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In deze straat zien we eerst de We-
reldwinkel met een keur van produc-
ten uit verre landen en dan de VVV 
die in ons toeristisch dorp niet gemist 
kan worden. De groenten en het fruit 
van Reinier staan altijd al mooi uitge-
stald maar ook Henk Eggersman en 
echtgenote treden naar buiten met 
hun sieraden en beelden.

Terrasje pakken
Bij de kruising met het Jebbink wordt 
een flink podium gerealiseerd, waar 
bandjes optreden. Maarten Smit 
zorgt voor een terras met heerlijke 
wijnen, waar u even neer kunt strij-
ken om naar de muziek te luisteren.

Ambachten
Rietdekker Otten en de smeden van 

Oldenhave, mensen die hun langza-
merhand uitstervend ambacht nog 
echt verstaan en dat ook nog eens 
graag laten zien. Aannemer Barge-
man heeft zich bekwaamd in het ma-
ken van mozaïeken en daagt u uit zelf 
eens met die steentjes aan de slag te 
gaan. Vincent Spiegelenberg maakt al 
jaren kachels en laat die zien.

Modeontwerper
Ook te zien, speciaal voor deze dag, is 
de etalage bij Visser Mode waar oud-
Vordenaar en landelijk bekend mo-
deontwerper, Antoine Peters nieuwe 
ontwerpen toont. Naast Elbrink kan 
de dorst gelest worden bij de smoot-
hiesbar. Genietend van een smoothie 

gaat u eens kijken bij Hein Smeerdijk, 
de beeldhouwer of Wil Lindhout die 
stenen bewerkt.

Harmonicagroep
Ook treden hier de Trekkebuuls op, 
een groep mannen en vrouwen die 
met hun harmonica’s voor extra 
gezelligheid zorgen. Urtica de Vijf-
sprong heeft zuivelproducten, mis-
schien passen hun kaasjes bij een 
glaasje wijn van Smit.

Verenigingen/Instellingen
De sportverenigingen staan op de Zut-
phenseweg, maar Vorden heeft ook 
nog de Oudheidkundige Vereniging 
Oud Vorden, die de foto’s leverde die 

te zien zijn op de grote panelen in 
het centrum. Zij zijn graag bereid uw 
interesse te wekken voor de historie 
van ons dorp. De PCOB (Protestants 
Christelijke Ouderen Bond) staat met 
een kraam naast Sensire/Yunio.

Als u de kans gegrepen heeft de rij-
tuigen en koetsen van ‘In de Reepn’ 
van dichtbij te bekijken kunt u nog 
voor alle inlichtingen over deze dag 
terecht bij de informatiestand van 
4xV, Van Vorden Voor Vorden. 

Zie ook de site:
www.4xv.nl

Groot heropeningsevenement in Vorden

Burgemeester Galleestraat: bedrijvig als 
nooit tevoren
Vorden - De werkzaamheden die 
Vorden lange tijd ontregeld heb-
ben lopen ten einde. Tijd voor 
een feestelijke dag voor de hele 
bevolking. Op zaterdag 31 mei 
zullen de nieuw ingerichte stra-
ten plaats bieden aan veel uit-
eenlopende activiteiten. De groep 
vrijwilligers die de stichting Van 
Vorden Voor Vorden vormt, heeft 
veel werk verzet om voor iedereen 
een aantrekkelijk programma te 
maken met sport, muziek, kunst, 
ambachten en historie. De afgelo-
pen weken heeft steeds een van 
de straten in de schijnwerpers 
gestaan; eerst de Raadhuisstraat 
met zijn ambachtelijke kunst, 
daarna de Zutphenseweg met alle 
sportevenementen, toen Vordens 
Montmartre met de beeldende 
kunsten en etalages, het plein bij 
Hotel Bakker met de herlevende 
Middeleeuwen en de Dorpsstraat 
met muziek en dans. 

Deze week deel 4: 
de Burgemeester Galleestraat.

Het succes van een grote opkomst 
van vorig jaar heeft de organisatie 
doen besluiten dit jaar de spor-
tieve uitdaging opnieuw tijdens 
Energie(K) Vorden te organiseren. 
Bovendien wordt tegelijk het Natio-
naal Kampioenschap Skeeler gehou-
den. Te midden van de Vordense on-
dernemers die zich rond de Dorps-
kerk presenteren en met een goed 
uitzicht op het skeelercircuit gaan 
de spinners hun sportieve uitdaging 
aan. Tijdens de marathon zal door 
Reiniers en Leonie’s Groente- en 
Fruithandel  fruit en frisdrank voor 
de spinners worden verzorgd.

Het Spinning evenement start om 
12.00 uur op het Marktplein in Vor-
den. Inschrijven kan via Indoor Sport 
Vorden, Profile Bleumink Vorden en 
cyclingteamvorden@gmail.com
 
Meedoen kost: 

Wees er snel bij want de eerste uren 
lopen al vol! De organisatie ver-
wacht weer een grote opkomst en 
uiteraard mooi weer!

De Stichting Cycling Team Vorden 
maakt zich ieder jaar sterk voor een 
goed doel. In 2014 is dat Energy4all. 
Deze organisatie is landelijk actief 
voor het financieren van onderzoek 
naar medicijnen tegen de stofwisse-
lingsziekte bij kinderen.

Spinning spektakel 
voor Energy4all 
in Vorden
Vorden - Tweede Pinksterdag, 
9 juni, organiseert het Cycling 
Team Vorden samen met Indoor 
Sport Vorden een Spinning ma-
rathon in het centrum van Vor-
den.  De opbrengst van deze ma-
rathon komt geheel ten goede 
aan Energy4all.

“Dit mag zijn met een spuitbus, ge-
wone verf, het maakt niet uit, laat 
uw creativiteit het werk doen. Wij 
zijn benieuwd naar wat Vorden in 
petto heeft.” Op deze manier kunt 
u uw kwaliteit als kunstschilder 
etaleren en kunnen leden van een 
vereniging hun deze promoten. De 
enige voorwaarde is dat de afbeeldin-
gen niet aanstootgevend mogen zijn. 
De panelen zullen worden gebruikt 
als decor op vrijdag 18 juli tijdens 
de zomerfeesten. In de feesttent bij 
Bakker organiseren De Herberg en 
Hotel Bakker dan het Vordense Café 
XXL, dit evenement zal vier keer per 
jaar terugkomen. Tijdens deze avond 

draaid, vergezeld van de bijpassende 
clips. “Het belooft een groot feest te 
worden!”
Opening van het Vordense Café zal 
worden verricht door de winnares 
van de Hakkenrace met partner, die 

het artikel ‘Haal je high heels uit de 
kast’, elders in dit blad).
Toon je creativiteit individueel of als 

vereniging en meld je via de mail aan
bij de organisatie van het evenement
(secretariaat@4xv.nl)

‘Schilder je eigen 
Vordense Café’
Vorden - Op zaterdag 31 mei tij-
dens de opening van het dorp, 
stellen de Herberg en Hotel Bak-
ker grote panelen ter beschik-
king waarop u uw eigen Vorden-
se Café kunt schilderen.

VRIJDAGAVOND
TOT 21.00 UUR

Koopavond



Colofon
Contact Bronckhorst Noord
Is een wekelijkse uitgave van 
Weevers Grafimedia en 
verschijnt in een oplage van 
4.500 exemplaren in: Vorden, 
Kranenburg, Wichmond, 
Vierakker, Linde, Medler, 
Wildenborch, Delden.

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

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

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

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers Grafimedia
Tel. (0575) 55 10 10

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

! nnp

Plaats een Contactje
in uw weekblad en 
online via
WWW.CONTACT.NL
snel en gemakkelijk!

AUTO TE KOOP

CONTACTJES
zijn uitsluitend bestemd voor parti culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria en wordt de tekst 
als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale advertentietarieven. 
Minimumprijs voor Contactjes  7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; elk 
karakter meer  0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden,  4,24 (incl. btw) extra. Reacties 
naar Weevers Grafimedia, Postbus 22, 7250 AA  Vorden. Dubieuze of 
anonieme opgaven worden niet ge plaatst. Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à  4,24 (incl. btw). Contactjes kunnen ook 
opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. Berekening kan 
geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Bezoek onze grote meimarkt

op 24 mei !! Kringloopwinkel

“De Werf”, Enkweg 11, Vorden

meer info: www.veilingcom-

missie.nl

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 te-
genover de huisartsenpost.

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

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

Tandarts
24 - 25 mei P. Scheepmaker, Ruurlo, 0573-452513. Voor wanneer 
u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

Calamiteiten 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 openingstijden 
het gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook doorgeven 
via www.bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en 
leefomgeving). 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-hulpmiddelen zo-
als 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 - Doetinchem - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - 
Eerbeek - Brummen.
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder de 
volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78
Paard: (0575) 58 78 70
Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

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

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 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 Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 34 05 
of (06) 22 92 96 30.
Welzijnsadviseur: Wilma Berns, e-mail: w.berns@sswb.nl
De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 
donderdag van 9.00-11.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek 

en huisbezoek mogelijk op afspraak.
Administratief medewerkende: Willy Gotink, 
e-mail: w.gotink@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl

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

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

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

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724. 24 uur per dag bereikbaar. 
Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand telefoonnr. 
bellen of kijken op www.sensire.nl

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 
verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, 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

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 
bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. (0314) 36 02 85. 
Fax (0314) 36 02 87. E-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl
www.thuiszorggrootgelre.nl

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

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

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

Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden e.o.
Tel. (06) 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.

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: 
De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; Nijntje in Halle; 
Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg; Hummeloord in 
Hummelo en Het Eerste Steentje in Steenderen. 
Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22. Openingstijden: 
Maandag t/m donderdag: 9.30 - 17.00 uur. Vrijdag: 9.00 - 17.00 uur.
Zaterdag: 10.00 - 15.00 uur (juli/augustus t/m 16.00 uur).

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- 
gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 
Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. (06) 21 60 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, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
’t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00
info@avonturijn.nl

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 25 mei, 10.00 uur, mevr. ds. R. Reiling uit Steenderen.

Dorpskerk Vorden
Zondag 25 mei, 10.00 uur, Doopdienst, ds. J. Kool.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 25 mei, 10.00 uur, ds Tim Wiersum, Heilig Avondmaal.

R.K. kerk Vorden
Zondag 25 mei, 9.30 uur, Eerste Heilige Communieviering, vg. 
pastoor F. Hogenelst.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 24 mei, 17.00 uur, Woord- en Communieviering, vg. M. 
Peters, pastoraal werker.

Weekenddiensten

Tiny Koning 
Uw persoonlijke reisadviseur 
 
T 0575 - 559090 
M tiny@travelcounsellors.nl

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel

gewoon Frits Peppelink-hau-

sen, tel (0575) 55 29 16, (06) 

51 60 15 16.

Te huur: comfortabele  4-ka-

mer woning met plavuizen en

vloerverwarming in buiten-

gebied Vorden. Alles begane

grond. Tel: 0575 - 556680

NIEUWE DEELNEMERS GEZOCHT
Voor de Drie Dagen Afslanktest ben ik op zoek naar 
mensen uit gemeente Bronckhorst en omgeving om 
Nieuwe 3-DAY TRY-OUT pakketten te proberen!
Unieke kans om op een makkelijke manier kennis te 
maken met de Herbalife voeding en direct je eerste resul-
taat te boeken. Info: Jerna Bruggink 0575-463205

ZATERDAG 24 mei
van 11.00 - 16.00 u.

ROMMELMARKT
BARCHEM
volg de pijlen ...

600 meter kramen!!! 
VEEL CURIOSA 

op de GROOTSTE nog 
echte Rommelmarkt van 

Nederland!

Wiskunde of scheikunde moei-

lijk? Ik help je graag! MAVO, 

HAVO, VWO, ook voor degene

die herexamen heeft. Bijles-

docent M. te Riele. Tel: 0575

- 551140 / 06 - 54764761

Zo. 1 juni fietstocht met brunch

bij buurtver. Bekveld. Meer

info: www.bekveld.nl

Zo. 1 juni fietstocht met brunch

bij buurtver. Bekveld. Meer

info: www.bekveld.nl

Dagmenu’s 21 mei t/m 27 mei
Dagmenu’s ophalen € 7,75. Dagmenu’s bezorgen € 9,00. 
Dagmenu bij ons consumeren € 10,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet.) 
Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. 
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 21 mei
Aspergesoep / Karbonade de Rotonde met aardappelen en groen-
te.            

Donderdag 22 mei 
Babi pangang met nasi en rauwkostsalade / Apfelstrudel met 
vanille saus en slagroom.

Vrijdag 23 mei 
Minestronesoep / Zalmfilet met dillesaus, aardappelen en 
groente.

Zaterdag 24 mei 
Gehaktbal uit eigen keuken, jus, aardappelen en rauwkostsa-
lade / IJs met slagroom (alleen afhalen/bezorgen). 

Maandag 26 mei         
Gesloten.

Dinsdag 27  mei           
Wiener schnitzel met aardappelen en groente van het 
seizoen / IJs met slagroom.

Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel of 
dinercheque….kookworkshop, feestjes en meer!

Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en/of 
opmerkingen dan kunt u ons bellen op tel.nr. 0575 - 551519
of u komt even binnen op Kerkstraat 3 te Vorden.

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

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

KOFFERBAKVERKOOP !!!

9-Juni (2e Pinksterdag)

3e editie van de grootste in-

door kofferbakmarkt v/d Ach-

terhoek

Enkweg 17 in Vorden

markt open van 10.00 - 16.00

Entree vanaf 12 jaar â‚ €2,-

www.deboedelhof.nl/koffer-

bakverkoop

Te huur gevraagd: voor tijde-

lijk, een gemeubileerde wo-

ning op een rustige plek.

Tel: 0575 – 551034 / 06 – 

81472509

 Inboedelverkoop op zaterdag

7 juni ivm verhuizing. van 9.00

tot 16.00 uur bent U van harte

welkom op Strengscheveld 27

6996DK te Achter Drempt.

Gedroogde en geperste

kippenmestkorrels. Het beste

voor uw groente-siertuin en

gazon. 25kg zak 7 euro. Ruurlo

06-12971503

Gevraagd: gras op stam of

grote wikkelbalen hooi,

geschikt voor paarden.

06-53706908



OERRR-KRACHTEN 
IN DE NATUUR

Ontdek je eigen 
OERRR-krachten. 
Meld je aan op OERRR.nl

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

de specialist voor uw gebitsp
roth

es
e

Adinda Brugman
Tandprothetische praktijk

Kastanjelaan 11b
Hengelo Gld.
0575 46 26 40
info@tppbrugman.nl
www.tppbrugman.nl

ZATERDAG 24 mei
van 11.00 - 16.00 u.

ROMMELMARKT
BARCHEM
volg de pijlen ...

600 meter kramen!!! 
VEEL CURIOSA 

op de GROOTSTE nog 
echte Rommelmarkt van 

Nederland!

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

Hartelijk dank voor het medeleven dat wij  
hebben ondervonden na het overlijden van  
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder,  
schoonmoeder, lieve oma en overgrootoma

Dini Breuker-Schouten

De bloemen en vele kaarten die wij hebben 
ontvangen zijn een grote steun voor ons  
geweest. Wij kijken terug op een mooi afscheid.

Wim Breuker
Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Vorden, mei 2014

Vanwege de crematie van een dierbare van twee 

van onze medewerkers is het zwembad aanstaande 

dinsdag 20 mei gesloten van 13.00 tot 18.00 uur. 

Op deze dag komen alle lessen te vervallen. 

Namens de medewerkers 

en het bestuur van 

zwembad “In de Dennen” 
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D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87
info@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Rauwe ham + boterhamworst

2 x 100 gram 379

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Huisgemaakte 
sjasliks

ELKE 4DE GRATIS

SPECIAL

BBQ kip lemon 
bite

175
per stuk

KEURSLAGERKOOPJE

Hamburgers +
Barbecue-
worstjes

650
2 x 4 stuks

MAALTIJD IDEE

Witlof -
beenham 
schotel

550
500 gram
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Joop Bouwmeister

Met eerbied en respect gedenken wij het
overlijden van ons erelid

Wij zijn dankbaar voor zijn jarenlange

betrokkenheid bij onze voetbalvereniging,

waarvan hij lange tijd fungeerde als voorzitter.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe bij het

verwerken van dit verlies.

Bestuur en leden s.v. Sociï

Als het leven niet meer gaat zoals je had gehoopt
Als veel je wordt ontnomen

Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt
En leven niet meer leven is

Dan komt de tijd dat het einde goed is
 

Vredig en rustig is van ons heengegaan onze lieve
moeder, oma en "oma-oma"
 

Johanna Harmina van Dijk - Zweverink
~ Minie ~

Vorden, 21 april 1930 Vorden, 15 mei 2014

 
Wij bedanken huisarts Dr. Tanis en Sensire de
Delle Team 2 te Vorden voor de liefdevolle zorg

waarmee zij mama omringd hebben.

 
Henk en Dinie
   Daan v
Herman en Dienke
   Jory en Kay, Noah
   Sari
Jos en Christine
   Thijmen
   Annick

De Delle 47
7251 AJ Vorden
 
Correspondentieadres:
Dinie Vaags - van Dijk
Malrove 86
7322 GC Apeldoorn

Onze moeder en oma is thuis.
 
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
woensdag 21 mei om 15.00 uur in crematorium
de Omarming, Voorsterallee 95 te Zutphen.
 
Na de plechtigheid is er gelegenheid om de familie
te condoleren in de koffiekamer van het
crematorium.



Op de vraag van Cycling Team Vorden 
of een flessenbonnen actie mogelijk was 
heeft Wilbert Grotenhuys van C1000 
Vorden enthousiast gereageerd. Hij stelt 
daarnaast voor de Energy4all-loterij 
twee C1000-boodschappen pakketten 
als prijzen ter beschikking. Hoe werkt 
deze actie precies. In plaats van de bon 
voor de ingeleverde lege flessen bij de 

kassa te innen kunnen de klanten van
C1000 deze bon geven aan Energy4all.
In 21 september 2014 als het Cycling 
Team een fietstocht heeft volbracht zal
het bedrag samen met de opbrengst van
andere acties worden overhandigd aan
Energy4all. Regelmatig zal in de C1000
een bekende Vordenaar het doel van de
actie aan de klanten uitleggen. Op deze
wijze wordt geprobeerd Energy4all on-
der het winkelend publiek bekendheid 
te geven.
Wilbert Grotenhuys en Cyclingteam
Vorden verwachten dat de klanten dit
initiatief ondersteunen.

C1000 Vorden vraagt uw 
flessenbon voor Energy4all
Vorden - Vanaf 26 mei zal voor de 
duur van twee maanden in de C1000 
in Vorden een flessenbonnen actie 
starten. De opbrengst komt geheel 
ten goede aan Energy4All.

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

Hollandse IJsbergsla  per stuk  € 0.79
NIEUWE OOGST
Zepri kiwi’s 10 voor  € 2.99
Hollandse Andijvie  1 kg.  € 0.99

DEZE HELE WEEK 
op ons gehele assortiment rauwkost 2e bak 

naar keuze met 50% korting   

Burg. Galleestraat 6a, Vorden
(0575) 55 08 50

Aanbiedingen geldig t/m maandag 26 mei 2014

U kunt nu ook al uw aankopen doen van stofzuiger tot 
wasmachine bij www.installatiebedrijf-altena.nl 

klik webwinkel.

graag ontvangen wij u hier,
Installatiebedrijf Altena

Borculoseweg 9
Ruurlo

CITROEN C3 PICASSO 1.4 VTI AURA ZWART MET. 29-01-10 94000 10499
FORD FOCUS WAGON 1.6 TITANIUM SILVER GRIJS MET. 25-04-07 109417 8999
JAGUAR S TYPE EXEC. 2.7 D V6 AUTOM. SLATE GREY MET. 09-07-04 169524 13999
KIA CEE’D SW 1.4 CVVT X-TRA ZWART MET. 22-08-08 54945 9999
KIA SPORTAGE 1.6 GDI X-ECUTIVE PLUS PACK MACHINE SILVER MET. 15-03-11 42000 21499
KIA SPORTAGE 1.6 GDI X-ECUTIVE PLUS PACK SAND TRACK MET. 09-05-11 22912 22999
KIA CARENS 2.0 CVVT X-ECUTIVE URBAN GRAY (M) 16-02-07 114160 8999
KIA PICANTO 1.1 LX 4S SILVER MET. 24-07-04 122543 3999
KIA CARENS AUTOM. 2.0 CVVT X-ECUTIVE ANTRCIET GRIJS MET. 04-07-08 83446 11999
KIA VENGA 1.4 CVVT COMF. PACK + NAVI WIT 14-09-10 45253 13999
KIA SPORTAGE 2.0 X-ECUTIVE GRAYISH SILVER (M) 01-05-07 130128 8999
KIA CEE’D 5DRS 1.4 X TRA ISG AIRCO SILVER GRIJS MET. 23-04-09 14938 9999
KIA CEE’D SPORTY WAGON 1.6 CRDI X-TRA BLACK PEARL (M) 13-10-10 154878 12499
KIA PICANTO 1.0 CVVT COMF. PACK 5DRS ISG TITANIUM SILVER (M) 06-06-13 26000 9999
KIA RIO 5DRS 1.2 CVVT COMF. PACK CLEAR WHITE 24-02-12 49605 12299
KIA PICANTO 1.0 CVVT ISG COMF. PACK 5DRS GALAXY BLACK MET. 18-06-13 17952 9999
KIA CEE’D SPORTSWAGON 1.6 GDI BUS. PACK PLANET BLUE (M) 06-06-13 32806 20999
KIA CEE’D 5DRS 1.6 GDI BUS. PACK SIRIUS SILVER (M) 06-06-13 27025 20399
LDV MAXUS 2.8 VM 120 HIGH ROOF WIT 12-02-08 85000 7999
MAZDA 3 HATCHBACK 5DRS 1.6 16V BUS. BLAUW MET. 27-08-09 45000 12999
MAZDA 2 1.4 16V 5DRS A/C SILVER GRIJS MET. 11-06-03 19000 3999
MG F 145 1.8 16V VVC LEDER PACK BRITISH RACING GREEN MET. 18-07-96 166857 4699
MG TF 135 80TH ANNIVERSARY PEARL BLACK MET. 15-07-04 39602 11999
MG F 120 1.8 16V RACING GREEN MET. HAM 11-04-97 131936 4299
MG ZT 190 V6 SEDAN + PACK LQW ANTRACITE MET. 07-03-03 169273 5299
MINI COOPER CABRIO 1.6 16V CHILI HIRIZON BLAUW MET. 28-08-09 31392 18999
MITSUBISHI LANCER 1.6 MPI STATION BLAUW MET. 30-06-06 121889 5999
MITSUBISHI COLT 1.1 3CIL 3DRS A/C ZWART 28-06-07 28000 6299
NISSAN PRIMERA 2.0 103KW ESTATE TEKNA BLAUW/GROEN MET. 27-02-03 138775 4999
OPEL CORSA 1.3 CDTI EDITION WIT 16-08-11 100087 10499
OPEL CORSA 1.4 16V 5DRS EDITION 111 ANTRACIET 12-06-10 30000 9499
OPEL VECTRA STATIONWAGON 1.6 16V SPORT ZWART 16-03-00 221360 2999
PEUGEOT 107 1.0 XS 5DRS A/C BLAUW MET. 22-09-11 40991 7499
RENAULT TWINGO DYNAMIQUE 1.2 16V 3DRS 4 ZITS WIT 18-03-11 38500 8799
ROVER 25 ASCOT 5DRS BRTISH RACING GREEN 12-04-02 96400 3599
ROVER 25 STERLING 1.6 16V 5DRS BRTISH RACING GREEN 04-08-04 98446 6499
ROVER 25 CLUB 5DRS 1.6 16V LEF TEMPEST GREY MET. 12-01-06 83845 7499
ROVER 45 1.8 16V CLUB SEDAN ROYAL BLUE 27-01-05 42796 6999
ROVER 45 1.6 16V PRESTIGE SEDAN ROYAL BLUE MET. 16-09-04 119829 5499
ROVER 45 1.6 16V CLUB 4DRS MIDNIGHT BLAUW 04-01-01 140466 2499
ROVER 45 AUTOM. 1.8 CVT 5DRS CLUB STARLIGHT SILVER MET. 31-01-03 114950 3699
ROVER 45 2.0 IDT CLUB SEDAN ANTRACIET GRIJS MET. 08-12-99 301875 1799
ROVER 75 TOURER BUS. LINE 2.0 LITRE CDT AUTOM. SILVER GRIJS MET. 03-07-04 214138 5999
SUBARU FORESTER AUTOM. 2.0 AWD XT 116KW GRIJS MET. 14-09-05 105958 10999
SUZUKI SWIFT 1.3 16V SHOGUN 5DRS ROOD MET. 25-04-09 98208 8499
SUZUKI JIMNY 1.3I 4WD JLX CABRIO SOFTOP ZWART MET. 02-11-01 136084 5999
TOYOTA AURIS 5DRS 2.0 D4D L.LUNA BUS. PLATINUM SILVER 15-02-07 111501 9999
TOYOTA VERSO 5-PERSOONS 1.8 VVT-I DYN. NIGHT SKY BLACK MET. 05-06-07 133539 10999
TOYOTA YARIS 3DRS 1.3 VVT-I LINEA SOL LUNA SILVER 30-03-07 117381 6999
TOYOTA AURIS 5DRS 1.6 VVT-I LUNA BUS. TITANIUM BLUE 14-09-07 50939 10499
TOYOTA RAV4 5DRS 2.0 VVT-I 4WD LINEA SOL CHARCOAL GREY MET. 12-05-07 76464 16599
TOYOTA AVENSIS SEDAN 1.8 VVT-I LINEA LUNA PLATINUM SILVER 15-02-08 67170 12999
TOYOTA AYGO 5DRS 1.0 VVTI EXCLUSIVE TITANIUM BEIGE 18-04-08 68000 6799
TOYOTA RAV4 VAN 2.0 D4-D 4WD LINEA SOL LIQUID SILV 07-03-03 297871 6999
TOYOTA AURIS 5DRS 1.6 VVT-I LINEA TERRA ASH GREY 07-11-08 86498 10899
TOYOTA VERSO 5-PERSOONS 1.6 VVT-I LINEA TERRA FROST BLUE 06-05-05 114513 7999
TOYOTA AYGO 5DRS 1.0 VVTI COMF. AC SATIN SILVER MET. 06-03-09 51010 7799
TOYOTA URBAN CRUISER 1.3 VVTI DYN. 2WD DEEP AMETHYST MET. 23-04-09 53050 12999
TOYOTA COROLLA HATCHBACK 5DRS 1.6 VVT-I SLINE PLATINUM SILVER 18-07-05 126000 6299
TOYOTA AYGO 5DRS 1.0 VVT-I DYN. BLUE AC COMET BLUE MET. 09-07-09 35070 7899
TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.8 DYN. BUS. +SUN/SOLARROOF 8V1 ABYSS GREY MET. 06-08-09 63447 18999
TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.8 ASPIRATION  ULTRA SILVER MET. 08-09-09 73437 17499
TOYOTA AYGO 5DRS 1.0 VVTI COMF. + AC SATIN SILVER MET. 05-02-10 63752 7999
TOYOTA RAV4 2.0 VVT-I 4WD EXEC. BUS. ASH GREY MET. 08-07-10 72167 25999
TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.5 VVT-I TECH EDITION DARK GREY M 04-07-06 150160 8299
TOYOTA VERSO 5-PERSOONS 1.8 VALVETRONIC BUS. ULTRA SILVER MET. 10-06-10 60001 19999
TOYOTA AURIS HYBRIDE 5DRS 1.8 AUTOM. DYN. PACIFIC BLUE MET. 05-08-10 49854 16499
TOYOTA AYGO 5DRS 1.0 VVT-I ASPIRATION RED +AC BARCELONA RED MET. 27-10-10 26589 8799
TOYOTA AURIS HYBRIDE 5DRS 1.8 AUTOM. DYN. BUS. NIGHT SKY BLACK MET. 25-09-10 38800 17299
TOYOTA AYGO 5DRS 1.0 VVT-I COOL AC COMET BLUE MET. 19-01-11 55650 7399
TOYOTA RAV4 5DRS 2.0 VVT-I 4WD EXEC. CHARCOAL GREY MET. 17-03-06 89776 14999
TOYOTA YARIS 5DRS 1.0 VVT-I ASPIRATION 5D MM CL NS REFLEX TURQUOISE MET. 23-09-11 24197 12999
TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.8 DYN. BUS. +SUN/SOLARROOF PEARL WHITE PARELMOER 15-03-12 79054 22999
TOYOTA AURIS HYBRIDE 5DRS 1.8 FULL HYBRID CVT DYN. BUS. PEARL WHITE PARELMOER 16-03-12 29000 19999
TOYOTA PRIUS WAGON 1.8 ASPIRATION +LEER+NAVI+17’’L.M. PEARL WHITE PARELMOER 18-05-12 8900 32999
TOYOTA AVENSIS WAGON 2.0 VVT-I LINEA LUNA PLATINUM SILVER 13-03-08 62895 13999
TOYOTA AYGO 3DRS 1.0 VVT-I PLUS MIDNIGHT BLACK MET. 22-02-08 93000 5899
TOYOTA AURIS HYBRIDE 5DRS 1.8 HYBRIDE ASPERATION BUS. FROST BLUE MET. 05-03-12 82719 18999
TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.5 VVT-I COMF. ASTRAL BLACK 06-02-09 71433 11999
TOYOTA AURIS HYBRIDE 5DRS 1.8 AUTOM. ASPIRATION STELLAR BLUE MET. 30-09-10 21000 14999
TOYOTA IQ 1.0 VVTI COMF. PEARL WHITE PARELMOER 01-10-10 84845 8299
TOYOTA AURIS HYBRIDE 5DRS 1.8 AUTOM. ASPIRATION BUS. DEEP TITANIUM MET. 27-06-12 33296 18999
TOYOTA AURIS HYBRIDE 5DRS 1.8 AUTOM. ASPIRATION SILVER GRIJS MET. 18-03-11 39000 17499
TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.5 VVTI COMF. RED MET. 18-07-08 121108 9299
TOYOTA AVENSIS WAGON 1.8 VVT-I SOL PLATINUM SILVER 07-01-05 208001 5699
VOLKSWAGEN TOURAN 1.9 TDI TRENDLINE D.BLAUW MET. 19-06-06 156001 8999
VOLVO XC70 SUMMUM GEARTRONIC 2.5 T AWD AUT5 154KW SILVER MET. 24-03-05 200050 13999

MMMEEETT OOONNNZZZEEE 

GRATIS

navigatie-

systeem*

Inclusief 
Europa

Service Pas

Minimaal € 1500,- 

bovenop ANWB 

koerslijst prijs!*

Nu inclusief
fi nanciering
max. € 500,-

tankpas cadeau

Scherpe

fi nancieringen

vanaf 7,9%*

ZATERDAG 24 mei
van 11.00 - 16.00 u.

ROMMELMARKT
BARCHEM
volg de pijlen ...

600 meter kramen!!! 
VEEL CURIOSA 

op de GROOTSTE nog 
echte Rommelmarkt van 

Nederland!

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Geselecteerde artikelen

20% en 30% KORTING
en een GRATIS bos bloemen

Deze week ontvang je bij jouw aankopen* in onze winkel 

een prachtige BLUSH-bloemengroet 
*Bij je aankopen vanaf € 49,95

Mede mogelijk gemaakt door Bloemen Groot Jebbink 

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo 
Tel. (0573) 45 14 38



Te midden van een positief kritisch 
gezelschap gaf Guus een presentatie 
en vertelde enthousiast over moge-
lijkheden om energie te besparen, 
op te wekken en te leveren. AGEM 
doet dit met behulp van energie-
vriendelijke bronnen: zonne-ener-
gie, windenergie en biogas. Maar ze 
willen meer doen dan het leveren 
van stroom en gas, dus zetten ze in 
op innovatie en investeringen om 
het verschil te maken. De doelstel-
ling van de AGEM: een energieneu-
trale Achterhoek in 2030. 

Om de ambitieuze doelstelling te 
behalen is samenwerking essentieel. 
Guus: “Zonder de hulp en inzet van 
inwoners en bedrijven uit de regio 
halen we het doel zeker niet”. Ont-
wikkelen en stimuleren van lokale 

initiatieven is dus van belang. Een 
wezenlijk onderdeel van duurzaam-
heid is het besparen van energie en 
dat blijkt soms verrassend eenvou-
dig en dicht bij huis. Bijvoorbeeld 
de pomp van de vloerverwarming 
uitzetten, tijdschakelaars gebruiken 
voor verlichting en die stroomvre-
tende oude koelkast vervangen door 
een energiezuiniger model. Tijdens 
de interactieve sessie bleek dat men 
wel voorstander is van een ‘groenere’ 
wereld. Maar ook kwam naar voren 
dat niet iedereen warm loopt voor 
groene energie, want duurzaamheid 
vraagt om investeren en wanneer 
verdien je deze investering dan te-
rug? Waar geen discussie over was: 
duurzaamheid heeft de toekomst. 
Meer weten over de mogelijkheden? 
Kijk op www.agem.nu 

Het initiatief van Profile Bleumink 
Vorden om de aanwezigen kosteloos 
te laten proefrijden op elektrische 
fietsen, was ook een succes. Verschil-
lende modellen (en zelfs het aller-
nieuwste model) stonden klaar voor 
de aanwezigen. Hier werd dan ook 
enthousiast gebruik van gemaakt, 
velen reden even een ‘rondje om 
de kerk’. Ook binnen was het goed 
vertoeven, de inwendige mens werd 
namelijk weer uitstekend verzorgd 
door Grand Café het Meestershuis. 
Op donderdag 19 juni gaat het Vor-
dens Ondernemerscafé ‘on tour’. En 
dit keer is dat letterlijk, want er staat 
een gezellige fietstocht op het pro-
gramma. Tijdens deze tocht door de 
mooie omgeving van Vorden doen 
we verschillende horecagelegen-
heden aan voor een hapje en een 
drankje. Iets voor u? Mail dan naar 
vordensondernemerscafé@gmail.
com. Ook als u geen lid of onder-
nemer bent u welkom, want dat is 
de essentie van het Vordens Onder-
nemerscafé: laagdrempelig en voor 
iedereen toegankelijk.

Vordens Ondernemerscafé  
in teken van duurzaamheid
Vorden - Het was weer een goed bezochte avond, afgelopen donder-
dag bij het Vordens Ondernemerscafé. De gastspreker van de avond 
was Guus Ydema, directeur van de Achterhoekse Groene Energie 
Maatschappij (AGEM). De AGEM is een coöperatief regionaal energie-
bedrijf en ontstaan uit de samenwerking tussen 8 gemeenten in de 
regio Achterhoek.

De heren W. Klein Kranenbarg en 
J. Holtrigter organiseerden dit voor 
de Vordense schooljeugd namens 
Veilig verkeer Nederland afdeling 
Bronckhorst. De route ging door een 
gedeelte van Vorden, waaronder de 
Burgemeester Galleestraat. Veel situ-
aties die de kinderen in de dagelijkse 
praktijk tegenkomen, waren onder-
deel van de route. Onderweg heb-
ben beoordelaars van Veilig Verkeer 
Nederland, politie en assistentie van 
ouders de verrichtingen van de deel-
nemers beoordeeld.
Leerlingen mochten alleen aan het 
praktijkexamen deelnemen op een 
fiets, die aan de wettelijke normen 
voldoet. De fietsen werden dit jaar 
gekeurd door de Firma Klein Brinke. 
Er was één fiets van de 64 deelnemers 

die gebreken vertoonden, deze fiets 
werd door de Firma Klein Brinke ter 
plekke hersteld. Alle kinderen van de 
groepen 7 hebben de juiste route af-
gelegd. Opvallend was, dat veel deel-
nemers vaak bij het afslaan niet naar 
links keken. Het hand uitsteken bij 
het nemen van de rotonde bleek ook 
lastig.
Alle leerlingen zijn voor het theore-
tische gedeelte geslaagd. Voor het 
praktijkexamen zakte één kandidaat, 
de mogelijkheid bestaat om het exa-
men het volgend jaar over te doen. 
Het verkeersexamen is een goede 
basis voor de toekomstige deelname 
aan het verkeer. Na een gunstig theo-
retisch en praktisch resultaat van het 
examen krijgen de deelnemers een 
diploma uitgereikt.

Praktijk verkeersexamen 
leerlingen groep 7

Vorden/Wichmond - Op woensdag 14 mei hebben de groepen 7 van 
de basisscholen in Vorden en Wichmond het landelijk praktijk ver-
keersexamen van Veilig Verkeer Nederland afgelegd. Vooraf was een 
route uitgezet, duidelijk aangegeven met pijlen. De scholen kregen 
de uitnodiging voor het praktijkexamen al vier weken van te voren, 
inclusief route, zodat deze alvast geoefend kon worden met school en/
of de ouders.

Fietsinspectie door medewerkers van de Firma Klein Brinke.

Om 17.00 uur beginnen de voorron-
des en rond 17.30 zal de finale gelo-
pen worden op een parcours van on-
geveer 100 meter lang dat van de Slof 
tot aan het marktplein ter hoogte van 
de Herberg zal worden aangelegd. De 
deelnemers dienen minimaal 15 jaar 
oud te zijn, de hakhoogte is minimaal 
5 cm (achterkant hak gemeten) en de 
hak mag maximaal 1,5 cm breed zijn. 
Er zijn prachtige prijzen beschikbaar 
gesteld door De Rotonde, Hotel Bak-
ker, Halfman, Het Meestershuis, de 
nieuwe winkel van Sueters, de Slof, 
Ami-kappers, de Vordense tuin, Voet-
verzorging Jacqueline, woonhuis Hel-
mink en Wijnhuis Smit. 

De winnares van de Stiletto Race zal
in de zomermaanden ook nog een 
prominente rol vervullen bij het ope-
nen van het Vordens Grand Café XXL,
een initiatief van de Herberg en Hotel
Bakker uit Vorden dat op 18 juli zal
worden geopend en vier keer per jaar
zal worden georganiseerd. Laat je van
de sportieve kant zien en ga de uitda-
ging aan! 

Geef je op via secretariaat@4xv.nl of
ga naar de website www.4xv.nl om je
in te schrijven. Het is ook mogelijk
om op 31 mei tijdens het evenement
je op te geven bij de stand van 4xV in
het centrum van het dorp.

Stiletto Race in 
Vorden

Vorden - Een oproep aan alle dames uit Vorden: Haal je hoge hakken
uit de kast, ga voor de hoofdprijs en laat je huldigen als eerste 
winnares van de Stiletto Race in Vorden! Want het openingsfeest van
het vernieuwde centrum van het dorp wordt op 31 mei afgesloten met
een heuse ‘Stiletto Race’.

Voor een folder, meer informatie 
of een overzicht van alle (regionale) 
geheugenspreekuren kunt u contact 
opnemen met mevrouw M. Bannink, 
telefoon: (0575) 58 24 50. Op het ge-
heugenspreekuur kan men zonder 
afspraak en zonder verwijzing van de 
huisarts terecht. In een persoonlijk 
gesprek beantwoordt een deskundige 
uw vragen. De vragen kunnen gaan 
over uzelf maar ook bijvoorbeeld 
over uw partner of één van uw ou-
ders. Indien van toepassing kan een 
korte geheugentest afgenomen wor-
den. Het gesprek wordt afgerond met 
een vrijblijvend advies. Elke bezoeker 
krijgt een boekje met geheugentips.

Waarom het geheugenspreekuur?
Iedereen vergeet wel eens een naam 
of waar de sleutels zijn gebleven. 
Jongeren maken zich daarover geen 

zorgen, maar ouderen denken bij 
zo’n gebeurtenis al snel aan demen-
tie. De vraag of er sprake is van ge-
wone vergeetachtigheid, ouderdoms-
vergeetachtigheid of dementie komt 
om de hoek kijken. Dit kan veel on-
zekerheid met zich meebrengen en 
mogelijk zelfs leiden tot het ontstaan 
of een toename van de (lichamelijke) 
klachten. Veel ouderen met zorgen 
over hun geheugen stappen niet of 
te laat naar de huisarts of een andere 
hulpverlener. Men vindt het moeilijk 
om het onderwerp aan te snijden of 
meent dat er aan geheugenklachten 
weinig te doen is. Dat laatste is echter 
vaak onjuist. Vergeetachtigheid kan 
veel verschillende oorzaken hebben 
zoals somberheid, een lichamelijk 
probleem of overbelasting doordat 
men zorgt voor een ander. Door niet 
over geheugenklachten te praten kan 
men zich onnodig ongerust maken of 
te lang rondlopen met een probleem 
dat mogelijk verholpen zou kunnen 
worden. Op het geheugenspreekuur 
heeft men de tijd en de deskundig-
heid om een eerste inschatting te 
maken wat de oorzaak van de ge-
heugenklachten zou kunnen zijn en 
of verdere hulp nodig is. Heeft u dus 
geheugenklachten (of aanverwante 
problemen zoals angst, gepieker, con-
centratieproblemen of somberheid) 
óf heeft u in de naaste omgeving ie-
mand met dergelijke problemen én 
wilt u er meer over weten: bezoek het 
geheugenspreekuur!

Voor inwoners van Vorden en omstreken 

Geheugenspreekuur Vorden
Vorden - Op dinsdag 27 mei 
wordt van 10.00 tot 11.00 uur een 
geheugenspreekuur gehouden 
in het Dorpscentrum, Raadhuis-
straat 6 in Vorden. Dit geheu-
genspreekuur is bedoeld voor 
mensen van 55 jaar en ouder in 
Vorden en omstreken, die vragen 
hebben over hun geheugen of 
over andere klachten zoals pie-
keren, concentratieproblemen of 
somberheid. Het bezoek aan het 
geheugenspreekuur is gratis. Ie-
dere bezoeker krijgt een persoon-
lijk gesprek.

De muzikale begeleiding is hierbij 
in handen van Dhr. W. Kuipers uit 
Apeldoorn die het orgel bespeelt. 
Verder is er een kort meditatief 
moment door ds. F.W. Brandenburg  

uit Vorden. Na afloop is er onder 
het genot van een kopje koffie of 
thee gelegenheid om nog gezellig 
na te praten.

Zangdienst Vorden Zingt
Vorden - Op zondagavond 25 mei om 19.00 uur wordt er in de 
Dorpskerk van Vorden weer een zangdienst gehouden. De liederen 
komen uit diverse bundels en zijn op verzoek aangevraagd.

De senioren kunnen dan deelnemen 
aan een partijtje sjoelen of het spel 
“4 op een rij”. Tevens kan men zich 
nog opgeven voor een bezoek aan het 

Wolfershuus dat op donderdag 26 ju-
ni zal plaatsvinden en waar men kan
genieten van een echt Achterhoeks
buffet en een roofvogelshow.

Seniorensoos  
Vierakker-Wichmond
Vierakker - Voor de 60-plussers uit omgeving Vierakker-Wichmond 
wordt er dinsdagmiddag 27 mei om 14.30 uur in het Ludgerusgebouw
in Vierakker een gezellige middag georganiseerd.

De drie eigenaren runnen al sinds 
1997 het schildersbedrijf, dat in de 
jaren ’20 door de opa van Herbert 
gestart is. De winkel was destijds aan 
de Raadhuisstraat. VACH is een pro-
fessioneel bedrijf voor de zakelijke 
en agrarische markt. Een KvK-num-
mer is nodig om producten te kun-
nen kopen in het verkooppunt dat 
van maandag tot en met vrijdag van 
7.00 tot 17.00 uur open is. Klanten 
kunnen daar terecht voor deskundig 
advies. VACH verkoopt ook glas en 
beglazingsartikelen, kitten, PE-band, 
glaslatten en ventilatieroosters. Met 
het nieuwe verkooppunt willen de 
initiatiefnemers hun klantenkring 
uitbreiden, bijvoorbeeld bij ZZP’ers, 
bouwbedrijven en boerenbedrijven. 
VACH is dealer van Wijzonol, verf 
van zeer professionele kwaliteit, maar 
elke andere verf is ook verkrijgbaar. 
Als een product niet voorradig is, kan 
het binnen een dag geleverd worden. 
Met een mengmachine kan elke kleur 
naar wens gemaakt worden. VACH 
start met een aantrekkelijke actie. In 
de maand mei zijn alle Wijzonol-pro-
dukten verkrijgbaar met 25% korting. 
Voor meer informatie: www.vach.nl, 
info@vach.nl of 06-23328236.

Verf Afhaal 
Center 
Hengelo nieuw 
verkooppunt

Hengelo - Ze hadden het al langer 
in hun achterhoofd, de drie man-
nen van Schildersbedrijf Regelink. 
Naast hun werkzaamheden als 
schilder wilden ze ook verf en aan-
verwante artikelen verkopen. Op 
vrijdag 16 mei kwam de wens van 
Herbert Regelink, Wim Denkers en 
Bertus te Slaa uit. Op die dag was 
de opening en open huis van Verf 
Afhaal Center Hengelo (VACH) aan 
de Nijverheidsweg 6. Het pand was 
al van het bedrijf, daarbinnen ver-
huisden kantoor en kantine naar 
een nieuw geplaatste unit. Op de 
plek van het kantoor is nu het ver-
kooppunt verrezen.

Bertus te Slaa, Wim Denkers en Herbert 
Regelink in hun nieuwe zaak.



Het kostenplaatje zag er goed uit en 
wij waren van mening dat het ons fi-
nancieel moest lukken. We hadden 
voor deze verbouwing de afgelopen 
jaren via diverse acties al wat gelden 
bijeen gekregen. In het vrijwilligers-
korps zitten tal van vakmensen die 
ons pro deo hebben geholpen, waar-
door wij in feite alleen de materi-
aalkosten moesten betalen”, zo zegt 
de voorzitter. De club is met de uit-
voering van de plannen binnen het 
budget gebleven. Bestuurslid Barny 
Visser vult aan: “We hebben een 
bouwcommissie gevormd, waarvan 
twee leden de contacten met de cir-
ca 50 vrijwilligers onderhielden (ma-
ken van roosters e.d.). Elke zaterdag 
waren pakweg twintig personen aan 
het werk”. 

Gert Hiddink: “We hebben het gehe-
le onderkomen opnieuw ingedeeld, 
zo is de bestuurskamer verplaatst 
naar de oostzijde van het gebouw. 
Van de vier bestaande kleedkamers 

werd er één opgeofferd voor de aan-
leg van een nieuw toiletgedeelte. 
Aan de achterkant is een kleedka-
mer bijgebouwd”, zo legt hij uit. 
Barny Visser pakt een papiertje en 
tekent uit wat er allemaal is gereno-
veerd, zo is er bijvoorbeeld een cen-
trale gang richting de kleedkamers 
tot stand gekomen. Ook de kantine 
heeft een metamorfose ondergaan. 
Zo werd er een nieuwe vloer aange-
legd en het geheel geverfd. Dankzij 
een bijdrage van 10 mille van het 
Coöperatiefonds van de Rabo, kon 
er nieuw meubilair worden aange-
schaft. Het ziet er bijzonder gezellig 
uit.Bovendien zijn de kleedkamers 
en douches opgevrolijkt met een 
aantal rode tegels. 

Het is trouwens opmerkelijk hoe 
een sportclub als Sociï floreert. In 
een kern (Wichmond/ Vierakker) 
met amper duizend inwoners, telt 
de club maar liefst vijf seniorteams, 
een damesteam en acht jeugdteams. 

Volgens Gert Hiddink en Barny Vis-
ser heeft dat alles te maken met de 
gemeenschapszin in beide kernen. 
Diverse voetballers die daar niet 
meer wonen, maar in omliggende 
dorpen¸blijven sportpark Lank-
horst, dus Sociï, trouw. Richting 
toekomst heeft het bestuur nog wel 
enkele wensen. Men sluit de ogen 
niet voor de krimp van het inwo-
nerstal in deze regio. Gert Hiddink: 
“Wij doen er alles aan om leden aan 
ons te blijven binden. Zo organise-
ren wij ook andere dingen zoals bij-
voorbeeld darttoernooien. 

Verder willen ze de omzet van de 
kantine op peil houden. De tennis-
club en volleybalclub maken ook 
gebruik van deze kantine. Via een 
verdeelsleutel wordt de opbrengst 
tussen de clubs verdeeld. De ope-
ning van de gerenoveerde accom-
modatie vindt zondag 1 juni tijdens 
een receptie (14.00 - 16.00 uur), om 
precies 14.30 uur plaats. 

Het bestuur heeft inmiddels 400 
uitnodigingen verstuurd en hoopt 
dat iedereen die sportclub Sociï een 
warm hart toedraagt , zoals bijvoor-
beeld oud- leden en oud- bestuursle-
den naar Wichmond zullen komen. 
De receptie wordt muzikaal opge-
luisterd. Voor de kinderen is er een 
luchtkussen.

Opening vernieuwde accommodatie 
Sociï

Wichmond - Vijf jaar geleden waren er bij sportclub Sociï al plannen 
om de accommodatie onderhanden te nemen. De club, opgericht in 
1946 speelt en traint al vanaf 1974 op sportpark Lankhorst. Voorzit-
ter Gert Hiddink: “Het geheel was wat verouderd, het voldeed niet 
meer aan de eisen die de KNVB ondermeer aan de hygiëne stelt. Door 
omstandigheden duurde het tot de herfst 2012 alvorens we met de 
uitvoering van de plannen konden beginnen’’. De opening van de 
gerenoveerde accommodatie vindt zondag 1 juni tijdens een receptie 
om 14.30 uur plaats.

Barny Visser en Gert Hiddink

Er waren 15 vissertjes aan de water-
kant, die samen 130 vissen vingen 
met een totale lengte van 16,9 meter. 
De organisatie was hier uitermate te-
vreden mee.De uitslag is als volgt:

Categorie 6 t/m 10 jaar
1. Cas Kranenberg: 20 stuks, 266 cm. 
2. Ties Dekkers: 15 stuks, 252 cm.
3. Tomas Oonk: 16 stuks, 200 cm.

Categorie 11 t/m 16 jaar
1. Misha Bouwhuis: 25 stuks, 297 cm.
2. Sander van Duin: 22 stuks, 245 cm.
3. Jeffrey Klaassen: 6 stuks, 71 cm.

De volgende wedstrijd word gevist op
27 mei. Uiterlijk 18:00 uur verzame-
len op het marktplein.

Eerste jeugdwedstrijd  
HSV De Snoekbaars
Vorden - Op dinsdagavond 13 mei 
2014 hebben de jeugdleden van 
HSV De Snoekbaars hun 1e wed-
strijd gevist. De vijver op plan ’t 
Joostink was het strijdtoneel. Er 
stond een beetje wind maar het 
weer was prachtig.

Op de woensdagmiddagclub werden 
de dames Gerda Nulde en Ton Simo-
nis clubkampioen. Slemkampioen (ex 
aequo) werden: Rini en Evert Thalen 

en Ab Vruggink. Half september start
het nieuwe seizoen. Voor informatie
kunt u ook terecht op de website 
www.bridgeclubvorden.nl

Bridgeclub Vorden huldigt 
kampioenen

Vorden - Afgelopen week werden in De Soos de laatste bridgewedstrij-
den gespeeld voor het clubkampioenschap 2013-2014. Na ruim dertig
maandagavonden spelen werden de heren Evert Thalen en Dick Wijers
clubkampioen. Jan Koekkoek werd slemkampioen.

V.l.n.r.: Dick Wijers, Ton Simonis, Gerda Nulde, Evert Thalen.

In de loop van de jaren hebben ze al 
vele keren op de büne gestaan voor 
een enthousiast publiek. Voor zan-
geressen Maryke Korhorn en Jolien 
Groenenberg, die er vorig jaar bij zijn 
gekomen, is het de eerste keer dat zij 
op het podium staan. Marieke heeft 
een dijk van een stem en een prach-
tige timing. Jolien neemt op zeer 

overtuigende wijze de popnummers 
voor haar rekening en zingt prachtig 
ballads. Hun stemmen smelten ook 
nog eens mooi samen. Veelzijdig toet-
senman Fred Maarhuis zingt bij een 
aantal nummers zelfs nog een derde 
stem.
De strakke stuwende basis van de 
band wordt gevormd door drummer 

Martin de Groot, bassist Bas Spithout 
en percussionist Ivar van der Wiel. 
Gitarist Hennie Brugman pakt op 
zijn gitaar zowel scheurende solo’s 
als begeleidende partijen. In de set 
komen bijvoorbeeld nummers van 
Anouk, Skunk Anancie, Rolling Sto-
nes, No Doubt en Pink voorbij, maar 
ook komen mooie ballads en meesle-
pende vette blues nummers. Kortom 
De buren van Bep staat garant voor 
een heerlijke avond muziek.Kom 24 
mei naar café de Slof in Vorden. De 
muziek begint om 22.00 uur. 
Kijk verder op  
www.deburenvanbep.nl

De Buren van Bep zaterdag in De Slof
Vorden - De poprock coverband De Buren Van Bep speelt zaterdag 24 
mei in De Slof. Het is een enthousiaste vriendengroep die in wisse-
lende samenstelling al vanaf 1980 samen muziek maakt. Ze spelen een 
breed scala aan pop- en rocknummers van de 60-er jaren tot nu. Het 
“bandhok” staat in Voorst bij de boerderij van de bassist, drie leden 
komen uit Deventer en omstreken en drie uit Delden-Vorden.

Het is jaarlijks een prachtig gezicht 
om de eerste honderden bezoekers 
te zien afstormen op de aangeboden 
waar. De vele bezoekers weten vaak 
van tevoren waar ze de spullen van 
hun gading ongeveer kunnen vinden. 
Ook dit jaar verwachten de organi-
satoren meer dan tweeduizend be-
zoekers op de grote, overdekte rom-
melmarkt. In het midden en oosten 
van het land is deze markt dan ook 
bekend om zijn grootte – meer dan 
2500 vierkante met zeker zeshonderd 
meter kramen. Er zijn veel spullen 
zoals curiosa, antiek, verzamelin-
gen, boeken, schilderijen, meubels, 
gereedschappen, maar ook compu-
ters, plantjes en stekjes en fietsen. 
Ondanks het feit dat er ontzettend 
veel wordt verkocht, zal toch nog wel 
het een en ander overblijven. Daarom 
heeft de organisatie gemeend twee 
euro entree te mogen vragen voor 
de afvoer van de overgebleven rom-
meltjes. 
De organiserende ouders en leer-
krachten van de school en de peuter-

speelzaal in Barchem hebben het af-
gelopen jaar veel binnengehaald geld
besteed aan extra materiaal voor de 
school, waaronder radio/CD-spelers 
in elk lokaal, een techniek werkkas-
teel, zogenaamde interactieve school-
borden en klim- klautermateriaal 
voor het schoolplein. Het laatste jaar
werden er een aantal extra compu-
ters gekocht en werden de Pittige 
Plus torens voor meer begaafde leer-
lingen aangeschaft. Ook gaat jaarlijks
een deel van het geld naar goede doe-
len. Tenslotte kunnen we alle bezoe-
kers aan de 24e rommelmarkt maar
één raad geven: Zorg dat u er op tijd
bij bent. De deuren gaan om pre-
cies 11.00 uur open en wie het eerst
komt, wie het eerst maalt. Maar ook
tussen 14.00 en 15.00 uur gaat het
zeker weer spannend worden, want
tijdens het laatste uur zijn er steeds
diverse aanbiedingen en stunts. Voor
de jeugd is er een gratis luchtkussen
en er is volop gratis parkeergelegen-
heid. Volg de pijlen naar de manege-
hallen bij camping De Heksenlaak.

De Barchschole in samenwerking met peuterspeelzaal ’t Onderdeurke

Grote overdekte  
rommelmarkt  
in Barchem
Barchem - Voor het 24ste achtereenvolgende jaar organiseert De Bar-
chschole in samenwerking met peuterspeelzaal ’t Onderdeurke weer
haar jaarlijkse rommelmarkt. Zaterdag 24 mei gaan de deuren van de
beide hallen van de manege nabij camping De Heksenlaak in Barchem
om exact 11.00 uur weer open om de steeds terugkerende stroom be-
zoekers/kopers binnen te laten.
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REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL

  Verbouw  
  Renovatie  

  Restauratie  

Emiel Berns
&

Steven Koedam
Pastoorthuisstraat 10
7256 AX Keijenborg

T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

www.bekoebouw.nl

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

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

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

www.spannevogel.nl

Maandaanbieding MEI
Prachtig nieuwe collectie 

INBETWEENS*
Nu 15% korting
*vraag naar de voorwaarden

Volg ons nu ook op

Kijk óók op eindelijkglasvezel.nl

Waarschijnlijk maken zij gebruik van glasvezel. Waarmee de kinderen zelfs de zwaarste online 
games zonder horten en stoten kunnen spelen. Dat is scoren natuurlijk. Wilt u ook genieten 
van alle voordelen van glasvezel? Doe dan de postcodecheck op onze website en sluit nu een 
glasvezelabonnement af. Bijvoorbeeld bij een van onderstaande serviceproviders. U profiteert nu 
bovendien van aantrekkelijke acties.

ONTDEK WAAROM 
UW ZOONTJE ALTIJD 
BIJ DE BUREN 
WIL SPELEN.

Reggefiber geeft onafhankelijk overzicht en persoonlijk advies.

Online keuzehulp op www.eindelijkglasvezel.nl/bronckhorst. 

088 006 37 10 (lokaal tarief)

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

Verdringing van banen tegengaan? 

Daarom PvdA in Europa!

Ons Europa stopt uitbuiting en oneerlijke con-
currentie. Geen verdringing van Nederlandse 
werknemers door goedkope arbeidskrachten 
uit armere EU landen als Polen, geen uitbuiting 
van deze Poolse werknemers door werkgevers.

Het vrije verkeer van werknemers en diensten 
staat aan de basis van onze welvaart. Wie dat 
vrije verkeer wil beschermen moet allereerst 
werknemers beschermen.

Stem voor Europa 
PvdA: Paul Tang en Agnes Jongerius

19.9959.99

69.99

29.99

1.65
v   van 1.89

1.99
v   van 2.09

1.75
v   van 1.79

0.59
v   van 0.69

0.79
v   van 0.85

1.79
v   van 1.89

2.89

2.194.69

volgens de Consumentenbond*

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.* Prijzen geldig t/m 25-05-2014

Rozen*

Diverse kleuren. 
16 stelen.
Lengte: 40 cm

Pioenen*

Diverse soorten 
en kleuren, ook 
wit. 7-9 stelen.

Vanaf woensdag 21-05-2014

VERLAGINGEN
PRIJS

0.37 l

Cocktail 
augurken

360 g

Bockworst

120 g

Haringfi lets 
in saus 

240-320 g

Minisnack-
broodjes 

200 g

Amandelen

1.4 kg

Frikandellen

Camping 
keuken-
kastje

Campingpannenset

6 stuks

Perkplantjes

Tenttapijt

Vanaf 21-05-2014

Vanaf 21-05-2014

* Bron Consumentengids april 2014.

Picknicktafel

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering



Dus toen voorzitter Willemijn Co-
lenbrander benaderd werd door de 
St. 4XV om met KunstZondagVorden 
op 31 mei deel te nemen aan het eve-
nement Van Vorden Voor Vorden, 
aarzelde zij geen moment en waren 
ook alle KZV-deelnemers bereid hier-
aan hun bijdrage te leveren. De vorm 
die KunstZondagVorden hiervoor 
koos is een KZV-Etalageroute in het 

vernieuwde centrum van Vorden. Dit
idee werd ook door de Vordense win-
keliers omarmd en daarom kunt u
nu van 23 mei tot en met 10 juni ge-
nieten van beeldende kunst en vorm-
geving in diverse etalages in Vorden
centrum. Voor een overzicht van alle
deelnemende winkels wordt u verwe-
zen naar het KZV-Infoblad verkrijg-
baar bij VVV-Vorden of te downloa-
den op www.kunstzondagvorden.nl.
Op 31 mei tijdens het evenement 4XV
zal op bepaalde momenten in een
aantal winkels, zoals Foto Willemien
en Fashion Corner, de kunstenaar
aanwezig zijn om met u in gesprek
te gaan. Ook zijn op die dag de ate-
liers van Aaf Renkema en Sebastiaan
Brinkhorst te bezoeken.
Op zondag 8 juni vindt KunstZondag-
Vorden plaats. Het publiek kan zich
via de KZV-Etalageroute en met het
KZV-Infoblad in de hand vast oriën-
teren wat er die zondag op alle ver-
schillende locaties te zien zal zijn en
zo de route langs ateliers en galeries
in Vorden centrum en haar buitenge-
bied naar eigen keuze samenstellen.
U wordt van harte uitgenodigd om
even stil te staan bij deze bijzondere
KunstZondagVorden in de Etalage.

KunstZondagVorden 
in de Etalage
Vorden - Het bestuur van St. 
KunstZondagVorden in oprich-
ting en haar deelnemers vinden 
het belangrijk kunst een vanzelf-
sprekende plek in het leefklimaat  
van Vorden te geven. Doelstelling 
van KunstZondagVorden is na-
melijk: Een breed publiek kennis 
laten maken met professionele 
beeldende kunst en vormgeving 
in ateliers, galeries en beelden-
tuinen in Vorden centrum en 
haar buitengebied. Hiervoor or-
ganiseert zij sinds 2005 viermaal 
per jaar een kunsttocht. De laat-
ste jaren is de belangstelling voor 
kunst in Vorden enorm toege-
nomen en KunstZondagVorden 
heeft hierin een belangrijke po-
sitie.

Ze brengen een programma met 
diverse traditionele instrumenten: 
trekzak, accordeon, bodhran, gitaar, 
mandola, mandoline, whistles, fiddle. 
En met hun stem! 
Voor een voorproefje: 
zie webstek www.tom-vorden.nl
Mariet Lems, een oude bekende in 
TOM, verdiept de sfeer met eigen 
Ierse gedichten in het Nederlands. Ze 
brengt ook foto’s in van haarzelf en 
van Hugo Vet, uit Ierland en Schot-
land, die voor een continue visuele 

achtergrond gaan zorgen. Reserveren 
is mogelijk via de genoemde webstek. 
Vrijdag 6 juni heeft TOM een avond 
voor muzikale fijnproevers: klassieke 

muziek door gitarist Niels Ottink en 
het duo ‘C’est si bon!’ met Franse 
chansons in een jazzy benadering 
(Parijs in 1950) .

Keltische middag in TOM
Vorden - Voor de liefhebbers van 
Ierse en Schotse muziek heeft 
Theater Onder de Molen te Vor-
den een matinee in petto. Zon-
dagmiddag 25 mei om 15.00 uur 
treedt daar ‘Aodhan’ op, een vijf 
man sterke groep die zich heeft 
gespecialiseerd in Schotse songs 
van Robert Burns en Dougie 
McLean, Ierse traditionals en bal-
lads van Christy Moore.

De eerste namen van artiesten die 
bekend zijn gemaakt, zijn dan ook 
niet mis. Zo komt DJ Fajah Lourens 
(voormalig GTST) op zaterdagavond 
naar Hengelo, zij zal draaien in Club 
Ibiza. Te midden van palmbomen 
kunnen de feestgangers hier met 
een heerlijke cocktail in hun hand 
genieten van zomerse klanken. En 
voor wie liever wat meer rock and 

Nieuwe editie Feestival 
komt in zicht

Hengelo - Nu de zomer langzaam maar zeker dichterbij komt, nadert
ook een nieuwe editie van Feestival met rasse schreden. Op vrijdag-
avond 15 augustus vanaf 21.00 uur barst dit inmiddels regionaal be-
kende evenement weer in alle hevigheid los. Een dag later zaterdag 16
augustus, ook vanaf 21.00 uur, doen ze dit feestje aan de Zelhemseweg 
nog eens dunnetjes over. Voor de tweede keer gebeurt dit alles onder
de naam Feestival. Het vroegere Hengels Feest is namelijk zo gegroeid
dat het inmiddels veel meer is dan een feest voor Hengelo alleen. Vo-
rig jaar kwamen er maar liefst tweeduizend (!) bezoekers op het twee-
daagse evenement af.

Voorzitter Everdien Berendsen 
opende de avond met een warm 
welkom aan de aanwezige muzi-
kanten, het publiek en de nieuwe 
dirigent Raymond Waanders. Een 
muziekvereniging kent vrolijke en 
verdrietige momenten, zo vertelde 
zij en ze nam een kort moment van 
herinnering voor de overleden Ma-
rietje Berendsen, een vaste bezoek-
ster van de concerten. Een roos lag 
op haar lege stoel. 

Het programma werd geopend 
door de blokfluitleerlingen. Omdat 
docente Ymkje Helllinga niet aan-
wezig kon zijn, nam de voorzitter 
deze honneurs waar. Drie liedjes, 
‘Red River valley’, ‘The blue bells of 

Scotland’ en ‘Aura Lee’ hadden de 
meisjes ingestudeerd en het publiek 

genoot ervan. Het orkest vervolgde 
de avond met een korter, maar ge-
varieerd programma, aan elkaar 
gepraat door ladyspeaker Anne-Wil 
Klein Lenderink. Onder leiding van 
Raymond Waanders werd geopend 
met de Portugese mars ‘O Vitinho’. 
Met het stuk ‘Madurodam’ maakten 
de muzikanten kennis met dirigent 
Waanders. In acht delen wordt het 
miniatuurstadje in muziek vertaald. 
Vervolgd werd met bekende klas-
siekers als ‘Les Miserable’ en ‘Er-
innerungen an Robert Stolz’. Meer 
moderne muziek stonden tot slot op 
het programma: ‘The best of Stevie 
Wonder’ en ‘Mamma Mia’.

Na een lang applaus kon de voorzit-
ter aan de dirigent vragen: “Je eerste 
concert samen met Jubal. Is het mee-
gevallen, tegengevallen?” Raymond 
lachte enthousiast. “Het viel mee! Je 
kent de mensen niet, dat is een jaren-
lang proces. Maar ze liggen me wel.” 
Hij weet nu wat de muzikanten kun-
nen en daarmee gaat hij verder. Ray-
mond werd bedankt met bloemen en 
applaus. De voorzitter bedankte ver-
der de zaalbeheerders, lady-speaker, 
gastspelers en het publiek, waarna 
gezellig met een drankje en een hap-
je werd nagezeten.

Concert Jubal in Zaal Herfkens in Baak

Baak - Vrijdagavond 16 mei was het zover: het eerste concert van 
Muziekvereniging Jubal onder leiding van dirigent Raymond Waan-
ders. De blokfluitleerlingen gaven acte de presence en de slagwerk-
leerlingen en het orkest brachten samen een korter maar gevarieerd 
programma.

Dirigent Raymond Waanders ontvangt bloemen na zijn eerste concert met Jubal.

Vanaf 15.00 uur kon jong en oud ge-
nieten van het poppenspel van Mat-
thijs Vlaardingerbroek. Samen met 
zijn buikspreekpop Henkie, vertelde 
hij het verhaal uit de Bijbel: de gene-
zing van generaal Naäman. Je moet 
iemand vertrouwen. Soms is dat wel 
heel moeilijk. Matthijs liet kinde-
ren en zelfs ouders meehelpen. Ook 
mochten enkele kinderen een buik-

spreekpop vast houden en zelf laten 
spreken. In de pauze was er buiten 
voor iedereen nog drinken met iets 
lekkers erbij. Het was een gezellige 
middag waar veel gelachen werd. De-
ze middag werd georganiseerd door 
de werkgroep B.i.B. (Basis in Bewe-
ging) van de Vordense kerken. B.i.B. 
wil meer mensen betrekken bij het 
werk van de kerk.

Poppentheater bij Het Hoge
Vorden - Zondagmiddag was de hal in school Het Hoge gezellig ver-
sierd met ballonnen en vlaggetjes door mensen van B.i.B. en enkele 
jongeren van Meet & Greet. Buiten hingen posters van het poppenthe-
ater, zodat iedereen kon zien waar de voorstelling was.

roll heeft, komen The Heinoos al op
vrijdagavond naar Hengelo, zij spe-
len in de vroegere Après Skibar. De-
ze zal dit jaar in het teken staan van
de 80’s en 90’s. Verder mag natuur-
lijk plaatselijke trots niet ontbre-
ken. Feestival verblijdt de bezoekers
daarom dit jaar onder meer met een
optreden van straatmuzikant Ha-
rold. Hij is er zowel op vrijdag als
op zaterdag! De genoemde artiesten
zijn slechts een tipje van de sluier.
De laatste ontwikkelingen zijn te
volgen via feestival-hengelo.nl en via
facebook.com/feestivalhengelo.

Kaarten voor Feestival zijn te ver-
krijgen in de voorverkoop en aan de
kassa op de avonden zelf. Een kaart
voor de vrijdagavond kost 5,00 euro
in de voorverkoop en 7,50 euro aan
de kassa. Een toegangsbewijs voor 
de zaterdagavond kost 12,50 euro in
de voorverkoop en 15,00 euro aan de
kassa. De kaarten zijn in de voorver-
koop verkrijgbaar via feestival-hen-
gelo.nl en bij de voorverkoopadres-
sen Expert Arendsen en BP Wenting
in Hengelo, Etos Barendsen in Vor-
den, Sigarenmagazijn Roenhorst in
Zelhem en Focus Fashion Ruurlo.



Een beloning, omdat het gebouw, 
volgens de werkgroep, de leefbaar-
heid van Vorden vergroot. Gosse 
Terpstra, voorzitter van de Werk-
groep Leefbaarheid Vorden, geeft 
in een humorvolle toespraak uitleg. 
Maar eerst brengt hij een ode aan de 
schitterende Kapel in het klooster. 
“Het is een feest om hier te mogen 
zijn, op de plek waar ooit kloosterlin-
gen ‘bewierookte liederen’ naar de 
hemel zongen.” 

Vervolgens ging hij in op de leefbaar-
heid van Vorden waartoe ook de Kra-
nenburg onderdeel van uitmaakt. 
“Een niet onbelangrijk onderdeel, 
waar de gemeenschapszin hoog in 
het vaandel staat. Het is vanavond 
de vijfde Parel die in de Kranenburg 
wordt uitgedeeld. Eerder gebeurde 
dat aan Cultureel Collectief Kranen-
burg (1993), Wientjesvoort (2001), 
Museum voor Heiligenbeelden (2004) 
en Wijngoed Kranenburg (2006)”.
Vervolgens complimenteerde hij 
ondernemer Jan Dijkman (eigenaar 
van het klooster) dat hij het samen 

met het echtpaar Jeroen en Danielle 
Timmers, heeft aangedurfd om het 
gebouw om te turnen tot een groep-

shotel. “Er gebeurde wat tussen Jan 
en Jeroen, jullie hebben het onmo-
gelijke, mogelijk gemaakt, jullie 
hebben de wereld op de Kranenburg 
verbeterd”, zo sprak Gosse Terpstra 
die Jan ook bedankte, dat hij er voor 
heeft gezorgd dat er nabij de kerk 
weer prachtige rode beuken staan. 
Terpstra ging uitvoerig in op de tijd 
dat het klooster nog als zodanig 
dienst deed en het onderdak bood 
aan paters en broeders die zich op 
hun beurt weer verdienstelijk heb-
ben gemaakt voor de samenleving 
op de Kranenburg. “Denk aan broe-
der Schilder, hij hield door het ope-
nen van een discotheek de jeugd op 
de Kranenburg van de straat. Hij 
was ook de oprichter van de huidige 
voetbalclub Ratti. Hoe hij aan deze 
naam kwam? Wel Ratti was de fami-
lienaam van Paus Pius de Elfde, van-
daar. Broeder Tap was kunstschilder. 
In 1959 maakte hij een fraaie muur-
schildering, die in de eetzaal nog te 
zien is. Pater Theo Koopman, die als 
laatste het klooster verliet en die in 
zijn afscheidsbrief schreef, dat het 
niet ondenkbaar is dat het klooster 
te zijner tijd weer een rol zal spelen 
in de samenleving op de Kranenburg. 
Wat een voorgevoel, van deze voor-
malige pater!” 
Gosse Terpstra heette ook burge-
meester Henk Aalderink van harte 
welkom. Deze vertegenwoordigde 
het gemeentebestuur van Bronck-
horst en bood bij zijn felicitaties Jan 
Dijkman en het echtpaar Timmer 
een fraai boeket bloemen aan. Een 
geste die zeer op prijs werd gesteld.

Parel van Vorden uitgereikt

‘Kranenburg heeft kloppend hart terug’

Vorden - We schrijven dinsdagavond 13 mei rond de klok van kwart 
over acht. De aanwezigen in het Groepshotel Klooster van Kranenburg, 
worden na de koffie verzocht om plaats te nemen in de Kapel. De 
meesten in afwachting van wat komen gaat. Familie, vrienden van 
Jeroen en Danielle Timmers, afkomstig uit Putten en Nunspeet (de 
vroe-gere woonomgeving van het echtpaar Timmers), hebben geen 
flauw idee van wat een Parel van Vorden inhoudt. Het voormalige 
klooster was door de Werkgroep Leefbaarheid Vorden namelijk 
uitverkoren tot Parel van Vorden 2013.

Links van Gosse Terpstra echtpaar Dijkman, rechts echtpaar Timmers

Burgemeester Henk Aalderink met links Jan Dijkman en rechts Jeroen Timmers

Theo: “Het spreekt mij om diverse re-
denen aan. In de eerste plaats omdat 
het super isolerend is. Je kunt met 
behulp van de strobalentechniek een 
gebouw, en dus ook woning, reali-
seren, waarin je, in combinatie met 
bijvoorbeeld zonne-energie, geen fos-
siele brandstoffen hoeft te gebruiken 
voor de verwarming. Verder wordt er 
gebouwd met grotendeels duurzame 
materialen, dus beter voor het mi-
lieu.”
In Theo’s hoofd ontstond tijdens de 
bouw het idee om meer te gaan doen 
met deze vorm van bouwen, maar als 
bouwkundige bij een regulier bouw-
bedrijf kwam ‘het’ er nog niet van. 
Op een ietwat ruwe manier kreeg hij 
echter een jaar geleden volop tijd om 
z’n droom te gaan verwezenlijken. 
Door de recessie in de bouw raakte 
hij namelijk zijn baan kwijt en de il-
lusie dat hij snel iets anders zou vin-
den.
Het UWV ging akkoord met Theo’s 
idee om, in de vorm van een eigen 
bedrijfje, zijn droom uit te werken, 
waarna Theo op zoek ging naar een 
architect, die zijn ideeën over duur-
zaam wonen en strobalenbouw wilde 
omzetten in een realistisch bouwplan 
voor de woningbouw.
Theo: “Het resultaat is fantastisch 
(zoals ook te zien is op bijgaande 
sfeerimpressie) en de berekeningen 
laten zien dat op deze manier betaal-
bare starterswoningen te bouwen 
zijn, die duurzaam gebouwd zijn en 
super geïsoleerd, waardoor je een la-
ge energierekening krijgt. Bijkomend 
voordeel is dat de koper zelf wel 10 
tot 15% van de bouwkosten kan te-
rugverdienen door zelf mee te wer-
ken en bijvoorbeeld de strobalen zelf 
te plaatsen. Naast de starters rekent 
Theo ook de bewust levende gezin-
nen, waarvan de kinderen inmiddels 
het ouderlijk huis verlaten hebben, 
tot de doelgroep.”
De plannen en tekeningen liggen 
klaar, de website www.duurzaamon-
derdak.nl is in de lucht (met o.a. een 

filmpje over de bouw van het info-
centrum van ‘de Kruudhof’) en in het
infocentrum op ‘de Kruudhof’ kunt u
alle informatie krijgen en de stroba-
lenbouw bekijken, waarbij Theo aan-
wezig is om het enthousiasme bij de
aspirant-bouwers nog te vergroten.
Theo: “Als volgende stap heb ik be-
dacht dat ik tussen de tien en vijf-
entwintig serieuze kandidaten moet 
hebben, die in een gezamenlijk plan
willen gaan bouwen, waarna ik, geba-
seerd op hun voorkeuren, op zoek ga
naar een geschikte bouwlocatie. Nor-
maal gesproken werkt het andersom
en koopt de ontwikkelaar een bouw-
locatie om daar zijn plan te promo-
ten, maar dat vergt kapitaal en dat
heb ik helaas onvoldoende. Verder ga
ik de Triodos Bank en de ASN Bank 
benaderen voor gunstige hypotheek-
voorwaarden. Deze banken hebben 
duurzaamheid en milieu hoog in het
vaandel staan en zijn daardoor wel-
licht genegen de duurzame bouwers
tegemoet te komen.”
Tijdens de Open Dag van pluktuin ‘de
Kruudhof’ aan de Lankersweg 3a in
Halle, op zondag 1 juni, wil Theo zijn
plannen presenteren en belangstel-
lenden informeren over de mogelijk-
heden. Wilt u nu al nadere informa-
tie of een afspraak maken met Theo
Wagenaar. U kunt hem bereiken via
tel. 06-26045421.

Strobalenbouw voor een super geïsoleerde woning

Duurzaam onder dak met 
Duurzaam Onderdak

Halle - In 2011 raakte Theo Wagenaar, één van de initiatiefnemers van
pluktuin ‘de Kruudhof’ in Halle, razend enthousiast over het bouwen
met behulp van strobalen. Voor de cursussen en de informatie-
verstrekking had ‘de Kruudhof’ behoefte aan een multifunctioneel
infocentrum en, passend in het gedachtengoed van de pluktuin, werd
besloten de wanden met strobalen te maken. Als bouwkundige nam
Theo de organisatie van de bouw voor z’n rekening en kreeg zo veel
ervaring in deze vorm van bouwen, waarbij de voordelen, aldus Theo,
vele malen groter zijn dan de mogelijke nadelen.

Hier waren veel complete mini trei-
nen van Märklin te zien, herkenbaar 
aan de drie rails. Deze waren afkom-
stig van de Haagse verzamelaar de 
heer Ooievaar. Een groot deel van 
de expositie bestond naast de vele 

treinen en trams uit de geschiede-
nis van de Gelderse Tramwegen. 
In 1881 is de G.T.W. opgericht en 
heeft tot 1985 bestaan. Chauffeurs 
en conductrices van de door vele van 
ons bekende geel-zwarte bus, waren 

in vol ornaat aanwezig. Ook waren 
er handgemaakte modellen van lo-
comotieven en stations te zien. De 
makers hadden er zo’n 2500 uren 
aan gewerkt. Ter afsluiting is de 
PCOB naar het Pannenkoekenschip 
gegaan, waar ze de pannenkoek op 
een creatieve manier konden ver-
sieren van zoet tot hartig. Na een 
heerlijk toetje ging iedereen voldaan 
naar huis.

Jaarlijks uitstapje PCOB

Vorden - Donderdag 8 mei heeft de PCOB uit Vorden en omstreken 
haar jaarlijkse uitstapje gemaakt. Via carpooling vertrokken zij 
om 14.00 uur naar het Openbaar Vervoer Museum in Doetinchem. 
Het was een zeer interessant bezoek.

Van voorgerecht tot toetje. Een aan-
tal enthousiaste kokkinnen heeft 

zich al opgegeven om wat te maken
voor die avond. Hoe meer leden mee-
doen, hoe lekkerder en gevarieerder 
het eten zal worden. Men kan zich 
nog opgeven bij secretaresse Henny 
Krijt, om de anderen van uw speci-
aliteit te laten genieten. Wel graag
zelf bord, bestek en glas meenemen
en zo nodig een opscheplepel met uw
naam erop.

Oecumenische Vrouwengroep 
Wichmond-Vierakker
Wichmond - De Oecumenische 
vrouwengroep Wichmond-Vier-
akker houdt woensdag 28 mei om 
19.00 uur in gebouw Withmundi 
haar slotavond. Die zal bestaan 
uit een proeverij van door de le-
den zelfgemaakte gerechten.



De innovatieve instelling van eigenaar 
Martin van de Kolk en bedrijfsleider Ro-
bert van Haaften blijkt uit de restyling 
die de afgelopen jaren en recent werden 
doorgevoerd en uitgevoerd in de diverse 
nieuwe studio’s in de specialistische win-
kel. Zo toont men naast de gordijnen- en 
de huiscollectie parket in de Sunway stu-
dio de nieuwste mogelijkheden op het 
gebied van raambekleding. Ook bij de 
slaapkamerinrichting constateert Van 
de Kolk een accentverschuiving. “Vroe-
ger keken mensen eerst naar een bed en 
een linnenkast, de buitenkant dus. De 
matras was min of meer een sluitpost. 
Nu willen klanten vooral slaapcomfort 
en kiezen daar het systeem bij.” Van de 
Kolk heeft inmiddels meer dan zestig ver-

schillende opstellingen van bedsystemen, 
onder meer van het topmerken Auping, 
Jens en Velda. Vooral boxsprings zijn 
volgens Van Haaften al een aantal jaren 
zeer gewild. Vanwege de grote verschillen 
tussen de systemen vindt hij vakkennis 
en een goed advies onontbeerlijk. Robert 
van Haaften benadrukt dat Van de Kolk 
niet alleen maar de hoogste prijsklasse 
verkoopt. “We hebben echt voor ieder 
budget kwaliteit te bieden.”

Bedden om ‘van’ en ‘in’ te dromen
Waarom zou hét privévertrek bij uitstek, 
de slaapkamer, niet mooi en stijlvol mo-
gen zijn? Inclusief mooie kledingkasten? 
Robert van Haaften: “Het slaapvertrek is 
belangrijker dan vaak wordt gedacht. Het 

is de ruimte om je in alle rust terug te 
kunnen trekken. Even weg van alle druk-
te. Of het nu voor een schoonheidsslaap-
je van een uurtje is of voor een heerlijk 
verkwikkende nachtrust: een goed bed, 
de juiste bodem en een comfortabel ma-
tras zijn goed voor rug en nek en dragen 
samen bij aan de algemene gezondheid. 
Rug-, nek- en hoofdklachten zijn heel ver-
velend, maar gelukkig ook vaak eenvou-
dig op te lossen. Niet voor niets vraagt de 
huisarts direct naar het soort bed en de 
staat van de matras waarop u slaapt. Nog 
nooit eerder is er zoveel belangstelling ge-
weest voor de voordelen van een heerlijk, 
rugvriendelijk en stijlvol bed geweest als 
tegenwoordig. Een bed als sieraad in de 
slaapkamer, maar vooral als bijdrager aan 
een gezonde, opmonterende, ontspannen-
de nachtrust. Het ‘bed’ van vroeger, is te-
genwoordig een ‘slaapsysteem’.”  U kunt 
alle matrassoorten zelf uitproberen en de 
diverse modellen en mogelijkheden in alle 
rust bekijken bij Van de Kolk. Natuurlijk 
is even in de showroom op een bed liggen 
geen goede graadmeter. Daarom stelt Van 
de Kolk in een aantal gevallen matrassen 
en kussens ter beschikking. U kunt dan 
zelf thuis bepalen welk product het beste 
aansluit op uw persoonlijke slaapgewoon-
te. De persoonlijke benadering van dit fa-
miliebedrijf werpt zijn vruchten af: Van de 
Kolk heeft klanten in heel Nederland en 
zelfs over de grens. Desgewenst kan Van 
de Kolk een totaalpakket bieden, waarbij 
ook een verhuizer en een schildersbedrijf 
worden betrokken. “Op die manier kun-
nen we de klant echt een zorg uit handen 
nemen. Goede service en kwaliteit op elk 
prijsniveau is ons visitekaartje”, aldus de 
ervaren Ruurlose bedrijfsleider Robert van 
Haaften. Van de Kolk Wonen en Slapen is 
gevestigd aan de Nieuwstad 8 – 12 in Lo-
chem. 

Meer informatie: 
www.vandekolkwonen.nl

- Advertorial - 

‘Goede service en kwaliteit op elk prijsniveau is ons visitekaartje’

Van de Kolk Wonen en Slapen  
staat al meer dan 80 jaar voor u klaar

Lochem - Het is al meer dan acht decennia lang een vertrouwd beeld op de 
Lochemse Nieuwstad: de grote etalage van Van de Kolk Wonen en Slapen, spe-
cialist in onder meer slaapsystemen, raambekleding, tapijt en PVC-vloeren en 
bedtextiel. “Goede service en kwaliteit op elk prijsniveau is ons visitekaartje”, 
aldus bedrijfsleider Robert van Haaften uit Ruurlo.

De innovatieve instelling van eigenaar Martin van de Kolk (rechts) en bedrijfsleider Robert van 
Haaften blijkt uit de restyling die werd doorgevoerd en uitgevoerd in de diverse nieuwe studio’s in 
de specialistische winkel.

GROTE
O V E R D E K T E 

R O M M E L
M A R K T 

ZATERDAG 24 mei a.s.
van 11.00 u. - 16.00 u.

in de 

GROTE MANEGE + INRIJHALLEN 
Bij camping “De Heksenlaak”

V O L G    DE   P IJ L E N
veel curiosa, antiek en 2e-hands  goederen

600 meter kramen !!!

BARCHEM

Bent u begaan met het lot van 
mensen in ontwikkelingslanden?

Dan bent u degene die wĳ zoeken!

Ons nieuwe bestuurslid
Het bestuur van de Wereldwinkel Vorden  

is op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met 
onze voorzitter Ria Aartsen tel. 551427 of

email r.aartsen@hetnet.nl

EN… nieuwe winkelmedewerkers kunnen 
wĳ ook altĳd gebruiken!



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

De kersverse directeur van het Grol-
se cultureel centrum was al een tijd 
bekend met de Achterhoekagenda. 
Voordat hij de scepter over De Bron 
zwaaide, werkte hij namelijk bij Wee-
vers Grafimedia, uitgever van de Ach-
terhoekagenda en van onder meer de 
weekbladen Groenlose Gids, Elna en 
Contact waarin wekelijks een selectie 
uit de Achterhoekagenda wordt op-
genomen.  
Op 1 maart begon Zieverink aan zijn 
nieuwe job en hij stond meteen voor 
een aantal mooie uitdagingen. “Er 
moeten meer activiteiten worden 
geprogrammeerd om inkomsten 
voor De Bron te genereren”, legt de 
directeur uit. Om die activiteiten bij 
een groot publiek voor het voetlicht 
te brengen, moet er ook een flinke 
impuls aan de marketing worden 
gegeven. “De Groenlose Gids en de 
Achterhoekagenda kunnen daar een 
belangrijke rol in spelen. Het zijn 
platforms waarmee we de doelgroep 
van De Bron kunnen bereiken.”
Trots is de directeur al op evenemen-
ten die in De Bron worden gehouden 
als Marianum Live, optredens van 
de Grolse toneel- en muziekvereni-
gingen en de show van het Oost Gel-
ders Jeugdorkest, maar er kan nog 
genoeg bij. Met name overdag moet 
het meer gaan bruisen in het cultu-
reel centrum. “Denk daarbij aan in-
loopbijeenkomsten van de gemeente, 
workshops, jongerenwerk en dagbe-
steding.”
Ondertussen zijn Zieverink en het be-
stuur van cc De Bron ook druk doen-
de het gebouw meer aan de eisen te 
laten voldoen die worden gesteld aan 
een theater. Enthousiast vertelt de di-
recteur over de verbouwingen die op 
stapel staan om onder meer de akoes-
tiek en de uitstraling te verbeteren. 
Tevens is de grote zaal straks in meer-
dere ruimtes op te delen. “Als alles 
volgens plan loopt en we voldoende 
gelden hebben weten te genereren, 
kan in het voorjaar van 2015 met de 
verbouwing worden gestart.”
Weevers Grafimedia zal de 600ste 
redacteur van de Achterhoekagenda 

met plezier steunen bij het bereiken 
van de doelstelling om De Bron het 
kloppend hart van cultureel Groenlo 
te laten worden.
 
Alle activiteiten in Achterhoek 
centraal op Achterhoekagenda.nl
De website www.achterhoekagenda.
nl is ontwikkeld met als doel een 
compact, maar compleet overzicht 
van activiteiten in de Achterhoek te 
bieden aan inwoners, toeristen, ver-
enigingen, stichtingen, gemeenten 
en ondernemers. De gebruikers zijn 
ook meteen de makers: iedereen kan 
namelijk agenda-items toevoegen.
Functionaliteit is de kracht van Ach-
terhoekagenda.nl. Daarvan profite-
ren de verenigingen, stichtingen, be-
drijven en andere organisatoren van 
activiteiten, maar vooral de bezoe-
kers. Via de uitgebreide mogelijkhe-
den om te filteren, vindt de bezoeker 
snel wat hij of zij zoekt en kan het 
agenda-item direct in de eigen per-
soonlijke agenda worden geplaatst 
via een link of door het scannen van 
de QR-code. Op Google Maps wordt 
de locatie weergegeven en kan de 
route ernaartoe worden berekend. 
Met dank aan de Vereniging Kleine 
Kernen zijn alle kernen binnen de 
Achterhoek ingevoerd.
Een ander belangrijk doel van de Ach-

terhoekagenda is het versterken van 
de onderlinge samenwerking in de 
Achterhoek. Door goed op de hoogte 
te zijn van elkaars activiteiten, kun-
nen deze door samenwerking wor-
den versterkt en worden dubbele 
soortgelijke activiteiten op hetzelfde 
moment voorkomen. 
De agenda-items worden ingevoerd 
door redacteuren. Of men sporadisch 
of regelmatig publicaties aanmaakt, 
het maakt niet uit: iedereen kan zich 
aanmelden als redacteur. 
Agenda-items worden op één centrale 
plaats ingevoerd en breed via diverse 
kanalen gepubliceerd, zoals in kran-
ten en op websites. Het is mogelijk 
om in één keer een grote hoeveelheid 
agenda-items te exporteren naar en 
te importeren vanuit Excel. Op de 
site is een kant-en-klaar formulier te 
downloaden.
Vanuit Achterhoekagenda.nl is het 
tevens mogelijk om eenvoudig een 
agenda voor bijvoorbeeld de eigen 
website van een vereniging of stich-
ting te genereren. Met behulp van 
filters geeft de redacteur aan welke 
items in zijn eigen decentrale agenda 
komen te staan.

Ga snel naar:
www.achterhoekagenda.nl

Platform kan cc De Bron helpen kloppend hart van cultureel Groenlo te worden

Tonnie Zieverink 600ste 
 redacteur Achterhoekagenda
Groenlo - Tonnie Zieverink, di-
recteur van cultureel centrum 
De Bron in Groenlo, is al weer de 
600ste redacteur voor de Achter-
hoekagenda. Dit is dé centrale 
agenda van evenementen en ac-
tiviteiten in de Achterhoek. Zie-
verink ziet het platform als een 
waardevol middel om zijn ambi-
ties bij De Bron waar te maken.

Gerwin Nijkamp, teamleider uitgaven bij Weevers Grafimedia, overhandigt Tonnie Zieve-
rink van cc De Bron een kistje met Achterhoekse wijnen om te vieren dat laatstgenoemde 
de 600ste redacteur van Achterhoekagenda is.

Gerda Tankink en Emmy Stegeman 
kregen een bedankje van de voorzit-
ter, Gerda voor het verzorgen van de 
Lotte, Emmy voor het ‘ziekenbezoek’. 
Een felicitatie voor René Winkelman 
omdat hij het diploma CLA heeft be-
haald!
Daarna zijn (in één avond) twee com-
petities gespeeld, met een pauze daar 
tussenin. Elke keer zes rondes met 
twee spellen per tafel, dus veel wis-
selen. Wedstrijdleider Ruud Bijlo 
heeft in de pauze de uitslag berekend 
en aan de hand daarvan de indeling 
voor de 2e competitie gemaakt, met 
bijbehorende promotie/degradatie. 
De prijsjes gingen naar van te voren 
bekendgemaakte rangnummers en 
er was een extra prijsje voor het paar 
Aartje Bernard & Pop Grizell: zeven 
harten geboden en gemaakt! Heel 
verrassend en iedereen vond het een 
leuke avond. Daarvoor dank aan de 
wedstrijdleider en de activiteiten-
commissie!
Uitslag van deze avond: 1e competite: 
Lijn A 1. José & en René Winkelman 

68,45%, 2. Jenny & Wim van Wan-
rooij 63,10%. Lijn B: 1. Jan van de Tol 
& Meindert Kers 63,19%, 2. Kees & 
Truus Mortier 59,72 %. 2e competi-
tie: Lijn A 1. Dick Brinkman & Dini 
Mijnen 66,67%, 2. José & en René 
Winkelman 61,31%. Lijn B: 1.Anne-
lies Schröder &Jan Rondeel 67,36%., 
2. Agnes Pietersen & Theo van Aalst 
56,25%. 
Het nieuwe seizoen begint weer op 
donderdag 4 september. In mei geen 

bridgen, in juni en augustus zomer-
bridge. De zomerbridge is op donder-
dag 5, 12, 19 en 26 juni bij café Res-
taurant ‘Den Bremer’. Kosten € 2,00 
per persoon. Iedere bridger kan mee-
doen, als paar inschrijven kan vanaf 
19.00 uur tot 19.30 uur in de zaal. De 
Kroegentocht is dit jaar op zaterdag 
27 september, weer in Hengelo Gld. 
Nadere informatie volgt. Met dank 
aan allen en voor iedereen een mooie 
zomer gewenst!

Einddrive bridgeclub Bronckhorst
Bronckhorst - Donderdag 15 mei 
zijn op de einddrive de clubkam-
pioenen van dit seizoen bekend 
gemaakt. En dat zijn geworden 
het bridgepaar Reint en Inge Pel-
lenberg.

Voorzitter Theo Schut reikt de wisselbeker uit aan Reint en Inge Pellenberg

Bronckhorst

Woensdag 21 mei 2014
10:30 Babycafé Zelhem
15:00 Rondleiding en wijnproeverij op  

Wijnboerderij ’t Heekenbroek Achter-Drempt
20:00 Praktijk-Cursus Voeding en Afslanken Hengelo

Donderdag 22 mei 2014
19:00 Avondexcursie naar ‘de Kruudhof’ Halle
20:00 Praktijk-Cursus Voeding en Afslanken Hengelo

Vrijdag 23 mei 2014
 0:00 Kunst10Daagse Bronckhorst
11:00 Bronckhorster Paardenmeerdaagse Hengelo
13:00 Voorjaarsexpositie Galerie De Burgerij Vorden

Zaterdag 24 mei 2014
 9:00 Toernooi voor de F- en de D-pupillen  

van HC’03 Achter-Drempt
 9:00 Meimarkt Ideële Kringloopwinkel  

De Werf Vorden
10:00 Verwendag in ‘de Boerderij’ Zelhem
11:00 Zelos Jumbo Hollak stratenvoetbal- 

toernooi Zelhem
13:00 Voorjaarsexpositie Galerie De Burgerij Vorden

Zondag 25 mei 2014
13:00 Voorjaarsexpositie Galerie De Burgerij Vorden
14:00 Familiefestival Weidepop Zelhem
15:00 Concert Barokensemble Scordatura  

in de dorpskerk Hummelo
15:00 TOM - Aodhan en Mariet Lems Vorden

Maandag 26 mei 2014
13:00 Voorjaarsexpositie Galerie De Burgerij Vorden

Dinsdag 27 mei 2014
13:00 Voorjaarsexpositie Galerie De Burgerij Vorden

Woensdag 28 mei 2014
13:00 Voorjaarsexpositie Galerie De Burgerij Vorden

Donderdag 29 mei 2014
 9:00 38e Antiek-, Curiosa- en Rommelmarkt 

van HC’03 Hoog-Keppel
 9:30 Normaal Tentoonstelling De Tol Wittebrink
10:00 Hemelvaartsfietstocht bij “Coens Bistro” Velswijk
10:00 Hemelvaartsdag bij Feltsigt Bekveld
11:00 Laatste opentuindag van dit seizoen  

bij De Warande Laag-Keppel
12:00 Broodweging Muldersfluite Hengelo
13:00 Voorjaarsexpositie Galerie De Burgerij Vorden
13:00 Fiets ‘m d’r door - Café de Mallemolen Zelhem
17:00 Beat, Bubbles & Bites bij Het Wapen  

van Heeckeren Hummelo

Vrijdag 30 mei 2014
10:00 Campina Open Boerderijdag bij  

De Steenoven Hummelo
13:00 Voorjaarsexpositie Galerie De Burgerij Vorden

De plattelanders
lopen tien jaar achter
wordt wel eens gezegd
Eigenlijk hebben zij
het dan goed voor elkaar
Want vergaat de wereld
dan hebben zij
nog die tien jaar

J. Wagenvoort



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

Openingstijden
Op afspraak kunt u terecht:

Zonder afspraak kunt u binnenlopen:

uur 

 

het gemeentehuis een afspraak te maken. 

medewerker voor u beschikbaar is. 

-

eenvoudig digitaal via de website een 

-

ken kunt u ons bellen: (0575) 75 02 50

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77
(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, Communicatie, voorlichting 

Wethouder Arno Spekschoor

Wethouder Paul Seesing
Werk, Inkomen en Zorg, Participatiewet, 

Wethouder Antoon Peppelman 

 

Wethouder Jan Engels 

-

-

nieuwing en burgerparticipatie,  

Kleine kernenbeleid

Afspraak maken? 
Als u wilt, kunt u een afspraak maken met 

één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 

tel. (0575) 75 02 50 of e-mail: 

griffie@bronckhorst.nl

Colofon

Informatie’ is een uitgave van de 

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 10
Nr. 21, 20 mei 2014 Nieuwe wethouders en portefeuilleverdeling college 

bekend
vier wethouders burgemeester Henk 
Aalderink het nieuwe college van  

de heren Antoon Peppelman namens 

Wichmond). Antoon Peppelman is 
-

 

 Centrale in Zwolle en heeft een eigen 

 nieuwe college is als volgt:

(CDA)

 ordening
 Financiën en belastingen

 Werk, Inkomen en Zorg
 Participatiewet

 Wegen en Groen

(PvdA)

 Personeel en organisatie

 Informatisering en automatisering
-

 Sport en cultuur

huisvesting

 centrumplannen)

 Coördinatie plattelandsontwik-
keling

 burgerparticipatie 
 Kleine kernenbeleid

 Openbare orde en veiligheid
 Coördinatie handhaving
 Communicatie, voorlichting en 

 promotie

Gebiedswethouder
Alle wethouders worden gebieds-

worden aangesteld voor de gebieden 

 gebiedswethouder wordt, moet nog 
gebeuren. 

Volgende week meer info over 
nieuwe gemeentebestuur

raadsvergadering benoemd. In

-

gemeentepagina’s van 27 mei
leest u uitgebreid over het nieuwe 

PvdA, het nieuwe college van

raadsleden.

Het nieuwe college met van links naar rechts: onder Antoon Peppelman, Henk Aalderink en 

 

Jan Engels

nieuwe fusieschool) en Stichting 

voor de bouw van een kindcentrum 

 Steenderen. Om de school te kunnen 

bestemming is Sport en het toestaan 

de locatie is nodig. Het ontwerp-
bestemmingsplan (dus nog niet het 
ontwerp van het nieuwe school-

Welstandscommissie en het Water-

van de bebouwing op het perceel,  
de bouwhoogte en de toegelaten 

grenswaarden qua geluid beschre-
-

grenswaarde worden vastgesteld.  

Het was in eerste instantie de bedoe-

ook het plan van voetbalvereniging 

op te nemen, maar dat lukt op dit 
 moment nog niet. Wel is afgesproken 

dat in het bestemmingsplan voor het 
kindcentrum, dat nu in ontwerp klaar 
is, alvast ruimte is opgenomen voor 
een deel van de accommodatie van 

procedure gevolgd op een later 

Meer informatie?
-

nenden informeren over de aanpas-
sing van het bestemmingsplan. 

-

sporthal in Steenderen. We praten 

het bestemmingsplan, wat het 
 nieuwe kindcentrum gaat inhouden, 

het betekent voor de verkeerssituatie 
en andere bestemmingsplan-

gemeentehuis en hierop dan reage-

kindcentrum kunt u ook volgen op de 
speciale facebookpagina  

-
steenderen.

Ontwerp bestemmingsplan kindcentrum Steenderen klaar 
Op 2 juni inloopbijeenkomst



Uit de raad

Raadsvergadering 28 mei 
2014

Op 28 mei vergadert de gemeente-
raad in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. De openbare vergadering 
 begint om 20.00 uur. U bent van 
 harte welkom om deze vergadering 
bij te wonen. Op de agenda staan 
 onder meer de volgende onderwer-
pen:

 Deze bestemmingsplanwijziging 
betreft een functieverandering van 
een schuur voor een aan-huis- 
gebonden beroep op dit adres.  
De raad wordt gevraagd het 
 bestemmingsplan gewijzigd vast 
te stellen

 B en w stellen de gemeenteraad 
voor om OBS De Bongerd in Hoog-
Keppel niet over te nemen als het 
tot een fusie komt tussen OBS De 

Bongerd en OBS De Woordhof in 
Hummelo. Een belangrijk argu-
ment is dat de gemeente zonder 
obs De Bongerd nog steeds 
 passende huisvesting en voldoen-
de openbaar onderwijs kan bieden 
in Hoog-Keppel en omgeving

 

De raad wordt gevraagd de 
 Verordening maatschappelijke 
participatie Wet werk en bijstand 
2014 vast te stellen en de oude 
verordening in te trekken. Deze 
verordening regelt het recht op en 
de hoogte van minimavoorzie-
ningen, zoals de langdurigheids-
toeslag bij rondkomen van een 
laag inkomen, collectieve aanvul-
lende zorgverzekering en de 
 bijdrage in de kosten voor sociaal-
culturele, educatieve en sportieve 
activiteiten 

 De gemeente neemt deel aan de 
gemeenschappelijke regeling 
 Omgevingsdienst Achterhoek 
(ODA). Daarom liggen deze finan-
ciële stukken voor aan de raad  
met het verzoek hiermee in te 
stemmen

 De jaarstukken 2013 van de ge-
meente Bronckhorst liggen ter 
vaststelling voor aan de raad. 
Daarbij gaat het om goedkeuring 
van de volgende punten:
- Van het jaarresultaat 

(€ 4.792.000) een bedrag van 
€ 1.494.000 bestemmen voor  
13 projecten die in 2014 worden 
uitgevoerd of opgestart

- De lasten van de 13 projecten 
voor de overige jaren opnemen 
in de programmabegroting 
2015-2018 ten laste van de alge-
mene reserve (€ 1.254.000)

- De geactualiseerde grondexploi-
taties vaststellen voor 2014 en 
instemmen met de stand van 

 zaken en gedane uitgaven voor 
de masterplannen Vorden/ 
Hengelo

- Het restant van het jaarresultaat 
over 2013 na bestemming voor 
projecten in 2014, zijnde 
€ 3.298.000, toe te voegen aan 
de algemene reserve. De uit-
gebreide informatie over de 
jaarrekening heeft u al eerder op 
deze gemeentepagina’s kunnen 
lezen

 De raad wordt gevraagd in te 
stemmen met een aantal wijzigin-
gen in de planning en uitvoering 
van de programmabegroting 
2014-2017

Via www.bronckhorst.nl kunt u 

raadsvergaderingen live volgen. 
Neem eens een kijkje. U hoeft 
 hiervoor dus niet meer per se naar 
het gemeentehuis. 

Tijdens de raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over 
 onderwerpen 

 kunt u inspreken tijdens de 
commissievergaderingen. Over 
onder werpen 

 heeft u hiervoor de mogelijk-
heid  tijdens het agendapunt ‘Moge-
lijkheid tot inspreken over niet-ge-
agendeerde onderwerpen’ in de 
commissievergadering op donder-
dag. Voor het inspreekrecht geldt 
een aantal spelregels, zoals min.  
48 uur voor de commissie vergade-
ring aanmelden en spreektijd max.  
5 minuten per persoon. Voor meer 
informatie of aanmelden voor het 
spreekrecht kunt u contact opnemen 
met de griffie, via tel. (0575) 75 02 50 
of griffie@bronckhorst.nl.

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de 
agenda staan, 
 verwijzen wij u 
naar www.bronck-
horst.nl/gemeente-
raad of scan de
QR code.

Twee maanden na het introduceren 
van de subsidie voor energiebespa-
rende maatregelen voor het opwek-
ken van zonne-energie en duur-
zame warmte, is de subsidiepot al 
leeg! De gemeente stelde maximaal 
€ 100,000,- beschikbaar, waar 200 
huiseigenaren gebruik van konden 
maken. Woningeigenaren konden 
maximaal € 500,- euro subsidie 
 krijgen voor het aanbrengen van 
zonnecollectoren (zonneboiler), 
zonnepanelen, houtgestookte  
CV-installatie, warmtepomp of een 

HR-107 combi CV ketel. De subsidie 
is maximaal een derde van de 
 gemaakte kosten en de maat-
regelen moeten uitgevoerd zijn na  
1 maart 2014. Daarbij was de 
 afspraak: wie het eerst komt, het 
eerst maalt en op = op. Dat dit 
 binnen twee maanden gebeurd zou 
zijn, overtreft de verwachtingen en 
het blijkt dat de regeling in een 
 grote behoefte voorzag. De meeste 
aanvragen kwamen binnen voor 
zonnepanelen (148) en HR-ketels 
(46). Helaas is de subsidieregeling 
eenmalig en nu dus gestopt. 
 Overweegt u isolerende  maatrege-
len aan uw woning, kijk dan eens of 
de subsidieregeling Achterhoek 
 Bespaart wat voor u is. Let op: hier 
gelden andere voorwaarden. Alles 
over deze regeling leest u op  
www.bronckhorst.nl (zoek op 
 Achterhoek Bespaart).

Subsidie voor zonne-energie 
en duurzame warmte groot 
succes!

Door de moeizame overgang bij 
 diverse banken naar het nieuwe 
 Europees betaalsysteem SEPA is 
 onze incasso van de gemeentelijke 
belastingen van de termijn april niet 
bij iedereen gelukt. Wij lossen dit op 
door bij de groep inwoners waarbij in 
april de betaling niet is afgeschreven, 
de betalingstermijnen met één 
maand door te schuiven. Zo voor-

komen wij dat eind mei/begin juni bij 
deze inwoners twee termijnen afge-
schreven worden. De 10 betalings-
termijnen lopen voor deze groep 
 inwoners dan t/m januari 2015 in 
plaats van december 2014. Is dit voor 
u aan de orde, dan hoeft u hiervoor 
niets te doen, wij passen dit automa-
tisch aan.

Betaalt u via automatische incasso? 
Houd uw bankafschriften in de gaten 
en controleert u even of de incasso 
gemeentelijke belastingen goed 
wordt afgeschreven. 
Mocht u constateren dat het niet goed 
gaat, wilt u zich dan bij ons melden 
via (0575) 75 02 50. Wij bieden onze 
excuses aan voor het ongemak.

Termijn april gemeentelijke 
belastingen doorgeschoven 

Bij kleine groep inwoners waarbij 
 incasso niet is gelukt

Sinds verschillende jaren staan voor 
het gescheiden inleveren van luiers 
en incontinentiemateriaal verspreid 
over de gemeente verschillende 
 containers. Vaak bij verzorgingshui-
zen, scholen en kinderdagverblijven. 
Op dit moment kunnen wij door onder 
meer het verdwijnen of fuseren van 
deze voorzieningen veel van de 
 huidige inzamellocaties niet langer in 
stand houden. De terreinen krijgen 
bijvoorbeeld een nieuwe invulling en 
daarnaast betalen wij de containers 
samen met de scholen of verzor-
gingshuizen, wat stopt als zij 
 verdwijnen. Dit heeft ertoe geleid  
dat we ervoor gekozen hebben de 
 inzameling van luiers en incontinen-
tiemateriaal onder te brengen bij de 
milieuparkjes waar inwoners gewend 
zijn afval gescheiden in te leveren. 
Deze krijgen hiervoor een extra 
 ondergrondse container. De milieu-
parkjes waar de extra containers 
 komen zijn: 

Karspel

Addinkstraat

-
straat

De kosten voor het weghalen van de 
huidige containers en aanbrengen 
van de extra containers bij de milieu-
parkjes bedragen 40.000 euro en 
worden gedekt binnen het budget 
voor de uitvoering van ons afvalinza-
melingsysteem. Doordat minder 
l ocaties overblijven, dalen daaren-
tegen de kosten voor het ledigen. We 
realiseren ons dat dit besluit voor een 
aantal inwoners betekent dat de 
 inzamelcontainer verder weg komt te 
staan dan zij gewend zijn. Zij kunnen 
het wegbrengen (naar verwachting 
vanaf dit najaar, maar hierover hoort 

u later meer) straks echter combine-
ren met het wegbrengen van ander 
afval. Voor het wegbrengen van 
 incontinentiemateriaal biedt Berkel-
milieu gratis speciale zakken aan. Op 
www.berkelmilieu.nl staat waar deze 
luierzakken af te halen zijn.

Inzamellocaties incontinentiemateriaal 
 verplaatst naar milieuparkjes in de dorpen 

Eén plek waar alle afval gescheiden kan worden ingeleverd

Op 2 juni a.s. organiseert de 
 gemeente een speciale informatie-
avond voor nieuwe inwoners. 
 Nieuwe inwoners vanaf 18 jaar die 
tussen 1 oktober 2012 en 1 mei 2014 
in de gemeente zijn komen wonen 
ontvangen hiervoor een persoonlijke 
uitnodiging. Natuurlijk zijn ook 
 inwoners die na 1 mei 2014 in 
Bronckhorst zijn komen wonen van 
harte welkom. De avond begint om 
20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) en 
vindt plaats in het gemeentehuis.

Tijdens deze avond stellen het nieu-
we gemeentebestuur en raadsleden 
van de verschillende politieke 
 partijen zich voor aan de nieuwe 
 inwoners. Ook maakt u kennis met 
onze gebiedsambtenaren, die een 
schakel zijn in de samenleving, 
 tussen u als inwoner, maatschappe-

lijke organisaties, bedrijven en 
 gemeente. U krijgt te horen hoe de 
gemeente werkt en wat wij voor u 
kunnen betekenen. Maar we zijn 
 natuurlijk ook erg benieuwd naar uw 
mening en ideeën! Op een informa-
tiemarkt vertellen medewerkers van 
de verschillende afdelingen over 
 onze producten en diensten. Zo 
 leggen zij u graag uit waar aan te 
denken als u gaat (ver)bouwen, hoe 
wij omgaan met jongeren, ouderen, 
vrijwilligers, het verenigingsleven in 
de gemeente en het openbaar groen. 
Maar ook hoe u als inwoner bijvoor-
beeld in aanmerking kunt komen 
voor voorzieningen als u minder 
 mobiel bent. De avond wordt omlijst 
met een hapje en drankje en duurt 
tot ongeveer 22.00 uur.

Bent u één van ons nieuwe 
 inwoners? Wij  begroeten u graag op 
2 juni in het gemeentehuis!

Bent u een nieuwe inwoner van Bronckhorst?
Wij stellen ons graag aan u voor!



Openbare bekendmakingen

Als u vragen heeft over een plan of vergunning verzoeken wij u een afspraak te maken via ons 
 centrale telefoonummer (0575) 75 02 50. Voor de beantwoording van uw vraag zijn archief-
gegevens nodig, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt (bijvoorbeeld een dag 
later) hebben wij alle gegevens bij de hand.

Aanvragen Drank- en Horecavergunning 

Omgevingsvergunningen

-

Aanvragen

Drank- en Horecawet (art. 3)

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Zienswijze indienen?

-

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Verleende vergunningen

Drank- en Horcawet (art. 3)

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

-

-

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Mogelijkheden voor beroep 

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)

Wet milieubeheer

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

Markt 27, 7021 AA Zelhem 

Telefoon: 0314 620144

www.dpcsolutions.nl

info@dpcsolutions.nl

Kennis - Kwaliteit Service - Betrouwbaarheid
Uw oplossing op het gebied van computers en webdesign

Computers & Supplies
Cursussen
Netwerkbeheer
Randapparatuur
Reparaties
Webdesign

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

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

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

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

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

Aspergehapje-dag
Kom kijken en eten!

Bezichtiging en demonstraties
Van 10.00 tot 17.00 uur

’De Stokhoven’
Asperge Boerderij
Rijksweg 37, Drempt

Zat. 24 mei
 
In het asperge-seizoen 7 dagen per week geopend 
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ANBOS bestaat dit jaar 65 jaar en 
wil daardoor konden klanten kans 
maken op een “ANBOS cadeaubon” 
t.w.v. € 65,- of een jaar lang gratis 
naar de schoonheidsspecialist. Me-
vrouw Anuschka Damen is de win-
naar van één van de beschikbaar 
gestelde beautybonnen. Op de foto 
ziet u dat zij de bon van Francine in 
ontvangst neemt.
Francine is een zeer gedreven en er-
varen huidspecialiste met ruim 36 
jaar ervaring. Samen met haar me-
dewerksters Janneke en Angelique, 
geeft zij deskundige huidanalyse, 
huidadvies en samen voeren zij op 
zeer resultaat gericht en professione-
le wijze de behandelingen uit. In de 
praktijk staan zij garant voor Kunde, 
Kennis & Klantgerichtheid.

Cosmetisch Instituut Francine is een
uitgebreide praktijk voor huidverbe-
tering, huidverjongingsbehandeling, 
verstevigen van de huid, definitief 
ontharen, permanente make-up, 
acnébehandeling, verwijderen van
tatoeages, steelwratjes/huidoneffen-
heden en een deskundig huidadvies.

Zij werken daarom met de nieuwste,
beste technieken en hebben de meest
geavanceerde apparatuur. Ook is Cos-
metisch Instituut Francine erg actief
op facebook. Op deze manier willen
zij u op de hoogte houden van alle
nieuwtje, weetjes, acties, behaalde 
resultaten en zeer regelmatig zijn er
grandioze verlotingen! Zie voor meer
informatie www.facebook.com/
francinelichtenvoorde

ANBOS is jarig en trakteert!

Lichtenvoorde - Bij Cosmetisch Instituut Francine aan de Varsseveld-
seweg 55 in Lichtenvoorde mocht een prijswinnaar haar prijs in ont-
vangst nemen omdat zij deel heeft genomen aan de ANBOS winactie
‘ANBOS 65 jaar’ die liep van 24 februari tot en met 3 mei 2014.

Kinderen voelen zich vaak prettig 
als zij in de natuur zijn en wat is er 
mooier dan dat ze dit ook dichtbij 
huis kunnen ervaren. Voor het pro-
ject ‘Kindertuinen’ ontwierp Karen 
Bertram (Kwaliteitstuin) samen met 
Jeannette Baart (Ars Longatuin) een 
voorbeeld kindertuin in de Ars Lon-
gatuin in Achter-Drempt. Hier kun-
nen kinderen spelen in een wilgen-
hut, met landjes waar bloemen en 
groenten verbouwd worden. Verder 
staat er een buitenpoppenhuis waar 
ze mee kunnen spelen, een insecten-
hotel en een echte buitenkeuken. Al-
les is door medewerkers van het hob-
bykerkje in Laag-Keppel gemaakt van 
natuurlijke materialen en gebruikt 
hout. De kindertuin is tijdens de ope-
ningstijden te bezoeken.
Op Groot Zande in Hummelo is, in de 
al bestaande ecologische moestuin, 
een speciaal gedeelte voor kinderen 
gemaakt. Hier kunnen ze leren hoe 
je groenten verbouwt en zien ze hoe 

dit er in het echt uitziet. In de tuin 
van Karen Bertram kunnen kinderen 
een eigen moes- en kruidentuin aan-
leggen en uitrusten in een wilgenhut. 
Ook hier kunt u een kijkje komen ne-
men. Daarnaast zijn er op een aantal 
plaatsen speciale, door het NME en 
Sylvia Frederiks samengestelde, na-
tuurkisten uitgezet. Met deze kisten 
kunnen kinderen samen met hun ou-
ders spelenderwijs leren over de na-
tuur. Een aanrader! De kindertuinen 
leveren u leuke ideeën op voor uw 

eigen (klein)kind. Ze zijn te bezoeken 
tijdens de Open Tuinweekenden op 7 
& 8 juni en 30 & 31 augustus 2014.
Nadere informatie vindt u op de site 
www.achterommetjes.nl en in de 
boekjes, die bij de toeristische on-
dernemers, de tuinen zelf en toeris-
tische servicepunten (VVV) te vinden 
zijn. Kindertuinen en tuinen met 
kinderactiviteiten hebben een speci-
aal logo. Voor vragen of informatie 
kunt u ook een email sturen aan 
 natuurentuinen@gmail.com.

Spelen, genieten en ontdekken

De kindertuin, onderdeel Open 
Tuinweekenden
Bronckhorst - Het Toeristisch 
Platform Drempt, Hummelo en 
Keppel kan ook dit jaar, mede 
door de financiële steun van de 
Rabobank, Welkoop en Witte 
Rentmeesters, twee Open Tuin-
weekenden organiseren. Naast 
Drempt, Hummelo en Keppel 
doen ook Zelhem, Hengelo (Gld) 
en Doesburg mee. Nieuw onder-
deel van de tuinweekenden is het 
project ‘Kind en Natuur’.

Samen met andere gemeenten in de 
Achterhoek werkt onze gemeente 
aan plannen om de nieuwe Partici-
patiewet zo goed mogelijk uit te voe-
ren. Deze wet is de opvolger van de 
Wet werk en bijstand, de Wwb en de 
Wet op de sociale werkvoorziening, 
de Wsw. Vanaf 1 januari 2015 zijn 
mensen zonder werk of inkomen 
aangewezen op de gemeente om hen 
weer aan de slag te helpen. Dat kan 
op allerlei manieren gebeuren. Voor 
de een is een klein zetje in de rug ge-
noeg, voor de ander gaat het vooral 
om werk in een beschutte omgeving. 

De Participatieraad heeft de gemeen-
te geadviseerd met name aandacht 
te besteden aan twee groepen men-
sen zonder werk: de 45 plussers en 
de mensen met een beperking. Voor 
hen is het vinden van passende werk-
zaamheden het moeilijkst.
Als zelfs beschut werk nog te veel 
vraagt van mensen zou de gemeen-
te ook naar de mogelijkheden van 
dagbesteding kunnen kijken, zoals 
in zorgboerderijen en kringloopwin-
kels. Aldus adviseerde de Participatie-
raad. Dat kan straks omdat beschut 
werk en dagbesteding onder gemeen-

telijke verantwoordelijkheid komen. 
Daarnaast heeft de gemeente een 
voorbeeldrol te vervullen, zo meent 
de Participatieraad. Bijvoorbeeld door 
ook zelf mensen met een beperking 
in dienst te nemen of daarover afspra-
ken te maken met contractpartners.
Ook op het gebied van werk en in-
komen zal de gemeente maatwerk 
moeten leveren. Niet iedereen is het-
zelfde. Met instemming hoorde de 
Participatieraad dat in onze gemeen-
te de mensen die langdurig werkloos 
zijn al heel veel vrijwilligerswerk 
doen. Gedwongen een tegenpres-
tatie leveren voor een uitkering is 
daarom niet aan de orde.De gemeen-
telijke plannen worden nog dit jaar 
concreet gemaakt in verordeningen 
en uitvoeringsregels. Ook daarbij 
houdt de Participatieraad de vinger 
aan de pols. Vindt u het interessant 
om daarover mee te denken, meld u 
dan aan als mogelijk lid van de Par-
ticipatieraad. Reageren? Mail naar  
wmoraadbronckhorst@gmail.com

Eerste plannen rond werk en inkomen

Participatieraad
Regio - Opkomen voor de belangen van de mensen die het zonder 
steun van de gemeente korte of langere tijd niet redden. Dat is, heel 
kort samengevat, de kern van het werk van de Participatieraad. De 
Participatieraad geeft het College van Burgemeester en Wethouders 
advies over alle plannen op sociaal terrein. Dit jaar met name over 
alle veranderingen voor de jeugd, de mensen zonder werk of inkomen, 
mensen die een vorm van begeleiding of dagbesteding nodig hebben.  
Adviezen kunnen gevraagd en ongevraagd zijn. De Participatieraad 
kijkt daarbij eerst naar het voorgenomen beleid en vervolgens naar de 
manier waarop dat beleid wordt uitgevoerd.

Gedeputeerde Conny Bieze: “Het 
midden- en kleinbedrijf is de mo-
tor van de Gelderse economie. Het 
MKB Krediet zorgt voor werkgele-
genheid. Dankzij het MKB Krediet 
hebben we meer dan 1250 mensen 
in Gelderland aan het werk kun-
nen houden. Er is nog veel vraag 
naar het MKB Krediet. Met de extra 
10 miljoen euro houden we banen 
in Gelderland en geven we bedrij-
ven de kans om weer uit het dal te 
klimmen.”  
Het MKB Krediet is bedoeld voor in 
de kern gezonde midden- en klein-

bedrijven in Gelderland die door 
de economische crisis moeilijk aan 
financiering kunnen komen. Voor 
de nieuwe storting van 10 miljoen 
kunnen ook grote bedrijven (meer 
dan 250 fte’s) en kleine bedrijven 
(minder dan 10 Fte’s) gebruik ma-
ken van het MKB Krediet. Daarbij is 
het maximale financieringsbedrag 
per onderneming verhoogd van 1 
miljoen naar 2,5 miljoen euro. Be-
drijven uit alle topsectoren kunnen 
voortaan gebruik maken van het 
MKB Krediet.  
Sinds 2009 hebben 52 bedrijven 

voor 32 miljoen euro gebruik ge-
maakt van het MKB Krediet. 30% 
van de gesteunde bedrijven heeft 
het uiteindelijk toch niet gehaald. 
Maar 70% van de bedrijven heeft 
nog steeds overlevingskansen, die 
er zonder het MKB Krediet niet 
meer zouden zijn geweest. Tot nu 
nu toe hebben 1267 mensen hier-
door hun baan kunnen houden. 
Deze subsidie is onderdeel van de 
Robuuste Investeringsimpuls. Dit 
is een extra investering van 250 
miljoen euro in de economie en 
werkgelegenheid van Gelderland.  
Er wordt geïnvesteerd in regionale 
economie, (jeugd)werkgelegenheid, 
mobiliteit, bouw en energie en in-
frastructuur. Dit levert in twee jaar 
tijd 3.000 tot 4.000 mensjaren aan 
werkgelegenheid op. Daarbovenop 
komen nog eens 2.000 leerwerktra-
jecten voor jongeren.

Provincie: 10 miljoen extra 
voor MKB  krediet
Regio - Gedeputeerde Staten hebben 10 miljoen euro extra be-
schikbaar gesteld voor het MKB krediet. Met het MKB Krediet 
kunnen financieel gezonde bedrijven in Gelderland, die door de 
economische crisis moeite hebben om leningen af te sluiten, aan 
financiering komen. De storting van 10 miljoen euro is onderdeel 
van de Robuuste Investerings Impuls en komt bovenop de 36 mil-
joen euro die al in 2009 en 2012 beschikbaar zijn gesteld.

Men kan in verschillende klassen, 
afhankelijke van ervaring, deel-
nemen. Beginners kunnen deel-
nemen in de C- Klasse. De start is 
tussen 12.30 en 13.15 uur vanuit 

het clubhuis van de VAMC aan de 
Eikenlaan 2a, langs de provinciale-
weg Vorden-Ruurlo in het buurt-
schap Kranenburg.

Voorjaarsrit VAMC 
De Graafschaprijders
Vorden - VAMC De Graafschaprijders organiseert zondag 25 mei een 
oriëntatiepuzzelrit voor automobilisten. De rit met een lengte van 
70 kilometer is uitgezet door Erik Kleinreesink en Wim Wesselink.

Van vrijdag 23 mei tot en met 
zondag 1 juni a.s. wordt er in 
de gemeente Bronckhorst nu 
al voor de 8e keer een Kunst 10 
Daagse georganiseerd. 

Een van de nieuwe deelnemers 
dit jaar is het Collectief ‘Achter 
de Bleijke’.

Op een prachtige locatie in Hengelo, 
Oude Varsselseweg 2, pal naast het 
pas geopende Cool Nature Park de 
Bleijke en direct achter Zorgcen-
trum de Bleijke, zal een aantal, al 
dan niet professioneel werkende 
kunstenaars, exposeren.

Zo zijn daar onder andere 
werken te zien van:

Zozijn en de plaatselijke afdeling 

kleurrijke kunstobjecten.

Laake en Teun Anders uit Benne-

hoge Human Nature objecten.

ten beelden.

met tempels en meer dan 100 bij-

dentuin.

zogenoemde Landschapskunst to-
nen.

 

is een bescheiden catering en er zal 
muziek gemaakt worden. Openings-

Van harte welkom!
Namens het Kollektief 
‘Achter de Bleijke’
Richard Gelsing

www.tuinslak.com

- advertorial -

23 mei tot en met zondag 1 juni 
Collectief ‘Achter de Bleijke’
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Winkelskamp 2
Hengelo Gld.
T. 0575 460105

Geopend:
Vrijdag      10.00 - 21.00 uur
Zaterdag   09.30 - 17.00 uur

 

Showroommodellen

Restpartijen

Beursmodellen

Inruilmeubelen
DIRECT LEVERBAAR
GRATIS GELEVERD!

IN GELDERLAND & OVERIJSSEL

23 - 24 - 30 - 31 Mei

10% KORTING
OP HET GEHELE

ASSORTIMENT!!

www.ak-ziemeubelhal.nl

MEGA MAGAZIJN OPRUIMING

20% KORTING
op de gehele binnenzonwering collectie van Vivante*

Regel eenvoudig de mate 
van lichtinval en privacy

 met Vivante’s 
binnenzonwering.

*

Zutphenseweg 24 Vorden  I  0575 55 15 14  I  info@helminkwonen.nl

HELMINK WONEN MA AK T HE T MOOIER B IJ U THUIS

ROLGORDIJNEN  a  DUO ROLGORDIJNEN  a  HORIZONTALE JALOEZIEËN  a  VERTICALE LAMELLEN 

VLINDERJALOEZIEËN  a  VOUWGORDIJNEN  a  PANEELGORDIJNEN  a  PLISSÉ

@helminkwonen     

facebook.com/helminkwonen

www.helminkwonen.nl

Bruggink bouwt naar 
úw wensen!

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

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

Met Bruggink kiest u voor:
 Het verzorgen van de benodigde vergunningen
 Advies en begeleiding van ontwerp tot eindafwerking
 Eigen showroom voor bouw, keukens, badkamers

Aanstaande zondag geopend vanaf 11.00 uur
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Op dit moment zijn de voorbereidingen 
in volle gang en de aanmeldingen van 
de deelnemers stromen binnen. Voor 
de kwart triatlon hebben zich al onge-
veer honderd deelnemers aangemeld 
en voor de 1/8 triatlon tegen de hon-
derdvijftig deelnemers. De aanmeldin-
gen stromen nog dagelijks binnen. De 
trio-teams blijven echter nog wat ach-
ter bij de aanmeldingen. Maar let op: 
Het zal niet lang meer duren of er moet 
een deelnemersstop worden ingevoerd. 
Omdat het een jubileum triatlon is zal 
de organisatie er een speciaal tintje aan 
geven. Dit willen ze op de volgende ma-
nier doen:

op een ludieke manier verwelkomd.

zijn uitgenodigd. Van hen hebben 
Guido Gosselink (oud inwoner van 
Hengelo), Carolien Hermans en Susan 
Boode al toegezegd te zullen deelne-
men. Cornelis Scheltinga is door een 
wedstrijd elders verhinderd. Mogelijk 
dat enkele deelnemers van het trio 
team AV Veluwe 1 acte de presence 
zullen geven, maar lid van dat team, 
de voormalig inwoner van Hengelo 
Roland Besselink heeft elders een 
Run-bike-run wedstrijd. 

op de 25ste plek eindigt in de prijzen 
vallen.

Ontwerpen, Realiseren stelt voor de-
gene die een parcoursrecord verbeterd 
een bedrag van € 200,-- beschikbaar.

prachtig aandenken aan de 25ste tri-
atlon.

Op de kwart triatlon hebben zich een 
aantal snelle deelnemers aangemeld. 
Marcel Gierman uit Zevenaar, Willem 
Schreurs uit Lochem, Koen Vossers uit 
Hengelo en niet te vergeten Guido Gos-
selink zullen de strijd om de eerste plek 
aangaan. Ook Wander te Boekhorst uit 
Doetinchem, die op 17 mei 2014 aan 
de Ironman op Lanzarote meedoet zal 
zich niet onbetuigd laten. Bij de vrou-
wen mist de organisatie nog klinkende 
namen. Omdat in Bocholt op dezelfde 
dag een triatlon wordt georganiseerd en 
daar tevens kan worden deelgenomen 
aan een halve triatlon, wijken onder 
andere Grada Boschker, Bernard Hilfe-
rink, Dorothé Vrieze, Bert Vrieze, Hans 
van Kampen, Hans Boonstra en Rohalt 
Bergsma. 

De laatste jaren is de belangstelling voor 
het deelnemen aan de triatlon weer toe-
genomen. Met name de jeugd en de da-
mes laten van zich spreken. Al drie jaar 
achtereen is er op de achtste triatlon een 
aparte damesstart (36 deelneemsters) ge-
houden. Ook dit jaar hoopt de organi-
satie dit weer te realiseren. Dat dit jaar 
de 25ste triatlon in Hengelo wordt ge-
organiseerd is met name te danken aan 
de vrijwilligers, waarvan er enkelen al 
vanaf het eerste uur betrokken zijn.

Triatlon Hengelo 2014
Hengelo - Op zondag 15 juni wordt 
al weer de 25ste triatlon van Hen-
gelo georganiseerd. Dit is mogelijk 
omdat het prachtige buitenzwem-
bad ’t Elderink gelegen aan de El-
derinkweg te Hengelo open blijft. 
In 2013 was dit nog erg onzeker. 
Deelnemers en toeschouwers genie-
ten elk jaar weer van deze prachtige 
locatie, waar start en finish mooi bij 
 elkaar op één plek is.

Hans Mokkink praatte tijdens het eve-
nement het publiek bij over de lopers 
en noemde de vele sponsoren die het 
evenement mede mogelijk maakten. DJ 
Bouwe zorgde voor het geluid en een 
sportief muziekje tussendoor. Sport-
masseur Frank de Vleeschhouwer uit 
Steenderen behandelde enkele mensen 
vooraf, maar vooral na afloop. De beide 
routes waren gelijk aan vorig jaar, door 
een fraai gebied net buiten Hengelo, met 
een waterpost onderweg. Om 12.00 uur 
precies gingen de deelnemers van de 10 
kilometer van start en om 12.15 uur de 5 
kilometer. Direct na het passeren van de 
streep, startte de tijdwaarneming via de 
tags aan de schoenen. Voor het publiek 
was het nu wachten tot de eersten over 
de finishlijn zouden komen.
Het was Guus Beking uit Zutphen die 
al na 16:50 minuten als eerste over de 

streep kwam. Andy Perloy uit Brummen 
behaalde ook deze editie een plek in de 
top 3. De organisatie feliciteerde direct 
na het finishen de eerste drie dames 
en heren van de 5 en 10 kilometer. Zij 
kregen het verzoek om te blijven voor 
de prijsuitreiking, waar zij op de blok-
ken kwamen te staan en een applaus 
kregen en bloemen. De winnaars kregen 
nog een enveloppe met inhoud. Benno 
Dolphijn sloot het evenement af met een 
compliment aan allen die meeliepen, 
kwamen kijken en als vrijwilliger aan-

Uitslag
5 kilometer Dames: 1. Naomi van Hier-
den (Doetinchem) 19:58 minuten, 2. As-
trid Bosch (Hengelo Gld) 22:39, 3. Ellen 
van Driest (Hengelo Gld) 24:33. Heren: 
1. Guus Beking (Zutphen) 16:50, 2. Henri 

(Brummen) 17:52. 10 kilometer Dames: 
1. Nicollette Ibink (Hengelo Gld) 42:59, 
2. Aukje van Egteren (Zelhem) 46:31, 3. 
Hendrien Minkhorst (Hummelo) 49:09. 
Heren: 1. Fred Keurntjes (Zevenaar) 
35:21, 2. Michel Elshof (Kilder) 37:23, 3. 
Maurice Floors (Doetinchem) 38:06. Fo-
to’s van het evenement staan op www.
quintusloop.nl en de uitslagen op www.
uitslagen.nl.

Meer animo voor tweede 
Quintusloop

Hengelo - Op zondagmiddag 18 mei 
werd de tweede Quintusloop georga-
niseerd door leden van Handbalver-
eniging SV Quintus bij Sporthal De 
Kamp. Dit hardloopevenement ken-
de meer deelnemers dan vorig jaar 
voor de 5 en 10 kilometer. De tempe-
ratuur was vooral voor het publiek 
heerlijk, voor de hardlopers had het 
wel iets minder gemogen.

De Quintusloop is voor alle leeftijden.

VASTE WEEK-
AANBIEDINGEN:
Maandag + Dinsdag:

€ 1,80
Achterhoeks volkorenbrood 
(fijn, zemelen, sesam, 
maanzaad en grof)

€ 1,80
6 broodjes
(hard, zacht met of 
zonder zaden)

€ 5,10
3 broden 
naar keuze
Woensdag:

Zaterdag:
€ 1,90
6 Krenten-
bollen
Donderdag:

€ 6,99
Weekendgebak
nu voor:

Vrijdag + Zaterdag:

Spalstraat 10, 7255 AC Hengelo gld
Tel: (0575) 463763

Sportcentrum AeroFitt heeft vestigingen in Hengelo GLD, Zutphen, Didam, Duiven en Zelhem.
Kijk voor het aanbod van jouw vestiging op www.aerofitt.nl

Hengelo gld

SLIMBELLY
Lokale vetverbranding 

tot 8 cm minder 
buikomvang in 4 weken tijd.

4+2 
weken 
gratis

NU

WINKELSKAMP 5, 7255 PZ, HENGELO (GLD), 
T: 0575 46 50 0 1 HENGELO@AEROFITT.NL  

Kerkstraat 11 Hengelo (gld) 
tel: 0575 461235 info@langelermode.nl

OP=OP

1E ETAGE
OUTLET!
50% 
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Beltrumsestraat 34 Groenlo, T 0544 - 461394 
Raadhuisstraat 27 Hengelo, T 0575 - 462547

QUICK LE COQ SPORTIF PANTOFFOLA D’ORO

Sportcentrum AeroFitt heeft vestigingen in Hengelo GLD, Zutphen, Didam, Duiven en Zelhem.
Kijk voor het aanbod van jouw vestiging op www.aerofitt.nl

Hengelo gld WINKELSKAMP 5, 7255 PZ, HENGELO (GLD), 
T: 0575 46 50 0 1 HENGELO@AEROFITT.NL  

START NU 

met een voordelig

€ 99,95 
16 jaar en ouder

€ 69,95 
10 tot en met 15 jaar.

+ 100% korting op het inschrijfgeld.

1 lidmaatschap voor 3 maanden onbeperkt sporten.

BEDANKT
VOOR DE FELICITATIES
EN LEUKE REACTIES

SINDS ONZE OPENING!
Richard & JokeMarco & Wilma

Hengel ze binnen!
voordeel in en uit Hengelo

Hengel ze binnen is een initiatief van
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Bronckhorst
Een aantal Mannen in de Kunst expo-
seren samen met anderen. Zoek bij-
voorbeeld bij het Kollektief Achter de 
Bleijke, Oude Varsselseweg 2, Henge-
lo, Latente Talenten aan de Dwarsdijk 
8 in Halle, bij Ezelstal De Edelingen, 
Kattekolkweg 1 in Zelhem, Schilder-
school Marian Merk, Dorpsstraat 30 
in Hummelo, Galerie 1880/Kunst of 
Art kunstuitleen, Hummeloseweg 
4a in Laag-Keppel, Espace Enny met 
het thema ‘Moeder Achterhoek’, 
Dorpsstraat 14 in Laag-Keppel, Ga-
leriebronkhorst aan De Wilgen 5 in 
Steenderen, in Hotel Zaal Heezen, J.F. 
Oltmansstraat 5 in Steenderen, waar 
Fotoclub Bokeh exposeert, bij Gale-
rie Agnes Raben Significant Scenes 
aan de Nieuwstad 20 Vorden, bij 
Wijngoed Kranenburg aan de Koste-
deweg 2 in Kranenburg waar Beeld-
houwerscollectief Doetinchem werk 
toont of bij Beeldhouwatelier Baak, 
Wichmondseweg 17a in Baak.

Hengelo
Oswin Gesselli exposeert in zijn ate-
lier De Wind Adelaar aan de Kastan-
jelaan 6 zijn realistische, moderne en 
abstracte schilderijen, cobra-art, foto-
kunst, recyclekunst en wenskaarten. 
Wim Bovenlander van ’t Keerpunt 
aan de Tramstraat 9 is van oorsprong 
technisch tekenaar en deze precisie 
is te zien in zijn schilderijen. Leo en 
Ariënne Maas maken in hun atelier 

aan de Blekweg 2 schalen, vazen en 
objecten met de glasfusion techniek.
Aan de Gompertsdijk 3 werkt eddie 
d aan stillevens en gedichten met 
verschillende technieken. Zijn gevoel 
voor ritme en humor is altijd nadruk-
kelijk aanwezig. Atelier Landgoed 
Voorhorst, 2e Berkendijk 10 toont 
beelden van eigentijdse materialen 
van Datus Voorhorst. Bas Brinkhorst 
exposeert in zijn atelier aan de Vor-
denseweg 47 met bronzen en wassen 
beelden. Zijn gast is Robert Mulder 
met olieverfschilderijen in reliëf.

Zelhem
Galerie Bibliotheek Zelhem, Burg.
Rijpstrastraat 4 toont Hoogtepun-
ten van de Nederlandse Grafiek: Jan 
Cremer, Harrie Gerritz, Jeroen Hen-
neman, Reinier Lucassen, Lucebert, 
Hannes Postma, Roger Raveel en Jan 
Sierhuis. Hans Hayen heeft zijn Jona-
tHanS atelier aan de Troelstrastraat 
15. Zijn werk is zeer divers: van por-
tret tot abstract met een eigen stijl, 
moeilijk te omschrijven, maar waarin 
beleving centraal staat.

Velswijk
In de serre van Wijngaard um den ol-
den smid aan de Keijenborgseweg 31 
exposeert Erik Wessels. Hij gebruikt 
aquarel- en acrylverf en probeert zo 
realistische mogelijk te schilderen. 
Jos Heerink, Neuzendijk 5, maakt 
sinds begin 1990 keramiek. Het be-

gon met draaiwerk en ging over op 
RAKU-stoken, nu ook gecombineerd 
met natuurlijke voorwerpen, zoals 
hout.

Laag-Keppel
In zijn Antiquariaat, Rijksweg 72, 
toont Hans van Osch antieke kunst 
op papier. Grafische kunst in de vorm 
van authentieke 16-18e-eeuwse land-
kaarten, plattegronden en steden-
prenten en een collectie botanische 
handgekleurde gravures.

Drempt
Galerie en Atelier De Witte Hemel, 
Wittehemelweg 23, laat het Klassieke 
WildlifeArt van
Cees Roorda en de HoutKunst (Land-
Art) van Tim Hagen zien. In de Ars 

Longatuin aan de Zomerweg 29 ex-
poseert keramist Joop van Ulden zijn 
fraai vormgegeven vijverornamenten 
en grappige vogelhuisjes.

Steenderen
Hans Geurts exposeert aan de Land-
lustweg 30. Zowel techniek als stijl 
zijn nog erg divers, maar het meeste 
werk is op basis van acrylverf. Aan de 
Dorpsstraat 2 laat fotograaf Jan Ade-
laar astronomische ‘ver’gezichten 
zien en Menno Leistra foto’s met de 
aardappel als inspiratiebron.

Bronkhorst
Het Steenders Palet exposeert in de 
Boerderij Bart Massink aan de Molen-
straat 11 (t.o. Bronkhorster molen). 
Walter Stellaart is een van hen. Hij 

maakt met penseel, kwast en pa-
letmes kleine en grote schilderijen 
op doek. Op Boerderij Den Sandak-
ker, Bakerwaardseweg 13 exposeert
Hans Schuppers etsen waarvan de 
afdrukken worden ingekleurd om de
betekenis ervan te versterken. Axel
Scholze schildert graag mensen. De
taal van het lichaam, het innerlijk ui-
terlijk maken, is zijn uitdaging.

Toldijk
Jan van Hal exposeert in zijn atelier
aan de Kruisbrinkseweg 6. Hij werkt
met veel verschillende technieken,
zowel figuratief als abstract.

Baak
Kunsthandel Baak, Dambroek10a
biedt kunst van modern tot klas-
siek: Karel Appel, Corneille, Herman
Brood, Cees Hasman, Mark Spain, 
Bernd Hauck, Peter Donkersloot Jan 
Pen en Ruud de Wild. In de St. Marti-
nuskerk aan de Wichmondseweg 17
toont Wim van Osch zijn schilderach-
tige werken in pastel.

Vorden
In de beeldentuin van Galerie De Bur-
gerij, Zutphenseweg 11, exposeert 
Dries Olthof in weerbarstig plaatijzer
zijn ruimtelijke menssculpturen. In
het Zilverlinde Atelier aan De Boonk
8 is kleurrijk werk te zien van Grieto
Zeeman.
De brochure van deze tiendaagse is
te koop bij de deelnemende kunste-
naars, de VVV Bronckhorst winkel
en agentschappen en op zaterdag 
bij De Witte Hemel, Wittehemelweg
23 in Drempt. De exposities zijn van
vrijdag 23 mei t/m zondag 1 juni te
bezoeken tussen 11.00 en 17.00 uur.

Kunst10daagse 2014: Mannen in de Kunst
Bronckhorst - De Kunst10daagse Bronckhorst is zo langzamerhand 
een begrip geworden voor kunstliefhebbers uit Bronckhorst en ver 
daar buiten. De Kunst10daagse wordt dit jaar voor de achtste keer 
georganiseerd. Van vrijdag 23 mei t/m zondag 1 juni 2014 kunnen 
kunstliefhebbers terecht bij 100 kunstenaars op 61 locaties. Deze keer 
aandacht voor de Mannen in de Kunst.

Titel van de lezing: Nooit meer geld-
zorgen
Geert Kimpen: “Ik wil een optimis-
tisch verhaal vertellen in deze som-
bere tijden.” Geert Kimpens nieuwe 
roman ‘De Prins van Filletino’ is de 
eerste Nederlandstalige roman met 
de economische crisis als onderwerp. 
Hij wilde dat grote verhaal, dat nie-
mand meer begrijpt en dat iedere 
avond in de journaals over ons heen 
dondert, in het klein vertellen. De 
inspiratie vond hij toen hij op het 
nieuws een verrassend item zag over 
een klein bergdorpje in Italië waar de 
inwoners het heft in eigen handen 
namen. Ze hadden genoeg van de el-
lende van de Europese eenwording 
en de maatregelen die hen troffen. 
Ze moesten fuseren met een nabij-
gelegen dorp. ‘Fuseren met het dorp 
van de rivaliserende voetbalclub, dat 
nooit’, zeiden ze. De maat was vol. 
Geïnspireerd door hun burgemeester 
verklaarden ze hun dorp onafhanke-
lijk, de burgemeester riep zichzelf tot 
prins uit, en ze begonnen hun eigen 
munt. Ze maakten met elkaar een 
vuist waardoor hun moedeloosheid 
in kracht veranderde.” 
In ‘De Prins van Filettino’ vertelt 
Geert Kimpen de strijd van de prins 
en de inwoners van het dorp om hun 
eigen koers te varen. “Ik vond het 
een geweldig idee,” vertelt Geert Kim-
pen enthousiast. “Met 500 miljoen 

 Europeanen laten we gelaten de eco-
nomische rampspoed over ons heen 
komen. Al voelen we aan ons water 
dat het niet klopt dat we miljarden 
moeten bijdragen aan het overeind 
houden van banken en landen die 
dreigen in te storten, toch doen we 
niets. Zelfs wanneer in Cyprus men-
sen van hun spaargeld beroofd wor-
den, komen we niet in actie. Het lijkt 
allemaal een ver van mijn bed show, 
die economische crisis en de ver-
regaande beslissingen die genomen 
worden. Terwijl het gevolg van die 
maatregelen tot hier in Bodegraven 
voelbaar zijn.  Kijk naar hoe moeilijk 
de middenstand het heeft. ‘Onze’ 
boekhandel Karssen die de deuren 
sloot, om nog maar te zwijgen van de 
stille armoede achter zovele deuren, 
waar we niet over praten. Waarom 
laten we dat allemaal gebeuren? Dat 
is waarom ik zo geraakt werd door 
dat bergdorpje. Hun situatie was 
misschien nog uitzichtlozer, maar 
zij hebben bewezen dat we het heft 

in eigen handen kunnen nemen. In 
mijn roman laat ik de oplossingen 
zien, waar ze zelf aan kunnen bijdra-
gen. Wat we zelf kunnen doen om 
aan deze vicieuze cirkel van ellende 
te ontsnappen. Ik wil moed geven, in-
spireren, en niet bij de pakken blijven 
zitten.”
Geert Kimpen houdt zijn lezing op 
24 mei  tijdens de Levenskunst Beurs. 
De titel is ‘Nooit meer geldzorgen’. In 
deze lezing zal hij onorthodoxe oplos-
singen presenteren om met zijn allen 
uit deze crisis te komen, geïnspireerd 
door de actie in Filettino. Na de lezing 
is er gelegenheid om zijn boek te ko-
pen, dat hij ter plekke signeert.

Kaarten zijn verkrijgbaar in de voor-
verkoop, voor meer informatie kijk 
op www.levenskunstbeurs.nl
In de voorverkoop betaalt u slechts 
15 euro voor toegang tot de beurs, 
inclusief de lezing van Geert.
Adres: Boerderij de Vrije Geest, Wolfs-
straat 3 in Toldijk.

- Advertorial -

Geert Kimpen houdt lezing 
 tijdens de Levenskunst Beurs
Toldijk - Op zaterdag 24 mei om 
14 uur geeft Geert Kimpen, een 
bekende schrijver met meerdere 
bestsellers op zijn naam,  een 
lezing op de Levenskunst Beurs 
op Boerderij de Vrije Geest in 
Toldijk. In dit stukje alvast een 
voorproefje over zijn lezing. Voor 
meer info: www.levenskunst-
beurs.nl

In twintig marktkramen kan men 
uiteenlopende artikelen, variërend 
van muziekinstrumenten, sieraden 
en hobbyspullen tot Afrikaanse 
kunst bewonderen en kopen. Daar-
naast informeren verschillende 
goede doelenorganisaties de bezoe-
kers over hun activiteiten en verko-
pen zij unieke producten. Tijdens 
deze meimarkt zal ideële kring-
loopwinkel De Werf (stichting De 
veilingcommissie) ook bekend ma-
ken welke organisaties dit jaar een 
financiële bijdrage gaan ontvangen 
van de € 10.000 die dit jaar beschik-

baar is gesteld voor maatschappe-
lijke activiteiten die worden gedra-
gen door de Vordense bevolking. 
Daartoe heeft zij enkele weken 
geleden organisaties in de gelegen-
heid gesteld een sponsorverzoek 
in te dienen. Hiervan is massaal 
gebruik gemaakt. Dertig organisa-
ties hebben voor meer dan € 50.000 
aan sponsoring gevraagd! Aan de 
inwendige mens wordt tijdens de-
ze meimarkt ook gedacht. En nu 
maar hopen dat de weergoden, de 
organisatie goed gezind zijn.

Meimarkt kringloopwinkel 
‘De Werf’

Vorden - Zaterdag 24 mei houdt ideële kringloopwinkel De Werf 
vanaf 9.00 tot 15.00 uur wederom een grote meimarkt op haar lo-
catie aan de Enkweg 11 in Vorden. Naast het eigen zeer uitgebreide 
assortiment aan goede en mooie artikelen, geven op het voorplein 
aan de Enkweg verschillende verenigingen acte de presence.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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Muziek, theater, bezoekers kunnen 
een picknickkleedje krijgen om in 
het gras zitten, barbecueën, genieten 
van wijn en tapas of een hengel uit-
gooien en vis vangen om ter plekke 
te laten bereiden. “Een bos heeft ook 
geen drempels, dus waarom zou een 
festival in een bos dat wel hebben?”, 
aldus de organisatie. “Cultuur en na-
tuur moeten toegankelijk zijn voor 
iedereen en daarom proberen we de 
prijzen zo laag mogelijk te houden. 
Het parkeren is gratis, de toiletten 
en douches zijn gratis, het festival-
terrein is zeer ruim van opzet en het 
programma kleinschalig van aard. Ie-
dereen moet de ruimte hebben om er 
een relaxed weekend van te maken 
en om te kunnen genieten van al het 
moois op de zeven podia!”.  

Nieuw programma: Phantom Four 
(legendarische surfband), The Cow-
pokes (rauwe country uit de Waal 
delta), Robbing Banks (garageblues 
van het zuiverste slootwater), The 
Baboons (rockabilly en blues uit 

Turnhout), Ralph de Jongh (een van
Neerlands beste rootsmuzikanten),
TenTemPiés (superswingende mix 
van reggae en latin uit Mokum),
workshop beeldhouwen voor kin-
deren door Gerrie Kolkman, sound-
system (DJ’s, LP en non stop dansen
in het bos) en Man From The South
(gospel noir uit de lichtstad). Meer 
programma volgt binnenkort! Reeds
bekend gemaakt programma: Qeaux
Qeaux Jones, Eddy & The Ethiopians,
Wolf In Loveland, Leeways, The Goon
Mar & Lord Bernardo (BEL), Mathijs
Leeuwis, Donnerwetter, Umeme Af-
rorave, Morning Weirdness met Wil-
lem Sprick, Donnerwetter, Dancing 
Dollekamp met Andre Manuel en
Giant Tiger Hooch, yoga, theater op
het water door Chanson D’Eau (FRA),
Wasmannen, muziektheater in ‘Roc-
co’s huiskamer’, The Cubical (UK),
Raw Flowers, Condor Gruppe (BEL),
Cheaters, King Dalton (BEL), Okieson,
Sjako!, Clean Pete, Saxotone Groove
Mission en Flip en de Noormannen.

Nieuw programma 
Mañana Mañana
Hummelo - De organisatie van Mañana Mañana maakt met trots een 
aantal nieuwe programma namen bekend voor de tweede editie ko-
mende zomer. Onder andere de legendarische Amsterdamse surfband 
Phantom Four, cabaretier Andre Manuel (solo en met zijn band Dan-
cing Dollekamp) en Robbing Banks, de nieuwe band van Drive Live Ma-
ria bassist Robin van Saaze, zullen acte presence geven in Hummelo. 
Naast muziek en theater zijn er ook een aantal nieuwe activiteiten 
zoals beeldhouwen voor kinderen en een DJ soundsystem in het bos 
toegevoegd aan het programma. Mañana Mañana vindt plaats op 29, 
30 en 31 augustus.

Het bijzondere van de kunstwandel-
route bij kasteel Hackfort is de com-
binatie van uniek cultuurlandschap 
met een grote verscheidenheid aan 
natuur en agrarische cultuur en de 
verschillende uitingsvormen van 
hedendaagse beeldende kunst.  De 
kunstwandelroute op het landgoed 
Hackfort brengt zodoende het beste 
van de Achterhoek - natuur, cultureel 
erfgoed, kleinschaligheid, gastvrij-
heid, humor en creativiteit  - samen 
tot een mooie beleving van Vorden. 
Uiteraard kunt u de kunstwandel-
route combineren met andere na-
tuurwandelroutes vanuit Vorden 

of Vierakker naar het eeuwenoude 
landgoed, even bijkomen op het ter-
ras van de keuken van Hackfort met 
uitzicht op de moestuin of deelne-
men aan activiteiten van Natuur-
monumenten (zie hun agenda). De 
kunstwandelroute is gratis toeganke-
lijk mede dankzij bijdragen van het 
prins Bernhard Cultuurfonds en de 
gemeente Bronckhorst. Er is een fly-

er aanwezig met informatie over de 
route en de geëxposeerde kunstwer-
ken. Deze is gratis verkrijgbaar bij de 
Keuken van Hackfort.

Voor nadere informatie kunt u con-
tact opnemen met Han van Oosterbos, 
bestuurslid stichting Kunst&Cultuur 
Bronckhorst. Telefoon 0575-471777, 
Mobiel 06-53188605.

Kunstwandelroute Kasteel Hackfort
Vorden - Na het succes van vo-
rig jaar, organiseert de Stichting 
Kunst en Cultuur Bronckhorst in 
samenwerking met kunstenaars-
netwerk het Web, de Keuken van 
Hackfort en Natuurmonumen-
ten, ook dit jaar weer een kunst-
wandelroute in het idyllische 
landschap rondom kasteel Hack-
fort. Van 14 juni tot en met 7 
september kunt u, verspreid over 
kasteeltuin, vijvers, moestuin en 
weide, genieten van het werk van 
18 kunstenaars.

De beelden staan al in de tuin, de 
schilderijen en beelden voor binnen 
moeten nog geplaatst worden. Ineke 
Rethans, Joke Logtenberg en Ina Bij-
vank tonen doeken in acryl en olie-
verf; Ties Mulder beelden van serpen-
tijn, albast en speksteen. Komende 
vrijdag kunnen vanaf 11.00 uur de 
bezoekers verwelkomd worden. 
Voor zowel deelnemers als bezoekers 
is het te hopen dat de weersomstan-
digheden dit jaar een stuk beter zul-
len zijn dan in 2013. Galeriebronk-
horst is te vinden aan De Wilgen 5 te 
Steenderen. Hier is ook een informa-

tieboekje over de kunst10daagse te 
koop. Tot en met 1 juni is men van 

11.00 tot 17.00 uur welkom. 
Info: www.galeriebronkhorst.nl.

- Advertorial -

Voorbereiding Kunst10daagse
Steenderen - Nog enkele dagen, 
dan begint al weer voor de acht-
ste keer de kunst10daagse in de 
gemeente Bronckhorst. Bij de ve-
le deelnemers, zoals ook Galerie-
bronkhorst in Steenderen zijn ze 
druk bezig met de voorbereiding.

De beelden staan al, de schilderijen worden opgehangen.

De molen is in het donker fraai uit-
gelicht en de eerste dauwtrappers 
worden al heel vroeg in de ochtend 
verwacht. Natuurlijk zijn de hele dag 
bezoekers welkom. 
De molenaars verzorgen dan rondlei-

dingen en de kinderen mogen kleu-
ren onder de trap. Er is koffie en thee
verkrijgbaar. 
De Bronkhorster Molen staat aan de
Spaensweertweg nummer 1 tussen
Steenderen en Bronkhorst.

Dauwdraaien 
Bronkhorster Molen

Steenderen - Woensdagavond 28 mei om 18.00 uur zetten de mole-
naars de Bronkhorster Molen in gang om 24 uur te blijven draaien
met voldoende wind. Donderdag 29 mei, Hemelvaartsdag, draait de 
molen nog tot 18.00 uur.

De dienst werd omlijst door vrolijke 
kinderliedjes van de kinderkoortjes 
Koorendo en Toontje Hoger. Mariken 
Stoverinck had een leuk repertoire 
samengesteld samen met dominee 
Ferrari en op deze manier werd het 
een erg vrolijke dienst met zang en 
dans. Na afloop was er nog een leuke 
attentie, gemaakt door de medewer-
kers van Puur Natuur uit Hengelo. 
Ook mochten de kinderen van het 

koortje nog bij het grote orgel kijken 
en er zelfs even op spelen. Uiteraard 
was er, zoals na elke dienst, voor ie-
dereen nog lekkere cake, gebakken 

door leden van de Jongeren Werk-
groep Roemenië. Kortom, een vrolij-
ke en gezellige dienst en zeker voor 
herhaling vatbaar.

Vrolijke kerkdienst CJV Zomerkampen
Hengelo - Afgelopen zondag, 11 
mei, was er in de Remigiuskerk 
in Hengelo Gld. een kerkdienst 
in samenwerking met Stichting 
CJV Zomerkampen. Het thema 
was CJV vroeger en nu, er was 
veel herkenning onder de kerk-
gangers.

De kinderkoortjes Koorendo en ToontjeHoger.

De prijzen zijn 4 euro voor 1 of 2 da-
gen lopen, 5 euro bij de voorinschrij-

ving, voor 5 of 10 km en 6 euro in de 
week zelf. Dit is inclusief keychain, 
elke dag één of meer verrassingen 
(dankzij de sponsoren), vrijdag friet 
van Aviko, het Blarenbal op vrijdag 
met DJ Jeffrey en mooie wandelrou-
tes. De intocht zal worden begeleidt 
met muziek van Crescendo en Con-
cordia.
Dus mis dit jaar van het 5-jarig jubi-
leum niet, want het staat bol van de 
verrassingen. Kijk op onze website 

www.avondvierdaagse-hengelo-gld.nl
of Facebookpagina: Hengelose 
Avondwandelvierdaagse. 

Heeft u vragen, dan kunt u contact 
opnemen met de organisatie van de 
Avondwandelvierdaagse: 
Joke Groot Roessink (06-11097357), 
Jolanda Bannink (06-20797479), 
Henriët  Hiddink (06-13746503), 
Anja Oostendarp (06-40380837) of
Evert Hollander (06-47549828).

Voorinschrijving Avondwandelvierdaagse
Hengelo - Het mooie weer is 
aangebroken en de organisatie 
van de  Avondwandelvierdaagse 
Hengelo is klaar voor het jubi-
leum. De voorinschrijving vindt 
dinsdag 27 en woensdag 28 mei 
plaats, net als voorgaande jaren 
bij Pax in de kantine op (het El-
derink) in Hengelo (gld).

WEIDEPOP FESTIVAL 
25 MEI
WOLFERSVEEN

GRATIS 
ENTREE!
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De gemeenteraad van Bronckhorst bestaat uit zes raadsfracties: VVD (8), CDA (8), PvdA (4), Groen Links (2), D66 (2) en GBB (1). Deze pagina in Contact is een initiatief van de zes raadsfracties. 
De pagina informeert inwoners van Bronckhorst over onderwerpen die de fracties belangrijk vinden. De verantwoordelijkheid voor de bijdragen ligt bij de fracties. Reacties kunt u sturen naar het 
e-mailadres dat vermeld is bij de bijdrage van een fractie. 

GroenLinks zet zich in voor een groene en so-
lidaire wereld. Dat doen we in gemeentes, in 
provincies, in Den Haag en ook in Brussel. Ster-
ker nog: voor de groene en sociale idealen van 
GroenLinks is de Europese Unie onmisbaar.
De grootste uitdagingen waar we voor staan 
overstijgen onze landsgrenzen en vragen om 
een internationale aanpak. Nederland is te 
klein om in z’n eentje de klimaatverandering 
een halt toe te roepen of de financiële sector 
in toom te houden. Wanneer we als Europese 
landen de handen ineenslaan, kunnen we veel 
meer bereiken.
Maar dan moet de Europese Unie wel haar pri-
oriteiten op orde brengen: solidariteit en duur-
zaamheid hoog op de agenda zetten en stop-
pen met de nietsontziende bezuinigingsdrift. 
Dit Europa is nog lang niet ons Europa.
Het Europa waar GroenLinks voor staat, zet 

zich in voor een open en ontspannen samen-
leving. Een samenleving waarin je de ruimte 
krijgt om te zijn wie je bent, waarin je kunt 
werken voor een fatsoenlijk inkomen, maar 
ook voldoende tijd overhoudt voor vrienden en 
familie. Het Europa van GroenLinks kiest on-
omwonden voor vergroening, zodat we nieuwe 
banen scheppen en een aarde achterlaten waar 
onze kinderen en kleinkinderen ook goed kun-
nen leven.

Een keuze voor GroenLinks bij de Europese 
verkiezingen op 22 mei, is een keuze voor een 
groen en sociaal Europa. Dat Europa, dat is ons 
Europa.

Kies Europa: stem groen!

Een paar voorbeelden uit het akkoord “Bronck-
horst Dichtbij”: - Samenwerken in de regio. 
Veranderingen in de zorg, vervoer en econo-
mie zijn alleen te organiseren met de partners 
in onze regio. We gaan een positieve en actieve 
bijdrage leveren aan de samenwerking in de 
Achterhoek. - De OV-pas. Mensen met een indi-
catie voor een OV-pas kunnen deze behouden 
ook als ze wat minder reizen. De benodigde 
voorzieningen worden individueel beoordeeld. 
- Beter communiceren. De gemeente gaat 
meer en doelgerichter communiceren, pro-
actief, laagdrempelig en dichtbij, met burgers 
en dorpsbelangenorganisaties. - Alleen sociale 
bedrijven. De gemeente gaat alleen in zee met 
bedrijven die een goed cao-loon aan zijn per-

soneel betalen Ook moeten die bedrijven een 
redelijk aandeel mensen met een arbeidsbe-
perking in dienst hebben. - Altijd een vangnet. 
Mensen gaan meer zelf doen. Maar voor bur-
gers die niet op eigen kracht mee kunnen doen 
zorgt de gemeente altijd voor een vangnet.

Dichtbij, buurtgericht. - Samen werken met 
CDA en D’66 aan een Bronckhorst Dichtbij! 
Lees meer op bronckhorst.pvda.nl

PvdA goed herkenbaar in het nieuwe coalitie-akkoord

Zijn zelfredzaamheid en participatie in de sa-
menleving van Bronckhorst slechts woorden 
of werkelijkheid?
Inwoners hebben ons net na de verkiezingen al 
weer veelvuldig weten te bereiken.
Een vraag om de zitbanken in de plaats Vor-
den terug te plaatsen, zodat oudere inwoners 
vanuit bepaalde plaatsen toch met rustpauzes 
het centrum weten te bereiken met mooi weer 
heeft nog niet tot resultaat geleid. En dat ter-
wijl eind mei de opening van het nieuwe cen-
trum aanstaande is. Plaatsing of reactie eind 
van het jaar als het herfst wordt heeft niet zo-
veel zin voor de inwoners nu.
Ook als je in een elektrische rolstoel zit kun 
je zelfstandig en zelfredzaam zijn en partici-
peren/meedoen in de samenleving. Maar dan 
moet er wel echt de bereidheid zijn te luisteren 
en aan oplossingen te willen werken en niet 
naar zogenaamde oplossingen, zijnde het ei-
gen gelijk. Laten we hopen dat deze inwoner 
de juiste rolstoel krijgt, zodat hij met zijn ei-
gen betaalde en aangepaste gehandicapte bus 
straks weer veilig op pad kan om mee te doen 
in de samenleving.
Ook in het buitengebied (besluit de Dunsborg) 
is afgelopen maand mede ook door ons een be-

sluit genomen, waar we gezien de feitelijke si-
tuatie niet gelukkig mee zijn. Aanvullende in-
formatie biedt ons nu de mogelijkheid met een 
motie te komen in de eerstvolgende raadsver-
gadering richting het college om voor te stel-
len de huidige situatie te laten voortbestaan.
Wij houden u op de hoogte en u kunt ons altijd 
met zaken benaderen die voor de samenleving 
van belang zijn. Daarvoor verwijzen wij naar 
onze website en ons e-mailadres hieronder.

Zelfredzaamheid en participatie

Op 21 mei wordt het coalitieakkoord tussen 
CDA, PvdA en D66 behandeld in een extra 
raadsvergadering van de gemeenteraad van 
Bronckhorst. Hieraan is een intensief traject 
van overlegmomenten vooraf gegaan. Na de 
gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart lag er 
een ingewikkelde uitslag. Lokaal won, een coa-
litiepartner verloor en tussen enkele oppositie-
partijen schoven enkele zetels. De vraag was of 
hetzelfde college eventueel aangevuld met een 
andere partij door zou moeten gaan. Uiteinde-
lijk heeft het CDA gekozen voor een nieuwe co-
alitie. Als grootste partij moesten wij het voor-
touw nemen. Deze keuze was niet makkelijk.
Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met onze 
eerste keuze, die bij de informateur was neer-
gelegd. Samen met PvdA en D66 zijn we de for-
matiegesprekken gestart. Het verloop van deze 
gesprekken was erg prettig en zeer productief. 
Deze partijen hebben in een overlegstructuur 
een positief resultaat neergelegd waar inwo-
ners van Bronckhorst veel invloed in kunnen 
hebben. Door middel van burgerparticipatie 
willen we aan een aantal onderwerpen invul-
ling geven. Alle partijen in de raad en inwoners 
van Bronckhorst zullen uitgenodigd worden 
om hieraan mee te doen. Actieve burgers kun-

nen zo hun invloed hebben. 
Daarnaast is met de invulling 
van de zogenaamde drie decen-
tralisaties een start gemaakt. 
We gaan proberen om binnen twee à drie jaar 
binnen het budget te werken wat we van onze 
landelijke overheid krijgen. Dit zal een hele 
opgave worden, maar met actieve inwoners en 
slimme oplossingen zijn we er van overtuigd 
dit te kunnen realiseren. Uitgangspunt is dat 
inwoners die het echt nodig hebben gebruik 
kunnen maken van het sociale vangnet van de 
Gemeente Bronckhorst. Als CDA kunnen wij 
gezien onze verkiezingsbelofte hier volmondig 
mee instemmen.
Omdat de gesprekken tijdens de formatie zo 
voorspoedig verliepen en de uitkomsten zo po-
sitief zijn, heeft de CDA fractie een groot ver-
trouwen in deze nieuwe start met onze nieuwe 
coalitiepartners. Daarnaast biedt het ook per-
spectieven voor onze collega´s in de oppositie. 
Wij willen graag samenwerken met hen over 
verschillende onderwerpen en hen uitnodigen 
het coalitieakkoord te onderschrijven. Onder 
het motto ‘Bronckhorst Dichtbij’ kunnen we 
dan ‘Samen’ iets moois maken van de komende 
vier jaar.

Informatie over de formatie

Zal ik dat nog meemaken? We zijn op weg, 
maar toch nog ver verwijderd van mijn ideaal 
en mij passie: één Europa, een federatie van 
van elkaar afhankelijke en samenwerkende 
nationale staten. Dat is mijn ideaal, omdat het 
welvaart brengt en oorlog uitsluit.
Ik ben nu 65, dus van na de Tweede Wereld-
oorlog en ik heb in mijn leven nog geen oor-
log meegemaakt. Vrede en veiligheid vinden 
we normaal, toch? Wie nog geen 70 is weet 
niet anders. Vrijheid is de norm. We doen wat 
we kunnen en we zeggen wat we willen. Be-
houdens ieders verantwoordelijkheid voor de 
wet, dat wel. Rekening houden met elkaar, dat 
moet. Historisch gezien is deze vrijheid, deze 
veiligheid een trendbreuk. We beseffen maar 
al te goed de miljoenen doden in de twee we-
reldoorlogen.
Hoe hebben we die vrede en veiligheid bereikt? 
Naar mijn stellige overtuiging door het idee 
dat samenwerken niet alleen goed is voor de 
economie, maar ook mensen verbindt. Wie 
samen dingen doet, krijgt als vanzelf begrip 

voor de positie van 
de ander. Verschil-
len tussen mensen 
zullen blijven, ook 
culturele verschillen. Dat is goed, het is zelfs 
verrijkend om kennis te maken met andere 
mensen, met andere culturen.
Als we de verschillen bepalend laten zijn voor 
ons handelen, dan gaat het vaak fout tussen 
mensen. Maar wanneer je het verschil erkent 
en leert waarderen, dan heeft samenwerking 
tussen mensen een positieve uitwerking. In 
economisch opzicht meer welvaart en inder-
daad voor de inwoners duurzame vrede en 
veiligheid. Samenwerken en vechten gaan niet 
samen. Ga die samenwerking dus aan, zoek 
hem op en werk hem uit. Het gaat niet om 
nationaliteiten en zeggenschap. Het gaat om 
mensen en om leven en laten leven.
Koester dat, sponsor dat en ga dus 22 mei 
stemmen, voor jezelf, voor die 650 miljoen 
medeburgers, voor EUROPA.

Fractie D66 Peter Starreveld.

De Verenigde Staten van Europa

De VVD Bronckhorst is hevig verontwaardigd 
over het kabinetsbeleid ten aanzien van de 
Mantelzorg. Wat denkt het kabinet te berei-
ken om AOW-ers te korten omdat ze bij hun 
kind inwonen of omdat hun kind bij hen in-
woont? Het gaat hierbij om onze Algemene 
Ouderdoms Wet, een algemeen basispensioen 
en basisrechten voor onze ouderen, waaraan 
naar onze mening niet getornd mag worden!!
En er is nog steeds geen duidelijkheid over de 
mantelzorgwoningen.

De participatiemaatschappij gaat ervan uit dat 
we elkaar helpen en ondersteunen waar dat 
mogelijk is. En dat mensen zoveel als mogelijk 
de eigen verantwoordelijkheid en regie nemen. 
De overheid dient hen hierin te faciliteren! Be-
leid en regelgeving zijn niet duidelijk en niet 
op elkaar afgestemd.

Mensen worden afgestraft door een korting op 
de AOW. En er is nog steeds discussie over hoe 
wordt omgegaan met mantelzorgwoningen. 
Ook voor onze burgers in Bronckhorst heeft 
dit grote gevolgen en levert veel verdriet en el-
lende op.

De VVD Bronckhorst 
vindt dit onacceptabel. 
Doel is dat het voor onze 
burger prettig wonen, 
werken en leven is en 
blijft in onze gemeente. 
Zorg op maat, eigen re-
gie en het versterken 
van de zelfredzaamheid vraagt om een over-
heid die burgers hierin faciliteert en niet tegen-
werkt. Kortom: Maatwerk en gezond verstand, 
daarvoor zullen wij als VVD Bronckhorst onze 
nek blijven uitsteken.

En als blijkt dat wetten en regels dit beleid te-
genwerken zullen we ze op de schop moeten 
nemen!

De VVD Bronckhorst zal zich zowel lokaal 
als op landelijk niveau hiervoor blijven inzet-
ten. Wij vragen u als burger dan ook om bij 
ons aan de bel te trekken als U hier tegenaan 
loopt. Zodat we dit aan de kaak kunnen stel-
len en samen met U tot passende oplossingen 
komen.

Mantelzorgboete en mantelzorgwoningen
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PV DE IJSSELBODE STEENDEREN
Op zaterdag 17 mei vlogen de dui-
ven van PV De IJsselbode vanaf Qui-
evrain (ca. 253 km). De duiven wer-
den gelost om 8.45 uur bij een kalme 
noordnoordoostenwind. De twee 
snelste duiven werden geklokt door 
Ria Luesink, de eerste om 12.10 uur. 
Uitslag: 1.2. 6. en 9. Ria Luesink, 3. 
P. Hendriks, 4. 7. en 8. H. Dieks, 5. G 
Kelderman.

PV DE KOERIER ZELHEM 
Zaterdag 17 mei werden de duiven 
van De Koerier gelost om 08:00 uur 
in Morlincourt. De gemiddelde af-
stand: 358 km. Winnende duif vliegt 
ca. 74 km per uur. Uitslag: 1. A. 
Kamperman 12:47.23, 2. H. Wassink 
12:53.03, 3. M. Velthorst 12:57.27, 4. 
S. Gemmink 13:01.18, 5. H. Niesink 

13:06.57, 6. J. Wassink 13:09.33, 7.
W. Massen 13:09.53, 8. H. Wennink
13:11.04, 9. G. Dijcker 13:12.21, 10. 
Comb. Menkhorst 13:13.27.

PV VORDEN 
De duiven werden dit weekend gelost
in Morlincourt Fr., met een noord-
noordoosten wind. Afstand was 365 
km en snelheid was 74 km/uur. Uit-
slag: snelste duif was van D J Gotink,
2, 8 en 9 H.B.M. Hoksbergen, 3. T.J. 
Berentsen, 4, 5 en 7 Ashley Eykel-
kamp, 6 M. Schuerink, 10 Comb Me-
ijer & Zn.

PV STEEDS SNELLER HENGELO
GLD
Van 9 deelnemers werden op zater-
dag 17 mei om 08.00 uur 102 duiven
gelost vanaf Morlincourt-Noyon (ca 
356 km). Uitslag: de snelste duif was
van L. te Stroet, die met een snelheid
van 1241,613 mpm om 12.46.23 op 
de klep viel. 2. E. Koers 12.55.23, 3.
R. Koers 12.54.51, 6. A.H.J. Peters 
13.00.21, 7. G. Duitshof 13.02.33, 14.
C. te Stroet 13.10.07.

Duivenberichten 17 mei
Bronckhorst - Uitslagen van 
wedvluchten van de vier duiven-
verenigingen in de gemeente 
Bronckhorst: PV De IJsselbode 
uit Steenderen, PV De Koerier uit 
Zelhem, PV Vorden en PV Steeds 
Sneller Hengelo Gld.

Rudi Peters: “Je mag het zo langza-
merhand wel uniek noemen dat wij 
hier in Wichmond nog een wieler-
ronde kunnen organiseren. Op di-
verse plekken in Nederland en ook 
in deze regio zijn er geen wieler-
wedstrijden meer, omdat ze het qua 
organisatie niet meer voor elkaar 
kunnen krijgen. Bij RTV Vierakker- 
Wichmond dragen circa 60 sponsors, 
groot en klein, ons een warm hart 
toe. Zij steunen ons ieder jaar weer 
omdat zij net als de club van mening 
zijn dat de jeugd moet blijven fietsen. 
Onze club telt ongeveer 50 actieve le-
den, die hier wekelijks trainen en aan 
diverse wedstrijden meedoen. Zo zijn 
we inmiddels ook met Indoor Sport 
Vorden gestart om onze renners nog 
meer de kneepjes van het wielrennen 
te leren (remmen, schakelen, manier 
van fietsen e.d.) Zie ook www.rtvvier-
akker-Wichmond en www.indoor-
sportvorden.nl “.
RTV heeft voor zaterdag een parcours 
uitgezet met een lengte van 2650 me-
ter. Start en finish zijn aan de Baron 
v.d. Heidenlaan, vandaar uit richting 
Dorpsstraat, Lankhorsterstraat, Baak-
seweg, Hackforterweg. De organisatie 
hoopt net als bij vorige wedstrijden, 

dat de bewoners aan deze straten 
hun auto’ s vanaf 14.00 uur elders 
zullen parkeren. De wedstrijden be-
ginnen om 15.15 uur met een “Dikke 
banden race” voor jongens en meisjes 
van 7 tot 12 jaar. Ze kunnen zich t/m 
vrijdag 23 mei per e- mail aanmel-
den via rudipeters@upc.nl en op de 
wedstrijddag tot een half uur voor 
aanvang bij het Ludgerusgebouw in 
Vierakker. De Masters 40 Plus (50 ki-
lometer) gaan om 15.45 uur van start. 
De laatste categorie amateurs/sport-
klasse en junioren starten om 17.30 
uur .
Rudi Peters: Het is de enige manier om 
ook nog wedstrijden voor junioren te 

organiseren. Aparte wedstrijden voor 
junioren worden bijna nergens meer 
gehouden. Samen starten met de 
amateurs en de sportklasse staat de 
KNWU gelukkig toe. De meeste ren-
ners in deze disciplines hebben zich 
al vooraf ingeschreven. Via de web-
site van de KNWU is inschrijving nog 
mogelijk tot en met vrijdag 23 mei. 
RTV Vierakker- Wichmond heeft in 
2014 nog meer pijlen op haar boog. 
Zo organiseert de club op 22 juni de 
Ronde van Vorden. Verder nog de 
clubkampioenschappen, waaronder 
de RTV clubtijdrit. Eind december 
wordt bij kasteel Vorden de “Kasteel-
cross” georganiseerd.

Rabo Wielerronde van Wichmond
Wichmond - RTV Vierakker-
Wichmond organiseert zaterdag 
24 mei voor de 39e keer de Rabo 
Wielerronde van Wichmond. De 
organisatie is, met behulp van 
zo’n 20 vrijwilligers in handen 
van Rudi Peters en Peter Mak-
kink. Die zorgen er samen voor 
dat alles voor en op de wedstrijd-
dag zelf in goede banen wordt 
geleid.

Rudi Peters: “Blij met onze sponsors”

Een drietal deelnemers uit de ge-
meente Bronckhorst namen deel aan 
de ONK 125cc. Mischa Kuit reed een 
goede eerste wedstrijd en behaalde 
een prachtige 17e plaats en daarmee 
een aantal punten voor het kampi-
oenschap. Helaas kwam Mischa in 
de tweede race ten val en moest ter 
observatie even naar het ziekenhuis. 
Gelukkig bleek er niks gebroken 
maar hadden z’n kuitspieren wel een 
flinke opdonder gehad waardoor hij 
moeilijk kon lopen. De uit Zelhem 
afkomstige Lars Looman werd  20e 
en 22e. Marco Leerink eveneens uit 
Zelhem pakte een 23e en 25e plaats 
en kon tevreden zijn met de behaalde 
resultaten. 
Succes was er in deze klasse voor de 
Motorclub HALMAC uit Halle waar 
Davy Pootjes lid van is. Pootjes wist 
zowel de 1e als 2e race winnend af 
te sluiten. Bij de ONK 85cc ging de 
winst tweemaal naar de Spanjaard 
Jorge Prada Garcia. De klasse waar 

het publiek op afkwam was die in de
ONK MX 2. Wereldkampioen Jeffrey
Herlings wist met grote overmacht 
de eerste wedstrijd te winnen. De
2e plaats ging naar de Bulgaar Petr
Petrov en de Fransman Romain Fe-
brve werd 3e. Helaas viel Herlings
in de tweede race uit door mechani-
sche pech. De winst ging naar de uit
Rusland afkomstige rijder Aleksandr
Tonkov. Romain Febvre werd 2e en
de Nederlander Brian Bogers pakte
het laatste podium plekje in race 
twee. De Belg Joel Roelants wist beide
manches winnend af te sluiten in de
ONK MX 1 klasse.  Ceriel klein Krom-
hof werd 2e en de Belg Jeffey Dewulf
werd 3e in de eerste manche. Marc de
Reuver legde beslag op de 2e plaats
in race twee en 3e werd de Zuid Afri-
kaan Tyla Rattray. De organisatie van
de MC Hamac uit Harfsen kon terug
kijken op een geslaagd evenement 
met mooie wedstrijden en veel pu-
blieke belangstelling.

Pech voor Vordenaar 
Mischa Kuit in Harfsen

Harfsen - Afgelopen zondag werd de 4e ONK Motorcross wedstrijd van
dit seizoen gereden op het circuit Peppelenbos in Harfsen. Daar deden
ook deelnemers uit de gemeente Bronckhorst aan mee. De klassen die
streden om de ONK punten waren de ONK 85cc, ONK 125cc, MX2 en
MX1. Iedere klasse reed twee wedstrijden en konden dan ook twee-
maal voor de punten rijden.

De bestuursleden Theo Stapelbroek 
en Pieter Gerrits zijn 9 mei naar Zel-
hem gekomen en hebben de locatie 
van de voedselbank, gevestigd in de 
oude Schildersoordschool aan de Jo-
hannes Vermeerstraat bezocht. Ze 
zijn hartelijk ontvangen door de vrij-
willigers; de dames Hennie Onstenk 
en Annie Peppelman. 

Behalve levensmiddelen heeft de lo-
catie van de voedselbank ook kleding 

en klein huisraad, dat voor een klein 
bedrag wordt verkocht. De voedsel-

bank bedient de plaatsen Zelhem, 
Hengelo en Vorden.

Schenking aan Voedselbank Zelhem
Zelhem - De Bedrijven Kring 
Bronckhorst (BKB) ontvangt 
naast de jaarlijkse contributie 
een vrijwillige bijdrage van de le-
den voor een goed doel. Jaarlijks 
wordt op de ledenvergadering 
één of meerdere goede doelen in 
de gemeente voorgedragen voor 
een gift. Dit jaar was het voor-
stel een bedrag te doneren aan 
de voedselbank in Zelhem. Het 
bedrag werd in de vorm van een 
cheque van € 1000,- uitgereikt.

Overhandiging cheque, v.l.n.r.: Pieter Gerrits, Annie Peppelman, Hennie Onstenk en Theo 

De asperges zijn niet te vergelijken 
met de asperges uit de supermarkt en 
al helemaal niet met die uit blik. As-
perges moeten zo vers mogelijk zijn 
en dat hebben ze bij De Stokhoven 
goed begrepen. Kwaliteit heeft van 
begin af aan hoog in het vaandel ge-
staan. Elk jaar groeit de vraag naar as-
perges, maar de teelt en verwerking 
van de ‘koningin der groenten’ is bij 
veel mensen nog onbekend. Daarom 

is de Aspergehapje-Dag een goed mo-
ment om eens nader kennis te maken 
met ‘het witte goud’. Buiten deze dag 
om is het mogelijk om met groepen 
een excursie op aspergeboerderij De 
Stokhoven te organiseren, eventueel 
met een aspergeproeverij of asperge-
diner.

Aspergehapje-Dag
Kom kennismaken met de witte as-
perge op de Aspergehapje-Dag zater-
dag 24 mei. De Stokhoven en haar 
medewerkers laten op die zaterdag 
van 10.00 tot 17.00 uur zien wat er 
allemaal moet gebeuren voordat die 
overheerlijke asperges klaar zijn voor 
de verkoop. Boerderij De Stokhoven 
vindt u aan de Rijksweg 37 in Drempt 
en op deze boerderij zijn zeven dagen 
per week verse asperges te koop in de 
periode van half april t/m 24 juni. De 
winkel van Boerderij De Stokhoven is 
geopend van 9.00 tot 18.00 uur. Op 

de aspergevelden ziet u de asperge-
oogstmachines in bedrijf. Een unieke 
hulp bij het steken van de asperges. 
Vervolgens kunt u in de boerderij 
zien hoe de asperges gewassen en ge-
sorteerd worden. 

Naast deze bezienswaardigheden 
wordt er nog wat extra’s georgani-
seerd. Op de boerderij worden maal-
tijden met asperges en aspergesoep 
bereid zodat u ook verse Dremptse 
asperges kunt eten. Een andere lek-
kernij is het asperge-ijs dat IJsboerde-
rij ‘t Dommerholt speciaal voor deze 
happening bereidt. Er wordt doorlo-
pend een demonstratie gegeven hoe 
asperges geschild worden met de 
nieuwe professionele schilmachine. 
Er is een presentatie van witte wij-
nen van ‘Weingut Hubertushof’ die 
ook gedronken kunnen worden en 
er wordt een video over de teelt van 
witte asperges vertoond.

Al 21 jaar asperges op Boerderij De Stokhoven
Drempt - Op boerderij De Stokho-
ven in Drempt worden voor het 
21e jaar witte asperges gestoken. 
Dit betekent voor veel mensen in 
onze regio, een kenner weet na-
melijk dat je asperges vers bij de 
teler moet kopen. Op 24 mei kunt 
u bij boerderij De Stokhoven zelf 
zien wat er allemaal moet gebeu-
ren voordat de asperges klaar 
zijn voor verkoop tijdens de As-
pergehapje-Dag.

STUUR UW PERSBERICHT NAAR 

REDACTIE@CONTACT.NL  

DEADLINE: VRIJDAG OM 12.00 UUR.



B
an

en
C

o
n

ta
ct

V
A

C
A

T
U

R
E

-A
A

N
B

O
D

 I
N

 U
W

 R
E

G
IO

B
an

en
C

o
n

ta
ct

V
A

C
A

T
U

R
E

-A
A

N
B

O
D

 I
N

 U
W

 R
E

G
IO

Onder aansturing van de 
verbrede stuurgroep Ach-
terhoek 2020 maken de 
samenwerkingspartners 
de stap van visie- en net-
werkvorming naar nog 
meer ‘doen’. Ze willen 
binnen de uitgezette koers 
snel concrete resultaten 
boeken. Drie opgaven 
staan centraal: Werken, 
wonen en bereikbaarheid.

Werken
Het is voor de Achterhoek 
van groot belang de regio-
nale economie structureel 
te versterken. Dit gebeurt 
door het verbinden en ver-
sterken van de ketenpart-
ners in de innovatieve en 
duurzame maakindustrie 
(metaal, agrofood en bio-
economie). Daarnaast ko-
men er projecten om het 
onderwijs beter te laten 
aansluiten op de arbeids-
markt van de toekomst. 
De Achterhoekse Human 
Capital Agenda is daarbij 
leidend, evenals het on-
langs in de Achterhoek 
gesloten Sociaal Akkoord 
in de zorg. Zorg blijft een 
grote werkgever in de 
Achterhoek, maar door 
veranderingen in de zorg 
worden straks echter an-
dere eisen aan werkne-
mers in de zorg gesteld.

Wonen
De woningvoorraad in de 
Achterhoek moet voldoen 
aan de behoeften van 
(toekomstige) inwoners: 
voldoende woningen, ge-
schikt voor alle leeftijden 
en zo min mogelijk leeg-
stand (ook van winkels, 
bedrijfspanden en maat-
schappelijk vastgoed als 
scholen en instellingen). 
Bindende afspraken hier-
over komen in de Regio-
nale Woonagenda Ach-
terhoek 2015-2025, waar 
ook inwoners bij worden 
betrokken. Daarnaast 
komt er veel aandacht 
voor goede en bereikbare 
voorzieningen. De vele ge-
sprekken met inwoners, 
belangenvertegenwoordi-
gers en bestuurders heb-
ben duidelijk gemaakt dat 
deze van groot belang zijn 
voor een aantrekkelijke 
woonomgeving.

Bereikbaarheid
De Achterhoek moet 
goed bereikbaar blijven, 
zowel via wegen als met 

openbaar vervoer. Hierbij 
is veel aandacht voor be-
trouwbare bereikbaarheid 
van de economische cen-
tra en het hoger onderwijs 
in de omringende stede-
lijke netwerken in Neder-
land en in Duitsland. Bin-
nen de regio is een fijnma-
zige en betaalbare infra-
structuur (basismobiliteit) 
nodig. Dat betekent fijn-
mazig aanvullend vervoer 
op de lijndiensten, waarbij 
een mix ontstaat van pro-
fessioneel taxivervoer en 
vrijwilligersinitiatieven 
van inwoners om zelf in 
hun vervoersbehoefte te 
voorzien (Flexnet). Het 
streven is daarnaast om 
alle woningen en bedrij-
ven in het buitengebied 
en op bedrijventerreinen 
aan te sluiten op het glas-
vezelnetwerk.

‘D’ran’ met gerichte, 
flexibele acties. De Uitvoe-
ringsagenda Achterhoek 
heeft een dynamische 
activiteitenlijst die voort-
durend wordt bijgesteld. 
De projecten worden uit-
gevoerd in wisselende co-
alities van inwoners, on-
dernemers, organisaties 
en overheden. De Uitvoe-
ringsagenda is gemaakt 
door de stuurgroep Ach-
terhoek 2020, onder voor-
zitterschap van Liesbeth 
Spies en met inbreng van 
alle samenwerkingspart-
ners. Tot 16 juni kunnen 
de achterbannen van de 
samenwerkingspartners 
reageren op de concept 
Uitvoeringsagenda. De on-
dernemers, maatschappe-
lijke organisaties, de pro-
vincie en het Rijk zullen 
de Uitvoeringsagenda op 
2 juli ondertekenen. Ge-
deputeerde Josan Meijers: 
‘Koning Willem-Alexan-
der en koningin Máxima 
toonden 6 mei tijdens 
hun streekbezoek aan de 
Achterhoek grote betrok-
kenheid bij het vraag-
stuk krimp. Het leefbaar 
en vitaal houden van de 
Achterhoek is één van de 
grote opgaven die voort-
komen uit de Omgevings-
visie van de provincie. De 
stuurgroep, onder leiding 
van Liesbeth Spies, is daar 
voortvarend en succesvol 
mee aan de slag gegaan. 
De provincie schaart zich 
van harte achter de Uit-
voeringsagenda.’

Achterhoek zet 
schouders onder 
werken, wonen en 
bereikbaarheid
Regio - De opgaven werken, wonen en bereikbaar-
heid staan centraal in de Uitvoeringsagenda Ach-
terhoek. Gedeputeerde Staten hebben dinsdag 13 
mei groen licht gegeven voor deze dynamische 
agenda. De drie O’s (ondernemers, maatschappe-
lijke organisaties en overheden) bundelen hier-
voor samen met de inwoners van de Achterhoek 
hun krachten. De komende jaren gaan we ‘D’ran! 
Stappen zetten, gewoon doen’ om wonen, werken 
en leven in de Achterhoek aantrekkelijk te hou-
den. Vacatures In Contact

Schilder staalconstructies m/v

Ben je schilder of heb je affiniteit met schilderen?

Functieomschrijving
Voor een opdrachtgever in Eerbeek zijn we op zoek naar 
iemand die van dinsdag t/m zaterdag kan werken. Het 
gaat om een functie waarbij je verantwoordelijk bent 
voor het schilderen van staalconstructies in een fabriek. 
Werkzaamheden die daarbij komen kijken zijn o.a. het 
schoonmaken, afplakken en schilderen van de construc-
ties. Je werkt veelal op een hoogwerker of op een steiger 
met hoogtes tot 8 à 9 meter.

Lasser/ Hechter m/v

Ben jij een lasser MIG/MAG op minimaal niveau 2 en 
kan jij volledig zelfstandig van tekening werken?

Functieomschrijving
In deze functie ga je constructies hechten en aflassen. 
Het is hiervoor belangrijk dat je ervaring hebt met onder- 
en bovenhands lassen. Tevens is het belangrijk dat je 
lange lassen kunt leggen.

Technisch Verkoper binnendienst m/v

Heb jij een technische commerciële achtergrond?

Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de ondersteu-
ning van de buitendienst. Je maakt offertes en orders en 
volgt deze op. Je denkt op proactieve wijze mee met de 
buitendienst, je plant afspraken in en je onderzoekt nieu-
we markten. Je geeft technisch advies en je denkt mee.

Schilder m/v

Ben jij een ervaren schilder en woon je in de omge-
ving van Lochem?

Functieomschrijving
In deze functie verricht je o.a. onderhoudswerkzaamhe-
den aan woningen. De werkzaamheden zijn in de omge-
ving van Lochem, het is daarom van belang dat je in de 
directe omgeving woont.

CNC Slijper m/v

Heb jij ervaring als CNC Slijper en ben je op zoek naar 
een functie voor langere tijd?

Functieomschrijving
In de functie van CNC Slijper ben je verantwoordelijk met 
het bedienen van een slijpmachine. Je stelt zelfstandig 
de machine in, je signaleert op tijd eventuele storingen 
of oneffenheden. Daarnaast bedien je de slijpmachine 
zelfstandig, kennis van een CNC gestuurde slijpmachine 
is een duidelijke pre.

Constructeur m/v

Heb jij een technische achtergrond op HBO niveau?

Functieomschrijving
Om de functie van Constructeur 
goed uit te kunnen oefenen, is het 
belangrijk dat je over een tech-
nische achtergrond beschikt, bij 
voorkeur op HBO niveau richting 
WTB of IPO. In deze functie heb 
je als doel dat producten, in de 
metaalindustrie, foutloos en kos-
tenefficiënt geproduceerd kun-
nen worden. Dit bereik je door de 
producten op de juiste manier te 
construeren en daarnaast deel te 
nemen aan verbeterprojecten.

Voor meer informatie, 
zie www.match4u.nl

SECRETARESSE  |  VIO1255417
LICHTENVOORDE - FULLTIME

OMSCHRIJVING
Voor onze opdrachtgever, een internationale technische onderneming, 
zoeken wij een ervaren secretaresse. In deze uitdagende en afwisselende 
functie ben je verantwoordelijk voor het controleren en redigeren van 
offerteteksten in het Nederlands, Duits, Engels en bij voorkeur ook 
in het Frans; het vertalen van offerteteksten in het Engels, Duits en 
Frans; archiveren van offertes; coördineren van referentiebezoeken van 
klanten; opmaken van PowerPoint presentaties; beheren van de agenda 
van de Productgroep Manager en overige secretariële werkzaamheden. 
Het betreft een fulltime functie (40 uur per week) met veel ruimte voor 
eigen initiatief en verantwoordelijkheid. Spreekt deze vacature je aan en 
voldoen je aan de functie-eisen? Dan komen we graag met je in contact!

FUNCTIE CRITERIA
- Afgeronde secretariële opleiding op MBO niveau;
- Goede kennis moderne talen waarbij Engels en Duits een must zijn 

en Frans een pre;
- Kennis van en ervaring met Word, Excel etc.;
- Zowel in teamverband als individueel kunnen opereren;
- Klantgericht en representatief.

TIG-LASSER RVS NIV 3/4  |  VIO1237215
AALTEN - FULLTIME

OMSCHRIJVING
Onze opdrachtgever is een producent van RVS apparaten en instal-
laties voor de voedingsmiddelenbranche. Je werkzaamheden als TIG 
Lasser niveau 3/4 bestaan uit het zelfstandig voorbewerken lassen, 
monteren en samenstellen van RVS apparaten. Je bent verantwoor-
delijk voor de samenstelling van tanks en werkt vanaf technische 
tekeningen. Je bewerkt de materialen zowel in de voorbereiding als 
in de afwerking. Het gaat om hoogwaardig laswerk. Je kunt zelf-
standig de tekeningen “vertalen” naar het product. Je bepaalt zelf je 
werkplan. Dat betekent initiatief tonen en denken in oplossingen. Een 
uitdagende vacature voor een echte vakman!

FUNCTIE CRITERIA
- TIG certificaten op niveau 3/4;
- Je kunt zelfstandig constructiewerkzaamheden uitvoeren; 
- Relevante werkervaring als TIG Lasser RVS; 
- Zelfstandig technische tekeningen kunnen lezen; 
- Als TIG Lasser RVS heb je een flexibele instelling, geen 9-5 mentaliteit.

SMELTER  |  VIO1254813
DOETINCHEM - FULLTIME

OMSCHRIJVING
Voor een moderne en dynamische organisatie behorend tot de top in 
de markt zijn wij per direct op zoek naar een smelter. Het smelthuis 
vormt het hart van dit bedrijf. Hier wordt, in drie ploegen, gewerkt 
aan het samenstellen, controleren, intern transporteren en verwer-
ken van gietijzer. In dit vak zijn teamwork, flexibiliteit en technisch 
inzicht van groot belang. De kandidaat die wij zoeken is iemand die 
zelfverzekerd en professioneel is. Met deze eigenschappen kun je 
ook tot smelter worden geschoold binnen dit bedrijf. Het betreft een 
verantwoordelijke functie met een goed salaris (vaste baan).

FUNCTIE CRITERIA
-  LTS niveau;
-  Technisch inzicht en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel;
-  Bereid tot het werken in 3 ploegendienst.

RESEARCH & DEVELOPMENT MEDEWERKER
| VCP1255344      VORDEN - FULLTIME
OMSCHRIJVING
Voor onze opdrachtgever die zich bezig houdt met innovatieve ontwik-
kelingen zijn we op zoek naar een medewerker research & develop-
ment. Je werkt op de research & development afdeling aan het ontwik-
kelen en testen van grondstoffen het uitvoeren van kwaliteitscontroles. 
Jouw collega’s inventariseren de wensen van de klant en dragen de 
specificaties over aan de afdeling ontwikkeling. Op projectmatige en 
gestructureerde wijze verzamel je informatie over normen, toepassin-
gen en klant specifieke risico’s en vergelijkt leveranciers, je ontwikkelt 
grondstoffen, voert testen uit, maakt afwegingen in de prijs/kwali-
teitverhouding en borgt alle bevindingen in het software systeem. Je 
stemt regelmatig af met collega’s van diverse afdelingen, leveranciers 
en productspecialisten bij de klant. Naast bovengenoemde reguliere 
taken houd jij je ook bezig met veiligheid- en kwaliteitsvraagstukken.

FUNCTIE CRITERIA
- Afgeronde HBO of academische opleiding chemie of chemische 

technologie;
-  Werkervaring in een soortgelijke rol;
-  Goede beheersing van de Engelse en Duitse taal in woord en geschrift;
-  Zelfstandig en nauwkeurig;
-  Je kunt goed overzicht houden en bent analytisch sterk.

CNC-FREZER  |  VIO929482
ZUTPHEN - FULLTIME

OMSCHRIJVING
Voor een opdrachtgever in de omgeving van Zutphen zoeken wij een CNC 
Frezer. Als CNC Frezer heb je de hoofdtaak om de horizontale freesbank 
te bedienen en te programmeren, waar veelal kleine series en prototypes 
gemaakt worden. Je ondersteunt andere collega’s met het instellen / 
programmeren van hun machines. Binnen de groep frezers kun je zelf-
standing de verschillende machines instellen en programmeren.

FUNCTIE CRITERIA
-  MTS- of LTS metaal met ruime ervaring;
-  Zelfstandig kunnen programmeren (ISO, Fanuc);
-  In staat om mee te denken over procesverbeteringen.



Gunnebo Doetinchem B.V. is een productiebedrijf dat deel uitmaakt van de wereldwijde 

opererende (Zweedse) Gunnebo Groep. Met 250 medewerkers produceert de onderneming 

beveiligings- en inbraakwerende producten. Door hoogwaardige kwaliteit in combinatie met 

modern design en leverbetrouwbaarheid heeft de groep een leidende positie in de Europese 

markt. Euro Planit Personeelsdiensten zoekt voor Gunnebo in Doetinchem een: 

onderhoudsmonteur
Als onderhoudsmonteur ben je verantwoordelijk voor het verhelpen van storingen, het 

verrichten van onderhoud, revisies en reparaties aan diverse (metaalbewerkende) machines 

en gebouwgebonden installaties. Je komt te werken in een team van 5 medewerkers en 

rapporteert aan het Hoofd Technische dienst.

FUNCTIE-EISEN
- MBO Mechatronica niveau 4 of gelijkwaardig;

- Affiniteit met storing zoeken zowel mechanisch als elektrisch;

- In bezit van basisvaardigheden lastechniek (CO2);

- Technisch inzicht en inventief;

- Zelfstandig, iemand die de handen uit de mouwen steekt;

- Oplossingsgericht;

- Flexibel (onderhoud of reparatie kan buiten de normale werktijden vallen);

- Bereidheid om aanvullende trainingen/cursussen te volgen.

Herken jij jezelf in dit profiel en ben je een starter of op zoek naar een tweede of derde stap 

in je carrière, dan ontvangen wij graag je reactie. In eerste instantie krijg je een jaarcontract 

en bij gebleken geschiktheid bestaat de mogelijkheid op een arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde tijd. Stuur je reactie naar: i.assink@europlanit.nl

Voor vragen kunt je contact opnemen via: 0575 - 55 55 18.

For a safer world

Een kleine beurt
& 

APK vanaf € 75,00

Bel vrijblijvend voor een 
offerte van uw auto.

Autosnelservice Lucri
Wassenaarweg 2 - Zelhem. Tel. (0314) 62 08 71

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 13.00 uur.

APK € 19,00 ALL-IN
VOOR BENZINE- EN DIESELAUTO’S

Roll-over Start op 
22 mei in Zutphen 
met een warm welkom op Huis de Voorst
Met gepaste trots kunnen we u zeggen dat het ons weer is gelukt 
om nieuwe en geschikte routes te vinden. Elke dag verrassende 
stukjes natuur en cultuur. 

Vrijdag 23 mei zijn we welkom in Wichmond en daar kunnen 
we genieten van weidse uitzichten en zijn we met de pauze wel-
kom op de nieuwe school. In Wichmond is altijd een grote mate 
van betrokkenheid bij de Roll-Over en het is daarom fi jn weer te 
gast te zijn in dit dorp. 

Op zaterdag 24 mei starten we op het Gemeentekantoor van 
Bronckhorst en dat leek ons vanwege ons tienjarig bestaan wel 
passend. We starten die dag om 11.00 uur omdat we op deze 
slotdag een jubileumlunch organiseren. Want wat zal het feestelijk 
zijn om met zijn allen te lunchen op de pauzeplek! Dit hebben we 
kunnen organiseren mede dankzij Wullink Aardappelen, want dit 
bedrijf heeft voldoende ruimte en is opnieuw bereid ons die dag 
met open armen te ontvangen. 
Wij, de commissieleden Roll-
Over Bronckhorst, kijken uit 
naar een “feestelijk” Roll-Over 
2014 en wensen alle Roll-
Overs veel plezier tijdens 
de mooie jubileumroutes!

Overzicht routes; Roll-Over Bronckhorst 2014
Donderdag 22 mei: 18.30u. tot 20.45u. 
Het Stedelijk Vakcollege, Wijnhofstraat 1, 7203 DV Zutphen 
Vrijdag 23 mei: 18.30u. tot 20.45u. Sporthal De Lankhorst, 
Lankhorsterstraat 3B, 7234 SR Wichmond
Zaterdag 24 mei: 11.00u. tot 15.00u., 
met feestelijke jubileumlunch. Gemeentehuis Hengelo (Gld), 
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo

Route zutphen; Start; Stedelijk Vakcollege Zutphen 
Wijnhofstraat-Van Drinenstraat-Voorsterallee-Van Suchtelenstraat-
Oostveensepad- Damlaan-wandelpad langs Twentekanaal-
Kapperallee-Binnenweg- Landgoed Huis De Voorst-Binnenweg-
Wijnhofstraat-Finish; Stedelijk Vakcollege Zutphen 

Meer informatie?
Bel op werkdagen tussen 18.30 uur en 21.00 uur 
met telefoonnummer: 06 - 22 15 72 73
www.roloverbronckhorst.nl
info@rolloverbronckhorst.nl

Subsponsoren
Toldijk Kapsalon Reintjes, Z.E. Weg 6, 7227 DL Toldijk.
Steenderen: Friesland Food Cheese, Toldijkseweg 21, 7221 DB 
Steenderen. Silvolde: RSR Revalidatieservice, Postbus 40, 7061 
ZG Silvolde

Commissie Roll-Over Bronckhorst,
Jan Visser, Lex van Selms, Carla Schotman, Ria Klein Kranenbarg, 
Ineke de Hoogen en Gerrit Vlogman.

Roll-Over Bronckhorst 2014
Rolstoel-wandeldriedaagse



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

OOK HET VERTROUWDE ADRES VOOR 
EEN OCCASION PIANO 

KOM VRIJBLIJVEND KIJKEN IN  
ONZE SHOWROOM

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM:
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR

ZATERDAG VAN 9.00 TOT 15.00 UUR
OF OP AFSPRAAK (06-51098865)

AMBACHTSWEG 2A
7251 KW VORDEN

 HET WERKVELD
WWW.HET-KLAVIER.NL

 FACEBOOK.COM/HET-KLAVIER

Onze mediapartner:

VUL DE 
KORTINGS-

BON IN!
ZIE ONDERAAN

Aanpak banken en bonussen? 

Daarom PvdA in Europa!

Naar een gezonde stabiele financiële sector. Ons 
Europa maakt banken weer dienstbaar aan spaar-
ders en bedrijven .

Onder leiding van eurogroepvoorzitter Jeroen 
Dijsselbloem naar een Europese bankunie.

We zorgen dat banken zich zelf overeind houden 
als ze omvallen, leggen bonussen aan banden en 
brengen kredietverlening aan bedrijven weer op 
gang.

Stem voor Europa
PvdA: Paul Tang en Agnes Jongerius


