opstel-
ling werd iets gewijzigd en de tweede
wedstrijd kon beginnen. Chjehrando
en Anne speelden beide een enkelpar-
tij en wonnen. Geeske en Niels speelde
de mix. Deze werd met de cijfers 21-
10 en 21-9 gewonnen. Hierna speel-
den Anne en Vera de dubbel, deze
werd met 21-18 en 21-13 gewonnen.
Chjehrando en Niels wonnen daarna
ook het herendubbel. De eindstand
kwam hierdoor op 5-0. Door deze 2
overwinningen mocht Flash tegen
de winnaar van de andere 3e klasse
poule. Poona had de andere poule
gewonnen en werd dus de tegenstan-
der. Er werd in dezelfde opstelling ge-
speeld als de 2e wedstrijd. Chjehran-
do speelde de herenenkel. Hij was
al wat vermoeid en had een zware
wedstrijd. Met de cijfers 21-17 en 21-
18 won hij de zwaarbevochten partij.
Anne speelde tegen een tegenstand-
ster waartegen ze afgelopen seizoen 
al vaker had gespeeld, met wisselend
succes. Een keer gewonnen en een 
keer verloren. Ze wist dus dat het een
zware partij zou worden. Ze kwam
in beide sets net te kort en verloor.
Geeske en Niels speelden de mix, de
eerste set werd met 21-16 verloren.
Na een aantal tactische aanwijzingen
van het meegereisde publiek wisten
ze de 2e set te winnen. In de derde
set kwamen ze net te kort. Hierdoor
stond Flash in de tussenstand met 2-1
achter. Om het kampioenschap bin-
nen te halen moesten beide dubbels
dus gewonnen worden. Anne en Vera
speelden samen een erg sterke wed-
strijd. Door een aantal hele mooie
punten van beide dames werd de 
eerste set gewonnen met 21-19. In de
tweede set was de stand bijna de hele
wedstrijd gelijk maar op het laatst
namen de dames afstand en wonnen.
Tegelijkertijd werd de herendubbel
gespeeld. Chjehrando en Niels won-
nen met 21-13 en 21-14. Hierdoor
kwam de eindstand uit op 3-2 winst.
Het kampioenschap van district Oost
3e klasse is binnen! 

Door deze overwinning mag het team
naar de landelijke kampioenschap-
pen van de 3e klasse! De Nederlandse
kampioenschappen voor alle klassen
worden op 23-24 juni 2012 in Zut-
phen gespeeld.

Flash kampioen van Oost-Nederland
Vorden - Afgelopen zaterdag 21 
april vond in Doesburg het kam-
pioenschap van regio Oost plaats. 
De regio beslaat Oost-Gelderland 
en Oost-Overijssel. Er werd in di-
verse klassen gespeeld. Flash 1 
was afgelopen jaar in de compe-
titie net geen kampioen gewor-
den (1 punt achter de kampioen 
geëindigd) in de derde klasse. 
Omdat een ander team zich afge-
lopen week terug had getrokken 
is Flash gevraagd om aan de kam-
pioenschappen voor de derde 
klasse deel te nemen. Flash deed 
dit natuurlijk graag en deed dit 
met verve.

Die lijn werd na de winter doorgezet. 
Nadat de uitwedstrijd bij concurrent 
Boemerang in een spannende wed-
strijd werd gewonnen en koploper 
Set-Up punten liet liggen, begon DVO 
steeds meer in de kansen te geloven.
Eén nederlaag werd nog geleden, na 
een off-day werd van WSV kansloos 
verloren. Even leek de titel ver weg, 
maar DVO liet zich niet ontmoedi-
gen en ging door met winnen. Na de 
uitzege op Set-Up 3 in Ootmarsum 

werd deze ploeg van de koppositie
verdrongen. Toen ook de overige 
concurrenten Boemerang en Wevo 
punten bleven verspelen, kwam het
kampioenschap steeds dichterbij. Af
en toe werd wel een setpunt verloren,
maar de dames lieten de wisselvallig-
heid uit de vorige jaren achter zich. 
Het team was met een goede mix van
ervaring en jeugd meer in balans dan
andere jaren, het spel gevarieerder
en niet meer afhankelijk van enkele
spelers. Ook was het belangrijk dat er
weinig blessures en zwangerschap-
pen waren, waardoor het team steeds
beter op elkaar ingespeeld raakte. De
allerbelangrijkste factor was echter
de goede teamgeest, die soms door-
slaggevend was in de sets waar het 
erop of eronder was. 

In de laatste wedstrijden werd de
druk steeds groter, maar werd geen
fout meer gemaakt met als prachtige
finale de winst op VCV.

Jaaroverzicht DVO Dames 1
Hengelo - Aanvankelijk leek DVO 
D1 net als in de vorige seizoenen 
in de middenmoot te spelen. In 
de eerste 7 wedstrijden werd 3 
maal verloren, waaronder zelfs 
een keer thuis van Set-Up 3. Hier-
na liep het geleidelijk beter en 
begon DVO aan een opmars. De 
eerste helft werd afgesloten in 
de sub-top met een 4e plaats. Het 
‘uit-syndroom’ werd afgeschud 
en het spel werd steeds sterker.

De Kranenburgse formatie speelde 
een belabberde pot. Ook werd eens 
te meer duidelijk waarom Noordijk 
strak onderaan stond, want in die 
ploeg zat zo mogelijk nog minder 

voetbal dan bij de Kranenburgers. 
Twee zeldzame uitbraken gepaard
met de nodige blunders in de Ratti 
defensie bracht Noordijk uiteinde-
lijk een 2-1 overwinning. Ruud Mul-
link kon namens Ratti nog wat terug
doen. 
Om de competitie toch nog enigzins
goed af te sluiten zal er in de laatste
twee wedstrijden van het seizoen
toch uit een ander vaatje getapt moe-
ten worden.

Dramatisch Ratti onderuit 
tegen Noordijk
Noordijk - Ratti kon de reeks 
matige wedstrijden in Noordijk 
niet doorbreken met een over-
winning. In een slechte wedstrijd 
gingen de punten uiteindelijk 
naar Noordijk.

Al vlot was duidelijk dat Sociï zich 
in principe weinig zorgen hoefde te 
maken, maar dan is het natuurlijk 
nog wel even zaak om dat in de sco-
re om te zetten. Sociï creëerde zich 
wat kansen door voorzetten vanaf 
de zijkanten, maar vooralsnog stond 
het vizier niet op scherp. Met name 
Martijn Peters kon in de eerste helft 
naar hartenlust gebruik maken van 
de ruimte die hem werd geboden. Hij 
was dan ook degene die aan de basis 
stond van de 0-1. De keeper en een 
verdediger maakten het elkaar moei-
lijk onder druk van Peters, daardoor 
kreeg Gert-Jan Loman de bal plots 
voor de voeten. Het binnenschieten 
van de bal in het verlaten doel was 
vervolgens een koud kunstje voor 
hem. In het vervolg kwamen er nog 

heel wat kansen, met name Loman 
was nog een keer dichtbij, zijn kopbal 
miste echter scherpte.
In de tweede helft was het spelbeeld 
niet veel anders. Sociï was de bovenlig-
gende partij, alhoewel het wel enigs-
zins meeging in het zwakke spel van 
de gastheren. Onder anderen Kevin 
Esselink en invaller Marco Vreeman 
kregen wat kansen. Ongeveer twin-
tig minuten in de tweede helft stond 
de toch gevaarlijke 0-1 stand nog op 
het bord. Maarten Rensink schoot de 
bal op dat moment op de paal, het 
wegwerken van Beatrix leverde een 
corner op. Jasper Kamphuis legde 
deze keurig op de vijf meter, Arend 
Jan Groot Jebbink was degene die de 
bal vervolgens binnen kon lopen. Met 
zijn vetpercentage van 60% liep hij de 
bal met de buik binnen; 0-2. De vei-
lige marge stond op het bord en uit-
voetballen was het devies. Enige op-
merkelijke gebeurtenis was nog het 
missen van een kans voor open doel 
door Kevin Esselink. Zodoende werd 
de eindstand op 0-2 bepaald.

Volgende week speelt Sociï thuis te-
gen Voorst. Bij winst voor de zwart-
witten zijn zij kampioen. Bij iedere 
andere stand blijft het nog een week-
je spannend. Als u wilt kijken wat het 
wordt dient u om 14.00 uur present 
te zijn op Sportpark De Lankhorst. 
Ook ’s ochtends staat er daar overi-
gens spektakel op het programma, bij 
winst op Rheden 4 is Sociï 3 namelijk 
kampioen (aanvang 10.00 uur).

UITSLAGEN ZONDAG 22 APRIL
Beatrix 1 – Sociï 1; 0-2
Sociï 2 – Be Quick Z. 3; 2-2
Oeken 2 – Sociï 3; 1-4
Angerlo Vooruit 5 – Sociï 4; 4-2
 Sociï 5 – Be Quick Z. 6; 3-7

PROGRAMMA ZONDAG 29 
APRIL
Sociï 1 – Voorst 1
Voorst 2 – Sociï 2
Sociï 3 – Rheden 4
Sociï 4 – Dierense Boys 4
ABS 6 – Sociï 5

Plichtmatige overwinning Sociï bij Beatrix
Hoenderloo - Sociï moest naar 
Hoenderloo voor de wedstrijd te-
gen Beatrix. Deze onberekenbare 
ploeg maakte nog kans op de pe-
riode, zodoende waren de man-
nen gewaarschuwd.



Mevr. D.Zimmer-Koopsen uit Ermelo
komt spreken over het onderwerp,
“Humor en ernst in de Trouwzaal”.
Zij zal dit doen aan de hand van
gedichten , liedjes en anekdotes. Het
belooft een mooie middag te worden.

PCOB hoort over ervaringen 
in de Trouwzaal
Vorden - De eerstvolgende mid-
dagbijeenkomst van de PCOB 
afdeling Vorden zal worden ge-
houden op donderdag 26 april 
om 14.30 uur in het Stampertje 
(Dorpscentrum) te Vorden.

De studenten hebben een week voor-
bereid vol met leuke, interessante 
maar vooral leerzame activiteiten 
rondom het thema Gambia. 

De week zal starten met een geza-
menlijke opening die plaats zal vin-
den in de hal. Hier wordt het thema 
bij de kinderen geïntroduceerd en zal 
duidelijk worden wat er allemaal op 

het programma staat. Op de woens-
dag wordt er een groepsdoorbreken-
de ochtend georganiseerd waarbij
alle klassen worden verdeeld in groe-
pen die in een circuit verschillende
activiteiten gaan uitvoeren. Als af-
sluiting van de projectweek wordt er
op donderdagavond een inloop geor-
ganiseerd waarbij de kinderen de ge-
leerde dansjes en gemaakte werkjes
tonen aan ieder die interesse heeft. 
Dit kunnen ouders of opa’s en oma’s
zijn, maar natuurlijk ook buren, ken-
nissen en vrienden. 

U bent op donderdag 26 april vanaf
18.00 uur van harte welkom op de
St. Martinusschool in Baak.

Projectweek Gambia op de 
St. Martinusschool
Baak - Van 23 tot en met 27 april 
a.s. zal de St. Martinusschool in 
Baak een week in het thema staan 
van Gambia. De school wordt de-
ze week overgenomen door een 
groep PABO-studenten van Iselin-
ge Hogeschool te Doetinchem.

Eind 2011 werd besloten om de vleu-
gels te spreiden en het team uit te 
breiden met jongere en talenvolle 
rijders uit de regio. Dit idee is uitein-
delijk tot uitvoering gekomen en Rob 
Seesing en Mischa Kuit werden aan-
getrokken. 
De 25 jarige Rob Seesing uit het Gel-
derse Hengelo, is in 2012 actief in de 
landelijke MX2 Cup klasse. Zijn doel-
stelling is, om aan het einde van deze 
competitie welke uit ongeveer twin-
tig wedstrijden bestaat, bij de eerste 
tien plaatsen te eindigen. Met zijn 
doorzettingsvermogen en karakter 
moet deze doelstelling haalbaar zijn. 
Mischa Kuit uit Vorden is een 13-ja-
rig leergierig talent, welke in de NK 

en ONK 85cc klasse zo hoog mogelijk 
probeert te scoren. Zijn doelstelling 
was om zich te kwalificeren voor alle 
ONK wedstrijden in 2012, aangezien 
dit al lukte bij de eerste 4 ONK’s is 
de doelstelling bijgesteld. Mischa 
gaat nu proberen naast de kwalifica-
tie, om ook punten te scoren in deze 
wedstrijden. Jasper en Koos rijden in 
2012 de streek- en uitwisselingswed-
strijden in de buurt. Tevens nemen 
zij deel aan een aantal clubwedstrij-
den. Hierin proberen beide rijders zo 
goed mogelijk te scoren. In nationale 
en regionale wedstrijden probeert 
het team het plezier in crossen te 
combineren met een zo hoog moge-
lijke klassering in de wedstrijd. Door 

met elkaar deze individuele sport te 
benaderen worden de rijders sterker 
en het vertrouwen in eigen kunnen 
neemt steeds meer toe. 
Om het team financieel gezond en 
sterk te houden, beschikt JP Xtreme 
Xperience over een groot aantal spon-
soren, waar het team meer dan blij 
mee is. Ook laten wij graag weten hoe 
diverse wedstrijden en evenementen 
verlopen zijn. Dit alles kunt u volgen 
op onze vernieuwde website: www.
jpxtreme.nl welke mede mogelijk 
gemaakt is door Mull2media uit 
Doetinchem. Hierop staat het laat-
ste nieuws, de wedstrijden inclusief 
foto’s bijgewerkt. Neemt u eens een 
kijkje en laat een reactie achter in 
het gastenboek. Graag hopen wij u te 
mogen begroeten op komende cross 
events. Verder wil het motorcross 
team bedanken Henk Teerink voor 
de foto’s en Slotboom Rijwielhandel 
voor de mooie kleding!

Motorcross team 
JP Xtreme Xperience

Het Motorcross team JP Xtreme Xperience is ontstaan uit de nauwe 
samenwerking tussen Jasper Groot Roessink en Peter Harmsen. Bei-
den zijn afkomstig uit Hengelo Gld. en hebben veel affiniteit met de 
motorsport. Het team is in eind 2009 opgericht en begonnen met de 
regionale motorcross rijders Jasper Groot Roessink en Koos Banda.

Het Motorcross team JP Xtreme Xperience bestaat uit: v.l.n.r. Mischa, Jasper, Koos, Rob en Peter.

Onze speelgoedhoek is goed voor-
zien en er staan ontelbaar veel su-
pervoordelige boeken in kasten te-
gen een grote muur. Ideaal om daar 
als boekenliefhebber in te snuffelen. 
Nu hebben we nog een nieuwe afde-
ling ingericht, speciaal voor elektro-
nica’. 

En hij vervolgt: ‘Er worden ons na-
melijk veel beeldschermen, geluids-
apparatuur en andere elektronische 
spullen gebracht. Vaak waardeloos, 
maar er zit ook veel materiaal bij 

dat nog goed bruikbaar is en even-
tueel wordt gerepareerd. Dat wordt 
verkocht door vrijwilligers die ver-
stand hebben van die artikelen en 
voorlichting geven en zelfs appa-
raten kunnen demonstreren. Op 
dinsdag- en woensdagmiddag zijn 
ze aanwezig en donderdag de hele 
dag. Zo koopt niemand een kat in 
de zak. En natuurlijk zijn de prijzen 
verrassend laag’. 

Een wandeling langs de diverse 
‘huiskamers’ met honderden ar-
tikelen maakt duidelijk dat hier 
enthousiast door de medewerkers 
van ‘de Boedelhof’ wordt gewerkt. 
Bovendien vindt een groep mensen 
die moeilijk aansluiting vindt op de 
arbeidsmarkt, hier zinvol werk. 

Ja, er is inderdaad goed nieuws van 
‘de Boedelhof’, de kringloopwinkel 
die vorig jaar is gestart en nu al in 
een grote behoefte voorziet.

Is er nog nieuws van de 
Boedelhof?
Vorden - Die vraag aan Wim Nij-
kamp, de altijd Bezige Baas van 
kringloopwinkel ‘de Boedelhof’ 
aan de Enkweg, krijgt een en-
thousiast antwoord. ‘Inderdaad, 
er is nieuws. We hebben al een 
mooie kledinghoek vol koopjes, 
een overzichtelijke muziekafde-
ling met veel keus uit elpee’s, 
video’s en CD’s.

In het kader van dit project hebben 
de kleuters zelfs een ‘boerengymles’ 
gehad. Zij moesten hierbij o.a. was 
ophangen, melkpakken mikken en 
aardappel gooien. Er wordt niet alleen 

geleerd ín school. Als het even kan, 
wordt er ook een buitenschoolse ac-
tiviteit georganiseerd. Daarom brach-
ten de kleuters op donderdagmiddag 
19 april jl. een bezoek  aan kinder-

boerderij ‘De Schouw’ in Zutphen. Sa-
men werden o.a. de geiten geaaid, de 
pauw gevoerd en konijntjes bekeken 
en leerden zij ondertussen diverse 
wetenswaardigheden over de dieren. 
Kortom, een geslaagde middag! 

Voor allerhande informatie omtrent 
de school kunt u kijken op: 
www.devordering.nl

Bezoek kinderboerderij

Vorden - De kleuters van basisschool ‘De Vordering’ werken momen-
teel aan het thema: ‘lente op de boerderij’. Net als bij andere projecten 
staat ‘alles’ in het teken van dit thema. Zo leren zij een bijbehorend 
versje en liedje,  staan de werkjes in het teken van het project etc.
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Bij voldoende deelname zal dit op 
de donderdagmiddag, om de 2-we-

ken, plaats vinden in “De Boerderij”
Meeneweg 4 in Zelhem. Voor meer 
informatie kan men bellen met de 
fam. Zemmelink: tel. 0314-622878 of
raadpleeg de website: 
www.stichtingdeopdracht.nl

Bijbelcursus in “De Boerderij”
Zelhem - Stichting De Opdracht 
wil een tweede Basis Bijbel Cur-
sus starten.

Gerhard Weevers van Weevers Gra-
fimedia en Herman Reinders van 
Trajectum verwelkomden de klan-
ten, cliënten, buren en de aanwezige 
medewerkers. Allebei onderstreepten 
zij de goede samenwerking waarvan 
al sinds het eerste contact sprake van 
is. 
Na het officiële gedeelte konden de 
bezoekers een kijkje nemen in het 
pand dat met de meest moderne en 
duurzame technieken is gebouwd. Zo 
is er bijvoorbeeld geen gasaansluiting, 
maar worden de ruimtes verwarmd 
met aardwarmte.

Terwijl de gasten rondliepen en geno-
ten van een hapje en drankje, zorg-
den verschillende artiesten voor een 
muzikale noot. Op het eind van de 
avond gingen de bezoekers met een 
map gereproduceerde kunstwerken 
van kunstschilder Ab Broens naar 
huis.

Met het bijenhotel wordt aansluiting 
gemaakt met het bijenlint door Zut-
phen, voor het in stand houden van 
de bijenpopulatie. Het personeel van 
Weevers Grafimedia en Trajecten en 
de cliënten zullen bij het bijenhotel 
op de gezamenlijke binnenplaats nog 
vaak terugdenken aan deze mooie 
avond.

Burgemeester Arnold Gerritsen onthult bijenhotel op binnenplaats

Opening nieuw pand Weevers 
Grafimedia en Trajectum
Zutphen – Burgemeester Arnold 
Gerritsen van de gemeente Zut-
phen onthulde donderdagavond 
19 april samen met de kinderen 
van Gerhard en Nancy Weevers 
en een cliënt van Trajectum een 
prachtig bijenhotel. Met deze 
handeling was het nieuwe pand 
aan de Nieuwstad in Zutphen 
waarin Weevers Grafimedia en 
Trajectum samen zijn gehuisvest, 
officieel geopend. De burgemees-
ter prees de uitstekende en bij-
zondere samenwerking tussen 
enerzijds het bedrijf Weevers en 
anderzijds Trajectum, een instel-
ling voor mensen met een verstan-
delijke beperking. Ook noemde 
hij het nieuwe en duurzaam ge-
bouwde pand een aanwinst voor 
de stad Zutphen.

Het bijenhotel op de binnenplaats van het nieuwe pand van Weevers Grafimedia en Trajec-
tum werd onthuld door burgemeester Arnold Gerritsen, de kinderen van Gerhard en Nancy 
Weevers en een cliënt van Trajectum.

De groentetuin, de wisselteelt enzo-
voort. Van deze verse groenten en 
kruiden wordt een lunch of diner 
gemaakt en wordt geleerd hoe deze 
kruiden veel te gebruiken. In het 
voorjaar wordt gezaaid en in de zo-
mer en herfst geoogst. Dan worden 
jams, chutneys en zoetzuren ge-

maakt en mee naar huis genomen.
Het volledige seizoen bestaat uit zes
dagen van mei tot oktober. Eenma-
lige workshops zijn ook mogelijk. De
groep bestaat uit 5 a 6 personen. 
Inlichtingen of opgave bij: Marijke
Hilderink, Koldeweiweg 2 in Keijen-
borg, telefoon (0575) 464170.

Koken en Tuinieren

Uit eigen groenten en 
kruidentuin

Keijenborg - Vanaf mei start Marijke Hilderink de workshop koken en
tuinieren. Van mei tot oktober wordt het seizoen gevolgd in de tuin,
met uitleg over aanleg van een kruidentuin en het gebruik ervan in
diverse gerechten.

De kruidentuin van Marijke Hilderink.

Het circuit is afgelopen winter gron-
dig onderhanden genomen. Het as-
faltgedeelte is geheel vernieuwd en 
in het onverharde gedeelte van het 
circuit zijn weer de nodige spring-
schansen opgenomen.
Nadat de supermoto coureurs op eer-
ste Paasdag op het Midland circuit in 
Lelystad in actie zijn geweest komt 
het gehele circus op 29 april naar het 
stratencircuit op industrieterrein “de 
Vinkenkamp” in Zelhem.
De onlangs van het KTM JM Racing-
team naar het Italiaanse MTR KTM-
team overgestapte 17-jarige Devon 
Vermeulen wist ondanks een “stop 
and go” straf in Lelystad de eerste 
race te winnen voor de Belg Marc 
Fraikin en de regerend Nederlands 
kampioen Maik Voorwinden. Ver-
meulen wist afgelopen weekend 
in Ottobianno (Italie) ook de eerste 
wedstrijd voor het Europees kampi-
oenschap op zijn naam te schrijven. 
Andere kanshebbers voor de winst 
in Zelhem zijn Marcel van Drunen, 
die door een valpartij in het begin 

van de race in Lelystad zijn kansen 
op een goede klassering verspeelde 
en er daarom in Zelhem op gebrand 
is om de opgelopen achterstand weg 
te werken. Outsider bij de inters is de 
Hellendoorner Jirri Winters.
Winters promoveerde vorig jaar 
van de euroklasse naar de inters en 
verraste in Lelystad met een vijfde 
plaats.
Door het uitgelopen tijdschema kon 
in Lelystad voor de inters maar één 
race verreden worden. Na overleg 
tussen de KNMV en de organiserende 
stichting SuperMoto Vinkenkamp zal 
de in Lelystad niet verreden tweede 
manche aan het wedstrijdprogram-
ma in Zelhem worden toegevoegd. 
Dit houdt in dat de inters in Zelhem 
drie races zullen gaan rijden. 
Een mooi extraatje voor de toeschou-
wer !
In de euro klasse is Jaimie van Sik-
kelerus de te kloppen man. Met de 
nodige overmacht wist de 15 jarige 
coureur uit Akersloot op zijn 250 cc 
machine van het Voorwinden team 

Sander Olie en Roelof Koning ruim-
schoots voor te blijven.
De tussenstand van de nationale 
startbewijshouders wordt aange-
voerd door Ronnie Kreeft uit Veghel 
voor Benno Tuinstra (Boornbergum) 
en Arjan Schouten (Wieringerwaard). 
In deze klasse zal ook de plaatselijk 
rijder Ronny Roelofs met een dagli-
centie zijn opwachting maken.

Nieuw in 2012 is de Belgian Cup. De 
KNMV heeft met de Belgische bond 
(BMB) een afspraak gemaakt dat er bij 
een aantal wedstrijden in Nederland 
startgelegenheid is voor een Belgi-
sche nationale klasse. Zo’n 40 Belgen 
zullen daarom naar Zelhem afreizen 
om de strijd aan te gaan om aan het 
eind van de dag de meeste punten 
mee naar huis te nemen.

De trainingen op circuit “de Vinken-
kamp” beginnen op 29 april om 09.00
uur en omstreeks 12.15 uur zullen de
startlichten voor het eerst doven voor
het begin van de wedstrijden.
De entree bedraagt voor volwassenen
(16+) vijf euro. Voor kinderen t/m 15
jaar is de toegang gratis.
Meer info: 
www.supermotozelhem.nl

Scheuren over de Vinkenkamp tijdens ONK Supermoto
Zelhem - Voor de vijfde maal zal industrieterrein “de Vinkenkamp” 
te Zelhem gastheer zijn voor het KNMV Open Nederlands Kampioen-
schap Supermoto. Op zondag 29 april moeten de Nederlandse toppers 
de strijd aangaan met veel buitenlandse rijders om te proberen de 
meeste punten in de wacht te slepen. De wedstrijd in Zelhem is de 
tweede in een reeks van negen die meetellen voor het Open Neder-
lands Kampioenschap van het jaar 2012. Er wordt gereden en gestre-
den in de klassen: Jeugd, Nationaal, Euro en voor het  Open Neder-
lands Kampioenschap. Nieuw in 2012 is een wedstrijd meetellend voor 
het Belgisch kampioenschap. Deze wedstrijd is toegevoegd aan het 
programma.

Op zondag 29 april zullen de coureurs over industrieterrein de Vinkenkamp in Zelhem scheuren tijdens het ONK Supermoto in Zelhem.

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



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

 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 

Vaatwasser stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

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

(tussen de middag gesloten) 
of digitaal aanvragen op 

www.rowielektro.nl

PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VAKSCHILDERWERK

www.harmsenvakschi lders.nl

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

6% BTW

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

VOOR BINNEN-
EN BUITENWERK

BIJ WONINGEN

OUDER DAN

2 JAAR

IJssel
computerservice

*

*

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

Varsselseweg 45, Hengelo Gld

Kom op zaterdag 12 mei naar golfbaan

‘t Zelle en maak kennis met de golfsport.

Met GRATIS GOLFCLINICS, PITCH & PUT
EN DEMONSTRATIES.

Ook voor vrije golfers hebben we een

aantrekkelijk aanbod.

Meer weten? www.gczelle.nl

Zaterdag 12 mei
van 12.00 tot 17.00 uur

Open dag Golfclub ‘t ZelleOpen dag Golfclub ‘t Zelle

Voor
alle

leeftijden!

Scheffer Keukens pakt deze maand flink uit! 

We pakken uit, en niet zo’n klein beetje ook. 

Het voorjaar kriebelt, dus tijd 

voor actie. Daarom gaan we 

deze maand ver en bieden grote 

kortingen met optimale service.

Kijk, dat is nou echt Scheffer!

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

ZELHEM Gildenweg 1 
Tel. (0314) 62 36 58

www.schefferkeukens.nl

Deze maand bij uw eerste keukenofferte 

CADEAUBON T.W.V. 20,- 

Te verzilveren bij Groenrijk Doetinchem

* Vraag onze adviseurs naar de voorwaarden 

35%kortingop de totalekeuken*

Deze maand tot

*Mega* 
Matsweken

1 inbouw
apparaat 

GRATIS!
  5 halen 

4 betalen*

Deze maand bij aankoop van een keuken*

GRANIETEN WERKBLAD VOOR 

DE PRIJS VAN KUNSTSTOF*

KAST NAAR KEUZECADEAU!
Bij aankoop van tien SieMatic keukenkasten*

*
*



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

Tijdens het sfeervolle jubileumevene-
ment werden maar liefst tien ambas-
sadeurs van de Orangerie benoemd 
en in het zonnetje gezet waaronder 
Baron van Heeckeren van Kell en zijn 
vrouw maar ook de naamgever van 
Hotel Avenarius waar de Orangerie 
directie eigenaar van is: namelijk de 
heer Avenarius. Ook Gerrit Hesse-
link van Hesselink koffie, Henri He-
geman van WBC, Jos Rouwmaat van 

de Rouwmaat Groep en Peter Rooks 
van de firma Veld werden ambas-
sadeurs van de Orangerie. Als enige 
vrouwelijke ambassadeur was Tanja 
Schilhuizen van Improve hierbij aan-
wezig. Tevens werden de beide man-
nelijke eigenaren Arnold Labhom en 
Bob Olde Olthof door eigenaresse van 
de Orangerie en Avenarius Henrike 
Lobbes als ambassadeur aangewezen 
evenals oud-gemeentebestuurder van 

de voormalige gemeente Ruurlo Wim 
Rijkenbarg. Wim Rijkenbarg was te-
vens één van de leden van de stich-
ting die de Orangerie in 2002 weer 
in tuin van Kasteel Huize Ruurlo 
aan Ruurlo terug gaf. Ook de Ruur-
lose traumachirurg T. van Thiel van 
Streekziekenhuis Koningin Beatrix in 
Winterswijk werd ambassadeur van 
de Orangerie. 

Na alle officiële handelingen gingen 
de ambassadeurs onder leiding van 
Hermine Schneider helemaal uit hun 
dak tijdens een workshop drums and 
barrels. Gezamenlijk werd er muziek 
gemaakt in de serre zaal van de Oran-
gerie en werd het nog lang een gezel-
lig en muzikaal feest.

Tien ambassadeurs voor tienjarige Orangerie

Sfeervol en geslaagd lustrumevenement

Ruurlo - Het werd vrijdag 13 april een zeer geslaagd jubileumfeest 
ter ere van het tienjarig bestaan van de mooie Orangerie in Ruurlo. 
Niet alleen konden de gasten genieten van een fantastisch aanbod van 
de door de eigen keuken brigade front cooking bereide heerlijke ge-
rechten maar ook door barista Tom overheerlijke fingerprinted coffee 
naar wens gemaakt of door Verbunt Wijnkopers georganiseerde wijn 
proeverij.

Zondag 29 april staat ‘Double U2’ 
weer als huis-dj op het podium. Lek-
kere nummers van de jaren ’70 tot 
de nieuwste hits van nu komen dan 
voorbij. Gegarandeerd een swingende 
avond dus voor jong en oud! Aanvang 
21.00 uur. Entree vrij. Maandag 30 
april start de Koninginnedag weer 
met de traditionele braderie/vrij-
markt op en rond het marktplein. 
Voor een drankje is er ook weer een 
buitenbar aanwezig op het terras bij 
Heezen. En natuurlijk wordt later op 
de middag de band geïntroduceerd 
die het muzikale gedeelte zal verzor-
gen. Dit jaar is dat ‘That’s What She 

Said’, een formatie van vijf energieke
muzikanten, die garant staat voor co-
vers die dansbaar en feestbaar zijn. 
Met de echte ‘That’s what she said’
klassiekers zoals nummers van The
Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers,
The Gorillaz en Nerd. Maar ook The
Beatles komen voorbij. Deze voorna-
melijk Zwolse formatie bestaat uit
Rick Nijhof, Robbert van Uum, Joost
Niekus, Lars de Vreugd en Robin 
Brinkman. Robin is in Steenderen en
wijde omgeving ook wel bekend als 
de drummer van Mash. 
Aanvang van dit optreden is rond 
15.30 uur.

Koninginnedag bij Café Heezen

Steenderen - Het Koninginnedagweekend wordt dit jaar weer uitge-
breid gevierd bij Café Heezen. Zondag 29 april staat Double U2 weer als
huis-dj op het podium. Maandag 30 april start de Koninginnedag met
de traditionele braderie/vrijmarkt op en rond het marktplein, met de
band That’s What She Said op het podium.

De band That’s What She Said op het Koninginnedagpodium bij Café Heezen.

Welke weidevogelactiviteiten kunt u 
in Gelderland doen? De vogelwerk-
groep KNNV Wageningen organi-
seert een fietsexcursie op zaterdag 21 
april door weidevogelgebied het Bin-
nenveld. Museumcafé De Kribbe in 
Wilp organiseert op zaterdag 21 april 
een wandelexcursie door weidevogel-
gebied de Wilpse Klei. De Werkgroep 
Weidevogels Overbetuwe organiseert 
een excursie op zondag 22 april in He-
teren. Bezoekerscentrum Arkemheen 

in Nijkerk organiseert op woensdag
25 april een kinderactiviteit. Kinde-
ren kunnen leren weidevogels tellen.
Voor volwassenen is er op 25 april een
lezing over het fotograferen van wei-
devogels. Op zondag 29 april kunt u
meedoen aan een fietsexcursie in het
Zevenaarse en Duivense Broek met 
de weidevogelbeschermingsgroep Ze-
venaar en omstreken. Kijk voor meer
informatie en eventuele reserverin-
gen op www.weidevogelskijken.nl. 

ORGANISATIE
De Weidevogelkijkweek wordt geor-
ganiseerd door Landschapsbeheer Ne-
derland, Stichting Landschapsbeheer
Gelderland en Vogelbescherming Ne-
derland in samenwerking metVeel-
zijdig Boerenland, Natuurmonumen-
ten, Staatsbosbeheer, de12Landschap-
pen en met de onmisbare hulp van 
de vele lokale vrijwilligersgroepen en
agrarische natuurverenigingen die
met weidevogelbeheer en -bescher-
ming actief zijn.
Zelf weidevogels beschermen in Gelder-
land? Ook meedoen? Meldt u zich dan
aan bij de coördinator vrijwillige wei-
devogelbescherming, Karen Hinkamp,
k.hinkamp@landschapsbeheergelder-
land.nl . Stichting Landschapsbeheer
Gelderland coördineert de weidevogel-
bescherming in Gelderland.

Kom weidevogels kijken in Gelderland

Landelijke Weidevogelkijkweek
Regio - Het is lente, de vogels zijn 
actief! Tijdens de landelijke Wei-
devogelkijkweek kan jong en oud 
op tal van locaties in Nederland 
genieten van tureluurs, grutto’s, 
kieviten en andere weidevogels. 
In Gelderland organiseren lokale 
weidevogelbeschermingsgroe-
pen, agrarische natuurverenigin-
genen natuurbeschermingsorga-
nisaties allerlei activiteiten waar-
bij u kennis maakt met weidevo-
gels en het beschermingswerk. 
Nieuwe vrijwilligers zijn altijd 
welkom. Zo kunt u in Zevenaar, 
Wageningen, Wilp, Heteren en 
Nijkerk meedoen aan excursies. 
Kinderen kunnen leren weide-
vogels tellen. De Weidevogelkij-
kweek duurt van zaterdag 21 
april tot en met zondag 29 april.

De Andreasmarkt is al jaren een hap-
pening met een grote aantrekkings-
kracht op het publiek in de wijde 
regio. De organisatiecommissie is er 
wederom in geslaagd een werkelijk 
formidabel aantal goederen in te za-
melen. Leuke hebbedingetjes, maar 
ook zeer waardevolle zaken zullen 
door ruim honderd vrijwilligers te 
koop worden aangeboden vanuit de 

meer dan 50 kramen die de markt
bevat. De topstukken worden ’s mid-
dags om 15.00 uur geveild. Voor de 
tuinliefhebbers is er een zeer groot 
assortiment planten. De Andraesa-
markt staat vooral ook bekend om
zijn gezelligheid. Live muziek, spel-
letjes voor jong en oud En ook aan
de kleineren is weer gedacht. In
samenwerking met het R.K. Jonge-
rencontact, die haar jaarlijkse open
dag houdt, is er gezorgd voor een
draaimolen en kunnen de kinderen
zich uitleven op een springkussen en
kunnen ze onder meer worden ge-
schminkt. 
Wie de inwendige mens wil verster-
ken kan terecht in de uitgebreide
snackhoek. Dat alles maakt het toe-
ven op de markt tot een zeer aange-
name bezigheid.

Andreas Rommelmarkt
Vorden - Vorden - Zaterdag 28 
april a.s. wordt in de nabijheid 
van de R.K. Kerk aan de Primu-
lastraat in Brummen voor de 20e 
keer de grote Andreas Rommel-
markt gehouden. Een jubileu-
meditie dus en de eerste in een rij 
van grote Brummense voorjaars-
markten zoals de Kerkenmarkt 
en de Pinkstermarkt.Arno Foppen (drums), Edwin Steen-

stra (gitaar, backing vocals) en Mirjam 
Joachimsthal (zang, slaggitaar) spelen 
al geruime tijd samen. Eerst onder 
de naam ‘Down to Earth’, maar een 
bassist en een heel leven later gingen 
ze verder onder de naam Memory 
Hotel. Nog weer twee bassisten later 
kwamen ze in het bezit van een echte 
van Gogh met de roepnaam Sander. 
Deze voormalig gitarist nam zijn in-
trek in het hotel voor een long stay 

en de band was compleet. 
Memory Hotel schrijft al haar num-
mers zelf. Mirjam is de verhalenver-
teller, Edwin de virtuoos, Sander de 
van Gogh, die het wild kloppende 
drumhart van Arno steeds kleurrijk 
vergezeld. Het is een band die vaart 
op de onderlinge chemie en daar zelf 
veel plezier aan beleeft. Het mag zelfs 
piepen en kraken, want de houden 
van de onvolkomenheid. Hou je van 
een energiek Rockgeluid, recht uit 

het hart, dan ben je welkom in het 
Memory Hotel.

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.

Memory Hotel bij live@ideaal.org

Zelhem - Woensdagavond 2 mei speelt de band ‘Memory Hotel’ tussen 
20.00 en 22.00 uurlive in het programmalive@ideaal.org, dat vanuit 
Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

van geboorte of een uittreksel kunnen 

 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 7
Nr. 17, 24 april 2012

U kent het spreekwoord: Oost, west, 
thuis best. Zo lang mogelijk in uw 
vertrouwde omgeving blijven wonen, 
dat wilt u toch ook? En dan het liefst 
in uw eigen woning! Maar weet u of 
uw woning geschikt is voor de toe-
komst of hoe u daar zelf voor kunt 
zorgen? Kom langs op de informatie-
markt Woongemak Bronckhorst en 
laat u eens informeren. De informa-
tiemarkt organiseren wij samen 
met wooncorporatie ProWonen en 
Sité Woondiensten op 12 mei a.s. 
van 13.00 tot 16.00 uur in het 
gemeentehuis. De toegang is gratis.

Zelfstandig
Hoe kunt u uw woning geschikt 

-

denken aan praktische aanpassingen, 

trapleuning plaatsen of als u de 
keuken toch gaat vernieuwen, laden 

-
-

u op ideeën kunnen brengen. 

Aanbod

van domotica (woonhuisautomati-
sering), veiligheid en woningaanpas-

de vele stands van Bronckhorster 
-
-

Zorginstellingen en brandweer 
kunnen u gerichte tips geven en de 
Rabobank kan samen met u naar het 

-

aanpassen van woningen. 

Kortom: een informatieve markt waar 
veel handige tips en deskundig advies 
te halen valt!

Huur- of koopwoning

welkom en het maakt niet uit of u nu 
een huur- of koopwoning heeft. 

Test
Bent u van mening dat uw woning 

eens de Gelderse huistest om te 

maatregelen in uw woning met 

→ Infobalie → → 

markt invullen en het advies mee-

-
markt ligt ook een papieren versie 
van de test klaar, die u -onder het 

invullen. 

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u gerust 
contact met ons op via e-mail 
info@bronckhorst.nl of telefonisch 
via (0575) 75 02 50. 

vindt u ook op 
www.bronckhorst.nl 
→ Infobalie → 

→
Bronckhorst of 
scan de QR-code.

Wij zien uw graag op de 

informatiemarkt!

Noteer alvast in uw agenda!

12 mei: Informatiemarkt Woongemak Bronckhorst

daarvan legen we de groene con-
tainers op zaterdag 28 april a.s.! 
Plaats op de inhaaldag uw container 

gesloten. Informatie over inhaal-
dagen vindt u ook op uw Afvalkalen-
der en op www.berkelmilieu.nl.

Heeft u nog vragen? Bel dan de 

-

Afvalinzameling 
rond Koninginnedag

-
uur is bedoeld voor alle ouders en opvoeders van kinderen 

over eten en groei, verlegenheid of agressie, drugs of 

is heel leuk, maar soms ook lastig.

Bestaande inloopspreekuren ook voor opvoedvragen

inloopspreekuur enkele van de bestaande inloopspreek-

De adressen en de openingstijden zijn als volgt:

 maandag van 09.00 - 10.00 uur

 woensdag van 09.00 - 10.00 uur 

Centrum voor Jeugd en Gezin Bronckhorst

advies over het opvoeden en opgroeien van uw kind(eren). 

Nieuw: CJG-inloopspreekuren voor al uw opvoedvragen



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.

Vanaf 26 juni 2012 vervalt de geldig-
heid van alle kinderbijschrijvingen in 
paspoorten. Kinderen moeten vanaf 
dan een eigen paspoort of een Neder-
landse identiteitskaart hebben om 
naar het buitenland en weer terug 
naar Nederland te kunnen reizen. 
Alle ouders en voogden die kinderen 
(die jonger zijn dan 16 jaar) in hun 
paspoort bijgeschreven hebben 
staan, kregen half maart jl. een brief 
van de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties. Heeft u 
een brief ontvangen, lees deze dan 
goed. In de brief staat of uw (nu nog) 
bijgeschreven kind voor 1 september 
2012 een eigen document nodig 
heeft. Is dat het geval, kom dan zo 
snel mogelijk, maar in ieder geval 

vóór 1 mei 2012, een paspoort of 
identiteitskaart voor uw bijgeschreven 
kind aanvragen. 

Heeft uw bijgeschreven kind vóór 
1 september 2012 géén eigen 
reisdocument nodig, dan wordt u 
vriendelijk verzocht om voor die 
tijd geen document voor hem of 
haar aan te vragen. Dit in verband 
met verwachte drukte aan de
balies.

Meer informatie over het vervallen 
van de geldigheid van de kinderbij-
schrijving vindt u op www.paspoort-
informatie.nl. Hebt u kinderen in uw 
paspoort bijgeschreven staan maar 
geen brief ontvangen, dan kunt u de 
brief lezen op www.paspoortinfor-
matie.nl of op www.bronckhorst.nl → 
Actueel → Actuele informatie.

In verband met de extra toeloop 
door het vervallen van de geldigheid 
van bijschrijvingen raden wij 
iederéén die voor de zomervakantie 
een paspoort nodig heeft dringend 
aan op tijd hun nieuwe reisdocument 
aan te vragen! U wilt vast en zeker 
graag onbezorgd op vakantie en 
geen stress door een eventuele uit-
loop van levertijden door de grote 
toeloop! N.B. door grote drukte kun-
nen reisdocumenten inmiddels niet 
meer binnen 5 werkdagen na het 
aanvragen opgehaald worden. Op 
www.bronckhorst.nl publiceren wij 
dagelijks van welke aanvraagdata 
wij de reisdocumenten ontvangen 
hebben van de leverancier. Check 
hier of uw reisdocument binnen is!

Geldigheid kinderbijschrijving paspoort vervalt 26 juni a.s.
Heeft uw bijgeschreven kind een eigen document nodig, vraag dit aan voor 1 mei!

Een alfahulp verricht huishoudelijk 
werk bij cliënten die (tijdelijk) 
lichamelijk niet in staat zijn dit zelf 
te doen. Verschillende mensen in 
Bronckhorst maken al gebruik een 
alfahulp. Er zijn ook inwoners die 
graag hulp zouden willen, maar nog 
niemand hebben. Bent u minimaal 
21 jaar, sociaal vaardig, tenminste 
twee dagdelen per week beschik-
baar en vindt u het leuk om schoon 
te maken? Misschien is het werken 
als alfahulp dan iets voor u! Een 
opleiding is niet nodig. Het is vooral 
belangrijk dat u gemotiveerd bent, 
zelfstandig kunt werken en goed 
Nederlands spreekt. Een alfahulp 
verdient 12,64 euro per uur. 

Rol gemeente
Zoekt een inwoner een alfahulp? 
Dan brengen wij een beschikbare en 
passende alfahulp in contact met de 
aanvrager. Als u aan de slag gaat 
als alfahulp, werkt u in dienst van 
uw cliënt(en). 

Meer informatie
Heeft u interesse in een baan als 

alfahulp? Laat het de gemeente direct 
weten en wie weet kunt u binnenkort 
al aan de slag! Voor meer informatie 
kunt u contact met ons opnemen 
via tel. (0575) 75 02 50 of e-mail: 
info@bronckhorst.nl.

Vindt u schoonmaken leuk en 

wilt u hiermee wat verdienen?
Dan is alfahulp zijn wellicht iets voor u!

Veel jongeren die 16 worden, 
beginnen alcohol te drinken. 
Van de wet mag het. Voor ouders is 
dit vaak reden om alcoholgebruik 
goed te keuren. Bovendien, zoon 
of dochter is nu zo groot, probeer 
het maar eens te verbieden. 
Onderzoek in onze gemeente laat 
zien dat veel 16-jarige jongeren 
drinken, en dan ook behoorlijk veel 
en vaak. Maar, 16 is geen veilige 
leeftijd om alcohol te drinken!

Hersenen ontwikkelen zich onge-
veer 24 jaar, vooral de hersenen 
achter het voorhoofd, het rode 
gedeelte in de afbeelding. Dat 
gedeelte regelt o.a. de vaardigheid 
voor planning, zelfbeheersing, 
consequenties overzien, concen-
tratie, geheugen, abstract denken 
en complexe beslissingen nemen. 
Tot 24 jaar komen er hersencellen 
bij en wordt een vettig laagje voor 
snellere communicatie tussen de 
hersendelen aangelegd.
 
Uw grote dochter of zoon torent 
boven u uit, wil en mag al veel zelf 
bepalen. Tegelijkertijd zit haar/zijn 
hersenontwikkeling in een belang-
rijke fase. Er is op deze leeftijd 
maar één veilige limiet: 0 glazen. 
Daarom is het advies om het 
drankgebruik zo lang mogelijk uit 
te stellen, dit wil zeggen zo lang 
mogelijk na de wettelijke 16 jaar!

Drinkt uw kind na zijn 16e toch, 
al dan niet met uw instemming, 
zorg dan voor regels:

 1 glas voor meisjes en 2 glazen 
alcohol voor jongens

hooguit één of twee avonden 
 per week, in het weekend

Geen alcohol de avond ervoor
 
Kijk op www.hoepakjijdataan.nl 
voor tips en een video over hoe u 
hierover een gesprek met uw kind 
kunt voeren. Of vraag de folder 
aan via minderdrinken@ggdgelre-
ijssel.nl. Dit artikel komt voort uit 
het project ‘Alcoholmatiging Jeugd 
in de Achterhoek en Stedendrie-
hoek’, dat gemeenten, waaronder 
Bronckhorst, politie, Halt, IrisZorg, 
Tactus en GGD Gelre-IJssel samen 
met regionale en plaatselijke part-
ners hebben opgepakt.

Is 16 een veilige 
leeftijd voor alcohol?

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

Financiële mogelijkheden
ROZ voert voor ons het Besluit 
bijstandsverlening zelfstandigen 
(Bbz) uit. Ondernemers die tijdelijk te 
weinig inkomsten uit het bedrijf halen 
om in hun eigen levensonderhoud te 
voorzien, kunnen hier een beroep op 
doen. Dit geldt ook voor bedrijven die 
moeten investeren om levensvatbaar 
te blijven en de financiering niet 
bancair voor elkaar kunnen krijgen. 
Vanzelfsprekend moet wel aan de 
geldende voorwaarden worden vol-
daan. Naast kredietverlening biedt 
het Bbz de mogelijkheid voor een 
tijdelijke inkomensaanvulling. 
ROZ heeft ook goede contacten met 
banken om voor u te bemiddelen 

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

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

Meer weten?
De gemeente en ROZ werken op 
deze wijze samen om ondernemend 
Bronckhorst te stimuleren. 

Voor meer info kunt u bellen met het 
secretariaat van ROZ, (074) 245 89 77, 
of mailen naar info@rozgroep.nl. 
U kunt via het secretariaat ook een 
afspraak maken met een onderne-
mersadviseur tijdens het maandelijkse 
spreekuur in ons gemeentehuis. 

De eerstvolgende spreekuren zijn op 
1 mei, 5 juni en 3 juli a.s. van 13.30 tot 
17.00 uur. Ook op www.rozgroep.nl 
en www.rozachterhoek.nl vindt u 
veel informatie. 

Verder houdt ROZ u op de hoogte van 
onder meer ondernemersnieuws, 
bijeenkomsten en workshops via 
www.twitter.com/rozgroep. 

Ondernemer worden en blijven in 
Bronckhorst?

Wethouder Josephine Steffens is ver-
antwoordelijk voor jeugd- en onder-
wijsbeleid, de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (incl. ouderenbeleid), 
volksgezondheid en regiozaken. 
Heeft u een vraag aan de wethouder 
over iets wat speelt in de gemeente 
en onder haar verantwoordelijkheid 
valt? Bijvoorbeeld over het aanbod 
van onderwijs in Bronckhorst en op 
welke wijze we inwoners bijstaan die 
zonder hulp niet aan de maatschappij 
kunnen deelnemen. Of wellicht over 
de samenwerking met andere Ach-
terhoekse gemeenten? Dit kan door 
een afspraak met haar te maken, 
maar het kan ook op een modernere 
manier: via het twitterspreekuur! 
Iedere dinsdag (tussen de middag) 
houden, om de beurt, de burgemeester 

en de wethouders een twitterspreek-
uur om vragen te beantwoorden die 
over hun vakgebied gaan. We kondi-
gen dit steeds aan via onze twitter-
account (@gem_bronckhorst), 
www.bronckhorst.nl en zo nu en 
dan de gemeentepagina’s in Contact. 
Nog een reden om ons te volgen via 
twitter! Het eerstvolgende spreekuur 
is met wethouder Steffens op dinsdag 
1 mei a.s. tussen 12.30 en 13.00 uur. 
U kunt haar een vraag stellen door 
de hashtag #vraagbronckhorst te 
gebruiken. We gaan dan graag met u 
in twittergesprek!

Twitter met ons tijdens het 
twitterspreekuur iedere dinsdag 

tussen 12.30 en 13.00 uur via 
#vraagbronckhorst!

Twitterspreekuur met b en w 
Iedere dinsdag tussen 12.30 en 13.00 uur!

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

tent, 2 juni 2012, Chr. muziekvereniging Euterpe

Aanvragen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 

Ingetrokken aanvragen

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure eerste fase

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure

Zienswijze indienen?

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Verleende vergunningen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Verleende omgevingsvergunning tweede fase

Verlengen beslistermijn 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)

Wet Milieubeheer



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

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

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

Wij betalen de
hoogste dagprijs!

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

Vorden - Zutphenseweg 1A

 Doetinchem Zutphen
 Waterstraat 30-32 Korte Hofstraat 14

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

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

Gotink Installatie

Molenenk 6

7255 AX Hengelo (Gld.)

T 0575 - 46 52 58

F 0575 - 46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl

INSTALLATIE BADKAMERS TEGELS NATUURSTEEN SAUNA’S

GENIET VAN UW NIEUWE BADKAMER

WWW.GOTINKINSTALLATIE.NL

€ 8400,-

 

Nu een complete badkamer
 incl- montage en tegelwerk

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

 

www.weevers.nl

Bij het aangaan van een verbintenis mag je uitgaan van vertrouwen. 

Denken aan Weevers Grafi media is dan een goede gedachte.  

Ga via ons de verbinding aan met de rest van de wereld: 

Internetdiensten, websites, webshops en goed advies.

ontwerp internet uitgaven digitaal drukken offsetdrukken sign afterpress

www.holthuisje.nl

heeft verbinding



Steenderenseweg 11
Hengelo Gld
(0575) 46 21 39
www.goossensatomica.nl

TUINMEUBELEN  TUINVERLICHTING  TUINACCESSSOIRES  WERK- EN VRIJETIJDSKLEDING  AANLEG SPROEI-INSTALLATIES  CADEAU-ARTIKELEN

MAAK KENNIS MET ONZE NIEUWE COLLECTIE

Aluminium
tuinset Jersey
Incl. polywood
tafel.
Nu van
958,80 voor699,-

Olympos Loungeset 
2 lounge chairs, 2-zits bank, cofee tafel.
Kleur: lichtgrijs en bruin.

899,-

149,95
Picknick-tafel
Oslo
177 cm lang
Nu slechts

Voor een 
beter buitenleven

Het schaapscheerdersfeest zou 
nergens zijn geweest zonder:

28 + 29

Hengelo
Bekveld

Toldijk

KeijenborgSCHAAP
SCHEERDERS 

FEEST
Voorjaars fair





Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 17 van 24 t/m
28 april 2012www.ah.nl

H E N G E L O 

BONUSaanbiedingen

nieuwe OPENINGSTIJDEN!

 Zaterdag 08.00 - 20.00 uur

Wij zijn open
op koninginnedag

van 8.00-17.00 uur



De gedeelde eerste plaats was voor 
Lisa en Daan Rouwenhorst. Ook Ole 
Haafs had een mooi paasei gemaakt 
en won hiermee de twee prijs. De 
derde prijs was voor Linda Groot. Na 
deze prijsuitreiking was het tijd voor 
een wedstrijd. Kinderen tot en met 12 
jaar konden in de winkel paaseieren 
zoeken. Bij het vinden van het gou-
den, zilveren of bronzen ei hadden zij 

een cadeau verdiend. Dit alles onder
toeziend oog van de paashaas. Tijdens
de eerste ronde waren de eieren snel
gevonden, de tweede ronde was het
wat moeilijker voor onze kandida-
ten.

Al met al was het een zeer geslaagde
dag, en zeker voor herhaling vat-
baar.

Uitslag paaseieren wedstrijd

Vorden - In de afgelopen weken hebben veel kinderen een prachtig
paasei versiert en bij Top1Toys Sueters in Vorden ingeleverd. Zaterdag
7 april kregen onze vier prijswinnaars een mooi cadeau mee.

De Boerengolf-baan van ‘t Boshuis 
staat bekend als ‘verraderlijk’ en een 
baan waar je lef moet tonen om bo-
venaan te eindigen. De baan staat 
onder invloed van het kwelderende 
water door de IJssel die in de buurt 
ligt. Daardoor ligt de bal op de lagere 
stukken eerder stil dan op de ho-
gere stukken langs de bosrand. Het 
Boerengolf-parcours slingert met een 
door rietkragen omsloten pad door 
vier kikkerpoelen heen. Wie lef heeft 
kan er in een keer met een keiharde 
slag overheen slaan en dichtbij het 
volgende hole komen. Wordt de bal 
niet goed geraakt dan belandt deze 
ergens tussen het riet en zijn er meer-
dere extra slagen nodig om de gemis-
te kans weer goed te maken. 

Cwv Lievelde, Irrgarten I, Kaasboerde-
rij Weenink 1 en Hamaland Printing 
zijn de favorieten die in het huidige 
Boerengolf-circuit het vaakst worden 
genoemd. Enkele jeugdteams hebben 
in het afgelopen seizoen laten zien 
dat zij goede volgers in de wedstrijd-
competitie zijn. En dat bleek afgelo-
pen zondag ook het geval te zijn. 

Na de eerste wedstrijd gaat Kaasboer-
derij Weenink 1 aan kop, gevolgd 
door Cwv Lievelde, Irrgarten 1 en Ha-
maland Printing. Het jeugdteam van 
Irrgarten toonde lef, maar wist het 
niet uit te drukken in punten. 

Ruim twintig groepen van drie tot 
vijf leden spelen zes wedstrijden. Elke 
maand spelen de teams op een ande-
re Boerengolf-baan in de Achterhoek 
en Duitsland (net over de grens). 

Om 10 uur op de zondagmorgen 
gaan de eerste groepen van start en 
de laatsten zijn om ongeveer 14 uur 
terug. Nieuwe leden en nieuwe wed-
strijd Boerengolfers kunnen zich nog 
aanmelden.

Boerengolf-baan De Eikelenboom in 
Gendringen is gestopt met Boeren-
golf, waardoor die wedstrijd is ver-
plaatst naar nieuwkomer struisvo-
gelboerderij Vrieswijk van de familie 
Peters in Didam. 

De teams die voor hun training ge-
bruik maakten van de baan in Gen-
dringen kunnen terecht bij Kaasboer-

derij Weenink in Lievelde en bij De
Melktap in Geesteren. (elke zondag-
morgen om 10 uur en op de woens-
dagavond vanaf 18 uur.) Op afspraak
is trainen ook mogelijk op alle andere
Boerengolf-banen in de regio. 

UITSLAG COMPETITIE 
OOST NEDERLAND BOSHUIS 
15 APRIL 2012
Slagen Punten
 1  Kaasboerderij Weenink 1  60  20
 2  CWV Lievelde  63  19
 3  Irrgarten 1  68  18
 4  Hamaland Printing  70  17
 5  Klompegieters  71  16
 6  Kaasboerderij Weenink 2  72  15
 7  Weidegang  78  14
 8  Irrgarten 2  78  14
 9  Heren Zo greun as grös  79  12
 10 De Koekkoek  81  11
 11 Irrgarten Jeugd  81  11
 12 HEN EN WEER-UMME 83  9
 13 De Melktap 1  83  9
 14 De Melktap 2  83  9
 15 Peppelmeppers  84  6
 16 Team De Heeren  88  5
 17 De Melktap 3  91  4
 18 Dames Zo greun as grös  96  3
 19 De Melkers  0 0
 20 De Caravan  0  0

Competitie Boerengolf 
van start
Vierakker - Zondag 15 april ging de competitie Boerengolf Oost 2012
van start bij eco-boerderij ‘t Boshuis in Vierakker. In de afgelopen we-
ken werd er door de twintig aangemelde teams druk geoefend. Nu de
zon zich weer vaker laat zien en de koeien geweid worden, liggen de
greens weer klaar voor gebruik.

Goudsmid Annemiek Heppe (35) is 
dagelijks zeer actief en met passie be-
zig met het ontwerpen, vervaardigen 
en repareren van sieraden. Veelal met 
een verhaal of emotionele waarde. Ze 
heeft eigen werk in haar winkel lig-
gen maar werkt ook veel in opdracht 
van de klant om dat ene unieke sie-
raad tot stand te laten komen. Anne-
miek repareert onder meer sieraden 
als ook antieke sieraden en voorwer-
pen, steekt oude (versleten) sieraden 
in een modern jasje of verandert ze 
zelfs onherkenbaar. Vrijwel dagelijks 
worden horlogebatterijen verwisseld 
en nieuwe horlogebanden aangezet. 
Om een sieraad, horloge of voorwerp 
een persoonlijk tintje te geven kan er 
een gravure ingezet worden. Op het 
gebied van trouwringen en gedenk 
sieraden zijn de mogelijkheden ein-
deloos. Men kan Bij Heppe altijd te-
recht voor vrijblijvend advies. Vanaf 
zeventienjarige leeftijd volgde Anne-
miek Heppe in het Zuid-Hollandse 
Schoonhoven al de opleiding tot 
goudsmid. Aansluitend leerde ze het 
vak via stage bij de gerenommeerde 
goudsmeden Felsbourg in Arnhem, 
Huet in Bemmel en Elcerlyk in Bre-

devoort. Tijdens vakanties werkte 
ze bij goudsmid Anton Sikkes in Lo-
chem. Annemiek Heppe: ,,Na mijn 
opleiding wilde ik parttime in loon-
dienst om daarnaast te bouwen aan 
mijn eigen atelier en later winkel met 
atelier. Ik kreeg echter een fulltime 
baan bij zowel Elcerlyk als Anton Sik-
kes aangeboden maar heb deze toch 
afgeslagen. Het Kristalmuseum in 
Borculo zocht in 1999 een goudsmid 
waar ik dan ook een poosje mijn ei-
gen goudsmederij heb gehad.” Om 
haar klantenkring verder te kunnen 
uitbouwen is Annemiek daarna aan 
huis een atelier begonnen en kon 
ze parttime bij Anton Sikkes aan de 
slag. Drie jaar later ging het dan ein-
delijk gebeuren en kon ze samen met 
moeder Trees een duo winkel openen 
aan het Kerkplein. Toen nog achter 
De Kleine Engel. ,,Zo`n anderhalf 
jaar later stopte onze buurvrouw. 
Nog geen twee jaar van start en dan 
al voor een lastige keuze komen te 
staan. Of je pakt de kans om de win-
kel meer dan te verdubbelen of je laat 
die kans gewoon voorbij gaan. Op de 
vraag wat zou jij doen kreeg ik van 
iemand het antwoord: de grond van 

de buurman(vrouw) is maar een maal 
te koop. Familie en vrienden werden 
voor de tweede maal gemobiliseerd 
om de winkel nog mooier te maken 
dan hij al was. En dan nu. We zijn 
nu tien jaar verder. We hebben een 
mooie winkel waar we trots op zijn 
en die volop in beweging blijft”, zo 
zegt Annemiek.
 
KORTING
Van 1 tot en met 5 mei is het feest in 
de winkel Bij Heppe. Op alle artikelen 
krijgt men de hele week tien procent 
korting. Voor al het speelgoed geldt 
maar liefst vijftig procent korting. 
Met de uitverkoop van het speelgoed 
willen Trees en Annemiek Heppe 
ruimte maken om de winkel uit te 
breiden met meer mooie sieraden. 
De collectie Amora, Melano en Oozoo 
zal meer ruimte krijgen alsmede de 
nieuwe Casio horloge lijnen die zij 
inmiddels in de collectie hebben. Dit 
zijn het stoere en trendyG-shock en 
Edifice. Afgezien van alle mogelijke 
snufjes heeft men bij deze horloges 
geen nieuwe batterij nodig, zijn ze 
waterdicht en ‘hufterproof’. Met een 
beetje geluk zal voor 1 mei de nieuwe 
sieraden van Coins en Urban Woman 
in de winkel liggen zodat deze ook 
voor de korting in aanmerking ko-
men. Op de website www.bijheppe.
nl kan men op de hoogte blijven van 
acties, kortingen en extra openings-
tijden. (zie advertentie)

Speciale acties in mei Bij Heppe

Goudsmid Annemiek Heppe viert 
tienjarig bestaan

Ruurlo - Annemiek Heppe is op 1 mei tien jaar actief als goudsmid aan 
het Kerkplein in Ruurlo. Ze is een goudsmid in hart en nieren, een 
echte vakvrouw die geen enkele uitdaging uit de weg gaat. Samen met 
haar moeder Trees runt ze de winkel Bij Heppe met goudsmederij, 
sieraden, horloges, wooncadeaus en speelgoed. Voorheen Trees Woon-
kado’s & Goudsmid Annemiek Heppe geheten.

Goudsmid Annemiek Heppe is dagelijks zeer actief en met passie bezig met het ontwerpen, vervaardigen en repareren van sieraden.

OBJECTIEVE VERGELIJKING
Match 4U is weliswaar een relatief 
klein uitzendbureau, maar des te 
meer gemotiveerd om zich te onder-
scheiden van andere uitzendbureaus. 
Door aan dit onderzoek deel te ne-
men zijn de prestaties op een objec-
tieve manier gemeten en vergeleken 
met gelijkwaardige bureaus. Belang-
rijke onderwerpen die aan bod zijn 

gekomen zijn vriendelijkheid van het 
personeel, hulpvaardigheid, flexibili-
teit en uiteraard ook de deskundig-
heid van het personeel. 

STEMRONDE
De afgelopen tijd hebben veel op-
drachtgevers, bedrijven en uitzend-
krachten de dienstverlening van 
Match 4U een beoordeling gegeven. 
Monique Berendsen van Match 4U 
is blij met de stemmen die ze heeft 
gekregen: “We zijn een betrokken 
en klantvriendelijk bureau, proberen 
altijd de juiste match te vinden. Het 
doet me goed dat zoveel mensen ons 
hebben willen beoordelen en we zijn 
met zijn allen beretrots dat we bij de 
beste zes van Nederland behoren!”

STEMMEN VIA WWW.UITZEND-
BUREAUVANHETJAAR.NL
In de stemronde die op 1 mei 2012 
van start gaat, barst de strijd los voor 
de titel beste MKB Uitzendbureau van 
het jaar 2012. Deze stemronde is van 
groot belang voor de eindstand aan-
gezien hiermee het cijfer, behaald in 
de boordelingsronde, verhoogd kan 
worden. ‘We gaan er alles aan doen 
om de meeste stemmen te behalen 
en ik ga dan ook iedereen oproepen 
om vanaf 1 mei op ons te stemmen’, 
aldus een trotse en uitbundige Moni-
que Berendsen. 

Het stemformulier kan ingevuld wor-
den op 
www.uitzendbureauvanhetjaar.nl.

Lochems uitzendbureau Match 4U bij laatste zes voor MKB Uitzendbureau van het jaar

Match 4U “MKB Uitzendbureau van het jaar”?
Lochem - Van januari tot april 
dit jaar hebben opdrachtgevers 
en uitzendkrachten Match 4U 
kunnen beoordelen op diverse 
punten. Op 18 april is bekend ge-
worden welke uitzendbureaus als 
beste uit de strijd naar voren zijn 
gekomen.

De tocht heeft een lengte van ongeveer 
30 kilometer en voert door een prachtig 
gebied, over voor velen onbekende wegen 
en paden. Onderweg is een stop gepland 

waar de fietsers worden getrakteerd op 
koffie met daarbij iets lekkers. Inschrij-
ven bij de Wildenborchse Kapel aan de 
Kapelweg 1, tussen 13.00 en 14.00 uur.

Fietstocht Wildenborch
Vorden - In de Wildenborch 
wordt op zondagmiddag 6 mei 
een fietstocht georganiseerd voor 
het hele gezin.



Teken zijn een orde van parasitaire mijten 
(Acarina) die behoren tot de klasse der 
spinachtigen. Ze zijn zeer nauw verwant aan 
de mijt maar de precieze relatie is onduidelijk. 
Teken leven van het bloed van gewervelde 
dieren, ze bijten zich vast in de huid en 
laten zich na een bloedmaaltijd, die enige 
uren tot dagen duurt, weer vallen. Teken 
kunnen verschillende ziekten overbrengen, 
ze worden daarom een vector genoemd. Na 
de steekmuggen zijn teken de belangrijkste 
verspreiders van pathogenen (Een pathogeen 
is een ziekteverwekker van biologische 
oorsprong). Tekenbeten zijn meestal niet 
pijnlijk en worden vaak alleen opgemerkt 
doordat men de teek in de huid ziet zitten. 
Het dier waarop de teek leeft wordt gastheer 
genoemd. Bekende gastheren van teken zijn 
vogels, reptielen en verschillende zoogdieren. 
De bekendste Europese teek, die tevens een 
overbrenger is van de Lymeziekte en van de 
FSME, is de schapenteek (Ixodes ricinus).

Teken hebben net als alle spinachtigen acht poten, maar on-
derscheiden zich van de meeste spinachtigen, zoals de echte 
spinnen, onder andere doordat er geen duidelijke scheiding 
tussen kopborststuk en achterlijf bestaat. Teken kunnen maar 
met weinig dieren worden verward, een uitzondering zijn de 
luisvliegen. Deze apart gebouwde bloedzuigende vliegen zijn 
nagenoeg vleugelloos en kunnen net als een teek het lichaams-
volume sterk vergroten tijdens een maaltijd door de rekbare 
huid.

De mens als slachtoffer
De meeste tekenbeten komen voor in de zomer. Een teek kan 
tijdens een natuurwandeling worden opgelopen maar ook in 
de tuin of in stadsparken, vooral als men zich daarbij door 
struiken, gras of onder bomen en begroeiing begeeft. Daarbij 
is de teek in staat om onder de kleding te kruipen. De kleding 
kan met een insectenwerend middel worden ingespoten, dat 
meestal DEET bevat. Deze stof verstoort de reukzin van de teek 
waardoor deze zijn gastheer niet meer kan waarnemen. Ook 
kan Permethrin worden gebruikt, dit tast het zenuwstelsel 
aan wat de teek doodt en nauwelijks giftig is voor zoogdie-
ren. Verdere preventie bestaat uit het niet met korte broek of 
onbedekte lichaamsdelen in bos of struikgewas te wandelen, 
de broekspijpen in de sokken te stoppen en geïmpregneerde 
sokken te dragen. Hierdoor wordt de teek direct onschadelijk 
gemaakt als hij via het gras op het lichaam komt. Het na het 
verlaten van het bos of ‘s avonds (laten) controleren van het 
volledige lichaam op teken kan een infectie voorkomen. 
Jonge tekenlarven zijn 
slechts ca. 1 mm groot. 
De teek dient alleen met 
een speciale tekentang 
of tekenlepel te worden 
verwijderd, aangezien er 
anders een kans is dat de 
teek zichzelf leegbraakt 
wat het risico op ziektes 
verhoogt.
De beet van een teek kan verward worden met die van an-
dere bloedzuigende geleedpotigen zoals vlooien en sommige 
wantsen, zoals de bedwants. Een tekenbeet veroorzaakt geen 
zwelling zoals de beet van een daas of de steek van wespen, 
bijen of hommels.

Tekenziekten
Sommige teken dragen ernstige ziekten over zoals de lyme-
ziekte die tot verlammingsverschijnselen kan leiden. Verschil-
lende soorten teken kunnen ziekten overbrengen, waarvan de 
voor mensen belangrijkste zijn:

-

-

-
den veroorzaakt door twee virussen die behoren tot de groep 

-

zich uitbreidende ring om de plaats van de beet of heeft men 
geen rode ring gehad of gezien, maar wel klachten, dan moet 
de huisarts worden geraadpleegd. 

Teek 
verwijderen

snel mogelijk verwijderen. 
Het is van belang dat de teek 
bij het verwijderen niet wordt 
beschadigd: dat houdt in, niet 
aan de teek trekken of draai-
en, en de teek mag niet wor-
den geplet, samengeknepen 
of doorboord, want daardoor 
kan het gebeuren dat de teek 
zijn maaginhoud leegt in het 
lichaam van het slachtoffer, 
waardoor het besmettingsge-
vaar vele malen groter wordt. 
Het is niet aan te raden de 
teek met alcohol of olie te be-
handelen, omdat dan de kans 
bestaat dat de teek z’n maag-
inhoud uitspuugt in het bloed 
van de gastheer, en daarmee 
juist een mogelijke besmet-

dient zo dicht mogelijk bij de 
huid vastgeklemd te worden 
en verwijderd. 
Daarna moet de huid ontsmet worden met alcohol.

Teekbestrijding
De beste bestrijding van teken is het voorkomen dat teken op 

-
men met (geïmpregneerde) kleding, huis- en gebruiksdieren 

-
beeld permethrin dat een repellent (afwerend) effect heeft en 
een zeer effectief tekendodend middel is. Helaas is permethrin 
niet selectief dus kan het ook schade toebrengen aan niet-scha-

is de stof toxisch voor vissen en andere waterorganismen. Per-
methrin is ook niet geschikt voor gebruik bij katten. Katten 

breken waardoor vergiftigingen kunnen ontstaan. Diergenees-
middelen met permethrin zijn geregistreerd voor gebruik bij 

-
lijk kankerverwekkende stof voor de mens geklasseerd, omdat 
uit dierproeven is gebleken dat het tumoren in long en lever 
van muizen kan veroorzaken. Voor de bestrijding van teken 
bij katten bestaat een ander bestrijdingsmiddel op basis van 

Lymeziekte

-
fectieziekte die veroorzaakt 

-
feri, een spiraalvormige bac-
terie (spirocheet) van drie tot 
acht micrometer. Het is een 
vectorziekte die wordt overge-
dragen door de schapenteek 
Ixodes ricinus. De ziekte is ge-

optrad.

OORZAAK

Door een tekenbeet kan een mens met deze borrelia geïnfec-
teerd worden. Hierna ontstaat een symptomencomplex dat

diverse varianten van deze bacterie bestaan, die zeer waar-

-

LYME IN NEDERLAND

-

ring rond de plaats van de beet. Niet iedereen die geïnfecteerd

periode van mei tot en met augustus worden de meeste teken-
beten gemeld.

TOENAME VAN HET AANTAL TEKEN
Onderzoek heeft aangetoond dat het aantal teken in Nederland
toeneemt. De toename aan natuurterreinen en de constructie
van ecologische verbindingszones zijn hier waarschijnlijk de-
bet aan. Ook de toename van het aantal zoogdieren door het
terugdringen van de jacht is een mogelijke oorzaak.
In de ecologie van de teek spelen kleine zoogdieren zoals mui-
zen en grote zoogdieren (doorgaans herten) een grote rol. De
teek overwintert in de holen van kleine zoogdieren. Kleine 
zoogdieren zijn meestal niet erg mobiel en voor verspreiding
tussen muizenkolonies maken teken vaak gebruik van herten

geïsoleerde tekenpopulaties meestal uit.

FSME
die door teken wordt overgebracht. Het virus wordt meteen na
de beet van de teek overgebracht.
Het ziekteproces verloopt in twee stadia. In het eerste stadium

-
smettingen kan de ziekte overgaan in het tweede stadium,
waarbij encefalitis (hersenontsteking) en meningitis (hersen-

-
ten houdt blijvende restverschijnselen over, enkelen kunnen
overlijden.

eenmaal optreedt, is niet mogelijk.
Deze ziekte is ook bekend onder de namen: Tick-borne encep-

-

gezien als verschillende varianten van de ziekte. De gevolgen

bij (kleine)zoogdieren. Teken dragen het virus over op andere
dieren en in sommige gevallen de mens.
Ook landbouwhuisdieren kunnen besmet raken. Via de melk
vormen zij een secundaire bron van besmetting voor de mens.
Het eten en drinken van rauwe zuivelproducten vormt dus een
risico voor besmetting.

Teken

BRON: http://nl.wikipedia.org



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

Frank de Vleeschhouwer is geboren 
en getogen in Limburg, zat bij de 
scouting, voetbalde wat op straat en 
begon later met handballen. Voor 
zijn studie verpleegkunde verhuisde 
hij naar Amsterdam. Hij studeerde 
verpleegkunde/anesthesie aan het 
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en be-
oefende in zijn vrije tijd verschillen-
de sporten, zoals handbal, volleybal 
en zwemmen. 
Frank de Vleeschhouwer ontmoette 
zijn vrouw Marianne op de oplei-
ding in Amsterdam. Zij studeerde 
er voor verpleegkundige. Zij hebben 
drie (sportieve) kinderen en twee 
kleinkinderen. De aan de TU Delft 

bouwkunde studerende zoon ont-
wierp de praktijkruimte. 
Na zijn opleiding in Amsterdam 
werkte Frank achttien jaar in het 
ziekenhuis in Doetinchem, vier jaar 
in de Maartenskliniek in Nijmegen, 
twee jaar als manager bij verpleeg-
huis Azora in Terborg en werkt hij 
vanaf 2003 via een (para)medisch 
uitzendbureau in Tilburg in ver-
schillende ziekenhuizen als anes-
thesieverpleegkundige of interim 
manager. De afstand is daarbij geen 
enkel probleem. Sinds eind decem-
ber vorig jaar werkt hij twee dagen 
in de week als algemeen manager en 
controller bij het bureau. De andere 

twee dagen is hij beschikbaar voor 
de OK om daar ingezet te worden. 
Op zijn vrije dag is hij in zijn sport-
massage praktijk te vinden, enkele 
dagen per jaar loopt hij mee met een 
fysiotherapeut op Bronsbergen. In 
de avonduren is hij, op afspraak, als 
sportmasseur thuis aan het werk. 

De sportmassagepraktijk van Frank 
de Vleeschhouwer is uitgerust met 
massagetafel, oefenmat en fitness-
apparatuur. “Mensen kunnen hier 
op de tafel voor een massage,” legt 
hij uit. Hij heeft door de loopband, 
ligfiets en crosstrainer meer moge-
lijkheden om de sporter te observe-
ren. “Mensen kunnen gebruikma-
ken van de fitnessapparaten en als 
ze willen aansluitend een massage 
krijgen.” Na een weekend ‘fanatiek’ 
sporten geeft een massage snel-

ler herstel en minder spierpijn op 
maandag. 
Deels heeft hij deze inrichting ook 
voor zichzelf, om te trainen voor 
zijn deelname aan marathons, 
1/8ste triatlons en andere wedstrij-
den. “Als het echt een keer slecht 
weer is, of ik ben te laat terug van 
mijn werk, kan ik hier trainen. Er is 
in de Achterhoek niet overal genoeg 
verlichting om ’s avonds veilig bui-
ten te gaan hardlopen,” legt hij uit. 

Frank is zeer ervaren in het lopen 
van marathons, die altijd 42,195 ki-
lometer zijn. “Ik loop nu al 25 jaar 
hard, waarvan tien marathons als 
wedstrijd, vijf als training en een 
keer vijftig kilometer, omdat ik aan 
het trainen was voor een zestig ki-
lometerloop. Als ik tijdens de mara-
thon de 38 kilometer doorkom, haal 
ik de finish.” 
De laatste marathon, die hij uitliep 
was die van Barcelona afgelopen 
maart. Een bijzondere ervaring, 
omdat hij een jaar eerder een open 
hartoperatie moest ondergaan. Hij 
kreeg drie omleidingen. Na een 
flinke sportrevalidatie, met positie-
ve wilskracht, is hij weer helemaal 
hersteld. “Amper een jaar na de OK 
heb ik de marathon van Barcelona 
gelopen in 4 uur 8.”  Hij liet zichzelf 
onderzoeken. “Ik kon op een gege-
ven moment niet meer een tandje 
bijzetten in de groepstraining voor 
de marathon van Berlijn. Ik dacht 
dat ik misschien overtraind was of 
in een foute hartslagzone trainde, 
want ik had het niet gemakkelijk,” 
denkt Frank terug. “Ik heb toen een 
VO2max test laten doen in Papen-
dal.” Een VO2max test is de meest 
gebruikte methode om het condi-
tieniveau van iemand te bepalen. 
“Daaruit bleek dat bij een hartslag 
van 150 mijn hart in de problemen 
kwam.” 

In 2010 rondde Frank de opleiding 
af voor NGS sportmasseur. In zijn 
praktijk ziet hij cliënten voor sport-
gerelateerde massages. Daarnaast 
adviseert hij mensen die deelnemen 
aan diverse loopjes, wedstrijden en 
de marathon, kan de conditie ver-
beteren door het laten trainen op 
de apparatuur met daarbij een mas-
sage. “Als een groepje van drie of 
vier mensen zich aanmeldt voor een 
looptraining, kan dat ook. Dat vind 

ik leuk. Iemand die als doel heeft 
de vijf of tien kilometer van Baak 
of een ander trimloop te lopen. Dat 
vind ik een leuke uitdaging.” 
Net beginnende sporters, hardlo-
pers, fietsers, maar ook zwemmers, 
kan hij goed begeleiden. “Met mijn 
sportverleden en alle blessures van 
dien, zijn die sporten mij ook niet 
vreemd en kan ik me verplaatsen in 
deze sporters.” Omdat de massage-
tafel inklapbaar is, kan hij gemak-
kelijk op locatie aan het werk gaan, 
bijvoorbeeld als sportverzorger bij 
sportclubs of grote bedrijven. 

“In de sportmassage heb je twee 
soorten massage: de ene is de sede-
rende (ontspannende) massage en 
de andere is de stimulerende. Zijn 
er spiergroepen hyperactief, bijvoor-
beeld als mensen de nek ‘vast heb-
ben zitten’ behandel je die met een 
sederende massage, die is doorgaans 
niet vriendelijk,” legt Frank uit. 
“Als iemand bijvoorbeeld een been 
heeft wat hypertoon (verhoogde 
spanning) is en de ander hypotoon 
(verminderde spanning), kun je de 
balans herstellen door specifieke 
training en stimulerende massage 
technieken. 
Frank behandelt sporters preventief 
om blessures te voorkomen of die 
last hebben van beginnende blessu-
res. “Als ik het idee heb, dat iemand 
een blessure heeft, dan geef ik het 
advies eerst naar een fysiotherapeut 
of huisarts te gaan. Na onderzoek 
en/of behandeling kan ik de bege-
leiding weer overnemen.” Frank is 
aangesloten bij het Nederlands Ge-
nootschap van Sportmassage (NGS). 
Via het Regionale Massageteam van 
deze organisatie wordt Frank als 
sportmasseur ingezet bij verschil-
lende sportevenementen. Tijdens de 
Nevobo landelijke kampioenswed-
strijden bijvoorbeeld, konden volley-
ballers zich bij hem melden voor een 
massage of blessuresbehandeling. 
Ook tijdens de Zevenheuvelenloop, 
de Bloesemtocht, BMW-voetbaltoer-
nooi, HAN-studentensportdagen en 
de Nijmeegse Vierdaagse was hij 
aanwezig als sportmasseur. 

Belangstellenden kunnen zich aan-
melden voor een sportmassage bij 
Frank de Vleeschhouwer via zijn 
website www.franksportmassage.nl.

Nieuwe praktijk in Steenderen

Frank de Vleeschhouwer – Sportmassage

Steenderen - Hij is sporter in hart en nieren en medisch goed onder-
legd: Sportmasseur Frank de Vleeschhouwer. In zijn nieuwe prak-
tijkruimte heeft hij de beschikking over een massagetafel en -stoel, 
alsook verschillende apparaten om de conditie te verbeteren.

Frank de Vleeschhouwer in zijn sportmassagepraktijk.

Leden van het bestuur van de Stich-
ting Kunst&Cultuur Bronckhorst, 
leden de werkgroep Kunst10daagse, 
kunstenaar Herman van der Broek, 
webmaster Frank Mulder en de pers 
waren aanwezig in een zaaltje van het 
gemeentehuis in Hengelo Gld. Voor-
zitter van de werkgroep Kunst10daag-
se Bronckhorst Irene Burger heette 
de aanwezigen welkom. Ze vertelde 
over het grote aantal deelnemers van 
de zesde editie van de Kunst10daagse 
en het feit dat er daarom vijf routes 
zijn gemaakt. “Voor ieder wat wils: 
voor de kritische kunstliefhebber die 
zijn of haar unieke creatie zoekt en 
voor de beginnende kunstenaars die 
hun stimulans en inspiratie vinden. 
Daarom zijn er ook vele workshops 
en demonstraties, bijzondere muzi-
kale optredens op toplocaties en er is 
een speciale koortjesdag. Er zijn leu-
ke verbindende, grensoverschrijden-
de activiteiten van wijn naar kunst 
en vice versa. Er is zelfs een speciale 
kunstwijn.” 
De natuur neemt ook deze Kunst-
10daagse een unieke plaats in, wat 
deze kunstroute onderscheidt binnen 
andere kunstroutes in Nederland. De 

overzichttentoonstelling met van 
elke deelnemer een kunstwerk, is 
ingericht op een bijzondere locatie: 
Kasteel Vorden. De brochure wordt 
gratis aan de belangstellenden aange-
boden, mogelijk gemaakt door de ad-
verteerders ervan. “Tientallen prach-
tige kunstadvertenties,” vervolgde de 
voorzitter. “Want er stroomt immers 
nauwelijks water door de gemeente-
lijke subsidiekraan.” Zij bedankte Jo-
pie Wullink voor het vele werk dat 
zij heeft verricht. De brochure 2012 
werd tot slot door Irene Burger aan-
geboden aan de vicevoorzitter van 
de Stichting Kunst&Cultuur Bronck-
horst Ad Borest. 

“Dubbel dank, want het is een schit-
terende brochure,” reageerde zij. “Ik 
heb Jopie al even gecomplimenteerd 
met het prachtige resultaat. Ik vind 
dat het er weer zijn mag.” Ook de 
werkgroep kreeg de complimenten 
voor het vele werk. 

De brochure is verkrijgbaar bij de 
VVV-kantoren, bedrijven en hotels/
B&B in de kerndorpen van de ge-
meente Bronckhorst en bij de deelne-

mers. “Er is veel te kiezen en ik hoop 
dat we dit jaar weer schitterend weer 
hebben, met duizenden bezoekers 
die uit zijn op kunst om te kijken.” 
Zij sprak de wens uit dat ook mensen 
die niet dagelijks een galerie of atelier 
binnenstappen hun weg zullen vin-
den naar de Kunst10daagse. 
Frank Mulder, webmaster van de ver-
nieuwde website www.kunst10daag-
sebronckhorst.nl vertelde enthousiast 
over de nieuwe mogelijkheden voor 
bezoekers van deze site. Nieuw is dat 
van de kunstenaars vijf foto’s van ver-
schillende werken zijn te bekijken en 
de mogelijkheid om de verschillende 
routes uit te printen. 

Kunstenaar Herman van der Broek, 
de eerste twee jaar binnen de werk-
groep actief, vertelde over de geschie-
denis van het logo. “Op een gegeven 
ogenblik werd er gezegd, dat we een 
logo moesten hebben voor de Kunst-
10daagse. En iedereen keek mij aan 
van ‘Herman doe dat even’,” lachte 
hij. Het werd een haas, eveneens het 
embleem van de gemeente Bronck-
horst. Op het eerste boekje prijkte 
één haas, de volgende drie. “Ik zei 
steeds tegen Rick Hulshof, toen di-
recteur van het VVV dat ik het moest 
vervolmaken, want het was nog lang 
niet af. Maar ja, toen kwamen er vlag-
gen, een banier en boekjes en nu zit 
het zelfs op de flessen. Dat vervolma-

ken zal er wel niet meer van komen, 
denk ik.” 

Ad Borest sloot de presentatie af met
een dankwoordje.

Kunst10daagse Bronckhorst - 11 t/m 20 mei 2012

Nieuwe brochure en website gepresenteerd
Hengelo - De zesde editie van de Kunst10daagse wordt gehouden van 
11 t/m 20 mei 2012. Dan zijn de deuren van meer dan 50 ateliers, gale-
ries, musea en tentoonstellingsruimten in de gemeente Bronckhorst 
geopend. Maandagavond 16 april werden de nieuwe brochure en de 
vernieuwde website gepresenteerd.

Ad Borest (l.) ontvangt de brochure Kunst10daagse 2012 van Irene Burger.
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Molens werden eeuwenlang ge-
bruikt voor onder meer het malen 
van graan, het zagen van hout, het 
slaan van olie uit zaden en het ma-
ken van papier. Daarnaast maalden 
zij meren droog en reguleerden zij 
de waterhuishouding in ons land. 
Als gevolg van de technische ontwik-
keling verdwenen molens vanaf het 
eind van de 19e eeuw steeds meer uit 
beeld en werden gesloopt. Het waren 
de stoom-, diesel- en elektrische ge-

malen, die de rol van met name de 
watermolens overnamen. Ook de ge-
malen werden later het slachtoffer 
van de technische ontwikkeling. Zij 
raakten buiten gebruik en werden af-
gebroken. Gelukkig zijn er nog steeds 
molens en gemalen te bewonderen in 
ons land. De Nationale Molendag is 
dé gelegenheid om deze waardevolle 
werktuigen te bekijken. Opengestel-
de molens zijn te herkennen aan de 
Molendagvlag. Ook als de wieken of 

waterraderen rondgaan is de molen 
in de meeste gevallen te bezoeken. 

De Nationale Molendag is onderdeel 
van de BankGiro Loterij Molendagen. 
De BankGiroLoterij ondersteunt de 
Molendagen in de jaren 2011 tot en 
met 2014. Daarmee kunnen meer 
molens worden gesteund om deel te 
nemen en wordt de herkenbaarheid 
van het evenement en de deelnemen-
de molens vergroot. Zo kan iedere Ne-
derlander kennis nemen van de bete-
kenis en functie van deze bijzondere 
monumenten en overtuigd raken van 
de noodzaak om er zuinig op te zijn. 

Zie voor meer informatie 
www.nationalemolendag.nl en 
www.bronkhorstermolen.nl.

Nationale Molendagen tweede weekend mei

Bronkhorster Molen geopend

Steenderen - De Nationale Molendagen worden dit jaar gehouden op 
zaterdag 12 en/of zondag 13 mei 2012. Sinds 1972 staat in het twee-
de weekend van mei een groot aantal van de molens open voor het 
publiek. De door De Hollandsche Molen en het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars georganiseerde Molendag is inmiddels uitgegroeid tot hét 
jaarlijkse molenevenement. De Bronkhorster Molen is zaterdags ge-
opend.

De Bronkhorster Molen is tijdens de Nationale Molendagen op zaterdag geopend.

PV DE KOERIER ZELHEM Zaterdag 21 
april werd door De Koerier de derde 
prijsvlucht vervlogen, een wedvlucht 
vanuit NIVELLES/NIJVEL, zo’n 210 ki-
lometer vanaf Zelhem. De 253 duiven 
van 20 deelnemers werden gelost om 
09.15 uur. De winnende duif vloog 
een snelheid van ongeveer 108 km 
per uur. Uitslag: A. Kamperman ( 12/ 
19) 1 5 14 16 17 19 22 24 34 36 39 49; 
J. Wassink ( 7/ 14) 2 6 29 33 35 55 61; 
H. Wassink ( 6/ 26) 3 7 8 23 47 58; M. 
Burghout ( 2/ 9) 4 62; Comb. Menk-
horst ( 8/ 15) 9 10 11 12 13 45 46 57; 
M. Velthorst ( 3/ 14) 15 20 63; E. te Pas 
( 5/ 17) 18 31 42 52 64; E. Weenk ( 3/ 
6) 21 38 53; F. Meijerman ( 2/ 16) 25 
28; R. Jansen ( 1/ 6) 26; W. Meijerman 
( 2/ 11) 27 43; J. Reindsen ( 3/ 14) 30 
41 44; R. van Aken ( 3/ 10) 32 40 59; 
S. Gemmink ( 1/ 7) 37; H. Eenink ( 2/ 
20) 48 60; Nick Chevalking ( 2/ 8) 50 
56; W. Massen ( 1/ 5) 51’H. Niesink ( 
1/ 23) 54. 

PV DE IJSSELBODE 
STEENDEREN 
De duiven van PV De IJsselbode Steen-
deren vlogen op 21 april vanaf DUF-
FEL (ca 160 km). De duiven werden 
gelost om 9.25 uur en de eerste duif 
viel bij H. Dieks om 10.53 uur. Deze 
duif maakte daarmee een snelheid 
van 1801 mpm. 
Uitslag: Dieks H. ( 4/ 19) 1 2 6 15; Kel-
derman G.H.H. ( 2/ 12) 3 24; Hulshof 
H. ( 6/ 15) 4 7 14 16 25 26; Luesink Ria 
( 4/ 15) 5 11 18 22; Stoel G. ( 4/ 6) 8 9 
17 27; Wiggerink H. ( 3/ 20) 10 13 19; 
Hendriks P.R.J. ( 1/ 12) 12; Tankink 
TH.H.M. ( 3/ 10) 20 21 23. 
De bloemenprijs viel op de 12e plaats 
voor P. Hendriks. 

PV VORDEN 
Ook de leden van P.V. VORDEN zijn 
weer uit hun winterslaap ontwaakt. 
Het seizoen is nu al drie weken aan 
de gang, maar de reporter genoot van 
een vakantie in het land van Stars 
and Stripes. Daarom bleven vlucht-
verslagen liggen. Vanaf nu zijn deze 
er weer elke week bij. 
De eerste vlucht op 7 april vanuit 
MAASEIK werd vervlogen met 128 
duiven, onder winterse temperatu-

ren met een Noordwesten wind. De
duiven werden gelost om 12.15 uur.
Deze vlucht was een prooi voor Ash-
ley Eykelkamp, zij kreeg een wel
verdiende bos bloemen uitgereikt.
Uitslag: Ashley Eykelkamp 1 8 9 10 
18 19 22 32; R. de Beus 2 7 11 12 20
21 29; D.J. Gotink 3 5 26 31; H.B.M.
Hoksbergen 4 6 13 15 23 27 28 30; 
Marc Tiemessen 14; H.J Stokkink 16
17; A. Kappert 24; Roy Schipper 25. 
De tweede vlucht werd een prooi 
voor Ronny de Beus die zijn favoriet
heel verrassend op de klep zag vallen.
De 157 duiven werden met Noordoos-
ten wind kracht 2 gelost in HASSELT,
op 14 april om 12.30 uur. Uitslag: R.
de Beus 1 9 15 20 22; Marc Tiemes-
sen 2 3 6 18 21 29 33 34 39; Ashley
Eykelkamp 4 5 7 13 17 25 26 27 30
31; H.B.M. Hoksbergen 8 19 28 35; A.
Kappert 10; H.J Stokkink 11 12 40;
T.J. Berentsen 14 16 23 24 37; Roy
Schipper 32; D.J. Gotink 36 38; 
Vlucht drie, 21 april om 09.15 uur
gelost vanuit NIJVEL werden de 173
duiven naar huis geblazen door een
rugwind van kracht 4, de snelheid lag
dik boven 100 km per uur. Als een
duvel uit een doosje was het veehan-
delaar Marc Tiemessen die zijn favo-
riet als een stip zag. Dit bleek tot zijn
groot genoegen de winnende duif te
zijn. Trots als een pauw kreeg hij de
bloemen overhandigd door de voor-
zitter. Hopende dat de lente nu einde-
lijk eens van zich doet laten spreken,
zodat ook onder een voorjaarszonne-
tje kan worden genoten van de dui-
vensport want het blijft een mooie 
hobby. Uitslag: Marc Tiemessen 1 4
14 20 24 34; Ashley Eykelkamp 2 3 5
7 9 12 16 17 27 28 42 43; T.J. Berent-
sen 6 8 22 23 31 32 39 40; R. de Beus
10 11 19; H.B.M. Hoksbergen 13 30 33
35 37 44; D.J. Gotink 15 18 21; W.J.S.
Verbeek 25 36; H.J Stokkink 26 38; A.
Kappert 29; Martijn Schuerink 41. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO 
GLD. 
Zaterdag 21 april NIJVEL. Uitslag: 1.
2. 3. 6. 8. 11. 14. 25. 45 L. Te Stroet,
snelste duif 11.07.27; 4. 13. 26. 35.
36. A.H.J. Peters; 5. 30. 31. 33. 44 G.
Duitshof.

Duivenberichten 7, 14 en 21 april
Bronckhorst - Uitslagen van wedvluchten van de vier duivenvereni-
gingen in de gemeente Bronckhorst, PV De Koerier uit Zelhem, PV De
IJsselbode uit Steenderen, PV Vorden en PV Steeds Sneller Hengelo
Gld. Zaterdag 7 april werd gevlogen vanuit Maaseik, op 14 april vanuit
Hasselt en 21 april vanuit Nijvel en Duffel.

Ten opzichte van voorgaande jaren 
is het circuit deze winter grondig 
onderhanden genomen. Het asfaltge-
deelte is geheel vernieuwd en in het 
onverharde gedeelte van het circuit 
zijn de nodige springschansen opge-
nomen.
De 17-jarige Devon Vermeulen, die 
onlangs van het KTM JM Racing team 
is overgestapt naar het Italiaanse 
MTR KTM team, wist, ondanks een 
‘stop and go’ straf, de race in Lelystad 
te winnen voor de Belg Marc Fraikin 
en de regerend Nederlands kampioen 
Maik Voorwinden. Vermeulen wist 
afgelopen weekend in Ottobianno 
(Italie) ook de eerste wedstrijd voor 
het Europees kampioenschap op zijn 
naam te schrijven.
Andere kanshebbers voor de winst in 
Zelhem zijn Marcel van Drunen, die 
door een valpartij in het begin van de 
race in Lelystad zijn kansen op een 
goede klassering verspeelde. Hij zal 
er in Zelhem op gebrand zijn om de 
opgelopen achterstand weg te wer-
ken. Outsider bij de inters is de Hel-
lendoorner Jirri Winters. Hij promo-

veerde vorig jaar van de euroklasse 
naar de inters en verraste in Lelystad 
met een vijfde plaats.
Door het uitgelopen tijdschema kon-
den de inters in Lelystad maar één 
race rijden. Na overleg tussen de 
KNMV en de organiserende stichting 
SuperMoto Vinkenkamp zal de in Le-
lystad niet verreden tweede manche 
aan het wedstrijdprogramma in Zel-
hem worden toegevoegd. Dit houdt 
in dat de inters in Zelhem drie races 
zullen gaan rijden. 
In de euro klasse is Jaimie van Sik-
kelerus de te kloppen man. Met 
overmacht wist de 15-jarige coureur 
uit Akersloot Sander Olie en Roelof 
Koning voor te blijven op zijn 250 cc 
machine.
De tussenstand bij de nationale start-
bewijshouders wordt aangevoerd 
door Ronnie Kreeft uit Veghel voor 
Benno Tuinstra (Boornbergum) en 
Arjan Schouten (Wieringerwaard). 
In deze klasse zal de plaatselijk rijder 
Ronny Roelofs met een daglicentie 
zijn opwachting maken.
Nieuw dit jaar is de Belgian Cup. De 

KNMV heeft met de Belgische bond 
(BMB) de afspraak gemaakt dat er bij 
een aantal Nederlandse wedstrijden 
startgelegenheid is voor een Belgi-
sche nationale klasse. Zo’n 40 Belgen 
zullen daarom naar Zelhem afreizen 
om de strijd aan te gaan om aan het 
eind van de dag de meeste punten 
voor het Belgisch Kampioenschap 
mee naar huis te nemen.

De trainingen op circuit ‘de Vinken-
kamp’ beginnen op 29 april om 09.00 
uur en omstreeks 12.15 uur zal de 
eerste manche van start gaan. De en-
tree bedraagt voor volwassenen (16+) 
€ 5,--. De jeugd t/m 15 jaar heeft toe-
gang gratis. Nadere informatie over 
dit evenement vindt u op de website 
van de organiserende stichting, www.
supermotozelhem.nl.

Vermeulen en Van Sikkelerus staan aan kop

Crossen op een industrieterrein
Zelhem - Na de eerste supermoto wedstrijd van dit seizoen, eerste Paas-
dag op het Midland circuit in Lelystad, komt het gehele circus op 29 
april in actie op het stratencircuit op industrieterrein ‘de Vinken-
kamp’ in Zelhem. Voor de vijfde maal is de Stichting Supermoto Vin-
kenkamp gastheer voor het KNMV Open Nederlands Kampioenschap 
Supermoto en gaan de Nederlandse toppers de strijd aan met veel 
buitenlandse rijders om te proberen de meeste punten in de wacht te 
slepen. De wedstrijd in Zelhem is de tweede in een reeks van negen, die 
meetellen voor het Open Nederlands Kampioenschap. Nieuw dit jaar 
is een wedstrijd, meetellend voor het Belgisch kampioenschap. Deze 
wedstrijd is toegevoegd aan het programma. Er wordt gestreden in de 
klassen Jeugd, Nationaal en Euro en Inters.

EEN GLASHELDER VERHAAL…
De originele flyer, in de vorm van een
glas, is op de voorkant gevuld met
bier. En opengeslagen, gevuld met 
water. Jongeren beginnen al vroeg 
met alcohol drinken, onder andere
door het gedrag van vrienden, door
meedoen met oudere jongeren en ou-
ders, of omdat ze gewoon stoer willen
doen. In de flyer staat het advies aan
jongeren om alcohol drinken uit te
stellen tot ze minstens 16 jaar zijn. 
En het liefst nog langer! 

Wist je dat-jes in de flyer drukken
jongeren met hun neus op de feiten:
Voor jongeren tot 24 jaar heeft alco-
hol een negatieve invloed op de ont-
wikkeling van de hersenen. Alcohol-
gebruik op jonge leeftijd kan daarom
van invloed zijn op hun karakter, 
gedrag en leervermogen. Daarnaast
kunnen jongeren sneller ‘knock out’
raken dan zij vaak denken. Alcohol 
verdooft de hersenen, waardoor li-
chaamsfuncties uitvallen. 

KRAS, SURF EN WIN!
Binnenin de flyer vinden de jonge-
ren een krasvlak met daarachter een
code. Nadat een korte kennisquiz is
doorlopen, vullen ze deze code in op
de actiewebsite www.minderdran-
klekkerfris.nl. Hiermee maken ze
kans op een tablet, een iPod shuffle,
een DJ workshop, een fotoshoot of
een bioscoopbon. 

Op de website kunnen jongeren een
aantal filmpjes bekijken die gaan 
over alcoholgebruik.

Kraskaart over alcohol 
voor jongeren 14-15 jaar
Regio - Op 19 april j.l. kregen 
ongeveer 12.000 jongeren uit 
de regio Achterhoek en Steden-
driehoek een envelop van hun 
gemeente, met daarin een flyer 
over alcohol. Met feiten en tips 
worden jongeren van 14 en 15 
jaar gewezen op de risico’s van 
alcohol op jonge leeftijd. Via een 
krasactie en kennisquiz maken 
zij kans op prijzen. De flyer en de 
krasactie zijn onderdeel van het 
project ‘Alcoholmatiging Jeugd 
in de Achterhoek en Stedendrie-
hoek’. Deze actie heeft als doel 
dat jongeren weten wat de risico’s 
zijn van alcoholgebruik op jonge 
leeftijd. Daarnaast staat het leren 
omgaan met groepsdruk en het 
promoten van alcoholvrije alter-
natieven centraal.

Uitslag van de vijfde avond van 
de zesde competitieronde van 
Bridgeclub Bronkhorst, gespeeld 
op 19 april 2012 in Toldijk.

A-lijn: 1.Guy & Miguel Mendes de 
Leon 61,88 %; 2. Inge & Reint Pellen-
berg 61,35 %; 3. Hennie van Druten & 
Gonnie Hulleman 60,26 %. 
B-lijn: 1. Bert Nijenhuis & Jan van der 
Tol 62,50 %; 2. Irene Lichtenberg & 
Theo Schoenaker 60,42 %; 3. Hennie 
Deunk & Wil Matser 57,50 %. 
C-lijn: 1. Marietje Geurts & Greet Jan-
sen 69,27 %; 2. Fia Wesselink & Thea 
Huis in `t Veld 57,60 %; 3. Paulien 

Gasseling & Mini Peters 53,02 %. 
Donderdag 26 april is de eerste 
avond van de zevende ronde. 

Emmy Stegeman & Joop ten Holder; 
Hennie Deunk & Wil Matser en Jan 
Veenhuis & Joop Rutten promoveren 
naar de A-lijn. Theo Schut en Theo 
Damen promoveren naar de B-lijn. 
Guy Mendes de Leon voert met zijn 
vader Miguel de leiding all over. 
Met nog een ronde te gaan is het 
spannend of zij hun positie kunnen 
behouden. Zij worden op de voet ge-
volgd door Inge en Reint Pellenberg. 
Allen succes gewenst.

B r i d g e n  i n  T o l d i j k
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In januari 2012 werd VALA, een sa-
menwerkingsverband van zes Ach-
terhoekse Agrarische Natuurver-
enigingen (ANV), opgericht met als 
doel het beheer, het onderhoud, de 
ontwikkeling van natuur,- milieu- en 
landschapswaarden in de Achterhoek 
effectiever vorm en inhoud te geven. 
Het is de trend: de rol van agrariërs 
en particulieren ten behoeve van de 
invulling van het natuur- en land-
schapsbeheer in Nederland wordt 

steeds belangrijker. Dat leidt ertoe 
dat partijen intensieve samenwer-
king zoeken om kennis en kunde te 
delen om tot maximaal rendement 
in agrarisch natuurbeheer te komen. 
Het werkgebied van VALA bestrijkt 
de hele Achterhoek met ‘soms een 
sprongetje over de IJssel’.

Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde na-
mens het CDA bij de provincie Gel-
derland sprak de verwachting uit dat 

VALA als voorbeeld in heel Nederland 
zal gaan gelden. 

Samenwerken aan professionali-
teit en kwaliteit
Een werkploeg van vijftig zelfstan-
dig ondernemende agrariërs voert 
de onderhoudswerkzaamheden 
professioneel uit. Hun grote kracht 
is ontegenzeggelijk hun vakman-
schap. Om een constante kwaliteit 
te waarborgen worden de leden van 
de werkploeg opgeleid en geschoold 
in agrarisch natuurbeheer. Ze zijn 
erkend natuurbeheerder. Want agra-
risch natuurbeheer vraagt niet alleen 
inzicht in beheer van natuur en land-
schapselementen, graslandbeheer en 
begrazing, maar ook plantenkennis, 
landmeten en tekening lezen zijn 
onmisbaar om het vak goed te kun-
nen uitoefenen, zo valt te lezen in de 
informatiefolder van de vereniging. 
“Door het zelf durven investeren in 
geavanceerde machines werkt de 
werkploeg van VALA snel, efficiënt 
en scherp aan de prijs”.
Negen ervaren gebiedscoördinatoren 
van VALA staan borg voor een opti-
male ondersteuning aan de opdracht-
gevers die centraal staan. “Vanuit 
hun grondige kennis van het gebied 
en alle subsidiemogelijkheden in 
combinatie met hun landschappelijk 
en ecologisch inzicht, voeren onze co-
ordinatoren de regie over de projec-
ten vanaf de planvorming tot de uit-
eindelijke uitvoering. Met behulp van 
professionele software vertalen zij 
creatieve ideeën tot werkbare plan-
nen: of het nu gaat om het inrichten 
van een streekeigen erf of het ontwik-

kelen van een bedrijfsnatuurplan of
de aanleg van een poel.”
Vakmanschap  geldt ook voor de in-
terne organisatie. “Een professioneel
tekenprogramma en een in eigen
beheer ontwikkeld softwaresysteem
voor de geavanceerde projectadmini-
stratie zorgen voor een efficiënte en
zakelijke afwikkeling.” 

Maatschappelijk betrokken
“VALA heeft ruim tweeduizend le-
den, zowel boeren als burgers, en
meer dan ooit zijn wij actief in agra-
risch natuurbeheer. Educatief en ad-
viserend onder meer door het geven
van cursussen, voorlichtingsbijeen-
komsten, het opstellen van bedrijfs-
natuur-plannen, het verzamelen van
natuurgegevens op agrarische be-
drijven en het werven en begeleiden
van subsidie aanvragen.” Geregeld
worden door de werkploeg singels en
houtwallen, bomen en bosjes geplant,
(vlecht)heggen geplaatst of hersteld,
boomgaarden aangeplant en poelen
aangelegd. De maatschappelijk be-
trokkenheid uit zich verder door pro-
jecten zoals Stoken op streekhout, 
Boeren in ’t groen, de Boer kleurt het
landschap en een actieve monitoring
van (boerderij)vogels. 
De samenwerking van de zes ANV’s
uit de Achter-hoek levert meerwaar-
de op voor de bewoners in het bui-
tengebied en voor overheden die in-
vesteren in het landschap én voor de
kwaliteit van natuur en landschap in
de hele Achterhoek. “Onderhoud en
beheer van ons landschap vanuit de
gedachte dat de boeren er bij betrok-
ken moeten blijven. Zij hebben het 
Achterhoekse landschap vorm gege-
ven en hebben de natuurlijke kennis
en kunde om het te beheren en te on-
derhouden. Hun ervaring telt.”

Ga voor meer beelden naar 
www.contact.nl

Agrarische natuurverenigingen pakken samen 
de handschoen op onder de naam VALA

Mariënvelde - Bij café De Tolhut in Mariënvelde werd vrijdag 20 april 
de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) officieel geïn-
troduceerd. Dick Looman (voorzitter van VALA) en Jan Jacob van Dijk 
vaarden naar een eilandje in de vijver die nabij het café lag en trok-
ken de takken weg voor het nieuwe logo. Eigenlijk zou in plaats van 
Looman, Bennie Jolink deze officiële handeling verrichten, maar hij 
had zich vergist in de tijd. Wel kwam hij later alsnog naar Mariënvelde 
om de verenigingsleden een hart onder de riem te steken en tijdens 
demonstraties te zien wat de leden zoals doen..

Bennie Jolink was te laat om het officiële logo van VALA te onthullen, maar kwam toch nog naar Mariënvelde om de leden een hart onder 
de riem te steken. Hier is hij in gesprek met voorzitter Dick Looman en gedeputeerde Jan Jacob van Dijk.

“Er komt veel stress bij kijken, maar 
het blijft leuk. Hier in Zelhem hadden 
we nu voor de tweede keer de nieuwe 
podiumopstelling met de catwalk 
naar het midden van de tent. De eer-
ste keer was het écht passen en me-
ten. Deze keer ging het al bijna van-
zelf. En het blijft genieten om zoveel 
mensen uit hun dak te zien gaan”, zo 

liet Eddy Mensink optekenen. Hij is 
de grote man achter het festijn.
De politie meldt dat het feest rustig 
is verlopen. Er zijn vijftien bezoekers 
verwijderd van het terrein vanwege 
hun gedrag en er werden twee aan-
houdingen verricht.
Ga naar www.contact.nl voor een 
uitgebreid verslag.

Mega Piraten Festijn in 
Zelhem trekt 6500 bezoekers

Zelhem - In totaal 6500 liefhebbers van Nederlandstalige muziek gin-
gen zaterdagavond uit hun dak tijdens het Mega Piraten Festijn In 
Zelhem. Onder meer Jan Smit, Lee Towers en Bökkers dut Normaal 
stonden op het podium.

Jan Smit in actie tijdens het Mega Piraten Festijn in Zelhem. Foto: Marita Steggink

Op vrijdagavond 11 mei aanstaande 
verzorgen medewerkers van de Stich-
ting Barchemse4Daagse, Holiday 
Sport, Buiten Actief, Podologie Will 
Krieger, Klimop Vitaliteit en Fysio-
therapie Barchem een aantal presen-
taties over deze onderwerpen. 

Natuurlijk is er volop gelegenheid om 
vragen te stellen en je te laten advi-
seren. 
Deze informatieve avond in dorpshuis 
’t Onderschoer te Barchem begint om 
20.30 uur en eindigt om circa 22.00 
uur. De entree is gratis en iedereen is 
van harte welkom!

Informatieavond over wandelen
Barchem - Laat je voorlichten 
over de diverse facetten van wan-
delen en meedoen aan en voorbe-
reiding op een wandelvierdaagse. 
Met onderwerpen als kleding, 
schoeisel, training, techniek, voe-
ding, voetverzorging en blessure-
behandeling.

De finale wordt gespeeld om 16.30 uur in een wedstrijd
met vijf finalisten. De hoofdprijs is een jaar gratis zwem-
men, naar keuze in 2012 of 2013. Het meedoen aan het
Midget golf is gratis. Zwemmen op die dag, is tegen het
normale tarief c.q. abonnement.

Midget golfkampioenschappen
Vorden - Tijdens de opening van het Vordense 
zwembad In de Dennen ( zondag 29 april om 12.00 
uur) worden er rondom het bad de open Vordense 
Midget golfkampioenschappen gehouden.

nieuws uit uw regio

www.contact.nl

van idee naar concreet product. Al onze specialismen staan stuk voor stuk garant voor kwaliteit. 

De verbinding is onze kracht.



Op het gezellig ingerichte plein kunt 
u genieten van een hapje en een 
drankje met vrolijke muziek. U kunt 
inkopen doen bij de marktkraampjes. 
Het KWF ondersteunen door mee 
te bieden en te kopen op de veiling 
die onder leiding staat van notaris 
H.S.Kleinburink.
De te veilen stukken zijn aangebo-
den door onderstaande sponsoren: 
Rijwielhandel Slotboom, een nieuwe 
fiets; Welkoop Hengelo, een grote 
buiten BBQ; Bouwcentrum HCI, een 

bouwradio; Expert Arendsen, een 
Nepresso koffieapparaat en een Te-
fal Actifry cooker; Monique Wolbert,
uit haar eigen atelier een prachtig
schilderij; Stoffeerderij Hein Esman
(bij Onstenk Meubelen), een fauteuil;
Installatiebedrijf Gotink, gesigneerd
shirt van VV de Graafschap en Riet-
dekker Herman Groot Jebbink, een
vogelhuis.
Maar dat is niet alles, laat u verrassen
door nog meer mooie veilingstukken,
onder andere instrumenten, uniform,
curiosa muziek… Op de markt vind u
bloemen, wijn, schilderijen, sieraden,
curiosa enzovoorts. 
De opbrengst van deze actie is voor
Malletbandinstructeur Emile Laar-
veld ten behoeve van de strijd tegen
kanker. Hij beklimt op de fiets de Al-
pe d’Huez om een bijdrage te kunnen
leveren aan dit goede doel. Sportcen-
trum AeroFitt uit Hengelo stelt spin-
ningfietsen beschikbaar voor Emile
en zijn team zodat zij kunnen trainen
op de vrolijke muziekklanken.

Alpe d’HuZes

Actie Concordia
Hengelo - Komt allen op eerste 
pinksterdag, zondag 27 mei aan-
vang 11.00 uur naar het terrein 
De Hietmaat in Hengelo Gld. Hier 
organiseert de Koninklijke Har-
monie Concordia een frühshop-
concert die in het teken staat van 
Alpe d’HuZes. Zij ondersteunen 
hiermee Malletbandinstructeur 
Emile Laarveld. Bij slecht weer 
vindt alles binnen in het vereni-
gingsgebouw plaats.

Hoe ga je om met het verlies van een 
dierbare? Wat kun je doen om de her-
innering vast te houden en toch zelf 
weer deel te nemen aan het leven? 
Mediteren, schilderen en tekenen 
helpen je om op een andere manier 
naar je verlies te kijken. Je maakt een 
plek voor acceptatie en blijft de herin-

nering aan de dierbare op een goede
manier bewaren. En jij kunt door …
Er wordt gewerkt met prachtige ma-
terialen, met taal, maar ook lichaams-
werk en stem komen aan bod. 
Aanmelden via 
joseevanderstaak@hetnet.nl of  bellen
met 0575- 555783.

In het kader van nationale herdenking

Workshop ‘Rouw en Verlies’

Vorden - Vrijdag 4 mei - ‘Nationale Herdenking’ - valt dit jaar op de
eerste vrijdag van de maand. In het kader van ‘Vrijdag uit de Kunst’ 
geeft atelier Amare aan de Komvonderlaan 6 in Vorden van 14.30 tot
17.00 uur een workshop die geheel in het teken staat van rouw en 
verlies.

Als u voor een zieke, dementerende of 
gehandicapte in uw directe omgeving 
zorgt, bent u mantelzorger. Meestal 
gaat het om zorg voor een familielid, 
zoals partner, ouder, kind, broer of 
zus maar het kan ook gaan om zorg 
voor iemand uit uw vriendenkring of 
uit uw buurt. 

Veelal gebruikt de zorgvrager als 
gevolg van lichamelijke of psychi-
sche klachten medicatie. Het is goed 
om te weten dat medicijngebruik in 
combinatie met alcohol problemen 
kan geven. Zo kunnen medicijnen 
de afbraak van alcohol vertragen en 
kan alcohol de werking van sommige 

medicijnen versterken, verzwakken 
of zelfs opheffen. 
Naarmate men ouder wordt verdraagt 
het lichaam alcohol slechter dan 
voorheen. De combinatie van alcohol 
en medicijnen is zeer verslavend en 
vaak oorzaak van ongevallen. Uiter-
aard speelt de hoeveelheid alcohol 
die gedronken worden een rol. Toch 
kunnen één of twee glazen al een ef-
fect geven dat je eigenlijk niet zou 
verwachten. 
Deze middag geeft Ronald Vissers, 
preventiemedewerker van Iriszorg, 
u als mantelzorger meer kennis over 
alcohol en medicijngebruik. Er wordt 
ingegaan op de rol die uzelf kunt heb-

ben, bijvoorbeeld het signaleren van 
overmatig gebruik en waar u voor 
ondersteuning terecht kunt. 
Ook is er gelegenheid om lotgenoten 
te ontmoeten en ervaringen of infor-
matie uit te wisselen. 
De bijeenkomst begint om 13.30 uur 
en duurt tot ongeveer 16.00 uur en 
is gratis toegankelijk. Wel is opgave 
verplicht, dit kan tot 1 mei door 
te bellen naar VIT Oost-Gelderland 
0573-438400 of te mailen naar info@
vitoost-gelderland.nl . Bij onvoldoen-
de opgaven kan deze themabijeen-
komst niet doorgaan. 
De bijeenkomst wordt gehouden aan 
de Burg. Van Panhuysbrink 1 in Hoog 
Keppel en is een initiatief van de VIT 
Oost-Gelderland. Voor meer infor-
matie bel VIT Oost-Gelderland 0573-
438400 of kijk op 
www.vitoostgelderland.nl.

Themabijeenkomst voor mantelzorgers

Alcohol en medicatie
Hoog Keppel - Op dinsdag 8 mei worden mantelzorgers uit de ge-
meente Bronckhorst geïnformeerd over alcohol en medicijngebruik. 
De bijeenkomst wordt van 13.30 -16.00 uur gehouden aan de Burg. Van 
Panhuysbrink 1 in Hoog Keppel.

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

Een toernooi voor 55 plussers ( teams 
van vier personen ) dat onder leiding 
stond van Theo Nijenhuis. Deelname 
was niet alleen voor ANBO- leden 
maar ook voor ‘buitenstaanders ‘ . De 
lengte van het parcours bedroeg zes 
kilometer. Start en finish waren bij 
Brasserie Lettink aan de Mispelkamp-

dijk. De route liep door de buurt-
schappen Veldwijk en het Galgeng-
oor. Bij de klasse heren ging de eerste
prijs naar Nijverdal 1 met 78 worpen
en 88 meter, 2 Warnsveld 79 worpen
en 76 meter, 3 Klootschietvereniging
‘Steenkamer ‘ uit Wilp met 81 wor-
pen en 34 meter. 
De gemengde klasse werd gewonnen
door Wilp met 97 worpen en 80 me-
ter, 2 Oosterhuizen 3 met 101 wor-
pen en 106 meter, 3 ANBO Vorden
3 met 101 worpen en 80 meter. Bij
de dames ging Oosterhuizen met 121
worpen en 62 meter met de eer strij-
ken.

Nijverdal wint klootschiettoernooi
Vorden - Verdeeld over drie cate-
gorieën ( dames, heren, gemeng-
de klasse ) kwamen dit weekend 
bijna 90 klootschieters in actie 
tijdens een toernooi dat door 
de klootschietclub van de ANBO 
Vorden werd georganiseerd.

Stichting Viva la Donna is een lande-
lijke stichting die zich bezig houdt 
met het welzijn van vrouwen met 
kanker. Dit doet de stichting door 
verwenprojecten op te zetten, aan-
dacht te vragen voor verwenzorg en 
het geven van voorlichting. Stichting 
Viva la Donna organiseert eens per 
jaar rond de datum van 29 mei een 
Viva la Donna dag. Een verwendag 
voor vrouwen die getroffen zijn of ge-
troffen zijn geweest door kanker. Dit 
ongeacht het type kanker of het jaar 
waarin de diagnose is gesteld. Dui-
zenden vrouwen in heel Nederland 
en zelfs daarbuiten met deze ziekte 
krijgen deze dag een gratis verwen-
moment  aangeboden door verwen-
behandelaars. Want verwennen heeft 
een positief effect op de gezondheid 
en welbevinden.

In Vorden wordt dit jaar voor het 
eerst een complete verwendag geor-
ganiseerd  en wel op vrijdag  1 juni 
a.s. Het initiatief voor deze dag is 
genomen door Edith Willems-Brink-
man en Melanie Oonk.

Edith is vorig jaar zelf getroffen 
door kanker en heeft toen de Viva la 
Donna dag als gast meegemaakt, ze 
heeft dit als zeer prettig en bijzonder 
ervaren. Daarom wil zij dit jaar ook 
graag andere getroffenen hiervan la-
ten genieten. Melanie organiseert al 
enige tijd wensdagen voor terminaal 
of chronisch zieke kinderen en heeft 
deze ervaringen goed toe kunnen pas-
sen bij de organisatie van deze Viva la 
Donna dag.     
De verwendag in  Vorden wordt ge-
houden op een unieke locatie: kasteel 
Vorden. Het complete dagprogram-
ma zal bestaan uit een schoonheids-
behandeling, voetverzorging, een 
heerlijke massage en/of een kappers-
behandeling maar ook aan een beetje 
creatief vermaak is gedacht door mid-
del van workshops en tevens wordt er 
voor de inwendige mens gezorgd. 
Stichting Viva la Donna ontvangt 
geen subsidies en is daarom afhanke-
lijk van donaties en vrijwillige mede-
werking van particulieren, bedrijven 
en verenigingen. Edith en Melanie 
willen daarom nog even benadruk-
ken dat deze dag niet zonder hulp van 

hun deelnemers, de verwenbehande-
laars en vrijwilligers, kan plaatsvin-
den. De deelnemers van de Viva la 
Donna dag Vorden 2012 die zich tot 
nu toe hebben aangemeld zijn Kas-
teel Vorden, Salon Marianne, Ami 
Kappers, Catriens Kapperij, Martine 
Hair en Beauty, Voetverzorgingssalon 
Podi, pedicure Ria Pasman, pedicure 
Anita Helmink, Time Out massage, 
Overbeauty, YourInnergy, De Vor-
dense Tuin , Amare,  Banketbakkerij 
van Asselt, Hotel Bakker, Reinier en 
Leonie’s Groente  Fruit Traiteur, Lek-
ker, Mitra, Bruna, Hema Vorden, de 
Burgerij, Best Items BV, Camping de 
Goldberg en Strada Sports. Dankzij 
hen kunnen we vrouwen die door 
kanker zijn getroffen weer laten stra-
len!
Bent u zelf getroffen door de ziekte of 
kent u iemand met kanker die u een 
heerlijke verwendag gunt dan kan u 
zichzelf of uw partner, moeder, doch-
ter, oma, vriendin, …  vanaf heden  
aanmelden via telefoonnummer 06-
27282952 (Edith Willems) of via mail 
vivaladonnavorden@live.nl. 

Wacht niet te lang met aanmelden, 
er is plek voor een beperkt aantal 
gasten. Aanmelding gaat op volgorde 
van opgave. 
Verdere informatie over  Stichting 
Viva la Donna vindt u op 
www.vivaladonna.nl.

Verwendag voor vrouwen met kanker

Viva la Donna dag

Vorden - In de zware periode na de diagnose kanker hebben veel vrou-
wen te maken met emoties als boosheid, verdriet en onzekerheid. 
Daarnaast voelen ze na het ondergaan van de behandelingen de druk 
om ‘gewoon’ door te gaan. Voor (ex-)kankerpatiënten is echter niet 
alleen het overleven belangrijk, maar ook de kwaliteit van leven. Ver-
wenzorg biedt hen de ontspanning die ze op dat moment nodig heb-
ben. Het zorgt voor kracht en geeft hen het gevoel er te mogen zijn.

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



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

Zoals u van de organisatie gewend bent, zal dit weekend bol staan 
van de live muziek. De vrijdagavond, 1 juni, zal de mega feest-
tent geopend zijn vanaf 20:00 uur en zal muzikaal aangekleed 
worden door de Londense topband Fragment Live en met als 
hoogtepunt op deze avond, jawel, Jan Smit in hoogsteigen per-
soon! Dáár moet je bij zijn! Voor deze vrijdagavond, evenals de 
zaterdagavond, zijn er nog slechts enkele dag- en passe-partout 
kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar. Zowel bij Sportcafé De 
Pol, Sigarenmagazijn ‘Leentje’ Roenhorst als op www.zelhema-
live.nl kunt u nog enkele kaarten bemachtigen. 

De band Fragment wordt gevormd door drie Engelse heren die 
in Nederland wonen. Met slechts 3 man op het podium weet 
Fragment de grootste zalen plat te spelen. Zo lag Ahoy al twee 
keer aan hun voeten. Zij weten moeiteloos Anouk met Doe Maar 
te verbinden, om dan naadloos over te gaan in U2 of zelfs Kiek 
Uut. De grootste kwaliteit van de band is dat ze precies weten wat 
het publiek wil. Fragment is reeds uitgeroepen tot de beste live 
act van Nederland. Op vrijdagavond 1 juni verzorgen ze dan ook 
graag het voor- en naprogramma van Jan Smit op Zelhem aLive!
Jan Smit behoeft dan ook geen uitleg, want waar kent u hem 
tenslotte niet van? Als tienjarig jongetje scoorde Jan Smit met ‘Ik 
Zing Dit Lied Voor Jou Alleen’ zijn eerste nummer één notering 
in de Nederlandse Hitlijst. Na een periode in Duitsland, werd 
het succes in Nederland gecontinueerd. De Volendammer kan 
inmiddels bogen op een zeer glansrijke carrière. Om zijn vijftien-
jarig jubileum te vieren verscheen onlangs het compilatiealbum 
‘15 Jaar Hits’, waarop een breed scala van zijn nummer één hits 
prijkt. Met trost presenteert de organisatie van Zelhem aLive dan 
ook dat deze heuse topartiest een optreden komt verzorgen in 
het hart van de Achterhoek, namelijk op vrijdagavond 1 juni in 
de Zelhem aLive megatent!

De volgende dag, zaterdag 2 juni, is als eerste de jeugd van Zel-
hem en omstreken aan de beurt. ’s Middags zal de ‘Kiek Uut, ik 
heb talent’ competitie, voor kinderen die in groep 3 tot en met 

8 zitten, aanvangen en zullen er enkele muzikale kinderactivi-
teiten zijn, verzorgd door onder andere Sportcentrum Aerofitt. 
Kinderen die hier alleen of in een groepje aan mee willen doen 
kunnen zich nog steeds opgeven middels talent@zelhemalive.nl 
Volgens traditie van de organisatoren geldt deze middag gratis 
entree en zullen alle kinderen, inclusief de ouders en opa’s en 
oma’s aan het klappen, stampen, zingen, dansen, bellenblazen, 
schilderen, verkleden en aan het lopen in de polonaise zijn deze 
middag!
Zo rond 20:00 uur is ook de mega feesttent weer geopend en 
kunt u op vertoon van uw entree-kaart naar binnen terwijl de he-
ren en dames van de KGB-band al op u wachten. Deze 13 koppige 
band staat garant voor een strak en afwisselend soms wervelend 
optreden waar soul en disco, rock en ballads elkaar afwisselen. 
Met een bonkende basdrums combi, een stomende blazerssectie 
en een viertal vocalisten die het liefst vierstemmig zingen is elk 
optreden een belevenis!

Mocht u na dit muzikale geweld nog trek hebben in iets stevi-
gers, dan zal Mooi Wark u doen verbazen. De optredens van 
Mooi Wark, waarbij de lol en grappenmakerij van het podium 

spetteren, staan als een huis en klinken als een klok! De aan-
stekelijke eigen nummers, die variëren van lekkere rock ’n roll
tot dampende feestnummers, zorgen voor een vrolijke mix van
herkenning waarbij ook een goede ballade niet wordt geschuwd.
Vele hits passeren de revue en met een ijzersterke podiumpre-
sentatie, een flitsend decor en een spectaculaire show wordt me-
nig bezoeker gegarandeerd vermaakt!
Alsof dat nog niet genoeg is zal deze avond fenomenaal worden
afgesloten met een duo-optreden van zowel Mooi Wark als oude
rocker Peter Koelewijn. In de vorm van een miniconcert wat de
heren maar eens in de paar jaar doen zal dit jaar plaatsvinden op,
inderdaad, Zelhem aLive 2012! Dat wordt rocken en rollen!
Na een knallende avond met Mooi Wark, Peter Koelewijn en de
KGB-band is alweer de derde en tevens laatste dag van Zelhem
aLive aangebroken, zondag 3 juni. Deze dag zullen de heren van
o.a. Kiek Uut, maar ook de vrienden van ‘de Flamingo’s’, de ‘Des-
perate Blues Band’, FunnXL en zelfs de ‘60’s Zelhem aLive Band’,
deze middag verzorgen vanuit het ‘bruine’ buitencafé. Tussen-
door verzorgen de DJ’s van DJ Team Radio Atlantis FM voor de
nodige ‘plaatjes’ vanaf vinyl.
De band Kiek Uut ontstond in 2003 als een geintje, maar ook
als een uitdaging. De band staat sindsdien bekend om zijn vele
Achterhoekse meezingers, maar ook Nederlandstalige covers. Ze
laten dan ook graag van zich horen op het ‘eigen’ Zelhem aLive
Festival, maar ook op beide Zelhemse braderiedagen en vele an-
dere partijen waar ze onder andere nummers van Rowwen Heze,
Hanska Duo, Normaal en Boh Foi Toch spelen. Daarnaast staan
er uiteraard nummers van hun ‘vrienden’ Nick & Simon en Jan
Smit op het programma!
Dans- en showorkest ‘de Flamingo’s’ is daarentegen al vanaf eind
jaren ‘60 tot heden een begrip in de regio en ver daarbuiten. 
De samenstelling wisselde in de loop der jaren wel eens, maar
de sfeer en het genre bleef gelijk. Zelhem aLive is trots op deze
regionale rasmuzikanten en is dan ook trots ze aan u te mogen
presenteren. 
De Desperate Blues Band bestaat tevens vele jaren met als harde
kern gitarist Jan Knoef en bassist Henk Buunk. Zo’n 12 jaar ge-
leden sloot toetsenist/gitarist en mondharmonicaspeler Ted Wel-
ling zich bij de band aan. Na diverse drummers zit al een tijd de
jeugdige drumster Roos Kamphuis achter het drumstel, waar-
mee de band compleet is. Op het repertoire staan naast bekende
ook onbekende, maar niet minder mooie bluesnummers. 
Het doel van de band FunnXL is plezier (fun) en heel veel (xl)
plezier maken met nummers uit het heden en het verleden. Van
heerlijke meezingers tot vette rock, nederlandstalige hits en zelfs
eigen werk. Kortom voor elk wat wil(d)s. 
Tot slot presenteren we u de 60’s (Zelhem) aLive band die bestaat 
sinds Zelhem aLive 2011 en is een band die zich helemaal richt
op de muziek uit de jaren 60 met een knipoog naar de jaren 70.
De band brengt met hun muziek de sfeer uit die tijd weer hele-
maal terug. Ze spelen een breed repertoire van Stones tot Jimi
Hendrix, van Rock & Roll tot Blues en Nederbeat.
Een middagje met al deze heren (jong en oud) staat namelijk
garant voor lekker swingen, meespelen, meezingen met oude
(kas-)krakers en genieten van kippevel-songs! Beslist een gezel-
lige middag! Maak het mee op Zelhem aLive 2012!

Zoals u ziet; een overvol programma waar vast wel iets van uw
gaarding bij zit. Wilt u alles nog eens op uw gemak bekijken
zodat u zich er geestelijk en lichamelijk op kan voorbereiden?
Surf dan gerust eens naar www.zelhemalive.nl voor de aller-
laatste nieuwtjes. Het Zelhem aLive Festival vindt plaats tijdens
het weekend van vrijdag 1 t/m zondag 3 juni op het terrein van
Sporthal De Pol aan de Vincent van Goghstraat te Zelhem.

Zelhem aLive staat weer voor de deur!
Zelhem – Met gepaste trots kan de organisatie van ‘t Zel-
hem aLive Festival het langverwachte complete program-
ma presenteren. Op de eerste dag van dit driedaagse fes-
tijn zal namelijk niemand minder dan Jan Smit van zich 
laten horen en de aftrap geven van alweer de vierde editie 
van dit jonge, maar al grootse evenement.  Inmiddels is 
de programmering van alledrie de dagen compleet, dit 
is dan ook hèt moment om de invulling van deze dagen 
eens goed onder de loep te nemen. Het parkeerterrein bij 
Sportpark De Pol zal dan ook omgetoverd worden tot een 
gezellig en sfeervol feest- en horecaplein gedurende het 
weekend van 1 t/m 3 juni.

Jan Smit

Fragment Mooi Wark

Kiek Uut
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Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Spaon. 
  “Op den zelfden spaon botter halen”. 
  Een dubbel voordeel in de wacht slepen.  

 B. Anlangen. 
  Aanreiken “Lang mi’j de heuj vorke ’s effen an”.  

 C. Aom, Aosem.
  C1 Adem. “Hee hef hoaste geen aom Meer”. “Her man he’j  

 ons neet eheurd? Jawal, moar ik Kon de aom neet missen”. 
C2 “Argens aom op geven”. Ergens op reageren. 

   “Door gaf e geen aom op”.

In het verleden was dit genoeg voor een eervolle vermelding op 
bovengenoemde site. ‘Zij aan Zij’ vertelt over de liefde tussen 
twee mensen, met als belangrijkste boodschap: ‘Al voel je je soms 
alleen, denk dan aan degene van wie je houdt, dan komt alles 
weer goed’.

De videoclip is gemaakt in samenwerking met Irmo Stijnberg van 
Censtudios en heeft hitpotentie. Inmiddels is de Ruurlose groep 
drukdoende met het maken van nog meer nieuwe nummers voor 
hun tweede cd.

Videoclip Ruurlose rap/dance groep

Achterhood 
scoort op 
YouTube
Ruurlo - De Ruurlose rap/dance groep Achterhood bestaan-
de uit Jeroen Eenink, Justin en Alwyn Wierdsma heeft na 
een week meer dan 5300 bezoekers gehad op YouTube met 
hun nieuwe nummer en videoclip ‘Zij aan Zij’.

De Ruurlose rap/dance groep Achterhood wordt gevormd door Justin en Alwyn Wierdsma en Jeroen Eenink.

De SwimCup in Eindhoven, het 
Olympisch kwalificatie toernooi, 
begon goed voor Rieneke met een 
persoonlijk record op de 100m vrije 
slag. Eerst al in de series (van 56.58 
naar 56.22) en ‘s middags in de fina-
les weer een verbetering, tot uitein-
delijk 56.02. Met de snelheid zat het 
dus goed: een mooie opsteker voor 
de 200m vrije slag, waarop het moest 
gebeuren! Zaterdag was het tijd voor 
stap 1: persoonlijk de 200m vrije slag 
zwemmen. Dit deed ze in een per-
soonlijk record: 2.00.60. En dit was 
tevens de tweede tijd van het toer-
nooi, waardoor ze zeker was van de 
estafette, die zondag een poging zou 
doen om de tijd van 8.02.30 te halen, 
hetgeen nodig was voor de Olympi-
sche kwalificatie voor Londen. 

Zondag was ze relaxed, had er ver-
trouwen in. Wendy van der Zanden, 
Andrea Kneppers, Saskia de Jonge 
en Rieneke hadden zaterdag tijden 
neergezet die een mooi uitgangs-
punt voor de estafette waren. In een 
estafette heb je overnames, hetgeen 
sneller is dan reageren op een start-
schot, dit betekent dus wat tijdwinst. 
Daarnaast kun je in een estafette el-
kaar motiveren en weet je ook dat je 
het ook nog voor drie andere meiden 
doet, hetgeen extra energie geeft om 

hard te zwemmen. Allemaal positief
voor een kwalificatie poging!

Startzwemster Wendy van der Zan-
den klokte 200.74, Andrea Knep-
pers 200.82 en Rieneke zette de ver-
snelling een tandje hoger en klokte 
159.61(waar ze erg blij mee was,
maar waar ze op dit moment niet 
echt niet blij mee kan zijn) Saskia de
Jonge mocht het karwei klaren, maar
in alle euforie ging zij iets te snel van
start en moest dat vooral in de laatste
meters bekopen. Ze zwom 201.22 en
daardoor kwam er een eindtijd van 
802.39 op het scorebord en daarmee
kwam de ploeg negen honderste van
een seconde te kort. Ongelooflijk spij-
tig voor Rieneke die persoonlijk de
snelste tijd zwom en wederom ook
weer een persoonlijk record! 

Een hevig teleurgestelde Rieneke:
“0,09 seconden, nog niet eens 1-tien-
de op een tijd van ruim 8 minuten,
hoeveel is het?! Het enige dat over-
blijft is het zure gevoel van onmacht
en leegte, geen Olympische Spelen.
Daar heb je dan alles voor opzij ge-
zet. Elke ochtend ben je hiervoor om
5 uur opgestaan. Elke training weer
alles uit jezelf halen met maar 1 doel:
de Olympische Spelen halen... en dan
dit... ik kan het nog steeds niet gelo-
ven... was het maar een nare nacht-
merrie en mochten we het, als ik
wakker werd gewoon nog maar een 
keer proberen, ik weet zeker dat we
het kunnen...”

Een absoluut hoogtepunt in nega-
tieve zin. Topsport is hard en zeker 
de klok.

Rieneke Terink mist de 
Olympische Spelen
Hengelo - Op 0,09 seconde na geen 
Olympische Spelen, hoe zuur kan 
het zijn? Ze is er kapot van, ze 
voelt zich leeg en moedeloos. Wat 
op de laatste dag van de SwimCup 
in Eindhoven een mooie dag had 
moeten worden werd één grote 
nachtmerrie.

Lichaamsgerichte therapie is een 
vorm van psychotherapie waarbij het 
lichamelijk voelen van pijn of span-
ning als ingang wordt genomen. Via 
plekken in het lichaam kunnen pa-
tronen van (over)leven bewust wor-
den en worden losgelaten voor een 
vrijer voelen en denken. Hierbij is 
het vaak nodig dat oude pijn wordt 
verwerkt en opgeruimd. Deze vorm 
van therapie is geschikt bij burnout, 
klachten van depressieve aard, be-
hoefte aan inzicht omtrent het eigen 
psychisch functioneren, hooggevoe-
ligheid, angst, hoogbegaafdheid of 
psychosomatische klachten. 
Counselling met behulp van de na-
tuur is voor een ieder die graag ge-
spiegeld wil worden in een bepaalde 
vraag. Met deze vraag ga je de natuur 
in en laat je spiegelen door wat op 

je pad komt of waar je oog op valt. 
Daarmee keer je terug in het gesprek 
met de counsellor. Ten slotte wordt 
het gevondene verankerd in een crea-
tieve uitingsvorm. 
Kindercounselling is er voor kinde-
ren die hulp nodig hebben omdat ze 
via hun gedrag laten zien niet goed 
in hun vel te zitten. Vaak speelt de 
omgeving hierbij ook een rol. Anand 
biedt ook ouders/verzorgers begelei-
ding aan in de vorm van gesprek of 
lichaamsgerichte therapie. 
In begeleiding bij rouwverwerking 
kan het gaan over allerhande vormen 
van verlies: door de dood, door schei-
ding, afscheid van werk. Ook bege-
leidt Anand bij zingevingsvragen, zo-
als het zoeken naar een andere vorm 
voor de eigen spiritualiteit, gewetens-
nood, kerkverlating, verdwalen in 

New Age, interesse in meditatie en 
de vraag wie je in wezen ten diepste 
bent. Tot slot is er voor families in het 
proces van afscheid en rouw de moge-
lijkheid van procesbegeleiding. Vaak 
komen in deze situaties oude wonden 
weer bloot te liggen, en kunnen me-
ningsverschillen hoog oplaaien. 
Anand: “Ik ben ervaringdeskundige 
op het vlak van hooggevoeligheid, 
hoogbegaafdheidsproblematiek, 
rouw, psychosomatische klachten, 
familieprocessen, en heb in mijn le-
ven de balans vaak weer teruggevon-
den via het contact met de natuur. 
Daarnaast heb ik een zoektocht on-
dernomen naar mijn eigen spirituali-
teit nadat het oude geloof niet meer 
paste. Ook heb ik in mijn leven vele 
therapieën geleerd en ondergaan, en 
allerhande vormen van meditatie ge-
daan. Ik heb mijn eigen spiritualiteit 
en werk mede daaruit ontwikkeld”. 
Voor de therapie en begeleiding is 
in veel gevallen (gedeeltelijke) ver-
goeding uit de aanvullende zorgver-
zekering mogelijk. Zie voor verdere 
informatie www.eindeloospel.nl of 
0575-795192 (maandag tot donder-
dag tussen 18.00 en 19.00 uur).

Anand Margarita Koopmans

Praktijk Eigen Aard

Hengelo - Met ingang van 2 april opent de praktijk Eigen Aard haar 
deuren voor lichaamsgerichte therapie en counselling via de natuur. 
Ook kan men hier terecht voor therapie met kinderen en ouders/ver-
zorgers, of voor begeleiding bij zingevingsvragen en rouwverwerking. 
Anand Margarita Koopmans woont sinds juli 2011 aan de Roessink-
weg 2a te Hengelo en start haar praktijk aan huis. Zij is theoloog en 
transpersoonlijk therapeut, en heeft zich geschoold in lichaamsge-
richte therapie, natuurcoaching en kindercoaching.

Anand Margarita Koopmans van praktijk Eigen Aard.



www.weevers.nl

Bed & Breakfast Huis op den Bergh. Beeldig is de oude 
stadswoning achter de kerk, midden in het centrum van 
Doesburg waarin deze Bed & Breakfast is gevestigd. Met maar 
twee gastenkamers is de uitdrukking “klein maar fi jn” absoluut 
van toepassing. De kamers zijn gelegen aan de tuinzijde en 
hebben zicht op de 55 meter lange, ommuurde tuin. Deze is 
ook toegankelijk voor gasten. In Doesburg weet men letterlijk 
en fi guurlijk waar men de mosterd haalt, namelijk uit het stadje 
zelf! Dat de inwoners daar trots op zijn, blijkt wel uit het 
museum dat ter ere van deze lekkernij is opgericht. Er is in 
Doesburg meer om over te pochen, bijvoorbeeld over de 
bijzondere ligging op de rand van de Achterhoek, de Veluwe 
en de Liemers; drie verschillende landschappen die zich 
uitstekend lenen om te wandelen en fi etsen. Een aanrader is 
het culturele evenement dat iedere eerste zondag van de 
maand wordt georganiseerd; een aantrekkelijke wandelroute 
voert u dan langs de galerieën met beeldende kunst. 
Het “Winnen met Weevers” arrangement 
bestaat uit twee overnachtingen, inclusief 

ontbijt, voor twee personen en 
een stadswandeling onder leiding 
van een gids.

Gastvrij Achterhoek
Het is hier gemoedelijk

Gastvrij Achterhoek – het is hier gemoedelijk is ons motto voor “Winnen met Weevers” in 2012. 

Het hele jaar laten wij onze relaties van Weevers en de lezers van de huis-aan-huis bladen 

Contact, Groenlose Gids en Elna kennismaken met de gastvrije Achterhoek. Iedere maand biedt 

een ‘Bed & Breakfast van de maand’ een gratis verblijf aan op haar locatie. Dat betekent dus 

12 keer per jaar kans op een paar dagen lekker uitrusten en genieten van het Bed & Breakfast 

arrangement en de nabije omgeving. 

Elke maand kunt u zich aanmelden op www.winnenmetweevers.nl voor een gratis Bed & Breakfast 

arrangement voor twee personen, voor twee overnachtingen inclusief ontbijt. De deelnemende 

Bed & Breakfasts bevinden zich allen op bijzonder mooie locaties in de Achterhoek, vaak gelegen 

aan fi ets- en wandelroutes. Door de gastvrouw en/of -heer van de verschillende Bed & Breakfasts 

zult u vriendelijk en gastvrij worden ontvangen en gedurende het verblijf werkelijk in de watten 

worden gelegd. Vaak heeft de gastvrouw en/of -heer voor haar gasten een verrassing in petto.

12 Maa nden, 12 Bed & Brea kfa st a rra ngementen

me
i

Geniet van de gastvrije Achterhoek!

2012

Bed & Breakfast Huis op den Bergh
Bergstraat 5
6981 DA Doesburg
telefoon: 0313 476283
e-mail: huisopdenbergh@gmail.com
website: www.bnb-huisopdenbergh.nl  
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Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

SCHOOL VOOR 
INTUÏTIEVE ONTWIKKELING

Opleidingen

Informatiemiddag 10 juni,
hotel Ruimzicht, Zeddam

www.siomariamajoor.nl
Tel. 0314–381084 

Koninginnenacht
concert 29 april

Messed Up
Mac Lympies

Grolsch Busters

Volg ons nu ook op Twitter! 

(twitter.com/WaterRijnIJssel) NIEUWSPAGINA APRIL 2012 
NIEUWS EN ACHTERGRONDEN OVER HET WERK VAN HET WATERSCHAP

WEBSITE HOUDT 
WATERERFGOED LEVEND

ZET JOUW NATUUR OP DE KAART!

5 mei

8 mei  

WATERAGENDA

BEKENDMAKINGEN

Waterschap Rijn en IJssel

Bezoekadres: 

Foto Vesna Zuuring

... als het méér moet hebben!
meubelen

parket
tapijten

laminaat
slaapsystemen

gordijnen
zonwering

projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

Mail en win!
een 

Bed & Breakfast 
arrangement

www.winnenmetweevers.nl

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!



Jan Smit

Peter Koelewijn

Koop nu je kaarten
Koop nu je kaarten

@ Roenhorst Sigaren, Sportcafé de Pol of op www.zelhemalive.nl

www.preduxion.nllarge format printssigning & displays prepress & press

BOKA
partyservice



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Ben je schilder of leerlingschilder en 
heb je interesse? Mail je sollicitatie of 

breng hem persoonlijk in onze showroom.

Zelhemseweg 21 Hengelo Gld.
I: www.harmsenvakschilders
E: info@harmsenvakschilders

T: 0575-464000

Ons bedrijf bestaat ruim 30 jaar
en is nagenoeg geheel gericht op 

onderhoudswerk in de regio.
We werken met een enthousiast 

team vakmensen die al vele jaren 
bij ons werkzaam zijn en waarbij 
collegialiteit en klantgerichtheid 

belangrijk is.
Ons werk omvat naast 

onderhoudsschilderwerk ook 
behang-, glas en spuitwerk.

ZIN IN EEN NIEUWE UITDAGING?

DAN ZOEKEN WIJ JOU!!!

Vakschilder gezocht!

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

REACHTRUCKCHAUFFEUR M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VVN921130

Werkzaamheden
Voor Kaemingk in Aalten zijn we op zoek naar gemotiveerde re-
achtruckchauffeurs voor seizoen 2012. Het seizoen start op 22 mei 
en loopt tot november. Als reachtruckchauffeur zorg je voor de 
inslag & opslag en het verplaatsen van de pallets met producten in 
de stellingen. Je vult daarnaast de orderpicklocaties en helpt met 
het lossen van vrachtwagens. De pallets worden van grote hoogte 
gepakt en soms zijn de doorgang/rijpaden relatief smal. Werktijden: 
2 ploegendienst: 6-13 uur, 13-20 uur + zaterdagochtend (één keer 
per twee weken).

Functie eisen

LASSER/MONTEUR M/V
Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenr. VCP921124

Werkzaamheden

aflassen van apparaten ten behoeve van milieustraten. Deze inno-
vatieve producten worden per enkelstuks gefabriceerd en worden 
op klantwens gebouwd. Het betreft een functie voor langere tijd.

Functie eisen

CNC KANTER M/V
Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenr. VVN921130

Werkzaamheden

in- en omstellen van de kantbank.
Tevens controleer en zo nodig corrigeer je het product.

Functie eisen

CUSTOMER SUPPORT MEDEWERKER M/V
Omgeving Deventer - Fulltime - vacaturenr. VCP921143

Werkzaamheden

voor de in- en verkoop van componenten voor de Europese voe-

Je hoofdtaken zijn: technische verkoop van componenten, service 
projectonderdelen. technische oplossingen, problemen en wensen 

-

contracten, uitstaande offertes en lopende orders en het onderhou-
den van de relatie met de eindklant en leveranciers.

Functie eisen

TEAMLEIDER TECHNISCHE GROOTHANDEL M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VIO 921218

Werkzaamheden
Voor een technische groothandel in de omgeving van Doetinchem 
zijn wij per direct op zoek naar een commerciële teamleider met 
affiniteit met bouwmaterialen en gereedschappen. Je hebt ervaring 
als leidinggevende en affiniteit met detailhandel en de bouw.  Als 
teamleider ben je meewerkend en heb je tevens de dagelijkse 
leiding. Je bent verantwoordelijk voor de complete gang van zaken 
waaronder de aansturing en begeleiding van het verkoopproces, 
optimalisatie voorraadbeheer en assortimentsbeleid. Het team 
waaraan je leiding geeft bestaat uit 4 medewerkers.

Functie eisen

-

-

Europlanit heeft volop vakantiebanen! Zoek jij een leuke bijbaan 
tijdens de vakantie in de regio Achterhoek, dan hebben wij vol-
doende keuze. Staat de vakantiebaan waar jij naar op zoek bent 
er (nog) niet bij? Schrijf je dan gratis en vrijblijvend in voor va-
kantiewerk. Inschrijven kan via onze website:

www.europlanit.nl/vakantiekrachten

Hier kun je het inschrijfformulier downloaden. Deze kun je uit-
printen, invullen en naar ons toesturen. Ook kun je het formulier 
digitaal naar ons toesturen. Dit kan naar vakantiewerk@euro-
planit.nl

Een nieuwe scooter, mobieltje, kleding of lekker op vakan-
tie? Als je lekker bijverdient, kun je ook lekker uitgeven! 
Een goede reden om deze zomer aan de slag te gaan bij 
Euro Planit Personeelsdiensten!

Voor de zomer van 2012 zijn wij op zoek naar:

VAKANTIEKRACHTEN M/V



www.ah.nl

H E N G E L O 
NIEUWE OPENINGSTIJDEN

 Zaterdag 08.00 - 20.00 uur

Uw nieuwe ruime
Albert Heijn winkel

is op komst!
De openingstijden worden vanaf zaterdag 
28 april al ruimer. Bij ons bent u voortaan op

zaterdag tot 20.00 uur
van harte welkom!

Alleen op zaterdag 28 april

Warsteiner
krat 24 fl esjes

van 12,99 nu 6,99

Wij zijn
open op

koninginnedag
van 8.00-17.00 uur

Bij Gall & Gall kunt u tot 
zaterdagavond 20.00 uur 
genieten & genieten
Alleen op zaterdag 28 april

Floryn JONGE JENEVER

van 11,99
nu 8,99

gratis bos 
tulpen
voor iedere klant op

zaterdag 28 april 
vanaf 18.00 uur

OP=OP


