
Er werden diverse herinneringskransen gelegd bij de graven van de omgekomen soldaten. Foto: PR. 

Grote belangstelling voor ingetogen bijeenkomst en 
stille tocht bij de nationale dodenherdenking in Vorden
Ontroerende 
bijdrage 
basisschool - 
kinderen
VORDEN - Er bestond vorige week 
een grote publieke belangstelling 
voor de ingetogen bijeenkomst en 
stille tocht tijdens de dodenher-
denking in Vorden. Het 4 mei Co-
mité, de gemeente Bronckhorst en 
de Raad van Kerken organiseer-
den samen op woensdag 4 Mei 
een herdenkingsbijeenkomst in de 
Dorpskerk. Aansluitend werd er 
een stille tocht gehouden vanaf de 
poort van de Algemene Begraaf-
plaats. Het thema was ‘De Vrijheid 
omarmd’. De bijeenkomst werd 
bijgewoond door de burgemees-
ter Marianne Besselink, de team-
chef van de politie Achterhoek-
West, Viola Mistrate-Haarhuis 
en de zoon van de omgekomen 
Engelsman Ray Harris, samen 
met zijn echtgenote. Er was dui-
delijk sprake van een nieuwe op-
zet. Geen kerkdienst, zoals in het 

verleden, maar een bijeenkomst 
waarin alle aanwezigen zich thuis 
konden voelen. Chris Voerman, 
voorzitter van het 4 Mei Comité 
Vorden heette iedereen in de goed 
gevulde kerk van harte welkom. 
Geurt Harmsen haalde herinne-
ringen op uit de oorlogsjaren met 
een verhaal over het gidsen van 
ontsnapte gevangen uit Duitsland, 
van Vorden tot over de IJssel.
Ontroerend was de bijdrage van 
vier leerlingen van de basisscholen 
uit Vorden. Cedric Koekenbier van 
De Kraanvogel droeg een gedicht 
voor met de titel ‘Vrijheid pak me 
vast’. Dominique van De Vorde-
ring volgde met ‘Vrijheid’. Vervol-
gens vroeg Annelore Lam zich in 
haar gedicht af ‘Wat is vrijheid?’ en 
Daan Tromp van de Dorpsschool 
bracht in zijn gedicht de vluchte-
lingenproblematiek ter sprake. In 
zijn overdenking wees Ds. Freek 
Brandenburg op het plaatje voor 
op het programmaboekje, waarop 
twee vlaggen stonden afgebeeld. 
Eén vlag waarop een duif weg-
vlucht van de neervallende bom-
men naar de andere vlag waar op 
een palmtak nog ruimte is voor 

een vredesduif. Er is dus ruimte 
voor vrede, laten we die dan ook 
omarmen, was zijn boodschap. 
Aan de bijeenkomst in de Dorps-
kerk werd meegewerkt door het 
Vordens Mannenkoor dat o.l.v. 
de dirigent Christo Guenov drie 
liederen zong. Er was ook samen-
zang met het lied ‘Geef vrede door 
van hand tot Hand’. Met het zesde 
couplet uit het Wilhelmus werd de 
bijeenkomst in de Dorpskerk afge-
sloten en begaf men zich naar de 
algemene begraafplaats.
Vanaf de poort van de begraaf-
plaats gingen de verzamelde aan-
wezigen in een plechtige stoet 
naar de plaats waar zeventien 
gesneuvelde geallieerde lucht-
macht militairen begraven liggen. 
Onder hen veertien Britse militai-
ren van de Royal Airforce en drie 
Canadese militairen van de Royal 
Canadian Airforce. De stoet werd 
voorafgegaan door leden van de 
Scoutinggroep, zij droegen tevens 
de kransen. Direct gevolgd door 
de leden van het Vordens Man-
nenkoor en door de burgemees-
ter, vertegenwoordigers van de 
politie, Lee Harris en echtgenote, 

zoon van de omgekomen Engels-
man Ray Harris, Chris Voerman, 
voorzitter van het 4 Mei Comité, 
en Ds. Brandenburg. Nadat de 
naar schatting driehonderd aan-
wezigen allen een plaats hadden 
gevonden rondom de graven werd 
om acht uur de twee minuten stilte 
ingeluid door Dick Boerstoel door 
middel van trompetspel waarmee 
ook het einde van de plechtige stil-
te werd aangegeven. Het Vordens 
Mannenkoor zong daarop het 
Engelse volkslied, door velen van 
de aanwezigen meegezongen, en 
zong vervolgens traditiegetrouw 
drie coupletten van het lied ‘Bo-
ven de sterren’.

Hierna nodigde Chris Voerman de 
vertegenwoordigers van gemeente 
en politie uit de herinneringskran-
sen te leggen waarna de andere 
aanwezigen werden uitgenodigd 
meegebrachte bloemen bij de 
graven te leggen. De plechtigheid 
werd afgesloten door het zingen 
door alle aanwezigen van het eer-
ste couplet van het Wilhelmus.

 

Ondernemerscafé 
kijkt terug op 
afgelopen vijf jaar
VORDEN - Op donderdag 19 mei 
organiseert het Vordens Onder-
nemerscafé (VOC) weer een in-
spirerende thema-avond voor 
leden (en introducés van leden). 
De avond wordt extra speciaal 
want deze staat in het teken van 
vijf jaar ondernemerscafé. 

In maart 2011 organiseerde het 
ondernemerscafé haar eerste 
thema-avond. Martien Pater, dé 
‘founding father’ van het onder-
nemerscafé, kijkt er met plezier op 
terug: “Het van de grond krijgen 
van het ondernemerscafé verliep 
niet zonder slag of stoot, maar de 
eerste keer was het wel meteen 
volle bak. 

Veel winkeliers destijds en nog 
weinig ZP’ers. Nu, vijf jaar later, is 
dat wel anders.” Van de inmiddels 
ruim 70 leden is het overgrote deel 
zelfstandig professional. 

Op de bewuste avond vijf jaar 
geleden werd Martine Letterie, 
schrijfster van ruim 100 (!) kin-
derboeken, geïnterviewd. Geheel 
in stijl en speciaal voor het vijfja-
rig VOC-jubileum is zij wederom 
te gast bij het ondernemerscafé. 
Martien Pater zal haar opnieuw 
bevragen, maar hij komt zelf ook 
aan de beurt. Binnenkort stopt hij 
namelijk als voorzitter van het on-
dernemerscafé en dus is het ook 
voor hem tijd om samen met de 
leden terug te kijken.

Deze speciale thema-avond staat 
dus in het teken van terugblik-
ken, maar daarbij wordt de toe-
komst natuurlijk niet vergeten. 
Over toekomst gesproken: het 
ondernemerscafé is te gast bij het 
Ludgerusgebouw in Vierakker, 
waar Magdaleen Haverkamp te-
genwoordig de scepter zwaait. Zij 
heeft een nieuwe toekomst (kof-
fiehuis) bedacht voor het sfeer-
volle gebouw. 

Geef je dan uiterlijk 17 mei op 
door een mailtje te sturen naar in-
fo@vordensondernemerscafé.nl. 
Vanaf 18:00 uur ben je van harte 
welkom aan de Vierakkersestraat-
weg 37 in Wichmond/Vierakker. 
Het programma start om 18:30 
uur. Meer informatie is te vinden 
op de website. 
   

 ■ www.vordensondernemerscafé.nl

Eerste NK 
Rolstoel- 
crosscountry
Zes leerlingen uit de eerste 
klas van ‘t Beeckland in Vor-
den organiseren de eerste Ne-
derlandse kampioenschappen 
in rolstoelcrosscountry. Deze 
zullen worden gehouden op 12 
juni. 
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

West Achterhoek

“Kinderen die op de basisschool meer boeken hebben om uit te kiezen, lezen meer en worden betere lezers. Ook hun Cito-resultaten voor 
begrijpend lezen liggen hoger.” Daarom werkt de bibliotheek samen met  heel veel basisscholen uit Bronckhorst, Doesburg en Doetinchem. 

De bibliotheek doet meer dan u denkt! 
Check de bieb op facebook.com/BiebNieuws

Voorjaar bij galerie De Burgerij
VORDEN - Onder grote belangstelling is 1 mei de voorjaarstentoon-
stelling in Galerie De Burgerij, Zutphenseweg 11 geopend. 

In de galerie is een expositie van 
landschapsschilderijen van Rudy 
Volbeda en Jetty van Well en van 
geabstraheerd werk van Hem-

mechien Knip. In de bloemrijke 
(thee)tuin achter de galerie staan 
keramische werken van Dorry 
Heesen, Hermine Grob en Hen-

ny Schaapman en draadfiguren 
van Lidy Ponte, een veelzijdige 
en boeiende tentoonstelling met 
veel kunstenaars uit de Achter-
hoek. De expositie duurt t/m 
12 juni (vrijdag t/m zondag van 
13.00-17.00 uur).

Dinsdag

Jaargang 78



FAMILIEBERICHTEN
Neem voor het plaatsen van familieberichten contact op met één van

onze media-adviseurs. Kijk hiervoor in de colofon op pagina 5.

T ’wasbeertje
 

Al jaren is Gerrie met de was 
in de weer.

En in de weekenden gaat ze 
met de voetbal te keer.

Maar op 12 mei wordt Gerrie al  50 jaar 
en daarmee feliciteren we haar.

Gefeliciteerd
 

  De helpende wasmiertjes.

Haar stoel is leeg
Haar stem doet zwijgen
Maar in ons hart
Zal zij altijd blijven

Verwacht en toch nog onverwacht is rustig 
overleden onze moeder, oma en oude-oma

JANTJEN 
MOMBERG-KORNEGOOR

sinds 1 juli 1987 weduwe van

Elbert Willem Momberg

* Vorden, 17 april 1919 † Hummelo, 3 mei 2016

Henk en Gerda Momberg

   Ronald

   Linda en Mario, Suze, Lars

   Ilona en Roy

   Miranda

Hummelo, Zorgcentrum Hyndendael

Correspondentieadres: 
Slotsteeg 2, 7255 LH Hengelo Gld.

Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers 
van De Bleijke te Hengelo Gld. en Hyndendael te 
Hummelo voor alle liefdevolle zorg en aandacht.

De afscheidsdienst en de begrafenis hebben op 
zaterdag 7 mei te Hengelo Gld. plaatsgevonden.

 

Op zondag 1 mei 2016 is van ons heengegaan onze
geliefde broer en geweldige oom

 

Derk Klein Hekkelder
 

"Sigarenmagazijn Jan Hassink"
 

op de leeftijd van 90 jaar.
 
Weduwnaar van G. Klein Hekkelder-Hassink
 

J. Klein Hekkelder
M. Meijerman
 

A. Wijnbergen-Klein Hekkelder
G.J. Wijnbergen
 

Annemien en Wim
   Yelmer en Hilde
   Esmee en Niels
 

Margreet en Edwin
   Bjarne en Chantal
   Jermi

Correspondentieadres:
Fam. Wijnbergen
Kerkstraat 13A
7255 CB Hengelo Gld.
 

De crematieplechtigheid heeft inmiddels
plaatsgevonden.

Na een kort ziekbed is toch nog plotseling 
overleden onze lieve vader, schoonvader en opa

Arend Jan Ribbers

Jan

sinds 2009 weduwnaar van

A.H. Ribbers-Harkink

* Ruurlo, 2 januari 1932 † Warnsveld, 4 mei 2016

Ruurlo:  Gerrit Ribbers †
 Wim Ribbers
 Wilma Ribbers †
Vorden: Aard Ribbers
 Jaantje Ribbers-Evers
 Emma, Dorien, Erik, Sarah †, Mark
Ruurlo: Arjan Ribbers
 Wilma Zonnenberg
 Bart

Julianaplein 2, 7261 BB Ruurlo

De afscheidsdienst en begrafenis hebben op 
dinsdag 10 mei plaatsgevonden te Ruurlo.

Na een periode van hoop en vrees waarin we 
jou hebben leren kennen als een krachtige 

vrouw met veel doorzettingsvermogen 
is overleden mijn allerliefste vrouw, 

moeder en oma

Mientje Pelgrum
Zij mocht maar 63 jaar worden

Gerrit Pelgrum
Mark
Remco 
Cindy
Femmy

6 mei 2016
Lankhorsterstraat 2
7255 LB  Hengelo GLD

Er is gelegenheid om afscheid te nemen van 
Mientje en ons te condoleren  op woensdag 
11 mei van 19.00 uur tot 19.30 uur bij zaal 
Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo GLD.

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Onze dank gaat uit naar Dr. J. Koning, 
Dr. G. Steeneveld, Carla Schotman, 

Dr. van Arkel, en de Buurtzorg 
voor alle goede zorgen.

In plaats van bloemen graag een gift voor 
Pink Ribbon.

Intens verdrietig hebben wij veel te vroeg 
afscheid moeten nemen van onze lieve zus 
en tante

Mientje Pelgrum
6 mei 2016

Henk en Truus
André
    neven en nichten

Wat heb je gevochten en gestreden.
Je was dapper en sterk.

We hebben je steeds bewonderd.
We zullen je opgewektheid erg missen.

Mientje bedankt

We nemen met verdriet afscheid van 
onze schoonzus en tante.

Peter     en Riekie Pelgrum
Jannie en Antoon Grootenhuijs
Riekie en Henny Kamps
neven en nichten

Jouw leven moesten wij loslaten
In ons leven houden wij jou altijd vast

Bedroefd om de grote leegte die hij achterlaat, 
maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft 
betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van 
onze vader, schoonvader, groot- en overgrootvader

ANTONIUS BERNARDUS 
BOOLTINK
weduwnaar van 

Johanna Antonia Booltink-Boshoven

in de leeftijd van 94 jaar.

Wim en Tonny
   Ruud en Linda, Luuk

Lucy en Ben
   Lothar en Sharon 
   Liselotte en Niels

Johan en Hiltje
   Mariska en Dennis 
   Yvonne en Michiel
   Linda en Niels 
   Sander en Tess

Alfons en Anka
   Lucas, Rik

Snethlageweg 15, 7255 CE Hengelo Gld.

Onze grote dank gaat uit naar Huisartsenpraktijk 
’t Zand, medewerkers Thuiszorg Sensire en 

de buurt voor alle liefdevolle zorg en aandacht.

De begrafenis heeft op vrijdag 6 mei 
te Hengelo Gld. plaatsgevonden.

†

Woensdag 4 mei jl. is in alle rust overleden
onze oud directeur/eigenaar

Jan Ribbers
In verband met zijn overlijden is ons bedrijf 

gesloten van 9 t/m 16 mei

Julianaplein 1 7261 BB Ruurlo



De fiets staat voorop in
vernieuwde winkel Slotboom
HENGELO - Slotboom Tweewielers 
uit Hengelo presenteert tijdens 
open dag op 16 mei (Tweede 
Pinksterdag) verfriste en gemo-
derniseerde winkel.

Door Luuk Stam

De opzet is ruimer. Er is een kof-
fiehoek gekomen. De vloer is grijs 
gecoat. De kassabalie is verplaatst 
en compleet vernieuwd en door 
de hele winkel hangen doeken ter 
decoratie. Eén daarvan hangt he-
lemaal achterin de zaak tegen de 
wand en toont een beeld van mo-
toren bij de Varsselse molen. “Dat 
is toch wel het mooiste plekje van 
de winkel geworden”, vindt Inge 
Slotboom. “We wilden met deze 
vernieuwing een serieuze stap 
zetten. Het is echt geworden zoals 
wij het graag wilden. Daar ben ik 
zeker trots op.”

Eén van de belangrijkste doelen 
van de fikse aanpassing van de 
winkel was om ‘meer fiets te laten 
zien’. Dat is gelukt. Het aanbod qua 
fietsen is hetzelfde gebleven. Toch 
komen de fietsen beter tot hun 
recht doordat ze in de nieuwe si-
tuatie de complete winkel tot hun 
beschikking hebben. De brom-
mers en scooters zijn namelijk 
verplaatst naar een vernieuwde 
hal schuin achter de winkel. “Op 
deze manier kunnen we zowel 
de fietsen als de brommers en de 
scooters beter tonen”, verklaart 
Inge Slotboom.

Opa Slotboom begon het bedrijf 
bijna honderd jaar geleden. Om-
dat haar ouders Jan en Dirrie het 
geheel overnamen, kreeg Inge de 
liefde voor het tweewielervak met 
de paplepel ingegoten. Nog steeds 
heeft ze veel plezier in haar werk 
tussen zowel de ongemotoriseerde 
als gemotoriseerde tweewielers. 
“Het is een fantastische branche”, 
vertelt de eigenaresse. “Je hebt een 

verscheidenheid aan klanten. En 
ik mag werken met een heel mooi 
team. Dat is heel belangrijk. We 
doen het echt met z’n allen.”

De kennis van Slotboom gaat al 
generaties mee. Toch volgen de 
ontwikkelingen in het land van de 
fietsen en de scooters elkaar in rap 
tempo op.

Kom kijken 
tijdens de open 
dag bij Slotboom

“Eerder was het zo dat je bij 16 
jaar een bromfiets kreeg”, kijkt 
Inge Slotboom terug. “Dat is niet 
meer zo vanzelfsprekend. Toch 
vinden wij het dusdanig belang-
rijk om die tak erbij te houden. 
Er zitten hier in de regio niet veel 
dealers en de afstanden in een 
landelijke gebied zijn groot. Voor 
woon-werkverkeer blijft er dus 

vraag naar scooters.” Waar die 
vraag over het geheel genomen de 
laatste jaren wat afnam, steeg de 
vraag naar elektrische fietsen juist 
enorm. 

“Je ziet dat ook die fietsen steeds 
hipper worden en dat ook de 
jeugd ze interessant gaat vinden”, 
merkt Slotboom. Of die elektri-
sche fietsen op het gebied van re-
paraties veel extra kennis vragen? 
“Het is een andere tak van sport. 
Je werkt echt met elektronica en 
elk jaar zijn er weer andere tech-
nieken, maar wij werken met goe-
de gediplomeerde mensen. En we 
blijven ons allemaal ontwikkelen. 
Dat is heel belangrijk.”

De open dag bij Slotboom op 
maandag 16 mei is van 10.00 uur 
tot 17.00 uur. Tijdens de open dag 
bij de tweewielerzaak aan het Kief-
tendorp zijn naast de vernieuwde 
winkel ook de bromfietsshow-
room in de vernieuwde hal en de 
werkplaatsen te bekijken.
   

 ■ www.slotboomtweewielers.nl

Oecumenisch vrouwengroep
WICHMOND/VIERAKKER - De Oecu-
menische vrouwengroep Vierak-
ker/Wichmond houdt op 18 mei 
haar feestelijke slotavond om 
19.30 uur in Withmundi.

Het onderwerp is zeer actueel: 
wat te doen met de steeds groter 
worden berg afval die de moderne 
mens produceert. Vier dames van 
‘Medler vijf ’ tonen een creatieve 
oplossing. Zij zullen hun kleding 
en sieraden showen, die zij van 

verschillende afvalproducten heb-
ben gemaakt. Leden en geïnteres-
seerde vrouwelijke aanhang wor-
den van harte uitgenodigd.

Omdat het feest is, wordt er ook 
een drankje bij geserveerd. Ver-
geet u daarom niet een glaasje 
mee te nemen. De dames van 
deze vrouwengroep nemen vanaf 
de oprichtingsdatum, meer dan 
60 jaar geleden, zelf hun kopjes en 
glazen mee. 

   

Openstelling St. Willibrorduskerk
VIERAKKER - Vanaf mei t/m ok-
tober is weer elke dinsdag- en 
donderdagmiddag de kerk open 
tussen 13.30 en 16.00 uur. 

Op Hemelvaartdag is de kerk vanaf 
10.00 uur verder de hele dag te be-

zichtigen. Voor rondleidingen en 
informatie, bekijk dan de website.
   

 ■ demooistekerk.nl

VORDEN - Het echtpaar Jaap en 
Titia Harmsen-Klok vierde op 5 
mei het 60-jarig huwelijksfeest. 
Een bijzondere gebeurtenis, een 
bijzondere dag en een bijzonder 
echtpaar met al 60 jaar hetzelfde 
‘mopje’. 

Op de foto feliciteert locoburge-
meester Antoon Peppelman na-
mens de gemeente Bronckhorst 
het diamanten bruidspaar. Een 
bijzondere dag was het zeker. Want 
5 mei was het niet alleen een stra-
lende dag, maar het was immers 
ook nationale Bevrijdingsdag. Dat 
sluit aan bij het mopje dat Jaap 
(84 jaar) al 60 jaar met een knip-
oog vertelt op hun trouwdag: “op 5 
mei werd Nederland bevrijd, maar 
voor mij begon de bezetting”. Een 
grapje waar Titia (82 jaar) al zestig 
jaar om kan lachen. “Adoe, kasian, 
laat maar” zegt ze dan.

Inderdaad, op z’n Maleis. Want 
Titia kwam na de oorlog vanuit 
het warme “Nederlandsch In-
dië” naar het koude Nederland. 
Het echtpaar heeft elkaar destijds 
ontmoet in het PW Jansen Sana-
torium te Almen. Jaap lag er met 
TBC en Titia verpleegde hem. Nou 
dat deed ze heel goed. Zo goed dat 
de vlam oversloeg tussen het don-
kere meisje uit het verre Indië en 
de “Hollandsche Jongen” uit het 

kleine Bronkhorst. Want daar is 
Jaap geboren en getogen.

Titia is haar Indische achtergrond 
trouw gebleven, want ze kookt 
graag originele Indonesische 
maaltijden. Selamat makan (eet 
smakelijk) zeggen ze dan in huize 
Harmsen. Het huis van het bruids-
paar draagt trouwens de naam Ru-
mah Kita (ons huis).

En over huizen gesproken: dat 
is een “hobby” van Jaap. Dage-
lijks speurt hij het internet af en 

is zodoende als geen ander op de 
hoogte van de ontwikkelingen op 
de huizenmarkt in Vorden. 

Het echtpaar mag zich gelukkig 
prijzen met een goede gezond-
heid, een leuke buurt, 2 kinderen, 
5 kleinkinderen en 2 achterklein-
kinderen. Zij allen en nog veel 
meer gasten waren aanwezig op 
het feest in Hotel Bakker om het 
diamanten bruidspaar met het 
glas in de hand nog vele jaren sa-
men toe te wensen. Tepuk tangan 
(proost)!

60 jarig huwelijk op bijzondere dag

Locoburgemeester Antoon Peppelman feliciteert het diamanten bruidspaar. Foto: PR

Inge Slotboom in de vernieuwde winkel. Foto: Luuk Stam

Activiteiten agenda
17 - 24 mei Handwerken-Handvaardigheden 10.00 - 11.30 uur
11 juni Repaircafe 10.00 - 12.00 uur
Op maan- woens- en donderdagmorgen Hobbyclub   9.00 - 12.00 uur
Elke dinsdag  Ontmoeting en Dagbesteding 10.00 - 15.30 uur
Elke dinsdag Koersbal 10.00 - 11.30 uur
Elke dinsdag Rummikub 14.30 - 15.30 uur
Alle activiteiten zijn in Kulturhus het Dorpscentrum.
Elke dinsdag Volksdansen Vierakker/Wichmond 18.15 - 19.30 uur
 In Ludgerus gebouw Vierakker

Nog meer informatie over activiteiten/cursussen op onze website: 
www.welzijnvorden.nl

Bereikbaarheid:
Algemeen: tel. 0575-553405  dinsdag en woensdag    9.00 - 11.00 uur
Vervoer: tel. 0575-555282  maandag t/m donderdag  9.00 - 10.00 uur

DUO FIETS
Twee jaar geleden heeft Stich-
ting Welzijn Vorden een duofiets 
aangeschaft waarmee vrijwilli-
gers (duofietsers) kunnen fietsen 
met mensen (bijrijders) die zelf 
niet meer met de fiets op pad 
kunnen maar die toch erg graag 
nu en dan gaan fietsen. 

De bijrijders genieten enorm van 
dat uurtje fietsen en de fietsvrij-
williger vaak nog meer omdat de 
bijrijders er zo gelukkig van wor-
den, want ze zijn dan lekker bui-
ten en zien weer iets van de om-
geving. Het geeft iedereen veel 
voldoening. We willen het aantal 
duofietsers uitbreiden zodat de 
duofiets zo’n 10 keer per week ge-
bruikt wordt. Dit natuurlijk alleen 
onder gunstige weersomstandig-

heden. U begrijpt; het is voorna-
melijk een zomer activiteit.

Even iets over de duofiets-
praktijk
-  De fiets is een tweezitter van de 

firma van Raam. Men zit naast 
elkaar. De fiets is voorzien van 
twee accu’s voor elektrische 
ondersteuning.

- We hebben een gezamenlijke 
agenda waarin de afspraken 
ingevuld worden. 

-  Duofietsers zijn via de gemeente 
verzekerd.

We zijn op zoek naar enthousiaste 
medevrijwilligers en daarom 
hebben wij dit artikel geplaatst. 
Wij horen graag van U!

Voor meer inlichtingen 
kunt u altijd bellen of mailen:
Nel Warringa
Lindeseweg 9, 7251 NG Vorden
0575-551021 / 06-51185082
nelwarringa@hotmail.com

Meer informatie: bel 551507 
of mail: info@jansenvdberg.nl

i.v.m. Pinksteren afwijkende aanlevertijden 
voor de editie van week 20 (17 mei)

Voor het aanleveren van advertenties of persberichten geldt:

uiterlijk donderdag 12 mei 12.00 uur
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Het Jebbink 45, Vorden
0575-463066
www.sylviahaarmode.nl
info@sylviahaarmode.nl

• Gediplomeerd 
 haarwerkspecialiste
• Salon aan huis
• Contracten met alle 

zorgverzekeraars
• Discreet

• Bezoek aan huis 
mogelijk

• Eerlijk en deskundig 
advies
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VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram Italiaans gebraad

GRATIS 100 GRAM HAM-PREI 
SALADE

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Côte de boeuf

229
100 gram

KEURSLAGERKOOPJE

BBQ spiesen 
naar keuze

ELKE 5E GRATIS

SPECIAL

Sla-hartje

225
100 gram

MAALTIJD IDEE

Aardappel -
salade

298
500 gram

D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21,
bestellingen@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij staan dag en nacht voor u klaar.

UITVAARTVERZORGING

√ Geen verwijzing nodig   √ Vergoeding vanuit de basisverzekering 
√ Spoedreparaties klaar terwijl u wacht, ook in het weekend  
√ Gratis controle   √ Opvullen dezelfde ochtend klaar!

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

De totale zorg voor een stralend kunstgebit
Een nieuw kunstgebit of een snelle reparatie, 
maak een afspraak met onze praktijk.

Bel direct: (0575) 46 26 40

Adinda Brugman
Kastanjelaan 11B • Hengelo Gld. • info@tppbrugman.nl • www.tppbrugman.nl

WWW.MARIONPOLMAN.NL | T 06-55916250  

Marion Polman
uitvaart begeleiding
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GRAFSTEENSPECIALIST

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

De Waarden 170

7206 CM Zutphen

Tel. (0575) 55 29 28 Melden bij overlijden 
+31 (0)6 . 384 68 567

www.loteringenuitvaart.nl
lot@loteringenuitvaart.nl

UITVAART
BRANDENBARG V.O.F.

Halseweg 38 • 7021 HX Zelhem • tel.: 0314-622267 • fax: 0314-620066

HAARDEN, SCHOUWEN EN SCHOORSTEENTECHNIEK

Per abuis is de opmaak van het Contact vergeten 

 Smederij Oldenhave 
te noemen  in de dankzeggingsadvertentie van 
’t Beeckland voor het Eind Examen Feest  2016.

Onze Excuses hiervoor
 Commerciële team Contact Noord   

’t Beeckland
Vorden

Bel naar onze media-adviseurs
• Dyanne Schiphorst, tel. (0544) 80 10 34 

verkoop@contact.nl
• Nancy Weevers, tel. (0544) 80 10 35 

verkoop@contact.nl
• Bas Bloem, tel. (06) 52 58 49 92 

bas.bloem@achterhoeknieuws.nl

Contact Bronckhorst Noord bestrijkt zowel online 
als met de papieren editie (in een oplage van 4.800 
exemplaren) het gebied Vorden, Delden, Kranen-
burg, Linde, Medler, Mossel, Veldwijk, Vierakker, 
Wichmond, Wientjesvoort en Wildenborch.

Drukklare advertenties (certified pdf) aanleveren tot ui-
terlijk maandag 9.00 uur. Materiaal voor nog op te maken 
advertenties aanleveren kan tot uiterlijk vrijdag 12.00 uur.

Wilt u ook adverteren?

Gezellig winkelen in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!

Vraag ons magazine 

Voortleven aan

via nierstichting.nl/nalaten



Leerlingen ‘t Beeckland organiseren eerste NK 
Rolstoelcrosscountry
VORDEN - Zes leerlingen uit de 
eerste klas van ‘t Beeckland in 
Vorden organiseren de eerste 
Nederlandse kampioenschap-
pen in rolstoelcrosscountry. De-
ze zullen worden gehouden op 
12 juni in het natuurgebied het 
Werchelerveld in Deventer. Het 
idee komt van Jurriën Roossien 
van Stichting De Zwarte Hond, 
de uitvoering is in handen van de 
scholieren. Rolstoelcrosscoun-
try is een race voor rolstoelen 
en scootmobielen over een par-
cours met allerlei natuurlijke of 
niet-natuurlijke obstakels.

Ashley, Myrthe, Wieke, Anouk, 
Jade en Nikki vonden het best 
spannend. Pas 12 of 13 jaar en dan 
een heuse perspresentatie hou-
den voor mensen van de krant en 
fotografen. Ze hebben het goed 
voorbereid en pakken het profes-
sioneel aan. Een website en face-
bookpagina zien er compleet met 
filmpjes gelikt uit, posters en een 
maquette zijn gemaakt.

Dit alles in het kader van een pro-
ject dat deze scholieren doen voor 
het vak Technologie en Toepassing 
onder leiding van de leerkrachten 

Gerrit Drenten en Ron Bastiaan-
Net. Hiervoor wordt gewerkt met 
het Bèta Challenge Programma, 
waaraan ‘t Beeckland als een van 
de eerste scholen meewerkt. Doel 
is om technisch onderwijs bij 
vmbo/mavo in te voeren. Voor dit 
vak wordt samengewerkt met be-
drijven die als echte opdrachtge-
ver fungeren, zoals in dit geval De 
Zwarte Hond, waarvoor de school 

al eerder projecten deed. Bij de or-
ganisatie van de race met rolstoe-
lers regelen de leerlingen vrijwel 
alles zelf en maken zo kennis met 
van alles wat daarbij komt kijken. 
Rolstoelers kunnen zich die dag 
helemaal uitleven over het par-
cours van 400 of 976 meter door 
mul zand, heide en modder. Of dat 
niet zwaar genoeg is, worden er 
ook allerlei obstakels aangelegd, 

zoals een tunnel, een brug en een 
wipwap.

De deelnemers worden verdeeld 
over vier categorieën met maxi-
maal zestien deelnemers per cate-
gorie: rolstoelers die zich op eigen 
kracht voortbewegen, rolstoelers 
die geduwd moeten worden, elek-
trische rolstoelers en scootmobie-
len.

De eerste aanmeldingen zijn al 
binnen en komen uit het hele 
land. Het is voor het eerst dat deze 
uitdaging voor rolstoelers wordt 
georganiseerd. Het ligt in de be-
doeling er een jaarlijks terugke-
rend evenement van te maken en 
de Nederlandse kampioenschap-
pen Rolstoelcrosscountry in de 
toekomst officieel te registreren.

Aanmelden kan via de mail.
   

 ■ rolstoel crosscountry.
wordpress.com ■ www.facebook.com/ 
Rolstoelcrosscountry- 
1710371792513444/?fref=ts ■ info@zwartehond.nl

Zaal Kulturhus 
Vorden wordt 
omgebouwd met 
gezellige zitjes
VORDEN - De grote zaal van Het 
Kulturhus in Vorden is zaterdag-
avond 28 mei omgebouwd tot 
muziek- en danszaal met gezellige 
zitjes. Vanaf twee podia spelen de 
Bargkapel uit Barchem en de Slin-
getaler uit Winterswijk een breed 
repertoire Böhmische melodieën, 
Alpenländischer Volksmuziek, 
Oberkrainer, Duitse Schlagers en 
zelfs meezingers in Achterhoeks 
dialect die uitnodigen om te zwie-
ren op de dansvloer, maar ook om 
te genieten van een vrolijke noot.

Het 1ste Muziek en Dansfestijn 
van de Bargkapel is een initiatief 
van de Stichting Vrienden van de 
Bargkapel, ook niet leden zijn wel-

kom. De Bargkapel bestaat dit jaar 
vijftig jaar en dat vieren zij met op-
tredens die net even anders zijn dan 
dat men gewend is van de kapel.

Die Slingetaler is van oorsprong 
een dansorkest dat inmiddels door 
hun vele optredens in de Achter-
hoek een reputatie heeft opge-

bouwd het publiek tot vrolijkheid 
te stemmen met hun veelzijdige 
repertoire. De zaal gaat om 19.00 
uur open en vanaf 20.00 uur speelt 
de muziek door tot middernacht.

Kaarten reserveren
Kaarten kosten in de voorverkoop 
tien euro en aan de avondkassa 
twaalf euro. Reserveren: vrien-
den@bargkapel.nl of bij de fami-
lie Welgraven, tel. 0575-526425 of 
familie Lievestro, tel. 0573-441478.

De Stichting Vrienden Bargkapel 
organiseert voor de kapel enkele 
concerten per jaar. De concerten 
zijn zowel voor leden, als niet le-
den toegankelijk. De winst van de 
stichting wordt besteed aan kle-
ding, instrumenten of andere be-
nodigdheden voor de kapel. Voor 
meer informatie, neem een kijkje 
op de website.
   

 ■ www.bargkapel.nl

De Bargkapel anders dan anders met het
Muziek- en Dansfestijn

Het 1ste Muziek en Dansfestijn van de Bargkapel is een initiatief van de Stichting Vrienden 

van de Bargkapel. Foto: PR..

De zes leerlingen die de eerste rolstoelcrosscountry organiseren. Foto: Willy Hermans 

Overwinningen voor Ten Tusscher en Van de Bunt op 
de Nürburgring
HENGELO - Hamove-leden Lesley 
ten Tusscher en Jerry van de Bunt 
hebben afgelopen weekend een 
wedstrijd gewonnen op de Duitse 
Nürburgring. Ten Tusscher won de 
eerste ONK Supersport wedstrijd 
en Van de Bunt triomfeerde in de 
European Supermono. Het Open 
Nederlands Kampioenschap was 
afgelopen weekend te gast bij de 
Duitse IDM competitie. Lesley 
ten Tusscher reed met het Erison 
Racing Team sterk in het IDM 
Superstock 600 kampioenschap. 
De Suzuki coureur kwam als ze-
vende over de streep in de eerste 
race en pakte daarmee de winst in 
het Open Nederlands Kampioen-
schap. In de tweede race leek Ten 
Tusscher op weg naar een nog be-
tere klassering, toen hij onderuit 

ging in de kopgroep. Ten Tusscher 
wist de motor nog wel weer op te 
pakken en de nodige punten te 
scoren in het ONK. Johan Fredriks 
reed met het ONK Superbike mee 
in het sterke IDM Supersbike-Su-
perstock 1000 veld. Fredriks scoor-
de zowel in de eerste als tweede 
manche een vijfde plaats. Jerry 
van de Bunt stond op pole position 
in de European Supermono. In de 
eerste race op zaterdag kwam de 
coureur uit Nijkerkerveen niet aan 
de finish. In de tweede race stelde 
Van de Bunt orde op zaken, door 
met ruime voorsprong als eerste 
over de finish te komen. Torleif 
Hartelman uit Hengelo kende iets 
minder geluk in Le Mans met de 
Britse top coureur Sam lowes. Lo-
wes werd slechts zesde. Winst was er voor Hamove rijder Jerry v.d. Bunt. Foto: Henk Teerink

wordt wekelijks uitgegeven door
Achterhoek Nieuws b.v. en verschijnt

 www.contact.nl
 @ContactNoord

 /ContactVorden

Uitgever
Achterhoek Nieuws b.v.

www.achterhoeknieuws.nl

Adverteren
verkoop@contact.nl
(0544) 80 10 30

aanleveren tot uiterlijk maandag 9.00 
uur. Materiaal voor nog op te maken 
advertenties aanleveren tot uiterlijk

Neem contact op met onze media-

Bas Bloem: 06-52 58 49 92
bas.bloem@achterhoeknieuws.nl

Redactie
redactie@contact.nl
(0544) 80 10 20 

Bezorgklachten

avo-verspreidingen@achterhoeknieuws.nl
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Laan 1940-’45 12
Warnsveld

T. 0653359492
W. www.nijmanbouw.nl

VOOR AL UW TIMMERWERK
KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN
TRAPPEN EN LEUNINGWERKEN

BADKAMERS EN TOILETTEN 
ISOLATIE GLAS EN AANBOUWEN
TOTALE WONING ONDERHOUD

SPALSTRAAT 27  •  7255 AB HENGELO GLD.   •  0575 - 46 17 71  •  INFO@GROOTKORMELINKOPTIEK.NL  •  WWW.GROOTKORMELINKOPTIEK.NL

Sophon krijgt een nieuwe 
zichtbare toekomst door 

uw nieuwe bril.

€10 voor een zichtbare toekomst!
Eenmaal per jaar ondersteunt Groot Kormelink Optiek een goed doel. Ook dit jaar is de keuze gevallen op Light for the World. Een organisatie die tot doel heeft mensen  die slecht kunnen zien, een kans op een betere toekomst te geven.

Voor elke bril, die in de periode van 17 mei t/m 4 juni bij ons wordt aangeschaft, doneren wij €10,00 aan Light for the World. Want wij en u weten als geen ander wat het betekent om goed te kunnen zien. Laten we deze erva-ring delen met kinderen zoals Sophon uit Cambodja.

Ook monturen met een hart 
vind je gewoon in Hengelo. Bij aanschaf van een bril doneren wij €10  en krijgt één persoon in Cambodja een goede bril!

Eigen bijdrage 
wordt door ons 
vergoed

Praktijk voor tandprothese en 
implantologie, Paardenwal 3, 
Zutphen. Tel. 0575 - 545953

RJBM Degen, 
tandarts-implantoloog

Klikgebit in combinatie met implantaten in 
een tandenloze onderkaak. Als u geen eigen 
risico meer heeft is het dus gratis!
U moet wel 1 jaar tandenloos zijn

Onderhoud - APK - Banden - Velgen - Uitlaten - Schokbrekers - Accu’s - Remmen - Carkits

WINTERBANDEN
Tegen zeer scherpe prijzen

Wassenaarweg 2 Zelhem
0314 - 620871

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur - Zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur

GRATIS
 

airco vulling  75,-

APK en kleine beurt v.a. €75,-



Opnieuw 12-uurs Spartametrace op 
Eerste Pinksterdag in Wichmond
WICHMOND - Voor de foto moet de 
‘Spartamet’ van de mannen mee 
‘t café in. In volle vaart scheurt 
één van de mannen van de roem-
ruchte mannenclub ‘Mannen 
Van Af En Toe’ (MVEAT) daarom 
vanaf de Hackforterweg naar 
café D’n Olde Kriet (DOK) aan 
de Dorpsstraat. Aan de stamtafel 
zit een andere groep mannen die 
op hun vrije zaterdagnamiddag 
in Wichmond even een biertje 
‘meepakken’. Eenmaal binnen 
begint het ineens ‘verrekte völ-
le’ naar brandstof te ruiken. De 
penetrante brandstofgeur ver-
dringt rond de bar de bierlucht. 
Het ‘plasje’ benzine wordt snel 
gedempt. Niets is de ‘Mannen 
Van Af En Toe’ te dol. Maar dit 
was niet de bedoeling. Het moet 
wel leuk blijven! De tank van de 
‘Spartamet’ blijkt lek te zijn.

Door Jan Hendriksen

Minder serieuze zaken worden 
ook in 2016 door de ‘Mannen Van 
Af En Toe (MVEAT) weer naar 
een hoger plan gebracht. Daarom 
zal door Gerrit Borgman (47) uit 
Wichmond, Geert Harmsen (35) 
uit Keijenborg, Frank ten Damme 
(36) uit Vorden en Nout Nijenhuis 
(35) uit Vorden na het grote suc-
ces van de Spartametrace vorig 
jaar ook dit jaar voor de tweede 
maal deze knotsgekke 12-race in 
Wichmond-Vierakker worden ge-
organiseerd.

Op Eerste Pinksterdag, zondag 15 
mei, zullen de één cilinder twee-
takt Sachs motoren om 9.30 uur 
weer gestart worden voor twaalf 
uur lang rondes rijden door de 
mooie omgeving van Wichmond, 
Vierakker en dwars door het café 
DOK! Dat vormde immers vorig 
jaar onder leiding van de lokale 
presentator Ernst ter Linden het 
absolute hoogtepunt van de race. 
Eenmaal in het café wordt ook dit 
jaar de deelnemerskaart steevast 
na elke ronde afgestempeld. En 
hoe simpel ook. Wie op het 6600 
meter lange ‘Tulpvormige’ circuit, 
grotendeels door het buitengebied 
van Vierakker, de meeste rondjes 
heeft afgelegd is winnaar.

Vorig jaar reed het winnende team 
van Spartstief 55 ronden. Of dat 
dit jaar weer gaat lukken zal zon-
dagavond 15 mei om 21.30 uur be-
kend zijn. Want dan wordt de race 
‘afgevlagd’. Exact twaalf uur daar-
voor gaat de race van start. 

Al rennend in de geest van de start 
van de bekende 24-uurs race van 
Le Mans gaan de deelnemers op 
pad. Vereiste is dat niet alleen de 
‘machines’ voldoen aan de We-
genverkeerswet maar dat ook de 
deelnemers zich daaraan streng 
moeten houden.

Verdubbeling
Teams bestaan uit één tot maxi-
maal vier personen. Er wordt dit 
jaar wat stringenter op de tech-
nische aspecten en de vooraf op-
gestelde regels van de ‘motoren’ 
gelet. “Die hanteren we dit jaar 
nadrukkelijk om discussies zoals 
vorig jaar te voorkomen”, zo ver-
klaart Nout Nijenhuis.

Inmiddels heeft het maximale aan-
tal van 35 teams zich ingeschreven 
voor de race. Een verdubbeling 
ten opzichte van de eerste editie. 
De teams met de meest ludieke 
namen als ‘Spartudara’, ‘De Straffe 
Gaskabel’, ‘La Ze Ma Lullen’, ‘Du-
kes uut Wichmond’, ‘Altied Vedan’, 

‘De Stugge Veer’, ‘Bermrukkers’, 
‘De Dorstige 2-Takt’ en ‘Spartatje 
Met’ zullen ook dit jaar weer aan 
de start verschijnen. Maar er zijn 
ook nieuwkomers zoals het team 
‘Mannen van Toen’ bestaande uit 
de Vordenaren Henk Broekgaar-
den, Bert Tuinman, Martin ten 
Have en Albert Mulderije met als 
teamleider Theo Hamer.

Zaterdag 7 mei waren alle teams 
naar DOK getogen voor de loting 
van de startnummers. Voor deze 
schone taak hadden de MVAET de 
hulp ingeroepen van een fameuze 
Bronckhorster, namelijk burge-
meester Marianne Besselink. 

Tijdens de sfeervolle bijeenkomst 
namen de organisatie en deelne-
mers alvast een voorschot op wat 
een mooie dag moet worden.

Randprogramma
Er wordt ook dit maal door de 
MVAET weer voor een afwisselend 
randprogramma gezorgd. Zo is er 
voor de kinderen een springkus-
sen en een schminkhoek. Ook is er 
een uitgebreid muzikaal program-
ma samengesteld met optredens 
van onder meer Duo Hekkelbarg 
uit Eefde, Junction4 (met The Voi-
ce Kids deelneemster Marise den 
Bakker), Infidelity en DropIt.

Dames recreanten 1 Socii kampioen
VORDEN - De dames recreanten 1 
van Socii hebben het kampioen-
schap in de competitie behaald! In 
de laatste wedstrijd tegen de da-
mes van Tornado uit Laren moes-
ten tenminste twee sets gewonnen 
worden om het kampioenschap 

zeker te stellen, Ondanks de lichte 
spanning sleepten de dames een 
3-0 overwinning binnen onder 
het toeziend oog van meegereisde 
supporters uit Wichmond. Het 
kampioenschap was daardoor een 
feit!

   

Vrouwen van Nu Vorden
VORDEN - Woensdag 18 mei is 
alweer de laatste bijeenkomst 
van het seizoen voor de dames 
van Vrouwen van Nu Vorden. 
Deze avond komt Mevr. M. Zon-
derland de dames vertellen over 
haar werk als dierenarts. Zij is 
jaren als dierenarts betrokken 
geweest bij Burgers Zoo.

Vrijdag 20 mei gaan de dames een 
dag fietsen, de route is uitgezet 
door de reiscommissie en is nog 
een verrassing. Ook gaan de da-
mes weer één keer in de maand 
fietsen op maandagavond, de eer-

ste avond is al geweest en de vol-
gende zijn 13 juni, 18 juli en 15 au-
gustus. Vertrek om 19.00 uur vanaf 
het marktplein.

Na de vakantie beginnen de da-
mes weer met pannenkoeken bak-
ken bij Fiets de Boer op en dat is 
op zaterdag 6 augustus. De eerste 
maandelijkse bijeenkomst is weer 
op woensdagavond 21 september. 
Wilt u een keer meedoen, dan 
bent u van harte welkom. Meer 
informatie op de website: vrou-
wenvannu.nl/vorden of like ons 
op facebook.

   

Pinksterrit Hengelo
HENGELO - Zondag 15 mei start 
vanuit Hengelo een toertocht voor 
alle merken en types oldtimer. De 
toerrit van 130 kilometer, zonder 
puzzel- en/of tijdselementen, voert 
traditiegetrouw met name door de 
buitengebieden. De routebeschrij-
ving op papier is volgens een bol-
pijl systeem; dit zijn eenvoudige 
situatieschetsen, makkelijk te le-
zen en voorzien van afstanden met 
straatnamen. Deelnemende klas-
siekers dienen minimaal 25 jaar 
oud zijn. Kosten deelname: 4 euro 

per auto (clubleden gratis). Opgave 
vooraf is zeer gewenst in verband 
met beperkte inschrijving! Start-
locatie: Grand café ‘de Egelantier’, 
Spalstraat 44 te Hengelo. Inschrij-
ven kan vanaf 10:00 uur, start vanaf 
10.45 uur. Deelnemende voertui-
gen kunnen voorafgaand bewon-
derd worden. Contact: Herwin & 
Ria Lubbers, 0575-461717 / 06-5595 
7846 of herwin1965@gmail.com.
   

 ■ www.opelkadettc.net

V.l.n.r.: Martijn Tromp (DOK), Nout Nijenhuis, Gerrit Borgman, Geert Harmsen en Frank ten 

Damme. Foto: Jan Hendriksen.

Kennismakingscursus piano 
bij Het Klavier
Had je altijd al plannen om 
piano te leren spelen? Vanaf 
24 mei kun je bij Het Klavier in 
Vorden een cursus van 4 lessen 
te volgen om kennis te maken 
met pianospelen. De cursus is 
geschikt voor alle leeftijden 
vanaf  5 jaar. 

Het is geen bezwaar dat erg jon-
ge kinderen nog niet kunnen le-
zen want door middel van voor-
en naspelen, tekenen, zingen, 
muziek luisteren en mee dansen 
of klappen worden de eerste 
liedjes op de piano op een speel-
se manier aangeleerd. Jongeren 

en volwassenen leren een paar 
stukken spelen en maken kennis 
met noten lezen. Volwassenen 
die vroeger al les hebben gehad 
zijn ook welkom. Zij kunnen 
na deze cursus bekijken of hun 
vroegere hobby leuk is om weer 
op te pakken. Het is wel nood- 
zakelijk om zelf een piano in huis 
te hebben om te oefenen. Mocht 
dat niet het geval zijn dan kan je 
ook daarvoor terecht bij Het Kla-
vier. Vrijblijvende informatie en/
of aanmelden is telefonisch of 
per email mogelijk: 0575-550756 
email: rita@het-klavier.nl of via 
www.het-klavier.nl

Foto: PR

WORKSHOPS & CURSUSSEN
Met deze rubriek bieden wij de mogelijkheid een workshop of cursus bij onze lezers 
onder de aandacht te brengen. Neem voor de voorwaarden en kosten contact op via 
verkoop@achterhoeknieuws.nl of (0544) 80 10 30.
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www.gotinkinstallatie.nl

Molenenk 6 - Hengelo
Tel. 0575-46 52 58
info@gotinkinstallatie.nl

Badkamers, wand- en vloertegels, sauna’s, natuursteen en verwarming.

AANGESLOTEN BIJ

inclusief montage al vanaf € 7.295,-!

Vele combinaties mogelijk al vanaf € 7.295,- All-in!
slopen oude badkamer
aanleggen water en afvoer
betegelen en voegen
montage sanitair
incl. toilet, douche, wastafel
of badmeubel, etc.

Vraag naar de voorwaarden in onze showroom!

Complete badkamer

  

  

  
2.49

  5 x 100 G

1.49
  500 G

1.19
  4 STUKS

0.69
  PER STUK

2 stuks

0.89

100 g

1.39
1 l

1.39

Per stuk

5.99
Per stuk

4.99

1 kg

1.89

0.99
  10 STUKS

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

GELDIG VAN 13 T/M 15 MEI

VANAF WOENSDAG 11 MEI

    

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. *Uit de koeling.

  

KIWI GOLDGEMARINEERDE 
VARKENSRIBEYE*

PETIT PAINS

PACKHAM’S 
TRIUMPH PEREN

TUINKRUIDEN

Dames t-shirt

Vruchtensap

Heren t-shirt

Chocoladereep

Limoenen

Bananen

Dagelijks in ons 
assortiment 

2E PINKSTERDAG WOONSHOW
KEUKENS - BANKEN - KASTEN - BEDDEN - FAUTEUILS - EETHOEKEN - VLOEREN - GORDIJNEN - ZONWERING

wonen & keukens

Helmink Wonen
T. 0575 551514
Zutphenseweg 24
7251DK Vorden
info@helminkwonen.nl
www.helminkwonen.nl

2e Pinksterdag Open
11:00 - 17:00 uur

Bekijk onze nieuwe collecties in

keukens, relaxfauteuils, banken,

gordijnen, vloeren en

zonwering! Met diverse 

demonstraties tijdens onze

woonshow!

RELAXFAUTEUIL BOSTON

Met 2 Motoren en 

Sta op functie!

In echt rundleder, nu

 € 1499,-

20%
korting 

op alle binnenzonwering 
uit de Vivante collectie*

HELMINK MAAKT JE 
INTERIEUR COMPLEET!

Elke eerste zondag van de maand KOOPZONDAG



Ontdek de beleefboulevard in de nieuwe 
koeienstal tijdens Kaas, Koeien en Kunst

Op streek-
productenmarkt 
bij kaasboerderij 
Weenink
Door Kyra Broshuis

LIEVELDE - Bij de vorige editie in 
2015 kwamen er ruim 6.000 bezoe-
kers naar de Achterhoekse Streek-
producten Markt bij Kaasboerderij 
Weenink in Lievelde. Dat aantal 
verwacht de organisatie voor dit 
jaar weer te behalen. Het pro-
gramma voor de markt op tweede 
pinksterdag is nog uitgebreider en 
het wordt een dagje uit voor het 
hele gezin.

Peter en Johannes Weenink sa-
men met Lianne Sluiter van de 
Kaasboerderij organiseren dit jaar 
voor de zestiende keer de bekende 
markt. Ze doen dat samen met Jan 
Bulten van Groei en Bloei Oost 
Gelre/Winterswijk. Creativiteit is 
het centrale thema, zo vertellen ze.

“We willen de kwaliteit van deze 
markt hoog houden en daarom 
zijn we zeer selectief met betrek-
king tot de deelnemers. We heb-
ben meer dan honderd deelne-
mers en het aanbod is groter dan 
de vraag. We groeien elk jaar maar 
bij 120 deelnemers is het terrein 
volop bezet. We willen vernieu-
wend blijven. Het enige dat we 
nog missen is een standhouder 
die over het eten van insecten kan 
vertellen en de bezoekers dat kan 
laten proeven.” De organisatoren 
willen niet dat het een ‘braderie-
achtig gebeuren’ wordt. “We kij-
ken heel nauwkeurig naar het 
aanbod, we willen van alles wat 
bieden en geen overlap hebben.”

Er zijn onder andere oldtimers, 
tentoonstellingen van Groei en 
Bloei en een hondenshow. Voor de 
kinderen, maar ook voor volwas-
senen, is er de mogelijkheid om 
met een koe te knuffelen en om 
selfies te maken met koeien. “We 
hebben een apart kinderplein met 
tal van leuke en creatieve activitei-
ten. Het gaat tijdens de komende 
Achterhoekse Streekproducten 
Markt om de drie k’s; kaas, koe en 
kunst.”

Kaasboerderij is 
tijdens de markt 
in bedrijf

De kaasboerderij zelf is tijdens 
de markt volledig in bedrijf. “Een 
prachtig en vast onderdeel van de 
dag is het ophalen van de koeien 
uit de wei, een soort omgekeerde 
koeiendans. De mensen kunnen 

ook over de beleefboulevard lopen 
die we in de nieuwe koeienstal 
hebben gerealiseerd”, zo vertelt 
Peter Weenink. “We beschikken 
hier gelukkig over een groot ter-
rein waardoor we de markt ruim 
kunnen opzetten. Hoe druk het 
ook is, de bezoekers hebben altijd 
alle ruimte.”

Tijdens de markt is er overal mu-
ziek te horen van onder andere 
de bekende Mart Hillen. Jos ten 
Hoopen maakt sfeermuziek op het 
accordeon en Firma Irma verzorgt 
theater: ‘Tussen de Koeien en de 
Kaas’.

De Achterhoekse Streekproducten 
Markt wordt gehouden op maan-
dag 16 mei (tweede pinksterdag) 
van 10:00 tot 17:00 uur bij Kaas-
boerderij Weenink aan de Eimers-
weg 3 in Lievelde. Entree kost € 
3,50 en kinderen tot en met 12 jaar 
hebben gratis toegang. Het parke-
ren is gratis.
   

 ■ www.kaasboerderijweenink.nl

REGIO - Tien Achterhoekse ge-
meenten hebben de handen in-
eengeslagen om de eigenheid van 
de streek op het gebied van cul-
tuur en erfgoed zowel bij de Ach-
terhoeker als bij de toerist verder 
onder de aandacht te brengen. 
Het resultaat van de inspannin-
gen wordt zichtbaar tijdens de 
Cultuurzomer Achterhoek 2016. 
In Cultuurzomer Achterhoek 2016 
worden afzonderlijke, bestaande 
cultuur-toeristische evenementen 
in de zomer met elkaar samenge-
bracht, verbonden en gepromoot. 
Zo wordt de regio beter geprofi-
leerd en een breder publiek be-
reikt. Dit jaar is er speciale aan-
dacht voor evenementen die in 
het teken staan van het ‘Achter-
hoeks Boerenland’. Er is een nieu-
we, frisse website gemaakt, alsook 
een magazine dat huis aan huis bij 
bijna 200.000 huishoudens in de 
Achterhoek verspreid wordt. Het 
magazine is ook verkrijgbaar bij 
de VVV-kantoren en ondernemers 

in de Achterhoek. Gedurende het 
seizoen zullen er regelmatig be-
richten op Facebook gepost wor-
den. Cultuurzomer Achterhoek 
valt onder de activiteiten van het 
Cultuur- en Erfgoedpact en is 
dit jaar uitgevoerd door Achter-

hoek Toerisme in samenwerking 
met Achterhoek Nieuws en Stu-
dio Nieuwe Weide. Informatie:  
 
www.cultuurzomerachterhoek.nl 
of www.facebook.com/cultuurzo-
mer.

   

Die twee overleefden de Beeldenstorm

KRANENBURG - Ook Tweede Pink-
sterdag is de Iconen thematen-
toonstelling geopend in het Hei-

ligbeeldenmuseum in de Kranen-
burg. Geniet van de beelden van 
Antonius en Franciscus, die een 

halve eeuw eenzaam in de Anto-
niuskerk stonden, en van de ver-
zameling van honderd iconen.

Een Achterhoekse zomer boordevol
cultuur en erfgoed

Foto: PR Streekproductenmarkt 

Roze
We waren met de trein naar Arn-
hem vandaag. Vanuit de dub-
beldekker zagen we de hele 
karavaan aan ons voorbijtrek-
ken. Voorafgegaan door talloze 
motoren, ambulances, politie-
wagens en nog meer motoren. 
Suizend en glimmend zaten we 
voor de prijs van een railrunner 
zomaar op de eerste rang. Langs 
het spoor stonden mensen rijen 
dik te wachten op wat wij al gezien 
hadden. Een wielergroep vol zoe-
mende bijtjes in één richting naar 
onze provinciehoofdstad toe. Met 
achter hen aan de helikopter als 
een zorgzame ouder, in vertrouwen 
en met een alziend oog.

Van de week kwam ik er rijkelijk 
laat achter wat toch al die roze 
fietsen langs de weg betekenden. 
Eerlijk waar, ik had er tot dan toe 
enkel heel erg van genoten. Roze is 
dan ook een favoriete kleur alhier. 
Menig meubel, accessoire en muur 
is ermee bedekt. U snapt, ik was 
danig in mijn sas over de versprei-
ding van mijn lievelingskleur. En 
toen van de week het fiets-kwartje 
eindelijk viel, kleurde ik roze van 
schaamte. Maar bovenal hoopte ik 
dat de roze fietsen voor altijd in ons 
straatbeeld zouden blijven.

Met wielrennen heb ik overigens 
zeer weinig. Slechts eenmaal zat ik 
zelf op een racefiets. Het begin was 
goed. Bergaf in het zonnetje. Met 
ruim vlees over het dunne zadel en 
een jonge flexibele rug onwetend 
richting onbekend stuur gebogen. 
De afdaling duurde zo’n 2 minuten 
en daarna begon het echte werk. 
Vroegen mijn voeten zich gepijnigd 
af wat dat spijkerbed onder hun 
zolen te betekenen had, smeekten 
mijn billen om een zemen onder-
laag en lag mijn neus welhaast op 

het stuur vanwege de ongemakke-
lijke houding.

Ondanks voorgenoemde ervaring 
wilde ik er bij zijn vandaag. Om het 
mee te maken. De sfeer te proeven 
en ze voorbij te zien zoeven. Om te 
applaudisseren en op de tenen te 
staan. De rugpijn van het fietsen 
opnieuw te voelen onder het ge-
wicht van een kind op de schou-
ders. En vooral om te zien hoe onze 
provincie zo werelds werd als een 
globetrotter op een gestroomlijnd 
rijwiel. Want ik ben trots op ons, 
wij zijn het waard van alle kanten 
gefilmd te worden. Onze bomen 
en onze klinkers, onze mensen 
langs de kant, onze leuzen en ons 
ingehouden enthousiasme. Onze 
hooibalen in roze plastic en onze 
stralende zon. Onze gepaste trots 
en buitenzinnige beheersing, onze 
bescheiden- en gastvrijheid.

In de trein terug bedacht ik me dat 
de Giro aan ons voorbijtrok met de 
snelheid van een kopgroep. Gel-
derland zet de roze bril alweer af 
en beziet alles weer op haar eigen 
sterkte. De provincie verdient gelijk 
de renners een rustdag, en zwoegt 
zich daarna weer dapper door het 
dagelijks parcours heen. Wegen zijn 
weer begaanbaar en het roze zal uit 
de straten verdwijnen. We gaan te-
rug naar rustig nuchter en steken 
de kop opnieuw veilig net iets on-
der het maaiveld.

Maar ik klapte vanmiddag stiekem 
voor ons gebied. Het viel niet op, 
want mijn buurman klapte voor 
het peloton. Mijn applaus was voor 
Gelderland, dat het verdient zo fel 
in het zonnetje te worden gezet als 
vandaag gebeurde. Mijn roze bril 
blijft dan ook stiekem op, want ik 
vind ons mooi en wil dat altijd blij-
ven zien.

EvaSchuurman
Column

(Advertorial)

Faillissementsverkoop  
VE-WOONIDEE en ZIZO KADO

Eibergen, van 12 Mei tot en 
met 14 Mei vanaf 10.00 uur is 
er een faillissementsverkoop 
van de gehele voorraad kwali-
teitsmeubelen van VE-WOONI-
DEE en woonaccessoires  van 
ZIZO KADO  aan de Grotestraat 
80 te Eibergen.

Alles moet weg daarom zijn er 
zeer aantrekkelijke aanbiedingen 

te halen. Een collectie veelzijdi-
ge woonproducten. U vindt er 
zitmeubelen, fauteuils, kasten, 
woonaccessoires enz. enz. Ook 
de voorraad PVC-vloeren, lami-
naat, tapijt en zonneschermen 
worden dan voor zeer scherpe 
prijzen aangeboden.
 
Deze faillissementsverkoop is aan 
de Grotestraat 80 in Eibergen.

Voor het inzenden van uw nieuws, verslagen, tips en aankondigingen.

Mail of bel de redactie!
redactie@contact.nl • (0544) 80 10 20
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Batterij 12  Groenlo
T 0544 476 170
www.bettingressing.nl

ELKE VRIJDAG 
KOOPAVOND 

tot 21.00 uur

2e 
Pinksterdag  

geopend
Timmers Terazzo 
en (H)eerlijk hout 

aanwezig

*Geldt alleen op onze 
voorraad tegels. Zonder 

tussenkomst van derden 
en uitgezonderd lopende 

acties, orders en projecten.

Aktie De hele 
maand mei:

15% korting 
op al onze vloertegels! *

VE-WOONIDEE en woonaccessoires  van ZIZO KADO, Grotestraat 80 Eibergen.

VE-WOONIDEE en woonaccessoires  van ZIZO KADO, Grotestraat 80 Eibergen.

FAILLISSEMENTS

VERKOOPENKELE KLAPPERS UIT DEZE COLLECTIE

Dressoir 
grijs van 998,- nu voor  

498,00

Fauteuil met massage en verwarming 

van 1249,- nu voor  
698,00

6 Eetkamerstoelen 

van 125,- nu per stuk  
89,00

Eiken kast 290 breed 

van 3368,- nu voor   
398,00

Hoekbankstel 
van 1225,- nu voor  

899,00

Bankstel 2-2.5 zits 

van 1175,- nu voor  
869,00

Witte boekenkast met twee deuren 

pakketprijs nu voor  
22,50

Diverse partijen PVC vloeren 

nu per M2 vanaf                     Op=Op Prijs 2,95

Knikarmscherm met RTS motor 

360 breed op=op prijs  
198,00

Sierkussens incl. binnenkussen 

uitzoeken nu per stuk. 
2,95

TOTALE LEEGVERKOOP! ALLES MOET WEG

12, 13 en 14 mei
Faillissementsverkoop van de gehele voorraad kwaliteitsmeubelen  van 
VE-WOONIDEE en woonaccessoires  van ZIZO KADO in Eibergen.

OPENINGSTIJDEN:
• Donderdag van 10 tot 18 uur
• Vrijdag van 10 tot 20 uur
• Zaterdag van 10 tot 17 uur STOELEN

WANDMEUBELEN

KASTEN
FAUTEUILS

TAPIJTCOUPONS

LAMINAAT
ZONNESCHERMEN

WOONACCESSOIRES
BANKEN

PVC VLOEREN

GroenRijk Steentjes Doetinchem groenrijkdoetinchem.nl

KOM
GEZELLIG WINKELEN  

BIJ GROENRIJK!

2e PINKSTERDAG 

OPEN!
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

PERCEEL       RUIMING
Taxus Baccata  60-80 cm
Laurier Caucasica 160-200 cm
Rotundifolia 140-175 cm
Buxus bollen 60-80 cm

OP
=

OP

Tel. 06 222 98 221 Hesselinkdijk 2, 7255 LK  Hengelo www. boomkwekerijvisschers.nl

Levering op bestelling verkoop op zaterdag

Hypercamp Las Palmas 240
240 cm diep. Polyester doek. Vanaf
maat 2, 680 - 705 cm. 

GROOT
GRATIS
PAKKET

Obelink Vrijetijdsmarkt B.V. • Misterweg 179 • Winterswijk • www.obelink.nl

Nu bij een Hobby 2016
een groot pakket met 

veel gratis extra’s!

2e PINKSTERDAG • 10.00 - 17.00 u.
MAANDAG 16 MEI BBQ WEEKEND | Kom gezellig langs voor o.a: live cooking Outdoorchef, Go-Tan wokbus, Sinner zonnebrillenactie,  
ACSI campinggidsen, Weber Facebookactie en aanbiedingen. Kijk op www.obelink.nl
voor alle informatie of volg ons op Facebook.

Hartman Da Vinci • Master
4 heerlijke fauteuils met tafel
Master Concept 180 x 100 cm. 

MEGADEAL! 

199.-

Vanaf 

299.-

Obelink Lugano
Afmeting: 500 x 380 cm. 
205 cm hoog. Polyester. 

MEGADEAL! 

1399.-



Vorden 1 sluit op 2e pinksterdag thuis 
het seizoen af
VORDEN - Vorden 1 heeft afge-
lopen zondag met 0-0 gelijk ge-
speeld tegen Concordia Wehl. 
Nadat het zich een week eerder of-
ficieel veilig had gespeeld, waren 
er in de laatste twee wedstrijden 
zelfs nog mogelijkheden om de 3e 
periodetitel te winnen. Dan moest 
er in ieder geval van concurrent 
Concordia gewonnen worden en 
dat gebeurde, ondanks een aan-
vallend concept met vele open 
kansen, echter net niet. In de eer-
ste helft was het vooral Vorden dat 
de klok sloeg en het betere van het 
spel had. Ondanks het uitvallen 
van Bas Kortstee in de 25e minuut 
en de daarbij behorende onwen-
nigheid in de eerste 15 minuten 
na zijn wissel, was het toch Vor-
den dat de betere kansen had. Na 
rust werd het een open wedstrijd 
en gingen beide ploegen volop 
voor de winst. In het laatste kwar-
tier kreeg Concordia drie keer de 
gelegenheid om op 1-0 te komen, 
maar de lat, de paal en een scher-
mutseling op de lijn voorkwam dit. 
Vorden kreeg via een goede indi-
viduele actie van Koen Oosterhuis 
nog een prima kans en ook nog 
door Frank Hiddink in de aller-
laatste minuut, maar ondanks zijn 
prima eerste aanname vond hij bij 
zijn inzet vanaf 10 meter de keeper 
op zijn weg.

Komende maandag, op 2e pink-
sterdag, sluit Vorden 1 haar eerste 
seizoen in de 2e klasse af met een 
thuiswedstrijd tegen OBW, dat de-
gradatie wil voorkomen. Vorden 
heeft nog een minimale kans op 
de 3e periode, maar zoals wij in 
Eindhoven hebben kunnen zien 
moet je hier altijd in blijven gelo-
ven.

Vorden bedankt drie sponsoren
De sponsorcommissie heeft na-
mens v.v. Vorden het sponsorcon-

tract met ICT van de Brink ver-
lengt met nog eens drie jaar. Dit 
ICT-bedrijf blijft de komende drie 
jaar dan ook op de shirts van C1 
staan. Ook boekhandel Bruna in 
Vorden is op diverse manieren als 
sponsor verbonden bij v.v. Vorden 
en de C1 voorzien van nieuwe trai-
ningspakken. Tenslotte heeft ons 

nieuwe 35+ team een shirtsponsor 
gekregen met Kulturhus Vorden. 
De vereniging is zeer content met 
deze samenwerking en hoopt met 
dit sponsorschap een mooie basis 
te hebben gelegd voor samenwer-
king en gezamelijk initiatieven in 
de nabije toekomst.

   

Ratti wint met hoge eindscore: 11-1
KRANENBURG - Op dinsdagavond 
3 mei speelden de Ratti Dames te-
gen het tweede team van Beltrum. 
Ratti begon sterk aan de wedstrijd. 
Dit had wellicht te maken met het 
feit dat ze allen in een nieuw tenue 
het veld mochten betreden. Ratti 
heeft namelijk een nieuwe spon-
sor gevonden: Grand Café het 
Meestershuis uit Vorden.

In de tweede minuut viel het eer-
ste doelpunt. Els Berenpas nam 
een hoekschop en Kim Heuvelink 
kon hieruit scoren: 1-0. Drie minu-
ten later plaatste Kim Heuvelink 
de bal in de voeten van Marieke 
Tuinman door de bal hoog, vanuit 
het midden, naar de rechterflank 
te spelen. Marieke liep op en 
schoot de bal rechtsonder in het 
doel, onder de keepster door: 2-0. 
In de 18e minuut was het de beurt 
aan Els Berenpas om te scoren. Ze 
speelde meerdere tegenspeelsters 
uit en schoot de bal linksonder 
in het doel: 3-0. In de 22e minuut 
kon wederom Els Berenpas oplo-
pen vanuit het middenveld rich-

ting het doel. Dit keer maakte ze 
de kans af door rechts onderin het 
doel te schieten: 4-0. In de 26ste 
minuut werd er gescoord vanuit 
een prachtige opbouw. Vanuit de 
achterhoede werd het middenveld 
aangespeeld en zo kwam de bal 
bij Esther Menkveld. Zij gaf een 
voorzet op Marieke Tuinman, die 
de bal in het doel schoot: 5-0. Tien 
minuten later, in de 36ste minuut, 
gaf Els Berenpas een pass op Kim 
Heuvelink. Zij kon de bal langs de 
keepster schieten het doel in: 6-0. 
In de 44ste minuut werden de rol-
len omgedraaid: Kim Heuvelink 
schoot de bal naar Els Berenpas, 
die deze kans afmaakte: 7-0. Met 
deze stand gingen beide teams de 
rust in.

In de tweede helft begon VIOS 
Beltrum met flinke inzet aan de 
wedstrijd. Toch was het Ratti, die 
de score op het bord vergrootte. 
Kim Heuvelink passte de bal naar 
Els Berenpas, en zij scoorde: 8-0. 
In de 51ste minuut was er een vrije 
trap voor Ratti. Deze werd geno-

men door Jessica ten Elshof. Jes-
sica speelde de bal op Kim Heu-
velink, en zij maakte deze kans af: 
9-0. In de 53ste minuut was de eer-
ste echte kans voor VIOS te zien, 
de bal belandde op de paal. Drie 
minuten later wist VIOS toch te 
scoren. Een snelle spits van VIOS 
liep op richting het doel van Ratti 
en ze scoorde: 9-1. In de 59ste mi-
nuut werd er weer gescoord door 
Ratti. Gemma Eggink schoot de 
bal naar Kim Heuvelink. Zij speel-
de meerdere tegenstanders uit en 
schoot de bal in het doel: 10-1. Het 
laatste doelpunt viel in de 83ste 
minuut Jessica ten Elshof wist Kim 
Heuvelink in de voeten te spelen. 
Zij scoorde en dat werd meteen 
de eindstand van deze wedstrijd: 
11-1.

Op woensdag 18 mei wordt alweer 
de laatste wedstrijd van deze com-
petitie gespeeld. Dan spelen de 
Ratti Dames in Zelhem tegen het 
eerste team van Wolfersveen om 
19.00.

   

Verrassende Bronckhorst Mooiste

KEIJENBORG - Op 2e Pinksterdag 
organiseert toerclub Keiaosers 
haar “Bronckhorst Mooiste” fa-
milie fietstocht vanuit Hengelo en 
Keijenborg. Een fietsfestijn voor 
de gewone fietser en de popu-
laire E-biker, met bewegwijzerde 
routes van 30, 45 en 60 kilometer 

lengte. De club is aangesloten bij 
de NTFU en moet daarmee aan al-
lerlei kwaliteitseisen voldoen. De 
toch is geheel bewegwijzerd. In 
het koetshuis van kasteel Slangen-
burg, het Kulturhus in Westendorp 
of bij herberg het Onland kan men 
onderweg genieten van een ver-

diende rustpauze. Men kan op 2e 
Pinksterdag inschrijven bij Eetcafé 
Jansen & Jansen in Hengelo of bij 
Coens Tapperij in Keijenborg van 
10.00 tot 12.30 uur. De deelna-
mekosten bedragen 4 euro en de 
jongsten fietsen gratis mee. Info: 
www.keiaosers.nl of Facebook.

‘Bevrijdingspop
Achterhoek’ een blijvertje
ACHTERHOEK - ‘Benvenuti a Zut-
phen’ staat er op een groot roze 
spandoek te lezen op de kerktoren 
van de Walburgkerk aan de eeu-
wenoude ‘s Gravenhof in Zutphen. 
Bedoeld voor het dan nog aan-
staande circus van de Giro d’Italia 
dat het Hanzestadje aan zal doen. 
Oftewel ‘Welkom in Zutphen’, 
dat dan een dag roze kleurt, een 
paar minuten het centrum van de 
wielerwereld is. Hemelvaartsdag 
2016, wanneer Bevrijdingsdag op 
dezelfde dag valt, kleurt Zutphen 
rood-wit-blauw, en wordt de vrij-
heid, in de breedste zin van het 
woord, gevierd. Niet alleen die 
van Zutphen, dat april 1945 werd 
bevrijd door de Frans-Canadezen, 
maar van de gehele Achterhoek, 
van heel Nederland. Het blijkt nog 
steeds broodnodig. Misschien wel 
meer dan ooit. Niet vreemd dat 
het geluid om te herdenken naar-
mate de jaren van Duitse bezetting 
verstrijken alleen maar toeneemt. 
Ook in de Achterhoek. De vrijheid 
staat onder druk immers. En is 
muziek niet een prachtig middel 
om dit grote goed mee te vieren, 
uit te dragen, onszelf strijdbaar 
te maken tegen alle negatieve 
invloeden van buitenaf? Boven-
dien is muziek een bindmiddel. 
Met elkaar, met Achterhoekers 
onder elkaar deze dag, maar wie 
aan wil sluiten, wees welkom. Zo 
vond ook Meindert Bussink, initi-
ator van Behind the Corner, die 
gehoor vond bij de organisatie 
van het Zutphense festival ‘Lokale 
Helden’ om het bewuste festival 
te upgraden naar ‘Bevrijdingspop 
Achterhoek’, het bevrijdingsfesti-
val van de Achterhoek. Iets dat de 
Achterhoek nog niet kende. Een 
schot in de roos.

Door Henri Walterbos

Vrijheid blijheid
De vrijheid is op alle mogelijke 
manieren voelbaar en zichtbaar, 
tenminste als je het wilt zien. Het 
is immers niet vanzelfsprekend 
anno 2016. Volop vrijheid blijheid 
onder de torenspits. Kleine kinde-
ren rennen over het terrein, een 
baby slaapt rustig door in de kin-
derwagen, moeders staan voor-
zichtig te swingen, vaders pakken 
hun eerste biertje. Geitenwollen-
sokkenrockers, kakmadammetjes, 
alles door elkaar heen, en ieder-
een blij. Kunstenaarsduo Ger-
rit en Karl portretteert voor hun 
smoelenmuur een man die relaxt 
aan zijn ijsje zit te likken, kleine 
kinderen worden geschminkt en 
de damp slaat uit de grote barbe-
cue; ribs, pulled porks en Texas 
style burgers. Goede kost voor de 
festivalganger. Op de achtergrond 
dampende kost van openingsact 
Cynbel op het ‘Rabopodium’, met 

hun mix van indiepop en stadion-
rock, duidelijk beïnvloed door U2. 
De band zet een fantastische set 
neer, met leadzanger/drummer 
Timon Hoitink in grootse vorm. 
De band heeft alles in zich om 
groot te worden, en Aalten - waar 
ze vandaan komen - en de Achter-
hoek, ver te ontstijgen. Kensington 
eat your heart out! Na het slotak-
koord staat Robin Yerah uit Zut-
phen al klaar op het ‘Achterhoek 
Nieuwspodium’, een podium voor 
singer-songwriters. Heel andere 
kost, maar toch sluit het aan. Een 
prima zet om te switchen van groot 
naar klein podium, van groots en 
meeslepend, naar klein en intiem 
soms, en weer terug.

Zo ook met het degelijke Sugar-
toosh uit Lichtenvoorde met hun 
rauwe rock. Rocking in a free 
World, zoals Neil Young al zong. 
Gaandeweg het festival stroomt 
het terrein steeds voller. Meindert 
Bussink kijkt tevreden toe. Zowel 
als organisator als de helft van 
het duo Bram en Meindert mid-
den op de middag en in de slotact, 
de formatie Hooked, met tal van 
Achterhoekse rockkanonnen. Het 
beste wat de Achterhoek te bieden 
heeft komt voorbij op Bevrijdings-
pop, in een volledig Achterhoekse 
line-up. “Dat is een vereiste voor 
dit festival. Al zit er maar één 
Achterhoeker in, dat is al prima,” 
begint Meindert Bussink. “En het 
mogen geen coverbandjes zijn. Al-
leen maar eigen werk. We hebben 
zo ontzettend veel goede bandjes 
en acts in de Achterhoek. Mensen 
vragen me wel eens of ik er niet 
een keer klaar mee ben. Nee hoor, 
er komen steeds weer nieuwe 
bandjes bij. Prachtig is dat.”

Vol en gezellig
Bussink prijst zich na afloop ge-
lukkig met enkel lovende gelui-
den, van zowel publiek, medewer-
kers als bands en acts. “Het heeft 
perfect uitgepakt eigenlijk. Precies 
zoals ik vooraf gehoopt had. De 
bandjes kregen goede reacties, en 
te gek vond ik het dat bij een ex-
centrieke band als Donnerwetter 
het publiek helemaal uit zijn dak 
ging. Daarom heb ik ze maar een 
toegift laten spelen,” is Bussink 
enthousiast. “Het was een prach-
tige dag. Het weer werkte mee en 
de belangstelling was goed. Het 
was altijd vol en gezellig. Het was 
kleinschalig maar we dromen stie-
kem al over iets groter volgend 
jaar, al wil groter niet altijd beter 
betekenen. We gaan in ieder geval 
op deze voet verder,” kijkt de am-
bassadeur van de Achterhoekse 
bandscene al met een schuin oog 
vooruit. Bevrijdingspop Achter-
hoek: een blijvertje!

Mevrouw Rondeel wordt bedankt namens de spelers van C1. Foto: PR

Dhr. van de Brink neemt bloemen in ontvangst van de spelers van C1. Foto: PR

Singer Songwriter Robin Yerah. Foto: Henri Walterbos
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Denkt u na over energiebespa-
rende maatregelen? Gaat u ver-
huizen of verbouwen? Dan is de 
duurzaamheidslening mogelijk 
interessant voor u. Het energie-
zuinig maken van uw woning is 
een investering die in eerste 
instantie geld kost. De gemeente 
vindt het belangrijk dat zoveel 
mogelijk woningen energiezuinig 
worden. Daarom bieden wij de 
mogelijkheid van een aantrek-
kelijke lening voor duurzame 
maatregelen aan uw woning.

De Duurzaamheidslening is een 
lening tegen gunstige voorwaarden, 
waarmee u energiebesparende 
maatregelen in en aan uw woning 
financiert. Denk bijvoorbeeld aan 
zonnepanelen, isolatie maatrege-
len of een warmtepomp. Door uw 
woning energiezuiniger te maken 

met energiebesparende maat- 
regelen bespaart u niet alleen op 
uw woonlasten, uw woning wordt 
er ook aangenamer en comforta-
beler van. Meer wooncomfort én 

een lagere energierekening dus! 
Bovendien helpt u mee aan een 
beter milieu en kunnen de energie-
besparende maatregelen goed zijn 
voor de waarde van de woning. 

Voorwaarden/kenmerken:
• Eigen woning in Bronckhorst
• Een van de vastgestelde maat-

regelen
• Leenbedrag tussen de € 2.500,- 

en € 25.000,-
• Looptijd lening 10 jaar tot 15 jaar
• Toets kredietwaardigheid door 

Stimuleringsfonds Volkshuis-
vesting Nederlandse Gemeenten 

• Huidige rente 1,6%. Rente 
 wordt vastgesteld op datum 
 van binnenkomst aanvraag 

Meer informatie en de vastge-
stelde maatregelen vindt op de 
website van het Achterhoeks 
verduurSaam energieloket: 
www.verduursaamenergieloket.nl. 
Hier staat ook het aanvraag-
formulier. Telefonisch is het loket 
op werkdagen te bereiken via tel. 
(0314) 82 03 60.

Gunstige duurzaamheidslening om uw huis 
energiezuinig te maken   Iets voor u?

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

Onze openingstijden zijn
Maandag t/m donderdag 08.30-16.30 uur

Alleen tot 12.30 uur vrije inloop, 
daarna op afspraak
Donderdagavond 17.30-19.30 uur
Vrijdag 08.30-12.30 uur

Voor veel voorkomende producten 
zoals paspoort of rijbewijs en voor een 
intakegesprek als werkzoekende kunt 
u heel eenvoudig digitaal via de website 
een afspraak maken. Voor alle andere 
afspraken (bijvoorbeeld vergunningen) 
kunt u ons bellen (0575) 75 02 50.

Telefonisch kunt u ons bereiken
Maandag t/m donderdag 08.30-16.30 uur
Vrijdag 08.30-12.30 uur

Calamiteitennr. (06) 13 10 07 77
(alleen buiten openingstijden) 

Sociale teams
Voor vragen over zorg, welzijn en werk 
kunt u terecht bij de sociale teams. 
Telefonisch bereikbaar via (0575) 75 02 50
E-mail: info@bronckhorst.nl
Locaties: www.bronckhorst.nl/socialeteams
Inloopuren:
Maaandag 08.30-12.30 uur
Dinsdagmiddag 13.00-17.00 uur
Woensdag & donderdag 13.00-17.00 uur
Vrijdag 08.30-12.30 uur

B en w info
Burgemeester Marianne Besselink
Openbare orde en veiligheid, 
Handhaving, Communicatie, 
Publiekszaken, Burgerparticipatie en 
bestuurlijke  vernieuwing

Wethouder Paul Seesing (CDA)
Werk en inkomen, Verkeer en vervoer, 
Breedband, Wegen en groen 
Gebiedswethouder Bronckhorst-Noord

Wethouder Arno Spekschoor (CDA)
Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, 
Financiën en belastingen, 
Regionale samenwerking
Gebiedswethouder Bronckhorst-West 
en Bronckhorst-Zuid
 
Wethouder Antoon Peppelman (PvdA)
Zorg (incl. jeugd) en welzijn, Personeel 
en organisatie, Facilitaire zaken, 
Informatisering en automatisering, 
Algemene juridische en bestuurszaken, 
Volksgezondheid
Gebiedswethouder Bronckhorst-Midden
 
Wethouder Jan Engels (D66)
Sport en cultuur, Onderwijs, Econo-
mische zaken, Recreatie en toerisme, 
Plattelandsontwikkeling, Kernenbeleid, 
Milieu (incl. duurzaamheid) en afval
Gebiedswethouder Bronckhorst-Oost

B en w bereiken?
Bel (0575) 75 02 50 of e-mail naar  
bestuurssecretariaat@bronckhorst.nl

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: cluster communicatie
tel. (0575) 75 02 50 
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl
Op www.bronckhorst.nl vindt u ook veel 
informatie over de gemeente.

Bloemrijke randen en bermen 
trekken nuttige insecten aan die 
schadelijke insecten in gewas-
sen bestrijden. Het ziet er niet 
alleen mooi uit, het is dus ook 
effectief. Daarom stelt de ge-
meente Bronckhorst één-jarige 
bloemenzaad gratis beschikbaar 
aan mensen, wonend in Steen-
deren, Bronkhorst, Baak en 
Toldijk, die de nuttige insecten 
daarmee een handje willen 
helpen. Voorwaarde is dat het 
in te zaaien stukje grond grenst 
aan de openbare weg of pad. 
Dan kunnen we er allemaal van 
genieten!

Succes
In 2015 deden wij vanuit het 
project Dorp en Rand een oproep 
om een akkerrand, berm of 
overhoekje in te zaaien met een 
bloemenmengsel. Het aantal 
aanmeldingen was verrassend 
hoog en prachtige, bloeiende 
akkerranden en bermen in 
Steenderen, Bronkhorst, Baak 
en Toldijk waren het resultaat. 
Voor herhaling vatbaar!

Aanmelden
De Vrouwenvereniging Toldijk/
Steenderen, verzorgt de inven-
tarisatie van de deelnemers. 
Woont u in dit gebied en bent u 
geïnteresseerd? Meldt u zich 
dan vóór 19 mei 2016 aan bij Ina 
Rietberg. Zij is bereikbaar via 
telnr. (0575) 45 20 04 of 
via inarietberg@hotmail.com. 
Vermeldt in de mail uw naam, 
adres, telefoonnummer en het 
aantal vierkante meters dat u 
beschikbaar heeft. U krijgt van 
haar bericht wanneer u het 
bloemenzaad kunt afhalen.

Bloeiende akkerranden en bermen 
in Steenderen, Bronkhorst, Baak 
en Toldijk

Maakt u al gebruik van de BEST-tas?
Alle huishoudens in 
Bronckhorst kunnen 
sinds kort gebruik maken 
van de BEST-tas om gra-
tis aan huis Boeken, Elek-
trische apparaten, Speel-
goed en Textiel op te laten 
halen. Dit is namelijk geen 
afval maar kan veelal als 
2e hands goed nog prima 
door iemand gebruikt 
worden of dienen als 
grondstof voor nieuwe 
producten. Zonde als 
het in uw grijze conatiner 
zou belanden!  

De tassen worden eenmaal 
per acht weken ingezameld door 
Circulus-Berkel in samenwerking 
met Delta. De ingezamelde tassen 
gaan naar kringloopbedrijf 
2Switch. Daar worden de spullen 
gesorteerd. Herbruikbare en 
verkoopbare spullen worden 
verkocht in de winkel. Textiel dat 
overblijft, gaat naar het Leger des 
Heils Reshare. De overige, niet 
verkoopbare spullen worden ge-
recycled. Wie de BEST-tas aan de 
weg heeft gezet, krijgt gratis een 
nieuwe toegestuurd. Het initiatief 
is een samenwerking tussen de 
gemeente, Circulus-Berkel, kring-
loopbedrijven 2Switch en Aktief 
Groep, sociaal werkvoorziening-
schap Delta, Weee Nederland en 
Leger des Heils Reshare. Met de 
BEST-tas willen deze partijen 
het voor u gemakkelijker maken 
deze gebruikte spullen apart in 
te leveren, dat is goed voor het 
milieu en zorgt voor sociale 
werkgelegenheid. 

Afvalbrengpunt Doetinchem
En wist u dat u sinds maart met 
uw grof huishoudelijk afval en 
groenafval terecht kunt bij het 
afvalbrengpunt van de gemeente 
Doetinchem aan de Havenstraat 

80 in Doetinchem (ingang vanaf 
de Roerstraat)? Op vertoon van 
uw afval- of milieupas kunt u 
verschillende soorten afval tot 
max. 2 m3 inleveren. Klein chemisch 
afval, glas, papier, metalen en PMD 
zijn voorbeelden van materialen 
die gratis weggebracht kunnen 
worden. U kunt per jaar ook 500 
kilo (2 m3) groenafval (snoeihout, 
bladafval en gras) gratis weg-
brengen. Hiervoor wordt jaarlijks 
een tegoed bijgeschreven op de 
afval- of milieupas. Onder meer 
grof huishoudelijk afval, hout en 
puin kunnen tegen betaling weg-
gebracht worden. Alle gescheiden 
ingeleverde materialen worden 
apart verwerkt en zoveel mogelijk 
gerecycled. 

Openingstijden
Het brengpunt is geopend van ma 
t/m vr van 08.30-17.00 uur en op 
za van 08.30-15.00 uur. 
Daarnaast kunt u gebruik maken 
van het Recycleplein aan de  
Boggelderenk 3 in Zutphen.  
De samenwerking met het breng-
punt van Dusseldorp is gestopt.

Voor meer informatie (o.a. over 
tarieven en afvalsoorten die u kunt 
brengen naar het brengpunt in 
Doetinchem en over de BEST-tas) 
zie www.circulus-berkel.nl.



www.de-goudsmid.nl

Kerkweg 13 - 7021 CM Zelhem

Tel. 0314 - 623584    

• Ontwerpen van nieuwe, en veranderen

 van speciale sieraden in opdracht o.a.:

 - Trouw- en relatieringen

 - Herinneringssieraden

• Reparatie- en restauratie werkzaamheden

• Zetten van edelstenen

• Verkoop van gouden en zilveren sieraden

• Duurzaam schilderwerk
• Behangen
• Winterschilder korting

www.schildersbedrijfzutphen.nl   |   0575 545 601

Uw kunstgebit verdient een 
erkend specialist

0575 - 46 44 33 www.tppriefel.nl
Hoetinkhof 1a 7251 XM  Vorden

Reparaties snel en vakkundig
uitgevoerd óók in het weekend

Gratis controle

Op afspraak bezoek ik u thuis

Géén verwijzing tandarts nodig

Vooraf prijsopgaaf op basis van uw wensen

Contacten met alle zorgverzekeraars

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

Dorpsstraat 27
Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93 www.spannevogel.nl

Maandaanbieding 

*Vraag naar de 
voorwaarden in 

de winkel.

Zon- / insectenwering; 
de beste oplossingen 
voor de beste prijzen!

• Hebt u ideeën voor uw woon-
omgeving, maar weet u niet bij 
wie u terecht kunt voor hulp om 
uw idee verder uit te werken?

• Hebt u iemand nodig om mee te 
denken over het organiseren 
van een bijeenkomst/activiteit?

• Wilt u weten wat er in omlig-
gende dorpen gebeurt als het 

gaat om uw plannen/initiatieven 
en hoe u daarvan kunt leren of 
er bij aan kunt haken?

Om u wegwijs te maken, handige 
tips aan de hand te doen en goed 
te weten wat er in een dorp speelt, 
heeft de gemeente een aantal me-
dewerkers (gebiedsambtenaren) 

die regelmatig op pad zijn in 
Bronckhorst. Zij gaan in gesprek 
met inwoners en organisaties 
over allerhande onderwerpen.

Dit zijn onze gebiedsambtenaren:
Bronckhorst Midden
(Hengelo e.o):
• Jeanne Wissink, 
 tel. (0575) 75 04 33, e-mail: 

j.wissink@bronckhorst.nl 
• Erik de Greef, 
 tel. (0575) 75 04 46, e-mail: 

e.degreef@bronckhorst.nl

Bronckhorst Zuid (Hummelo e.o.): 
• Jan Ditzel, tel. (0575) 75 03 70, 

e-mail: j.ditzel@bronckhorst.nl
• Arie Vries, tel. (0575) 75 03 43, 

e-mail: a.vries@bronckhorst.nl

Bronckhorst Noord (Vorden e.o.):
• Herman de Groot, 
 tel. (0575) 75 04 82, e-mail: 

h.degroot@bronckhorst.nl
• Ineke Maciag, 
 tel. (0575) 75 02 88, e-mail: 

i.maciag@bronckhorst.nl  

Bronckhorst Oost 
(Zelhem e.o.):  
• Arie Vries, tel. (0575) 75 03 43, 

e-mail: a.vries@bronckhorst.nl
• Jeanne Wissink, 
 tel. (0575) 75 04 33, e-mail: 

j.wissink@bronckhorst.nl. 

Bronckhorst West 
(Steenderen e.o.):
• Ineke Maciag, 
 tel. (0575) 75 02 88, e-mail:  
 i.maciag@bronckhorst.nl 
• Ilja Scholten, 
 tel. (0575) 75 03 46, e-mail: 
 i.scholten@bronckhorst.nl

Zomaar twee voorbeelden 

• In Hummelo is enkele jaren 
 geleden de rondweg verdiept 

aangelegd, onder meer om 
 geluidsoverlast tegen te gaan. 

Hierdoor kwam het wandelpad, 
het zogenaamde Doesburgse-
pad, dat richting deze weg loopt 
verhoogd te liggen. Bewoners 
en gebruikers gaven bij onze 
gebiedsambtenaren aan dat het 
risico van vallen zeker bij natte 
weersomstandigheden groot 
was. Met instemming van de 

 gemeente zorgden bewoners 
dat de gemeenteberm van een 
trapje werd voorzien, zodat het 
pad goed begaanbaar blijft

• Buurtbewoners van Het Soerlant 
vroegen onze gebiedsambte-

 naren in Zelhem of zij konden 
helpen bij het organiseren van 
een welkomstfeest voor status-

 houders (vluchtelingen met een 
 verblijfsvergunning), die bij hun 

in de buurt zijn komen wonen. 
Een mooi idee dat wij onder-
steunden door een tent en een 
tolk te  regelen. Ze verzorgden 
zelf uitnodigingen, activiteiten en 
allerhande hapjes en drankjes 

Meer informatie over onze 
gebiedsambtenaren en hoe u hen 
kunt bereiken zie www.bronck-
horst.nl/gebiedsambtenaren. 

Durf te vragen! Mail of  bel 
ze via tel. (0575) 75 02 50. 
Ze zijn er voor u!

Durf te vragen!  Onze gebiedsambtenaren zijn er voor u!

H u m m e l o

Z e l h e m

Bekendmakingen en mededelingen

Bekendmakingen

In deze rubriek vindt u een verkorte versie van de bekendmakingen die wij afgelopen week 
officieel digitaal gepubliceerd hebben. Via http://overuwbuurt.overheid.nl vindt u op een-
voudige wijze onze officiële publicaties. Aan onderstaande opsomming kunt u daarom geen 
rechten ontlenen. Voor veel bekendmakingen geldt dat u bezwaar kunt maken tegen het 
besluit. Ook is het soms mogelijk beroep aan te tekenen. Hoe u dat kunt doen, staat bij de 
bekendmaking zelf op http://overuwbuurt.overheid.nl. Heeft u thuis geen computer, dan 
kunt u tijdens onze openingstijden in het gemeentehuis terecht om stukken digitaal in te zien.

Abonneer u op e-mailservice bekendmakingen
Wilt u de officiële bekendmakingen in uw mailbox 
ontvangen, abonneer u dan via http://overuwbuurt. 
overheid.nl op de e-mailservice voor bekendmakingen. 
U kunt daarbij aangeven van welke bekendmakingen 
(bijvoorbeeld ‘binnen een straal van’, maar ook welk 
soort bekendmaking) u een attendering wilt ontvangen. 

Bronkhorst:
• Bovenstraat 2, verbouwen herberg ‘de Gouden Leeuw’, aanvraag ontvangen

Drempt:
• Gientjesweg 4, verbouwen woning en plaatsen luifel, vergunning verleend

Hengelo (Gld):
• Zelhemseweg 15, organiseren Night of the Klomps, vergunning verleend

Keijenborg:
• Sint Janstraat, organiseren midzomermarkt, vergunning verleend

Hummelo:
• hoek Kipstraat en Torenallee, organiseren Pontificaal Feest, vergunning verleend

Laag-Keppel:
• Nachtegaalplein 11, plaatsen zorgkamer, aanvraag ontvangen

Rha:
• Prinsenmaatweg  3, organiseren Asociaal Tentfeest, vergunning verleend

Steenderen:
• (ten oosten) Dr. A. Ariënsstraat, uitbreidingsterrein Aviko, wijziging welstandsnota 
 vastgesteld

Toldijk:
• Zutphen-Emmerikseweg 37, verbouwen luifel, vergunning verleend 

Vorden:
• Almenseweg 39, wijzigen voorgevel woning, vergunning verleend
• Park de Decanije, kappen zilverlinde, aanvraag ontvangen

Zelhem:
• Dahliastraat, tijdelijke verkeersmaatregel voor organiseren buurtfeest, ontheffing 
 verleend
• De Bongerd, tijdelijke verkeersmaatregel voor organiseren buurtfeest, ontheffing 
 verleend
• Haitinkweg 6, bouwen overkapping, aanvraag ontvangen
• Hogeveldweg 6, organiseren Pinksterfeesten en trekkertrek, vergunning verleend
• Paulus Potterstraat 4, plaatsen dakkapel, vergunning verleend
• De Savornin Lohmanstraat 13, vergroten woning, aanvraag ontvangen

Blijf op de hoogte!

Meld u aan en ontvang 
berichten over uw buurt 
per email.



Deze week maken wij extra veel:

CHIPOLATA SCHNITTS

Adelaarstraat 12, Doetinchem • T 0314-645899
Arnhemstraat 4, Brummen • T 0575-561277
Beukerstraat 97, Zutphen • T 0575-512001

www.jolinkbanket.nl
/banketbakkerijjolink

Alweer zo’n specialiteit van banketbakkerij
Jolink met een luchtige zwitserse room, 
bitterkoekjes, vruchtjes en zuivere rum.

voor7.75van9.75

Giant Prime E+3 (dames/heren) Giant Ease E+1 Blue Edition (dames M) RIH Omega (dames/heren)
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Zelhem is gastheer van derde editie 
land- en tuinbouwbeurs
ZELHEM - Voor het tweede jaar op 
rij verrijst van 31 mei tot en met 
2 juni aan de Ruurloseweg in Zel-
hem het terrein van de land- en 
tuinbouwbeurs Oost-Nederland.

Door Luuk Stam

Zelhem ligt centraal in een gebied 
waar veel land- en tuinbouwers 
actief zijn. Een grote beurshal is 
er in dit gebied niet meer te vin-
den. Door op een buitenlocatie 
een beurs te organiseren hoeven 
de boeren in deze regio niet af te 
reizen naar beurshallen in Bra-
bant of Hardenberg. Vanuit dat 
idee begon organisator Johan 
Wolters in 2014 met de land- en 
tuinbouwbeurs. Toen nog met de 
toevoeging Achterhoek, nu Oost-
Nederland. Een bewuste keuze. 
“Het is niet alleen een beurs voor 
Zelhem”, benadrukt Wolters.

De land- en tuinbouwbeurs begon 
twee jaar geleden in Halle. Omdat 
die locatie te ver in het buitenge-
bied bleek te liggen, ging de orga-
nisatie op zoek naar een beter be-
reikbare plek. Die vonden Wolters 
en zijn collega’s aan de Ruurlose-
weg ter hoogte van de Petersdijk in 
de buurtschap Wolfersveen. “Daar 
aan de grote weg hadden we vo-
rig jaar in twee dagen al hetzelfde 
aantal bezoekers als in Halle in 
drie dagen”, vertelt Wolters.

In totaal kwamen er vorig jaar 
bijna 19.000 mensen. De organi-
satie richt zich dit jaar op 25.000 
bezoekers. Op de beurs treffen 
ondernemende melkveehouders, 
akkerbouwers en agrariërs elkaar. 
Ze vinden hier informatie over de 
nieuwste trends op het gebied van 
bijvoorbeeld landbouwvoertui-
gen, veehouderij, voersystemen 
en datasystemen. De vakbeurs is 
dan ook vooral bedoeld om infor-
matie op te doen, maar door de 
ontmoetingen met leveranciers is 

het ook mogelijk om direct zaken 
te doen.

“Als een boer een investering van 
5.000 of 10.000 euro moet doen, 
dan wil hij daar toch graag een 
gezicht bij zien”, verklaart Johan 
Wolters.

Extra aandacht 
vraagstuk 
rondom voedsel

De organisator erkent dat de 
beurs tegenwoordig niet meer zo 
belangrijk is als vroeger. Door de 
komst van internet kan een boer 
ook van huis uit de laatste ontwik-
kelingen op de voet volgen. “Maar 
een boer is altijd in beweging”, zegt 
Wolters.

“Dit is voor hen een dagje uit en te-
gelijkertijd een moment om rond 

te neuzen. Past de bedrijfsfilosofie 
van die andere boer misschien ook 
wel bij mijn bedrijf? Hoe heeft die 
ander het gedaan met die nieuwe 
melkstal? Dat soort dingen met el-
kaar bespreken, daar is zo’n beurs 
uitermate voor geschikt.”

Dit jaar zal er tijdens de beurs ex-
tra aandacht zijn voor het wereld-
wijde vraagstuk rondom voedsel. 
Een andere noviteit is de presen-
tatie van een uniek individueel 
voersysteem voor geiten. Voor de 
singles onder de boeren en boe-
rinnen zelf heeft het beursterrein 
een heus flirtcafé. Dat wordt geor-
ganiseerd in samenwerking met 
de agrarische datingsite Farmer-
s4Love.

De derde editie van de land- en 
tuinbouwbeurs loopt van 31 mei 
t/m donderdag 2 juni en is dage-
lijks geopend van 13.00 uur tot 
22.00 uur.
   

 ■ www.landentuinbouwbeurs.nl

Hans Hoksbergen:
eendaagse specialist
BRONCKHORST - Uitslagen van 
de vluchten van de duivenvereni-
gingen in de gemeente Bronck-
horst: PV De Koerier uit Zelhem, 
PV Vorden en PV Steeds Sneller 
Hengelo. Zaterdag 7 mei stond 
de vijfde vitessevlucht op het 
programma vanuit het Belgische 
Quiévrain.

PV De Koerier Zelhem
Door 17 liefhebbers zijn er in totaal 
191 duiven ingezet. De gemiddelde 
afstand tot Zelhem zat rond de 256 
km. Het startschot klonk om 08.45 
uur en met een sterke wind be-
gonnen de duiven aan hun terug-
reis. De snelste duif is geklokt om 
11.55.51.
De uitslag van de top 10 ziet er als 
volgt uit: H. Wassink 1-2-5-6-9, 
J. Wassink 3, S. Gemmink 4, A.H. 
Kamperman 7-8, Comb. Menk-
horst 10.

PV Vorden
Zaterdag overbrugden de duiven 
een afstand van 260 kilometer. De 
gemiddelde snelheid was 82 kilo-
meter per uur. Hans Hoksbergen 
was het die deze week een flinke tik 
uitdeelde: onze eendaagse speci-
alist. Uitslag: H. B. M. Hoksbergen 
1-5-7-8-12-16-18-19, P. Hendriks 
2-3-15, Martijn Schuerink 4, Ria 
Luesink 6-9-11-14, G. H. H. Kelder-
man 10, Comb. J. Meijer en Zn. 13, 
T. J. Berentsen 17-20.

PV Steeds Sneller Hengelo
Van tien deelnemers begonnen 154 
duiven vanaf 8.45 uur aan hun te-
rugreis. Uitslag: A.H.J. Peters (4/34) 
1-11-20-34, R. Koers (12/30) 2-4-
6-10-14-15-18-21-29-30-31-35, 
G. Duitshof (4/8) 3-12-16-19, L Te 
Stroet (9/23) 5-7-8-9-17-22-25-26-
27, J. Teunissen (5/19) 13-28-36-38-
39, C. Te Stroet (2/8) 23-37, E. Koers 
(3/16) 24-32-33.

   

Kunstroute geopend met 
Groene Cross
REGIO - De nieuwe ‘Tussen Laak 
en Baak Kunstroute is 23 kilome-
ter lang en verbindt kunst bij de 
Theetuin Vierakker, Art Gallery 
Diesselweerd, Galerie De Burgerij 
en Beeldhouwatelier Baak en schit-
terende landschappen. Op Tweede 
Pinksterdag, 16 mei, wordt om 
14.00 uur bij de theetuin de nieuwe 
route geopend met een Groene 
Cross.

Onderdeel van deze feestelijke 
opening op Tweede Pinksterdag is 
een vrolijke Groene Cross: met een 
zo groot mogelijke diversiteit aan 
vervoermiddelen (een klein stukje 
van) de kunstroute afleggen. Een 
leuk uitgedoste (oude) auto, zit-
maaier, skateboard, skelter, scoot-
mobiel, bokkenwagen, rolstoel, 
skates of een ander origineel ver-
voermiddel. 
Voor de meest ludieke deelnemers 
is er na afloop een bijzondere ver-
rassing. De kunstroute kan per 
auto, op de fiets, te voet of anders 

worden afgelegd. Het westelijk deel 
van de route gaat door het open 
landschap van de IJssel, terwijl het 
oostelijk deel in de bosrijke land-
goederen van de Achterhoek ligt. 
De route gunt de deelnemers een 
blik op eeuwenoude boerderijen, 
monumentale bomen, beken en 
dorpjes. Van het beekje de Vierak-
kerse Laak in het noorden tot het 
dorp Baak in het Zuiden.

Route verbindt de kunst
Theetuin Vierakker, IJsselweg 13 
Vierakker, Art Gallery Diessel-
weerd, Vierakkersestraatweg 6 
Zutphen, Galerie De Burgerij, Zut-
phenseweg 11 Vorden en Beeld-
houwatelier Baak, Wichmondse-
weg 17A Baak. Voor deelname aan 
de Groene Cross graag aanmelden 
bij Theetuin Vierakker.
   

 ■ info@theetuinvierakker.nl ■ www.theetuinvierakker.nl

Tiental kinder- 
kunstenaars 
werden op 
podium geroepen
BRONCKHORST/VORDEN - De 
Kunst4daagse Bronckhorst ging 
dinsdagavond 3 mei vanwege het 
jubileum, het was de tiende editie, 
van start met een extra kleurrijk 
programma in het Theater onder 
de Molen in Linde bij Vorden. Mu-
zikale omlijsting van de avond ver-
zorgden Marise en Hidde.

De Werkgroep Kunst4daagse 
Bronckhorst ontving iedereen met 
een welkomstdrankje en deelne-
mers gingen met elkaar in gesprek 
vooraf aan het programma in het 
theater, waar alle stoelen waren 
gevuld met beginnende en (ver)
gevorderde kunstenaars en ge-
nodigden, waaronder wethouder 
Antoon Peppelman en een tiental 
kinderkunstenaars.

Na het welkom door gastvrouw 
Eva Schuurman, riep zij deze jon-
ge mensen op het podium voor 
een gesprekje. Tot slot openden zij 
vanaf het podium de Kunst4daag-
se met het gooien van enorme bal-
lonnen. Bestuurslid van de Stich-

ting Kunst&Cultuur Bronckhorst 
Han van Oosterbos uitte lovende 
woorden voor alle mensen die 
tien jaar eerst Kunst10daagse en 
daarna Kunst4daagse organiseer-
den. De werkgroep Kunst4daagse 
Bronckhorst 2016, Anneke van der 
Meer, Thea Lusink, Riny Slütter, 
Hilda Nijman en Marja Bovenlan-
der kregen van Henk Borra een 
bedankje.

Anneke gaf Liesbeth Spaansen 
voor het tien jaar schrijven van ar-
tikelen over de kunstmanifestatie 

een mooie bos bloemen. Muzikale 
intermezzo’s van Marise en Hidde 
gaven de avond een feestelijke 
tint. Eva Schuurman droeg eigen 
gedichten en columns voor en aan 
de reacties van het publiek te ho-
ren, zijn deze enthousiast ontvan-
gen. In de pauze en na afloop van 
de voorstelling praatten de aanwe-
zigen bij met een drankje en een 
hapje.
   

 ■ kunst4daagsebronckhorst.nl

Kleurrijke opening tiende
kunstmanifestatie Bronckhorst

De Kunst4daagse 2016 wordt kleurrijk geopend. Foto: Stein Oukes

Voor het tweede jaar op rij verrijst het terrein van de land- en tuinbouwbeurs Oost-Neder-

land. Foto: Luuk Stam

Beeldhouwatelier Baak. Foto: PR

Duiven komen terug van hun vlucht. Foto: Robert Borneman
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Goede klasseringen Hamove 
leden bij races Hengelo

HENGELO - Zondag 1 mei werd in 
Hengelo de 49e wegrace georga-
niseerd door de Hamove. Lokale 
held Joey den Besten scoorde 
drie podiumplaatsen in het IRRC 
en BeNeCup. Hamove-lid Lesley 
ten Tusscher wist de tweede 
BeNeCup Supersport wedstrijd 
op zijn naam te schrijven. Het 
raceweekend stond in teken van 
een strakke organisatie met een 
prettige sfeer en niet onbelang-
rijk: mooi weer!

In het Internationale Road Race 
Championship (IRRC) stonden 
twee wedstrijden op het program-
ma in de Superbike en Supersport 
categorie. Performance Racing 
Achterhoek stond met Joey den 
Besten en Jochem van den Hoek 
aan de start. Den Besten uit Bor-
culo zette zijn Yamaha zaterdag 
op pole position in de Supersport-
klasse. In de wedstrijden eindigde 
Den Besten twee keer als tweede, 
achter de snelle Tsjech Marek Cer-
veny. Laurent Hoffmann en Tho-
mas Walter mochten allebei een 
manche mee naar het podium. 
Road Race specialist Michael Hof-
man reed sterk, zat er bij starts el-
kaar keer goed bij en finishte beide 
manches als zevende op de Vars-
selring.

Van den Hoek was voor het team 
van Tonnie Wassink snel onder-
weg in de Superbike-categorie. De 
Brabander finishte in beide races 
als vijfde. In de eerste manche 
kwam Van den Hoek net achter 
Hamove-lid Johan Fredriks over 
de finish. In de tweede manche 
waren de rollen omgedraaid. De 
winst ging in beide wedstrijden 
naar Vincent Lonbois. De Belg 
wist af te rekenen met teammaat 

Sebastien Le Grelle. In de eerste 
manche maakte Le Grelle een 
valse start en kreeg gedurende de 
race een twintig seconden tijdstraf. 
Ondanks deze penalty eindigde 
Le Grelle als vierde in de eerste 
race. De Nederlander Peter Schal-
ken pakte in de eerste wedstrijd 
een tweede plaats. In de tweede 
race sloeg Lonbois toe in de be-
faamde Molenbocht, door daar 
de beslissende inhaalmanoeuvre 
te plaatsen op zijn stalgenoot Le 
Grelle. Voor Jarco Grotenhuis zat 
het tegen op de racedag. Groten-
huis had zich goed gekwalificeerd 
in het IRRC en BeNeCup Super-
bike. In de eerste IRRC-wedstrijd 
kwam Grotenhuis ten val en liep 
daarbij een rug- en voetblessure 
op, waardoor hij tijdens de overige 
wedstrijden niet aan de start kon 
verschijnen.

In de BeNeCup Superbike ging 
de winst ook in beide wedstrijden 
naar Lonbois, waardoor hij wel de 
‘koning van de Varsselring’ werd 
met vier overwinningen op één 
dag. Marek Cerveny deed het ook 
niet slecht, met drie keer winst. 
De Tsjech won de eerste BeNe-
Cup Supersport wedstrijd, door 
in een spannend duel Lesley ten 
Tusscher te verslaan. De Kawasaki 
van Cerveny liep duidelijk harder 
op de rechte stukken, maar Ten 
Tusscher maakte dit goed bij het 
remmen. Bij het insteken van de 
laatste Molenbocht deed de cou-
reur uit Almelo nog een ultieme 
poging om Cerveny te passeren, 
wat helaas net niet lukte. In de 
tweede manche ging de winst 
wel naar Ten Tusscher. Den Bes-
ten eindigde in deze race tweede. 
De Yamaha-coureur had de eer-
ste BeNeCup wedstrijd aan zich 

voorbij laten gaan en scoorde zo-
doende in elke race waar hij aan 
deelnam een tweede plaats.

Hamove-leden Olaf Romijn en 
Marcel Zuurbier stonden allebei 
twee keer op het podium na de Su-
perTwin wedstrijden. Romijn werd 
in beide races tweede en Zuurbier 
derde. Beide rijders reden ook in 
de BeNeCup Supersport. Romijn 
deed ter voorbereiding op de race 
op Isle Man waar hij binnenkort 
aan gaat deelnemen. Jarno On-
stenk scoorde een zesde en ze-
vende plaats in de Classics. De 
winst in de Zijspannen ging ver-
rassend naar Wiggert Kranenburg 
met bakkenist Jeroen Schmitz. Het 
regionale duo Jan Willem Nijland 
en Dennis Steenbergen met hun 
prachtige span een tiende en ne-
gende positie.

De Hamove organisatie had het in 
Hengelo weer perfect voor elkaar. 
De sfeer op het circuit was heer-
lijk en van de coureurs waren er 
alleen maar lovende reacties over 
de strakke en vriendelijke orga-
nisatie. Een grote pluim voor alle 
vrijwilligers die zich hebben inge-
zet om het evenement tot een suc-
ces te maken!

Op zondag werden er vijftien wed-
strijden verreden en op zaterdag-
middag ook al twee. In zeventien 
wedstrijden hoefde gelukkig maar 
één keer de rode vlag uit te gaan, 
vanwege een crash in de tweede 
BeNeCup Supersport wedstrijd. 
Het weer was zowel op zaterdag en 
zondag heerlijk. Op zondagmid-
dag brak nog heerlijk de zon door, 
waardoor meerdere bezoekers 
met een licht verbrand gezicht de 
Varsselring verlieten.

   

Collecteren voor mensen met epilepsie 
REGIO - Van 6 tot en met 11 juni 
2016 vindt de jaarlijkse collecte 
van het Epilepsiefonds plaats. Om 
door te kunnen gaan met de epi-
lepsiebestrijding kan het Epilep-
siefonds de hulp van nieuwe col-
lectanten heel goed gebruiken.  

In Nederland leven 120.000 men-
sen met epilepsie. Zij kunnen on-
verwachts een epileptische aanval 
krijgen: een plotselinge, tijdelijke 
verstoring van het elektrisch even-
wicht in de hersenen. Gelukkig 

hebben de meeste mensen met 
epilepsie baat bij medicijnen. 
Maar helaas blijft 30 procent last 
houden van aanvallen. 

Onderzoek is nodig
Epilepsie is nog niet te genezen. 
Wetenschappelijk onderzoek naar 
de oorzaken van epilepsie is daar-
om van groot belang. Het Epilep-
siefonds financiert onderzoeken 
die genezing dichterbij brengen. 
Naast het steunen van onderzoek, 
geeft het fonds voorlichting en 

hulpverlening waaronder aange-
paste vakantiereizen voor mensen 
met epilepsie. 

Doe mee
Collecteren kost slechts een paar 
uur tijd. En wie collecteert, le-
vert een bijdrage aan een goede 
behandeling en begeleiding van 
mensen met epilepsie. Wilt u zich 
in de tweede week van juni als col-
lectant inzetten? Meld u vandaag 
nog aan bij Thea Lebbink: 0575-
451454 of t.lebbink@planet.nl.

Groot Kormelink Optiek 
in actie voor Cambodja
HENGELO - In de periode van 17 
t/m 31 mei komt Groot Kormelink 
Optiek uit Hengelo in actie voor 
Light for the World. Deze stich-
ting zorgt ervoor dat kinderen met 
oogproblemen, zoals Sophon, in 
Cambodja worden opgespoord en 
een goede bril krijgen aangeme-
ten.

Visuele handicap niet opgemerkt
“Ik merkte pas dat mijn zoontje 
een probleem heeft met zijn ogen 
toen hij voor het eerst naar school 
ging. Hij zit nu vier jaar op school 
en heeft pas 2 klassen voltooid. 
Als hij een boek moet lezen, zit hij 
er met zijn neus bovenop. Omdat 
ik me zorgen maakte, ben ik naar 
een kliniek gegaan. Helaas heb-
ben ze toen geen oogtest gedaan. 
Op school lieten ze hem aan zijn 
lot over, kreeg geen extra begelei-
ding, behalve dat hij voor in de 
klas mocht zitten. Ook dan zag hij 
niets op het bord.”

“Sophon’s situatie werd ook bui-
ten schoolplein een probleem. 
Hij kon niet met vriendjes spelen 
en werd daar heel verdrietig van. 
Ik was heel erg blij dat Light for 
the World oogtesten ging doen 
op de school van Sophon. Zij stel-
den slechtziendheid vast. Sophon 
kreeg een bril en andere hulpmid-
delen en de onderwijzer kreeg een 
training om slechtziende kinderen 
les te kunnen geven.”

Cambodja
Goed zicht is heel belangrijk en 
dat geldt zeker in ontwikkelings-
landen. In Cambodja bijvoorbeeld 
komen veel kinderen niet goed 
mee op school omdat hun slecht-
ziendheid door niemand wordt 
opgemerkt. Of er is geen opticien 
in de buurt om een goede bril aan 
te meten. Als gevolg daarvan ver-

laten ze voortijdig de school, wat 
ten koste gaat van hun toekomst-
perspectief.

Samen met de partnerorganisatie 
Krousar Thmey (Cambodjaans 
voor ‘nieuw gezin’) en de Neder-
landse optiekbranche ondersteunt 
Light for the World projecten die 
gericht zijn op onderwijs voor 
slechtziende kinderen, zodat 
Sophon uit het hierboven aange-
haalde verhaal straks een betere 
toekomt tegemoet kan gaan.

Actie Groot Kormelink Optiek
De mensen van Groot Kormelink 
Optiek weten als geen ander wat 
het betekent om goed te kun-
nen zien. Zij steunen de stichting 
Light for the World omdat ieder-
een evenveel recht heeft op goed 
zicht. Voor elke complete bril, die 
in de periode van 17 mei t/m 7 juni 
bij Groot Kormelink Optiek wordt 
aangeschaft, doneren zij 10 euro 
aan Light for the World.

   

Zaalvoetbalteam
Veldhoek 1 kampioen
VELDHOEK - Maandag 18 april was 
de dag dat Veldhoek 1 een uitwed-
strijd had in en tegen het 1e team 
van Doesburg. De belangen wa-
ren groot omdat voor beide teams 
gold dat ze zich bij winst kampi-
oen mochten noemen.

Er kwamen veel supporters op 
dit duel af waardoor er een goede 
sfeer ontstond. Vooral de aanhang 
uit Doesburg liet van zich horen 
en dat werd beloond met een 2-0 
voorsprong. De Veldhoek had in 
de 1e helft meer balbezit maar 
dan moet je de kansen die je krijgt 
ook afmaken. De jongens zorgden 
er voor dat het baltempo naar een 
nog hoger niveau ging waardoor 
ze konden gaan rusten met een 2-2 

stand. De Veldhoek begon sterk 
aan de 2e helft en kon snel het 
doel vinden waardoor ze op voor-
sprong kwamen. De duels werden 
harder en de scheidsrechter moest 
dan ook geregeld optreden. Dat de 
Veldhoek veel spelers heeft met ja-
ren ervaring gaf misschien wel de 
doorslag in de kolkende voetbal-
tempel. Ze konden de voorsprong 
uitbouwen en lieten zich niet van 
de wijs brengen door de menigte 
uit Doesburg. De eindstand werd 
4-6 waardoor de missie van de 
Veldhoek was volbracht.
Het bestuur van S.V. Veldhoek was 
ook erg trots op de jongens waar-
door de champagne niet kon uit-
blijven. Dit kampioenschap werd 
nog gevierd tot in de late uurtjes.

Lesley ten Tusscher 2 en Joey den Besten 65 goed voor vijf podium plaatsen. Foto: Henk Teerink

Stichting Light for the World helpt kinde-

Staand v.l.n.r.:  Bart Groot Roessink , Marko Hukker, Bobby Huurneman, Ken Baakman, 

en Tom Groot Roessink. Zittend: Martijn Dijkman.  Ontbreken: Jannick Bosch, Tonnie Jo-

chemsen, en Mathijs Besseling. Foto: PR
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Schrijf je nu in!

Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en
lekker dichtbij!

VLIJTSTRAAT 11, DOETINCHEM  |  T. 0314-620372  |  
VERKOOP@CESARKOZIJNEN.NL  | WWW.CESARKOZIJNEN.NL  
OPENINGSTIJDEN SHOWROOM:  
MAANDAG - VRIJDAG 9.00 - 17.00 UUR | ZATERDAG 9.00 - 13.00 UUR

MODERN BOUWEN OF AUTHENTIEK VERBOUWEN? 
WANNEER U KIEST VOOR KUNSTSTOF DAN 
KIEST U VOOR STIJLVOL, DUURZAAM EN 
ONDERHOUDSVRIJ. WIJ LEVEREN RAMEN, 
DEUREN EN (ROL)LUIKEN DIRECT UIT EIGEN 
PRODUCTIE: ABSOLUUT MAATWERK  EN 
GEGARANDEERD VAKKUNDIG GEMONTEERD!

KIES OOK VOOR HET
COMFORT VAN
KUNSTSTOF

UIT EIGEN PRODUCTIE
 OOK HVL



Voor vakwerk ga je naar 
de specialist

Zutphen - ‘Om wonen nog mooier te maken’, zo luidt de slogan van 
Florence Home Fashion. Bij de woonwinkel op de hoek van de Groenmarkt 
en de Waterstraat kunt u terecht voor een zeer uiteenlopende range aan 
kwalitatieve, duurzame en bovenal betaalbare woonproducten. Eigenaar 
Jeroen Paling heeft een duidelijke missie: “Het ‘ontzorgen’ van mijn klanten.”

25 april 2015 bestond Florence Home 
Fashion precies één jaar. Eerder 
bestierde Jeroen samen met twee 
zakenpartners een bedrijf genaamd 
Four@Home, met als thuisbasis 
Vorden. In maart 2014 besluit de 
ondernemer, die tevens eigenaar is van 
een bouwbedrijf en hulpverlener is in 
de zorg, helemaal voor zichzelf te gaan 
beginnen.

Florence Home Fashion is een prach-
tige winkel met een uitgebreid assor-
timent. Jeroen somt op: “Karpetten, 
houten vloeren, bamboevloeren, PVC 
vloeren, laminaat, vinyl, gordijnen, be-
hang, verf en zonwering voor binnen en 

buiten.” De rolluiken, zonneschermen 
en screens die Florence Home Fashion 
verkoopt zijn allemaal van het merk 
RainbowSol. Florence Home Fashion 
wil zijn klanten ‘ontzorgen’. 

“Mensen kunnen eerst komen kijken en 
de producten ‘voelen’ en beleven”, zegt 
Jeroen. “Vervolgens ga ik op huisbezoek 
voordat ik een definitieve offerte ver-
stuur.” De dienstverlening van Florence 
Home Fashion is een totaalplaatje.

Om aan de toenemende vraag naar 
duurzaamheid te voldoen levert Flo-
rence Home Fashion ook veel ecologi-
sche producten. “Voorbeelden hiervan 

zijn karpetten gemaakt van maïsgaren, 
onze bamboevloeren en milieuvriende-
lijke verf”, aldus Jeroen. “Al mijn pro-
ducten komen overigens uit het hogere 
segment maar zijn desondanks verras-
send betaalbaar.”

Gezien de sterke vergrijzing van de 
maatschappij ziet Jeroen de toekomst 
van zijn zaak met vertrouwen tege-
moet: “Onze doelgroep zijn 40/60-plus-
sers met oog voor kwaliteit.” Sinds 1 
augustus is bovendien de webshop van 
Florence Home Fashion geopend.

Contact
Florence Home Fashion
Groenmarkt 2
7201 HX Zutphen
T: (0575) 764 075
M: (06) 52 880 455
E: jeroen@florencehomefashion.nl
W: www.florencehomefashion.nl

Foto: PR

Florence Home Fashion: 
Wonen in stijl

BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
KUNSTSTOF DAKBEDEKKING

DAK ISOLATIE
DAKPANNEN

KOPER
LOOD
ZINK

Ambachtsweg 11, Vorden
06 22467236, 0575 519701

www.kaspervrielink.nl
info@kaspervrielink.nl

 Gemiddeld 8,9 voor 
 klantvriendelijkheid

 Gemiddeld 8,6 voor 
 vakmanschap

 Geen voorrijkosten
 Een vakman voor al 

 uw werkzaamheden
 Ruime garantie
 Al 10 jaar een succesvolle formule

Redenen om bij uw verbouwing
voor De Klussenier te kiezen

André van der Horst
‘t Spiker 45, 7231 JM Warnsveld

Tel. 0575 529125
Mob. 06 48957044

a.vanderhorst@klussenier.nl
www.klussenier.nl

De
schilders 
met een 
glimlach

Schilderwerk

Beglazing

Wandafwerking

Spuitwerk

Verhuur materialen

telefoon
0575 515831

internet
www.terlak.nl

Groenmarkt 2, 7021 HX Zutphen
tel. 0575-764075

mob. 06-52880455
www.florencehomefashion.nl

PVC vloeren • Laminaat

Houten vloeren • Bamboe vloeren

Vloeronderhoud • Raamdecoratie

Gordijnen • Behang

Krijtverf • Horren



Prince is overleden, zoals we weten. Wij hebben hier in de Achter-
hoek iemand die hem kende en met hem heeft gewerkt. Wat heet, de 
man heeft zelfs een goedbetaalde baan die TAFKAP hem aanbood af-
geslagen. Philip de Haan is als voormalig Aaltenaar een nog steeds 
in de Achterhoek opererende bassist bij bands als Brintaboys, Winter 
People, Anguish, Schiller House Band en Chaingang. Hij woont door 
de week al een eeuwigheid in Hoorn waar hij werkt als hoofd van de 
slimme-mensen-die-alles-bedenken-afdeling en mede-eigenaar van 
aansprekend internationaal opererend PA-bedrijf Alcons Audio. Daar-
voor was hij baas R&D bij Stage Accompany (SA). In die hoedanigheid 
was hij in 1995 in Paisley Park waar hij The Man in de ogen kon kijken. 
Hoewel... Maar laat Philip het verhaal maar vertellen. 

Door Bert Stoltenborg

“Prince speelde in een hotel in 
Minneapolis op zijn verjaardag. De 
geluidsinstallatie had als side-fills, 
dus luidsprekers waarmee de ar-
tiest zichzelf kan horen, Stage Ac-
company Performer P26 en P16 
kasten. Prince vond het geweldig 
klinken en speelde twee uur langer 
dan gepland. Toen wij dat hoorden 
dachten we dat dat door die luid-
sprekers kwam, maar later verna-
men we dat hij dat wel vaker deed. 
Maar goed, hij was zwaar onder 
de indruk en wilde vervolgens wel 
eens een groot luidsprekersysteem 
van SA in zijn grote zaal in Paisley 
Park horen, dus het was tijd voor 
een demonstratie.

Ik ben toen op dinsdag met René 
Kuipers, één van onze Research & 
Developement-ingenieurs die ook 
eigenaar van geluidsverhuurbedrijf 
KO sound in Belgie was, en met 
Michiel Schuitemaker, onze dealer 
in de VS en zijn vriendin en mede-
werkster Allison, naar Paisley Park 
gereisd. Dat bleek een imposant, 
modern gebouw. Er bevinden zich 
drie studio’s. Studio A is 23 bij 14 
meter groot, studio B is 17 bij 14 
meter, studio C die ook als oefen-
ruimte werd gebruikt is 14 bij 10. 
Verder is er een zaal die Production 
Sound Stage wordt genoemd en die 
31 bij 37 bij 14 meter is. Die laatste 
zaal heeft een geluidsisolerend air-
co systeem, is helemaal aangekleed 
met stagedoek, er is een stroom-
voorziening voor 7200 ampère, er 
zijn ophangpunten of te wel rigging 
points die ieder 2000 pond kunnen 
dragen, er zijn laad- en losdocks, 
een kapsalon,  een makeupstudio, 
kleedkamers met badkamer.... Nou 
ja, eigenlijk te veel om op te noe-
men. Het is een ultieme zaal voor 
muziek.

De band van Prince repeteerde hier 
iedere dag, zelf kwam hij langs als 
het hem uitkwam. Dat oefenen was 
niet in de kring staan rondom een 

paar luidsprekers zoals dat bij klei-
ne bandjes gebeurt. De muzikanten 
stonden op een podium te spelen 
alsof het een optreden betrof, com-
pleet met een grote geluids- en 
lichtinstallatie. En Prince deed hier 
af en toe een show voor fans.

We werden vriendelijk ontvangen 
door een manager die beweerde 
ooit bij The Cure te hebben gezon-
gen. Dat leek mij als Cure-fan van 
het eerste uur sterk, ik had nooit 
van hem gehoord, maar ok. We kre-
gen een eigen kantoor en gingen 
kijken wat voor installatie er nodig 
zou zijn voor de demo. Dat was 
heel wat, en SA had die luidspre-
kers helemaal niet op voorraad. We 
hebben gruwelijk lopen stressen en 
stad en land afgebeld om verhuur-
bedrijven te vinden die één of meer-
dere sets vrij hadden. Toen we alles 
hadden geregeld moest het met 
desert storm-achtige snelheid naar 
Amerika worden gevlogen omdat 
verschepen veel te lang duurde. Dat 
was een dure liefhebberij. Ik geloof 
dat het achtentachtig dollarcent 
per pond vracht kostte. Tot die tijd 
vermaakten wij ons onder andere 
met flipperen. Prince noemde ons 
slackers, lummelaars.
Op donderdag werd in het atrium 
van de Paisley Park een dance-
avond met een DJ gehouden. Mi-
chiel Schuitemaker had zijn SA-PA 
neergezet. Er was vrij entree voor 
iedereen, gratis hapjes en frisdrank, 
alleen alcohol mocht niet van de lo-
cale sheriff. Er was een mannetje of 
100. Prince liep er zelf ook rond. Hij 
zei dat de HF, de hoge tonen, fan-
tastisch klonken. De tweeter, dus de 
luidspreker die het hoog weergeeft, 
was toen uniek en SA stond daarom 
bekend.

De sets arriveerden op vrijdag en 
werden opgebouwd en afgeregeld. 
Zaterdag zou er misschien een op-
treden zijn. Wanneer precies wist 
niemand. Prince zat in LA en zou ’s 
avond of ’s nachts arriveren. Er was 
maar 200 man publiek aanwezig, je 

gelooft het niet. Ik zou eigenlijk op 
Polpop in Aalten spelen, maar dat 
heb ik afgezegd. De Pol is ongeveer 
net zo’n grote zaal en ook daar kwa-
men toen 200 man op af. Dus zo re-
latief is het allemaal in die muziek-
wereld. Ook nu was alles in Paisley 
Park gratis, de entree, de hapjes en 
het fris. Volgens mij begonnen ze 
om 1 uur ’s nachts te spelen, tot een 
uur of 4. Het optreden verliep pri-
ma. Alleen liet de geluidstechnicus 
het geluid een paar keer rondzingen 
en werd op staande voet ontslagen 
door de artiest, of hij zag de bui al-
hangen en is uit zichzelf opgestapt, 
ik weet het niet. Ik heb toen op de 
zondagmorgen het geluid maar wat 
beter afgeregeld, want ik wilde niet 
dat de deal zou afketsen omdat 
Prince zijn monitorgeluid niet opti-
maal vond.
Later die zondag kwam de manager 
van Prince bij me, hij had gehoord 
dat ik aan het geluid had gezeten en 
bood me een baan aan als geluid-
technicus voor de komende wereld-
tournee. Redelijk verbaasd zei ik te-
gen hem dat ik een vliegtuig moest 
halen en geen tijd had om hierover 
te discussiëren. Hij antwoordde dat 
ik 1200 dollar per week kon verdie-
nen, en vergeet niet dat het nog de 
tijd van de gulden was, dus dat was 
serieus veel geld. Ik zei weer dat ik 
verplichtingen had in Europa, dat 
ik in een band speelde.... Hij ant-
woordde dat Prince zou zorgen dat 
mijn band in Paisley Park kon repe-
teren, er zouden first class tickets 
voor de muzikanten worden gere-
geld, alles zou helemaal te gek wor-
den. Ik heb gezegd dat ik het niet 
wilde. Sommige mensen geloven 
niet dat ik echt zo’n aanbod kreeg 
en het afsloeg, maar ik weet hoe 
onzeker zo’n bestaan is. Bovendien 
ben ik eigenlijk luidsprekeringeni-
eur en dat vind ik toch echt leuker 
dan bij een band rondlopen als 

tech. We spraken af dat ik een paar 
dagen zou blijven tot de nieuwe ge-
luidstechnicus uit Seatlle kwam.

Op maandag was de band aan het 
repeteren en kwam Prince binnen. 
De sfeer sloeg meteen om. Iedereen 
was maar met één ding bezig: fo-
cussen op Prince. Een paar fouten 
en je kunt vertrekken. De mana-
ger keek mij aan en wees naar het 
mengpaneel.

Dat was in het begin best lastig, ik 
kende de mengtafel niet en Prince 
gaf niet op een normale manier in-
structies, maar hij rapte van alles. 
Ik had er geen idee van dat hij het 
tegen mij had, tot iedereen mijn 
kant op keek. Prince: ‘Do we have a 
technician over here or what?’  ‘Give 
me Tommie a bit more on the side 
fills’. Tommie blijkt de toetsenman 
op de Hammond XB3 te zijn, side 
fills zijn sub-groep 13 en 14. In z’n 
gouden zender-microfoon zit een 
brom en omdat we dat niet snel 
genoeg oplossen smijt hij de micro-
foon richting mengpaneel en zingt 
verder met een andere microfoon. 
Uiteindelijk was meneer tevreden 
over het nummer en moest het 
opgenomen worden. Can I have a 
DAT-machine over here? OK! Wij 
aan de gang met die DAT-recorder, 
een kruk om hem op te zetten en 
kabels. ‘Do we have a time sche-
dule for this, gentlemen?’, begint hij 
te drijven. Wij: ‘One minute.’ Prince: 
‘39,38,37…’ Uiteindelijk staat het 
nummer op tape.  Missie volbracht.  
Dinsdag komt de tech uit Seatlle. 
Hij heet Billy Triplet en hij werd een 
paar weken later ontslagen. Boven-
dien ging de wereldtournee niet 
door, hahaha. 

De verkoopdeal met de geluidset 
ging wel door. The Man wilde dat 
de blauwe SA-kasten zwart wer-

den gespoten, met zwarte geano-
diseerde aluminium hoeklijnen en 
hoeken en een gouden front, zoals 
op de foto. Van de geluidsinstalla-
tie die naar de USA is gegaan werd 
een gedeelte voor Paisley Park aan 
Prince verkocht. De rest werd gefi-
nancierd door een aantal Neder-
landse verhuurbedrijven, die na de 
tour de sets in hun bezit zouden 
krijgen. Tot die tijd zouden ze geld 
ontvangen uit de Amerikaanse ver-
huuropbrengsten. Dat dit niet bleek 
te lukken lag volgens Stage Accom-
pany directeur Ed Wijnker aan het 
feit dat de wereldtournee niet door-
ging. De geluidsets bleven echter 
in de VS omdat de dealer nog een 
meningsverschil met Ed had. De 
verhuurbedrijven hadden dus een 
schuld bij de bank, geen verhuurin-
komsten en geen geluidsset. Later 
heeft een aantal verhuurbedrijven 
het geld alsnog gedeeltelijk terug 
gehad, maar dat betaalden nieuwe 
investeerders van SA. Over SA en 
Ed Wijnker kunnen we ook nog wel 
eens een boek schrijven, hahaha.

Ik verbaasde me er over hoe nuch-
ter de locals waren over de super-
ster Prince. Je hoorde ze zeggen: 
‘Isn’t he bankrupt?’ of ze vonden 
hem passé. Maar dat zal overal wel 
zo gaan, de jongen komt hier uit het 
dorp dus dat kan niet veel zijn. Hij 
communiceerde niet echt met nor-
male stervelingen. Hij praatte tegen 
zijn manager en die praatte tegen 
mij. Ik probeerde nog om hem gru-
welijk arrogant aan te kijken, maar 
dat ging niet omdat hij sowieso nie-
mand aankeek. Verder heb ik wel 
dingen over hem gehoord qua in-
voelingsvermogen en zo, maar daar 
was ik niet zelf bij dus daar kan ik 
niets zinnigs over zeggen. Misschien 
moet je daarvoor bij Candy Dulfer 
zijn, maar die zegt geloof ik ook niet 
zoveel.”

Philip de Haan naast de symbol gitaar van Prince. Foto: eigen foto

HOE PHILIP DE HAAN 

PRINCE ONTMOET EN HEM 

NIET IN DE OGEN KIJKT



Loormuziek 
Door Hans Mellendijk  

Het is weer de muziek die mijn 
gedachten terugvoeren naar de 
tweede helft van de vorige eeuw. 
Herinneringen tuimelen over me 
heen uit het reservoir, dat geluk-
kige jeugd heet. ‘k Zie lange slun-

gels van kerels die de voorkamer 
opstelten zetten. Slungel Gert zit 
gehurkt bij een stapeltje singles. 
Hij zoekt en legt er één op ’t wiebe-
lende draaiplateautje. Vrolijke mu-
ziek in up-tempo weerklinkt uit de 
luidsprekers. Een nasale stem zingt 
Last Train To San Fernando. Loor-
muziek. Uitgevoerd door: ik zou 
het niet meer weten, m’n geheu-
gen laat me in de steek. De jongens 
pakken de dansklare dames bij de 
lurven en trekken een quickstep 
door de ‘mooie kamer’. Ik, de kleine 
potwortel op de divan, kijk verwon-
derd toe. M’n oudste zus geeft haar 

eerste verjaardagsfuif. Toastjes met 
ei en mayonaise, augurk gewikkeld 
in boterhamworst aan een prik-
kertje, Spoetnik en lauwe Groli. In 
mijn herinnering blijven me twee 
muziekgenres bij. Door mijn zuster 
gecategoriseerd als Loor-en Navis-
muziek. Vernoemd naar de twee 
jonge heren, die bepaalden wat er 
op de koffergrammofoon kwam te 
liggen. Een Achterhoekse variant 
op de Pleiners en Dijkers. Mijn eer-
ste kennismaking met wat we te-
genwoordig jeugdcultuur noemen. 
De Navisgroep draaide namaakjazz 
met een hoog Dutch Swing College 
gehalte. Jazz van het verkeerde 
soort. Chris, icecream, icecream, 
Barber is een naam die daar tot gis-
teren, in mijn onbetrouwbare lange 
termijnbeleving, ook bij hoorde. 
VVD-congresmuziek. Het andere 
kamp draaide Skiffle en Country 
en Western van het oorspronkelijke 
soort. Niet de zoetgevooisde ver-
sies van Jim Reeves die begin jaren 
zestig de Hitparade teisterden.

Later, luisterend naar radio Luxem-
bourg ontwikkelde de smaak zich 
via Lonnie Donegan naar The 
Shadows. Op het schoolplein raak-
te ik terecht in de strijd Elvis contra 
Cliff. Veel en veel later, in mijn jong 
volwassenheid moest ik ruiterlijk 
toegeven dat ik fout was in die oor-
log. De platencollectie was toen 
inmiddels buitenproportioneel ge-
groeid van Abba tot Zappa. In een 
tijd tussen dansles en de periode 
dat ik op mijn tienerkamer experi-
menteerde met lichteffecten. Toen 
stoppen nog niet om de haverklap 
doorsloegen en vloeistofprojecties 
nog niet het behang sierden. Toen 
aanstaande zwagers die in het ge-
niep via ’t garagedak de slaapka-
mers van mijn zusters belaagden 

nog niet geschrokken van hun weg 
terugkeerden. Toen dus ongeveer, 
… was ik geobsedeerd geraakt 
door Them. 

‘Gloria’ schalde tot ‘Here Comes 
The Night’ uit de bandrecorder. 
‘Baby Please Don’t Go’ begeleidde 
het eerste grote liefdesverdriet. “Oh 
Annelies!” ‘Hen’ waren een mythe 
tijdens het leven zelf. In Hitweek, 
het vakblad voor langharig werk-
schuw tuig ging al maanden het 
gerucht dat ‘hen’ naar Nederland 
kwamen. En wat was de clou? De 
tournee deed nota bene Terborg 
aan! Onder het mom van huiswerk 
maken bij een schoolkameraad op 
de Heelweg fietste ik die bewuste 
avond clandestien de andere kant 
op. In Sporthal De Paasberg bleek 
dat niet Them op het podium stond, 
maar wel een rossige verschijning 
uit Belfast. Van Morrison genaamd. 
Them was inmiddels opgeheven. 
Van werd voor deze gelegenheid 
begeleid door een andere levende 
legende: The Blizzards. Cuby was 
thuisgebleven. Verlegen en nog vol 
ludevedut, vergaapte ik me aan het 
optreden van de Ierse zanger. Een 
legendarisch concert. Rillingen lo-
pen nu nog over mijn rug.

Eind jaren zeventig verloor ik hem 
een beetje uit het oog na een apa-
thisch concert in De Vereeniging. 
Tot het moment in 2000 echter. 
Toen viel dit alles op zijn plaats 
toen ik de cd The Skiffle Sessions, 
Live in Belfast beluisterde. Drie op 
het oog totaal verschillende genre’s 
vloeien meesterlijk ineen. Dixieland 
klinkt opeens prachtig, tranen val-
len op het tapijt. Van Morrison, Lon-
nie Donegan en ene Chris Barber 
zijn de schuldigen. De Loormuziek 
is niet teloorgegaan.

Met 1800 m2 de 
MUSIC STORE
in de Achterhoek. 

         ons op Facebook
NR.2 Music

Industrieweg 2
7251JT Vorden
06 51 160 542

grootste

Ronnie Lane
Door Stef Woestenenk

Al heel jong las ik zijn naam op de 
elpeehoezen van Small Faces. Toen 
ik ouder werd dook ik in zijn mu-
ziek. Hij was bassist bij Small Faces 
en later The Faces.

Hij ging solo en maakte platen 
met zijn band Slim Chance, Pete 
Townshend, Eric Clapton en Paul 
McCartney.

Zijn stem, zijn teksten, melodieën 
en zijn verhaal hebben mij altijd 

geraakt. Dat heb ik met sommige 
artiesten. Als een rode draad is Ron-
nie Lane zijn muziek er altijd.

Door internet kwam ik in contact 
met zijn zoon Luke. Af en toe een 
mailtje. Ik had genoeg te vragen. 
“Weet je, kom eens langs...dan laat 
ik je alles zien en kun je mijn familie 
ontmoeten”.

Lees verder op www.popmag.nl

Doe mij maar de chaos. 

Af en toe.
Door Erik Hagelstein

Je hebt muzikanten die zweren bij 
een gedegen voorbereiding. Ein-
deloos oefenen, repeteren, loop-
jes instuderen en zorgen dat alles 
klopt op het moment surprème. 
Worden ze blij van.

Op 16 mei vorig jaar was Co-
verland in Ulft. Onderdeel was 
Hooked on Guitars, een initiatief 
van de onvermoeibare grondleg-
ger van dit platform: Meindert 
Bussink. Hij had gevraagd of ik 
een paar liedjes mee wilde zin-
gen. Ik kan Meindert moeilijk iets 
weigeren en toen ik las welke gi-
taristen zouden opdraven was ik 
helemaal om: Vedran Mircetic, 
Rocco Ostermann, Joop Waller-
bosch, Dries Bijlsma, Ronald Bek-
king. Voorwaar geen pruters!

Meindert had nog iets gedaan: hij 
had een band gevormd die deze 
solisten begeleidde. Ook al geen 
kattepis. Drummer Mike Visser, 
bassist Gerben Bielderman, toet-
senman Matthijs Stronks. Er wa-
ren ook nog een paar vocalisten 
bij. Ik noem Marco van der Aar en 
Lawrence Mul. We kunnen inten-
sief gaan speuren aan de oevers 
van de Oude IJssel, maar veel be-
ter dan deze mannen gaan we ze 
echt niet vinden.

Door allerlei bezigheden rond Gui-
tar Matrix, de presentatie en de to-
tale organisatie van die hele dag 
kwam de organisatie van het slot-
concert een beetje in het gedrang. 
Allerlei vragende blikken achter 
het podium, waar de gasten zich 
verzamelen. Geen setlijsten, geen 
duidelijkheid. En er speelt op dat 
moment al een gitarist: blues-
grootheid Leif de Leeuw uit Rot-
terdam. Ik zie hem niet, maar wat 
we horen klinkt fantastisch.

Daar komt Meindert, in zijn auto-

tje. Volgeladen met gitaren, ver-
sterkers en effectenpedalen. Want 
ook hij doet natuurlijk mee. 

Het podium is één groot effec-
tenpedaal, zeven mensen stal-
len hun spullen naast elkaar uit. 
Zelden zo’n chaos gezien. Mein-
dert kan niet heel veel duidelijk-
heid brengen over mijn inbreng: 
,,Volgens mij zit je redelijk in het 
begin. Beetje opletten. Wil je me 
helpen mijn spullen naar het po-
dium te brengen?’’ Terwijl ik met 
een gitaar in de linker- en een ver-
sterker in de rechterhand sta zet 
Leif de Leeuw een volgend num-
mer in. Het duurt een seconde of 
tien, maar ik herken het als Rocky 
Mountain Way van Joe Walsh. En 
ik word geacht dat stuk te zingen!
Ik slaak een gil, zet de spullen op 
de grond, gooi mijn jas naar een 
paar bevriende zangeressen die 
ook staan te wachten en spoed 
mij het podium op. Ik ben net op 
tijd. 

Leif de Leeuw ken  ik niet, maar hij 
knikt vriendelijk, Mike, Gerben en 
Matthijs heb ik wel eerder gezien. 
Mike roept me nog na dat hij het 
leuk vindt dat ik mee doe.
We doen een paar liedjes en mijn 
taak zit er op. Echt leuk om te 
doen! Achteraf vraag ik: hoe kun 
je beginnen als ik niet eens op 
het podium sta? Schijnt als volgt 
te gaan: Leif draait zich om en 
vraagt: wie zingt dit nummer? 
Drummer Mike antwoordt: Erik 
Hagelstein. Terechte vraag van 
Leif de Leeuw: wie is dat?
Mike zegt: ik weet dat hij er is, ik 
heb hem gezien. Zet maar in, hij 
komt wel. 
Het was geen grondige, professio-
nele en allesomvattende voorbe-
reiding. Maar wat was het gaaf! 

Doe mij maar de chaos. Af en toe.

AAP behartigt belangen 

Aaltense bands al dertig jaar
Door Meindert Bussink

Toen de vereniging AAP (Aaltens 
Artistiek Popbelang) in 1986 werd 
opgericht was de missie om van de 
lokale bands de belangen te behar-
tigen en de bands regelmatig een 
podium te bieden. Verder werd met 
de lokale politiek ‘gevochten’ om 
een eigen oefenruimte voor deze 
bands te realiseren. In de begintijd 
waren veel lokale bands lid van 
onze vereniging. AAP was ongeveer 
vijftien jaar tijd actief op de diverse 
fronten. Na verloop van tijd ging 
AAP in de slaapstand. Veel bands 
zochten namelijk hun eigen weg en 
hadden geen behoefte meer aan 
iets collectiefs. De meeste bands 
hadden ook hun eigen oefenruim-
te. Kortom, de doelstellingen waren 
niet meer actueel. Anno 2016 zijn 
deze doelstellingen ook niet meer 
actueel. Vijf jaar geleden vonden 
enkele oud bestuursleden elkaar 
weer en kwamen op het idee om 
jaarlijks een festival te organiseren 
in Oerkroeg Schiller. Het festival 

moest vooral een reünie-gevoel
hebben. Bands uit de jaren tachtig
en negentig werden weer gevraagd
om eenmalig op te treden. De res-
pons was groot. “We hebben vaak 
meer aanmeldingen dan plaatsen 
op de avond zelf. Verder hebben we
nu al vijf jaar achter elkaar Schiller
uitverkocht gehad.”

Lees verder op www.popmag.nl

Ronnie Lane. Foto: PR

AAP festival Schiller 2012 sfeerimpressie. Foto: PR



Aanbiedingen alleen a.s. vrijdag geldig

Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

Meer dan alleen een uitzendbureau, 
dat is Match 4U. Bij ons draait het om mensen.
Dat is onze toegevoegde waarde.

Technisch After Sales Medewerker m/v

Ben jij een technisch specialist en is elk vraagstuk voor 

jou een uitdaging?

Wat zijn jouw werkzaamheden?

Als technisch after sales medewerker is het jouw taak om te 

zorgen voor optimale service en garantie. Je zorgt voor het 

beheer van de spares offertes en orderbestand. Problemen 

bij klanten weet je in no time te vertalen naar werkbare en 

efficiënte oplossingen. Je wordt dagelijks benaderd via mail 

en telefoon vanuit de hele wereld met vragen over onderdelen 

en mogelijke oplossingen van technische storingen. Met jouw 

technische kennis weet je moeiteloos het probleem te analyse-

ren en bepaal je de te verrichte werkzaamheden. Je legt snel 

verbanden en kan collega’s aansporen om de klant optimaal 

te bedienen. Je werkt offertes en orders uit en verwerkt de 

gegevens in het systeem.

Software Tester m/v

Ben jij elektrotechnisch onderlegd en heb je affiniteit met 

software?

Wat zijn jouw werkzaamheden?

Samen met de ontwikkelaars van de software ben je verant-

woordelijk voor het testen van de software op de apparaten. 

Het gaat hierbij om apparatuur die dagelijks door veel mensen 

gebruikt gaat worden. Hierbij wordt met name gekeken naar 

bruikbaarheid, functionaliteit, veiligheid en kwaliteit van de 

software. Per apparaat voer je diverse testen uit en je legt 

dit vast in een testprotocol. Fouten geef je direct door aan de 

engineers van de software. Bij minder werk op de testafdeling 

assisteer je op de R&D afdeling of in de assemblage.

Automonteur APK m/v

Ben jij een ervaren allround monteur en klaar om de vol-

gende stap te zetten in je carrière? 

Wat zijn jouw werkzaamheden?

In de functie van automonteur ben je verantwoordelijk voor het 

uitvoeren van het algemene onderhoud en reparaties aan per-

sonenauto’s. Daarnaast voer je revisiewerkzaamheden uit aan 

diverse merken en type motorvoertuigen zal je onderdelen en 

accessoires monteren en demonteren. Om deze werkzaamhe-

den goed uit te voeren, beschikt onze opdrachtgever over een 

werkplaats met alle gereedschappen en diagnose apparatuur. 

Jij bent iemand die goed op de kwaliteit van het geleverde 

werk let en gaat voor een optimale klanttevredenheid.

Productiemedewerker m/v

Ben jij iemand die graag zijn handen uit de mouwen steekt 

en nauwkeurig kan werken?

Wat zijn jouw werkzaamheden?

Voor een opdrachtgever in de directe omgeving van Zelhem 

zijn wij op zoek naar productiemedewerkers. Je kunt ingezet 

worden op diverse afdelingen. Je kunt hierbij denken aan 

lasersnijden, knippen, kanten en ponsnibbelen. Daarnaast zijn 

er ook mogelijkheden als ophanger/afhaler op de poedercoat 

afdeling. Je hebt oog voor detail, werkt netjes en kwaliteitsge-

richt. Na een korte inwerkperiode kun je zelfstandig aan de 

slag. Het is fijn als je achtergrond hebt in de metaal, maar als 

jij de juiste werkmentaliteit hebt en graag wilt leren, nodigen wij 

je ook van harte uit om te reageren!

Bedrijfsanalist m/v

Staat kwaliteit bij jou hoog in het vaandel?

Wat zijn jouw werkzaamheden?

Jouw rol in het ontwikkelteam is het verbe-

teren van de kwaliteit van openbaar vervoer 

verbindingen. Je analyseert informatie om de 

dienstverlening te optimaliseren. Hierbij heb je 

contact met verschillende disciplines binnen 

de organisatie. Daarnaast ben je verantwoor-

delijk voor een daadkrachtige ondersteuning 

bij het concessie beheer en lever je relevante 

managementinformatie aan.

Per direct gevraagd: 
beginnende en ervaren 

TENTENBOUWERS
Je kunt direct aan de slag voor de komende maanden.
Afwisselend werk met een goede loonbetaling per week.   

Ervaring en/of eigen vervoer zijn mooi meegenomen,
maar geen vereiste. 

Bel voor meer info:
026 - 321 03 66 

HET IS ER WEER!
Heerlĳ ke volle smeuïge graskaas . 

Gemaakt uit het eerste volle verse gras Kom er van 
genieten 

Graskaas jong 
Graskaas komĳ n 

Graskaas boeren meshanger

Tot vrĳ dag morgen !

HOLLAND KAASCENTRUM
De lekkerste kaas vers van het mes

Authentiek brood
Waldmix zonnepit

 3 st. € 5,- 
Habsburger broodjes  
 10 st. € 3,25
Echte amandel 
gevulde koeken 
 8 st. € 5,-

Brood van de week 
Zonnebrood 
 € 1,25 

Nieuwe oogst
Mandarijnen 
 30 stuks 5,98
Heerlijk zoet
pitloze druiven
 kilo 1,98
Lekker om mee te wokken
chinese kool
 per stuk  0,98
Frisse groene 
hollandse komkommers
 2 stuks 0,98  

Deze week:

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio



Medische diensten 

Huisarten

Regionale Huisartsenpost te Zutphen, tel. (0900) 200 9000.

Apotheek

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

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen

Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92. De algemene 
bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 18.00-19.30 uur. 
Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, kijk hiervoor op de site: 
www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem

Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11. De be-
zoektijden 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.

Tandprotheticus

Tandprothetische Praktijk J. Riefel, gespecialiseerd in het maken van 
nieuwe kunstgebitten en het repareren van uw huidige kunstgebit. 
Hoetinkhof 1a, Vorden. Tel. 0575-464433 of 06-51446299.

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

Tandarts:

14 - 17 mei, R.C. Boersma, Vorden, tel. (0575) 55 19 08.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers

Politieteam Achterhoek-West
Hamburgerbroeklaan 11, 7005 AJ Doetinchem
Postbus 618, 7300 AP Apeldoorn
Geopend: ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur en za. van 10.00 tot 12.00 uur.
Spoed? Bel: 112. Géén spoed? Bel: 0900 – 8844

Steunpunt politie Hengelo

Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (in het gemeentehuis).
Geopend op donderdag van 16.00 tot 20.00 uur.
Spreekuurlocatie Vorden, Zutphenseweg 26, 7251 DK Vorden.
Geopend op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Spreekuurlocatie Steenderen, Dorpsstraat 16, 7221 BP Steenderen.
Geopend op dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur
Voor het doen van aangifte dient u altijd een afspraak te maken via 0900-
8844. Aangifte doen kan ook via internet. Kijk op www.politie.nl/aangifte 
voor meer informatie.

Calamiteiten gemeente

Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, wateroverlast, 
milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen naar het alarmnr. 
(0900) 88 44 of bij grote spoed 112. Kleinere meldingen over de openbare 
ruimte? Bijv. over een afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet 
brandt, losliggende stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde 
kom (dus niet de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de ope-
ningstijden het gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook door-
geven via www.bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en leefom-
geving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, omdat het niet 
kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, bel dan ons calamiteitennr. 
(06) 13 10 07 77. Storingen aan gemalen en het drukrioleringsysteem in 
het buitengebied svp melden via tel. (0575) 75 05 00. 

Wmo-hulpmiddelen

Ook voor meldingen over problemen met Wmo-hulp-middelen zoals een 
niet-werkende scootmobiel of tillift verzoeken wij u tijdens kantoortijden 
het gemeentehuis te bellen via tel. (0575) 75 02 50 en buiten kantoortijden, 
als het niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, ons calamiteitennr. 
(06) 13 10 07 77.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen

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

Dierenkliniek Zutphen

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

Dierenkliniek Bronckhorst

Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 46 03 12
www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Zorg
Yunio Oost Gelderland

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

Stichting Sutfene

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

Sensire wijkzorg (thuiszorg)

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

Sensire thuiszorgwinkels

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

Sensire maatschappelijk werk

Sensire maatschappelijk werk bereikbaar via Sociale Teams Bronckhorst.

Sensire

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

Buurtzorghuis Warnsveld

Huis voor terminale en palliatieve zorg, 24 uur per dag een verpleeg-
kundige aanwezig. Vordenseweg 12, 7231 PA Warnsveld. 
Tel. (06) 20 58 55 54, e-mail: info@buurtzorghuiswarnsveld.nl. 
www.buurtzorghuiswarnsveld.nl

Sociale teams Bronckhorst

De gemeente Bronckhorst kent vijf sociale teams. U kunt er terecht met 
vragen op het gebied van bijvoorbeeld welzijn, jeugd en opvoeding, 
schulden of werk. Telefonisch zijn de teams bereikbaar via (0575) 75 02 50. 
Ook e-mailen is mogelijk: info@bronckhorst.nl. De locaties en ope-
ningstijden vindt u op www.bronckhorst.nl/socialeteams. 

Stichting Welzijn Vorden

Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.
Inloopspreekuur dinsdag en woensdag van 09.00 - 11.00 uur. 
Informatie over alle activiteiten en cursussen, dinsdag- en woensdag-
morgen, tel. (0575) 55 34 05. info@welzijnvorden.nl. Voor vervoersvragen: 
ma. t/m do. van 09.00 - 10.00 uur, alleen telefonisch (0575) 55 52 82.
Administratief secretarieel medewerkster Willy Gotink. 
w.gotink@welzijnvorden.nl / www.welzijnvorden.nl

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum 

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

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 

Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.

Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden e.o.

Tel. (06) 55 91 62 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag en nacht bereikbaar.

Pedicure 
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.

Overig
VVV-kantoor

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

Marlies Meenks

Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte 
kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, Het Hoge 3, 
7251 XT Vorden, tel. (06) 21 60 72 27. 
www.marliesmeenks.nl / info@marliesmeenks.nl 
Lid VNT, RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, 
doorverwijzing huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

Roemenië / inzameling goederen door St. COEH

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

Kinderdagverblijf, speel-/leergroep, buitenschoolse opvang en 

gastouderopvang Avonturijn

‘t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00, info@avonturijn.nl
Kerkstraat 17a, 7251 BC Vorden, tel. (0573) 76 02 00
Dorpsstraat 19, 7234 SN Wichmond, tel. (0573) 76 02 00
Eikenlaan 22, 7251 LT Kranenburg, tel. (0573) 76 02 00
Cosmeastraat 2, 7021 XW Zelhem, tel. (0573) 76 02 00

SchuldHulpMaatje Bronckhorst

Voor hulp bij schuldenproblematiek, tel. (06) 83 03 90 05.

Kerkdiensten

Gereformeerde Kerk Vorden

Zondag 15 mei, Pinksteren, Raad van Kerkendienst in de Christus 
Koning kerk. 10.00 uur: ds. F.W. Brandenburg, pastor J. van Kranenburg 
en ds. J. Kool, m.m.v. het koor Vokate.
1e C: Diaconaal werk; 2e C: Raad van Kerken.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden

Zondag 15 mei, Pinksteren, Raad van Kerkendienst in de Christus 
Koning kerk. 10.00 uur: ds. F.W. Brandenburg, pastor J. van Kranenburg 
en ds. J. Kool, m.m.v. het koor Vokate.
1e C: Diaconaal werk; 2e C: Raad van Kerken.

Protestantse gemeente Wichmond 
Zondag 15 mei, 10.00 uur, Ds. I. de Zwart, Deventer. Pinksteren. 

R.K. kerk Vierakker

Zondag 15 mei, 9.30 uur, Eerste Pinksterdag: Eucharistieviering, 
vg. pastoor H. Scheve. 

R.K. kerk Vorden

Zondag 15 mei, 10.00 uur, Eerste Pinksterdag, Oecumenische viering, 
vg. J. van Kranenburg, pastoraal werker.  

Contactjes
Contactjes zijn uitsluitend bestemd voor parti culieren en verenigingen. 
Is men als particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister 
bij de Kamer van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria 
en wordt de tekst als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale 
advertentietarieven. Minimumprijs voor Contactjes € 8,77 (incl. btw) voor 
80 karakters. Brieven onder nummer, hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan derden, € 6,05 (incl. btw) extra. Reacties naar Achterhoek 
Nieuws, Bleekwal 10, 7131 DB Lichtenvoorde. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet geplaatst. Gelieve zelf uw brieven onder nummer 
af te halen bij het kantoor van opgave. Contactjes kunnen ook opgegeven 
worden via onze web site www.contact.nl. Berekening kan geschieden via 
de op de site geplaatste berekenmethode.

LET OP!! REPAIR CAFÉ, 
zat. 14 mei, 10.00 -12.00 u. 
Dorpscentrum, Raadhuis-
straat 6, Vorden.
   

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

Heeft u last van ratten, mol-
len, wespen of ander onge-
dierte? Bel Don Veenhuis 06- 
10499025.
   

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

Leuke gezellige Oma zoekt 
dito Opa rond 70 jr om nog 
gezellige dingen te onderne-
men. Brieven aan het Contact 
onder nummer 19-01 te rich-
ten aan Bleekwal 10, 7131 DB 
Lichtenvoorde.
   

GEZOCHT; Oude brom-
mers en onderdelen van o.a 
Zundapp, Kreidler. Brom-
fietswinkels opgelet: we 
kopen ook graag uw oude 
winkelvoorraad op.Tel 06-
15268461.
   

K I P P E N M E S T K O R -
RELS het beste voor uw 
gazon,groente,fruit en sier-
tuin per zak 5 euro 6 zakken 
(90 kg) 25 euro Morsdijk 2 
Ruurlo 06-12 97 15 03.

9 t/m 17 mei 
Dagmenu’s ophalen € 8,00. Dagmenu’s bezorgen € 9,25. Dagmenu bĳ ons consumeren  

€ 11,00. (Bestellen mag, maar hoeft niet.) Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag 

vanaf 17.00 uur. Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering (tasje € 0,10)

Woensdag 11 mei Champignonsoep/Boeuf stroganoff met 

aardappelkroketten en groente

Donderdag 12 mei ½ Haantje met frieten, appelmoes en 

rauwkostsalade/Apfelstrudel met slagroom

Vrĳdag 13 mei Groentesoep/Zalmfilet met dillesaus, aardappelen 

en groente
Zaterdag 14 mei         Italiaanse cordon bleu met aardappelen en groente/ 
                     Ĳs met slagroom  (alleen afhalen of bezorgen)

Maandag 16 mei Geopend 2e Pinksterdag vanaf 11.30 uur.

Dinsdag 17 mei Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade/

Ĳs met slagroom

OOK: waardebonnen, à-la-carte, eetfeestjes, lunch-koffie met gebak, 
high wine, high beer en high tea! 

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

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

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

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

PINKSTER
VLOOIENMARKT
WESTERVOORT

Info kr. huur 06-39108152
animo-vlooienmarkten.nl

Maandag 16 mei
10.00 - 17.00 uur

SPORTHAL PLANETS
De Pals

Emmerik 5

Serkon: 
‘Ik ben gevlucht uit 
Syrië. Nu wil ik 
graag weer studeren.’

Studie en werk voor hoger 
opgeleide vluchtelingen

Kijk op www.uaf.nl

Geef om talent en maak 
deze studie mogelijk! 

www.dier.nu

WORDDONATEUROF KOM IN ACTIE!



    
Weulen Kranenbarg 
biedt assortiment voor 
complete tuininrichting
Vorden - Weulen Kranenbarg is de laatste jaren uitgegroeid 
tot een compleet buitencentrum.  Naast bestrating en tu-
inhout, die nog steeds de boventoon in het assortiment 
voeren, kan men in de winkel ook terecht voor bevesti-
gingsmaterialen, beitsen, verlichting en speelmaterialen.  
Vanwege de toenemende vraag biedt men zelfs kunstgras, 
wat zowel binnen als buiten gepresenteerd wordt.

De meeste mensen, zeker uit de directe omgeving, denken 
bij Weulen Kranenbarg vooral nog steeds aan betonleveran-
cier, bestratingen en tuinmaterialen. “Maar tegenwoordig 
beschikken we over een zeer divers assortiment, waardoor 
alles te vinden is wat men voor de tuin en buitenboel nodig 
heeft. Bovendien zijn wij dealer van diverse bekende merken, 
zoals in-Lite verlichting en vtwonen tegels. “, aldus Marian-
ne Weulen Kranenbarg.  De in-Lite verlichting, onder andere 
bekend van het televisieprogramma Eigen huis & tuin, werkt 
op zwakstroom en is gemakkelijk zelf aan te leggen. In de 
winkel kan men diverse ideeën opdoen bij de in-Lite display. 
Marianne:”Ook de keramische tegels van vtwonen zijn steeds 
meer in opkomst vanwege het onderhoudsvriendelijke karak-
ter en het feit dat men het direct op het zandbed kan verwer-
ken. Bovendien heeft het merk ook buitentegels met originele 
motieven. “ 

Wilt u ook ideeën opdoen, kom dan gerust eens rondkijken 
aan de Ruurloseweg 45a in Vorden.  Voor meer informatie, zie 
de website. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Volg 
Weulen Kranenbarg dan op Facebook of Twitter. 

weulenkranenbarg.nl

Kijk ook eens op onze vernieuwde website:
www.renesangersmeubelmakerij.nl

Geopend: maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 16.30 uur
Bezoek bij voorkeur op afspraak. 
Zaterdag op afpraak

• Meubels op maat
   (o.a: tafels, kasten, bedden)
• Keukens (klassiek en design)
• Winkelinterieur  
• Restauratie van diverse meubels

Bezoekadres:

Dambroek 35 Baak

Telefoon:

06-1030 3130

0575-543 555

E-mail:

info@renesangersmeubelmaker.nl
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CREATIEF IN HET GROEN 

Gecertificeerd keurmeester speeltoestellen

Grafonderhoud

Boomverzorging

Plaatsen van veranda’s

Bestrating

Aanleg van vijvers

Tuinonderhoud

Tuinrenovatie

Tuinaanleg

Tuinontwerp

Isidorus Hoeve, een hoveniersbedrijf voor zowel particulieren als bedrijven,  
dat uitsluitend werkt met eerste klas materialen, grondstoffen en beplanting. 
Met oog voor details en creativiteit voor elk type tuin.  
Bent u op zoek naar een unieke tuin die geheel afgestemd en  
ontworpen is op uw wensen en situatie? Een tuin waarin u, in elk 
seizoen, zorgeloos en veilig kunt genieten?

Neem voor meer informatie contact met ons op voor 
een geheel vrijblijvend advies.

Uw specialist in onder andere:

T

SCHILDERSBEDRĲ F

MAARTEN WOLSINK
www.schildersbedrĳ fmaartenwolsink.nl

• Regulier binnen en buiten schilderwerk

• Monumentaal schilderwerk

• Beglazing

• Wandafwerking

• Verkoop van diverse verfsystemen

Wolsinkweg  8a 

7021 LX  Zelhem-Keĳ enborg

Tel. 06-12670332

info@schildersbedrĳ fmaartenwolsink.nl Lid van 

Ontwerp
Aanleg

Onderhoud
40 jaar Kennis, Ervaring en Vakmanschap

Kervelseweg 23, Hengelo (Gld), tel. 0575-462619

TERRASOVERKAPPINGEN
• BUDGETUITVOERING

 4.00 x 2.50 meter v.a. € 925,00 
• LUXEMODEL
 4.00 x 2.50 meter

  compleet geplaatst v.a. € 1545,00
  6.00 x 3.00 meter

  compleet geplaatst v.a. € 2095,00 
 

ROLLUIKEN HEROAL
• 100 x 100 cm v.a. € 94,50
• 160 x 140 cm v.a. € 155,00

 
Montage v.a. € 65,00 per rolluik.
Screen, schermen e.d. op aanvraag.
 

ELWIKRA ZELHEM
www.elwikra.nl • info@elwikra.nl • tel. 06-20364752


